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மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
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III

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம்; எதிரககால வகாழ்விற்கு 
அடித்ேளம் அரைத்திடும் கனவின் தேகாடககம். அதே தபகான்று, பகாடநூல் 
என்பது ைகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி; அடுத்ே 
ேரலமுரை ைகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக வடிவரைத்திடும் ஒரு 
வலிரை என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர, ைகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 
குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 
த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைரல ைனனத்தின் திரெயில் இருநது ைகாற்றிப் பரடப்பின் 
பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரை, வைலகாறு, பணபகாடு, கரல, இலககியம் 
குறித்ே தபருமிே உணரரவ ைகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் ஆகியவற்ரைக 
ரககதககாணடு ைகாணவரகள �வீன உலகில் தவற்றி�ரட 
பயில்வரே உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடரல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்துவிடகாைல் அறிவுச் 
ெகாளைைகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி அச்ெத்ரேயும் ைன அழுத்ேத்ரேயும் உற்பத்தி தெய்யும் 
தேரவுகரள உருைகாற்றி, கற்ைலின் இனிரைரய உறுதிதெய்யும் 
ேருணஙகளகாய் அரைத்ேல்.

புதுரையகான வடிவரைப்பு, ஆைைகான தபகாருள, குைநரேகளின் 
உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் புதுரைகள பல ேகாஙகி 
உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் ேவழும்தபகாழுது, 
தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துககுள நீஙகள நுரைவீரகள 
என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

10th_History_Unit_1_TM.indd   3 07-05-2019   16:08:38



IVIVIVIVIV

ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!
            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத் தாகூர்.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்
இநதிய்த ததாபய! ெக்களின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை நீபய எல்ெதாருறடய ெ்்ததிலும் 

ஆடசி பசய்கிைதாய்.
நின திருப்ப�யர் �ஞ்சதாற�யும், சிநதுறவயும், கூர்ச்சர்தறதயும், ெரதாடடிய்தறதயும், திரதாவிட்தறதயும், 

ஒடிசதாறவயும், வஙகதாள்தறதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அறடயச் பசய்கிைது.
நின திருப்ப�யர் விநதிய, இெயெறெ்த பததாடர்களில் எதிபரதாலிக்கிைது; யமுற், கஙறக 

ஆறுகளின இனப்தாலியில் ஒனறுகிைது; இநதியக் கடெறெகளதால் வணஙகப்�டுகிைது.
அறவ நின்ருறள பவண்டுகினை்; நின புகறழப் �ரவுகினை்.
இநதியதாவின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை ததாபய! 

உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

நதாட்டுப்பண்
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தமிழ்தததாய் வதாழ்தது - ப�தாருள் 

 ஒலி எழுப்பும் நீர் நிறைநத கடபெனும் ஆறடயுடு்ததிய நிெபெனும் 
ப�ண்ணுக்கு, அழகு மிளிரும் சிைப்பு நிறைநத முகெதாக்த திகழகிைது �ரதக்கண்டம். 
அக்கண்ட்ததில், பதன்தாடும் அதில் சிைநத திரதாவிடர்களின நல்ெ திருநதாடும், 
ப�தாரு்ததெதா் பிறை ப�தானை பநற்றியதாகவும், அதிலிடட ெணம் வீசும் திெகெதாகவும் 
இருக்கினை்.

அநத்த திெக்ததில் இருநது வரும் வதாசற்ப�தாெ, அற்்ததுெகமும் இன�ம் ப�றும் 
வறகயில் எல்ெதா்த திறசயிலும் புகழ ெணக்கும்�டி (புகழ ப�ற்று) இருக்கினை 
ப�ருறெமிக்க தமிழப் ப�ண்பண! தமிழப் ப�ண்பண! எனறும் இளறெயதாக இருக்கினை 
உன சிைப்�தா் திைறெறய வியநது உன வயப்�டடு எஙகள் பசயல்கறள ெைநது 
உனற் வதாழ்ததுபவதாபெ! வதாழ்ததுபவதாபெ! வதாழ்ததுபவதாபெ!

நீரதாருங கடலுடு்தத நிெெடநறதக் பகழிபெதாழுகும்
சீரதாரும் வத்பெ்்த திகழ�ரதக் கண்டமிதில்
பதக்கணமும் அதிற்சிைநத திரதாவிடநல் திருநதாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரி்ததநறுந திெகமுபெ!
அ்ததிெக வதாசற்ப�தால் அற்்ததுெகும் இன�முை
எ்ததிறசயும் புகழெணக்க இருநதப�ருந தமிழணஙபக!
 தமிழணஙபக!
உன சீரிளறெ்த திைம்வியநது பசயல்ெைநது வதாழ்ததுதுபெ!

 வதாழ்ததுதுபெ!
 வதாழ்ததுதுபெ!

 -    ‘ெப்தானெணீயம்’ ப�. சுநதர்தார்.

தமிழ்தததாய் வதாழ்தது
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ேதசிய ஒருைமப்பதாட்டு 
உறுதிெமதாழி

 ‘நதாட்டின் உரிைம வதாழைவயும் 
ஒருைமப்பதாட்ைடயும் ேபணிக்கதா்தது வலுப்படு்ததச் 
ெசயற்படுேவன்’ என்று உளமதார நதான் உறுதி கூறுகிேறன்.

 ‘ஒருேபதாதும் வன்முைறைய நதாேடன் என்றும் 
சமயம், ெமதாழி, வட்டதாரம் முதலியைவ கதாரணமதாக எழும் 
ேவறுபதாடுகளுக்கும் பூசல்களுக்கும் ஏைனய அரசியல் 
ெபதாருளதாததாரக் குைறபதாடுகளுக்கும் அைமதி ெநறியிலும் 
அரசியல் அைமப்பின் வழியிலும் நின்று தீர்வு கதாண்ேபன்’ 
என்றும் நதான் ேமலும் உறுதியளிக்கிேறன்.

உறுதிெமதாழி

 இந்தியதா எனது நதாடு. இந்தியர் அைனவரும் 
என் உடன் பிறந்தவர்கள். என் நதாட்ைட நதான் ெபரிதும் 
ேநசிக்கிேறன். இந்நதாட்டின் பழம்ெபருைமக்கதாகவும் 
பன்முக மரபுச் சிறப்புக்கதாகவும் நதான் ெபருமிதம் 
அைடகிேறன். இந்நதாட்டின் ெபருைமக்கு்த தகுந்து விளங்கிட 
என்றும் பதாடுபடுேவன்.

 என்னுைடய ெபற்ேறதார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு 
வயதில் மூ்தேததார் அைனவைரயும் மதிப்ேபன்; 
எல்லதாரிடமும் அன்பும் மரியதாைதயும் கதாட்டுேவன்.

 என் நதாட்டிற்கும் என் மக்களுக்கும் உைழ்ததிட 
முைனந்து நிற்ேபன்.  அவர்கள் நலமும் வளமும் 
ெபறுவதிேலததான் என்றும் மகிழச்சி கதாண்ேபன்.
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அறிமுகம்
பகாடத்தில் தபெப்படும் துரைெகாரநே தெய்தி அறிமுகப்படுத்ேப்படுகிைது

விைக்கபபைம்
கடினைகான கருத்துகரள எளிேகாககும் த�காககத்துடன் தெய்திகரளப்  படஙகள வகாயிலகாக விளககுகிைது 

வசயல்பாடுகள்
ைகாணவரகள ேனியகாக அல்லது குழுவகாகச் சில தெயல்பகாடுகளில் ஈடுபட்டு கற்க உேவுகிைது.

விளரவுக் குறியீடு
ைகாணவரகளின் கூடுேல் புரிேலுகககாக அனிதைஷன் ககாட்சிகரள வைஙகுகிைது.

கற்லின் ்்ாக்கஙகள்
பகாடத்தின் த�காகக எல்ரல குறிககப்படுகிைது

பாைச்சுருக்கம்
முககியைகான கருத்துகள ைகாணவரகளின் ைனதில் பதியும் வணணம் ஒன்று அல்லது 

இைணடு வரிகளில் நிரனவுறுத்துகிைது.

இளையச் வசயல்பாடு
கற்ைல் தெயல்பகாடுகளுகககாக மின்னணு ஊடகச் ெகான்றுகரள பயன்படுத்தி புரிேரல 

தைம்படுத்துகிைது.

களலச்வசாறகள்
முககியச் தெகாற்கரளயும் தேகாழிநுட்பச் தெகால்லகாடல்கரளயும் பகாடத்தின் முடிவில் 

விளககுகிைது.

பாைநூலில் உள்ை விளரவுக் குறியீட்ளைப  (QR Code) பயன்படுதது்வாம்! எபபடி?
•  உஙகள திைன் தபசியில் கூகுள playstore தககாணடு DIKSHA தெயலிரய பதிவிைககம் தெய்து நிறுவிகதககாளக.
•  தெயலிரய திைநேவுடன், ஸ்தகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தி பகாடநூலில் உளள விரைவு குறியீடுகரள ஸ்தகன் தெய்யவும்.
•  திரையில் தேகான்றும் தகைைகாரவ பகாடநூலின் QR Code அருகில் தககாணடு தெல்லவும்.
•  ஸ்தகன் தெய்வேன் மூலம். அநே QR Code  உடன் இரணககப்பட்டுளள மின் பகாட பகுதிகரள பயன்படுத்ேலகாம்.

குறிபபு:  இரணயச்தெயல்பகாடுகள ைற்றும் இரணய வளஙகளுகககான QR code கரள Scan தெய்ய DIKSHA அல்லகாே ஏதேனும் ஓர
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்ேவும். 

பயிறசி
ைகாணவரகள ேகாஙகதள பயில்வேற்கும் ைதிப்பீடு தெய்வேற்கும் உேவுகிைது.

விரிவான தகவல்களுக்கு
ைகாணவரகள  பகாடநூரலத் ேகாணடியும் பயில்வேற்குத் தேகாடரபுரடய நூல்களின் 

பட்டியரலயும் இரணயேளச் ெகான்றுகரளயும் அளிககிைது.

உஙகளுக்குத வதரியுமா?
ைகாணவரகளின் ஆரவத்ரேத் தூணடும் வரகயில் பகாடத்துடன் தேகாடரபுரடய 

கூடுேல் ேகவல்கரள தபட்டிச் தெய்தியகாக வைஙகுகிைது.

புததகதளத பயன்படுததும் முள்
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1

அறிமுகம்
உலக வைலகாற்றில் கி.பி. (தபகா.ஆ) 

1914ஆம் ஆணடு ஒரு திருப்பு முரனயகாகும். 
1789ஆம் ஆணடில் தேகாடஙகிய அைசியல் 
ெமூக தெயல்பகாடுகள, 1914இல் தவடித்ே முேல் 
உலகப்தபகாரில் உச்ெத்ரே அரடநது இருபேகாம் 
நூற்ைகாணடினுரடய தபகாகரகதய தீரைகானித்ேன. 
ஆரகயகால் வைலகாற்ைகாசிரியரகள இேரன, 
நீணட பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடு என 
அரைத்ேனர. இப்தபகாதை ஒட்டுதைகாத்ே உலகின் 
தெல்வகாேகாைஙகளின் மீது தேகாடுககப்பட்ட முேல் 
தேகாழில்ெகாரலகள ெகாரநே தபகாைகாகும். தைலும் 
இப்தபகார குடிைககளின் தபரும்பகுதியினரைப் 
பகாதித்ேப் தபகாைகாகும். இப்தபகாைகால் உலக அைசியல் 
வரைபடம் மீணடும் வரையப்பட்டது. தபகாரின் 
முடிவில் மூன்று தபைைசுகள சிேறுணடு கிடநேன. 
அரவ தெரைனி, ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி, 
உதுைகானியப் தபைைசு ஆகியனவகாகும். இப்தபகாரின் 
மிகப்தபரும் விரளவு ைஷயப் புைட்சியகாகும். அது உலக 
வைலகாற்றில் ேனித்துவம் தபற்ைதும், அது தபகான்ை 
புைட்சிகளில் முேலகாவதும் ஆகும். முேன்முரையகாக 
உலக �காடுகள பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் மூலைகாக 
உலக அரைதிரய ஏற்படுத்ே முயன்ைன. 
இப்பகாடத்தில் �காம், முேல் உலகப்தபகார தவடிப்பேற்கு 

இட்டுச்தென்ை சூைல்கள குறித்தும், ைஷயப் புைட்சி, 
பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் எனப்பட்ட பன்னகாட்டு அரைதி 
நிறுவனம் உருவகாககப்பட்டது குறித்தும் அேன் 
விரளவுகள பற்றியும் விவகாதிப்தபகாம்.

 1.1  காலனிகளுக்கான ்பாட்டி
முதலாளிததுவ ்ாடுகளின் சநளதகளுக்கான 
்பாட்டி

முேலகாளித்துவம் ெகாரநே தேகாழில்களின் 
த�காககம் மிரக உற்பத்தி தெய்வேகாகும். இவவகாறு 
உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட உபரிச் தெல்வம் தைன்தைலும் 
தேகாழிற்ெகாரலகள அரைககவும் இருப்புப்பகாரே 
அரைககவும் நீைகாவிககப்பல்கள கட்டவும் அல்லது 
இரவ தபகான்ை பிைவற்றிற்கும் பயன்படுத்ேப்பட்டது. 
பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடின் பிற்பகுதியில் 
ேகவல்பரிைகாற்ைம், தபகாககுவைத்து ஆகிய துரைகளில் 
ஏற்பட்ட புைட்சியகானது ஆப்பிரிகககாவிலும் ஏரனய 
பகுதிகளிலும் ஐதைகாப்பிய விரிவகாககம் அைஙதகைத் 
துரணபுரிநேன. 

முேலகாளித்துவம் மிகப்தபரும் முைணகரள 
ஏற்படுத்தின. அம்முைணகள அதிகளவு வறுரை, 
அதிகளவு தெல்வககுவிப்பு, குடிரெப்பகுதிகள, 
விணரணமுட்டும் தககாபுைஙகள, தபைைசுகள ைற்றும் 
அவற்ரைச் ெகாரநதிருககும் சுைணடப்பட்ட ககாலனிகள 

முதல் உலகப்பாரின் 
வவடிபபும் அதன் 

பின்விளைவுகளும்

அலகு - 1

கீழக்காணபனவற்்ாடு அறிமுகமாதல்
�	ஐதைகாப்பிய வல்லைசுகளிரடதய பரகரையும் தைகாேல்களும் ஏற்படுவேற்கு இட்டுச் தென்ை 

ககாலனியகாதிககப் தபகாட்டி.
�	கிைககு ஆசியகாவில் ெப்பகான்  அதிக வலிரை மிகுநே �காடகாகவும் ஆககிைமிப்பு தெய்யும் ேன்ரை 

தககாணட �காடகாகவும் தைதலழுேல்.
�	ககாலனியகாதிககம் ஆப்பிரிகககாவின் மீது ேகாககத்ரே ஏற்படுத்துேல். 
�	முேல் உலகப்தபகாருகககான ககாைணஙகள, தபகாரின் தபகாககு, விரளவுகள.
�	தவரதெய்ல்ஸ் உடன்படிகரகயும் அேன் ெைத்துககளும். 
�	ைஷயப் புைட்சிகககான ககாைணஙகளும் அேன் தபகாககும் விரளவுகளும்.
�	பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் உருவகாககப்படுேலும் அேன் தெயல்பகாடுகளும் தேகால்வியும்.

கற்லின் ்்ாக்கஙகள்
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2முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

தபகான்ைரவயகாகும். பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடின் 
கருத்ரேக கவரும் ஒரு அம்ெம் யகாதேனில் 
ஐதைகாப்பகா, தைலகாதிகக ெகதியகாக உருப்தபற்ைதும் 
ஆசியகாவும் ஆப்பிரிகககாவும் ககாலனிகளகாககப்பட்டு 
சுைணடப்பட்டதுைகாகும். ஐதைகாப்பிய �காடுகளிரடதய 
இஙகிலகாநது ஒப்புயரவற்ை இடத்ரே வகித்ேதேகாடு 
உலக முேலகாளித்துவத்துககுத் ேரலரையகாகவும் 
விளஙகியது. ெநரே, கச்ெகாப்தபகாருள 
ஆகியவற்றுகககான  தேரவகள வளரநது 
தககாணதடயிருநேேகால் சுைணடுவேற்ககாகத் ேஙகள 
தபைைரெ விரிவகாககம் தெய்ய முேலகாளித்துவ 
�காடுகள உலகத்ரேச் சுற்றிப் தபகாட்டியில் இைஙகின.

முறறுரிளம முதலாளிததுவததின் எழுச்சி
1870ஆம் ஆணடிற்குப் பின்னர 

சுேநதிைப்தபகாட்டி முேலகாளித்துவைகானது  
முற்றுரிரைகளின் முேலகாளித்துவைகாக ைகாறியது. 
ஏககாதிபத்தியத்தின் ஒரு முககியப் பணபுககூைகான 
தேகாழில், நிதி ஆகிய இைணடும் அணிதெரநது 
ெநரேகளில் ேஙகளின் தபகாருளகள ைற்றும் 
மூலேனத்திற்ககான லகாபத்ரேத் தேடுதைன்பது 
பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடின் பிற்பகுதியில் 
தேளிவகாக உணைப்பட்டது. சுேநதிைவணிகம் எனும் 
பரையக தககாட்பகாடு ெரிநது வீழ்நேது. அதைரிகககாவில் 
கூட்டு நிறுவனஙகளும் தெரைனியில் வணிகக 
கூட்டிரணப்புகளும் உருவகாயின. அதிககாைமிகக 
இககூட்டு நிறுவனஙகளும் கூட்டுரிரைக 
குழுககளும் அைசுகளின் மீது தைலகாதிககம் 
தெலுத்தின. 

கூட்டு நிறுவனம் என்பது தபகாருளகரள உற்பத்தி 
தெய்து விநிதயகாகத்தில் ஈடுபட்டிருககும் ஒரு 
தேகாழில்ெகார நிறுவனைகாகும். ேனககு �ன்ரை 
பயககும் விேத்தில் தபகாருளகளின் விநிதயகாகம், 
விரல ஆகியவற்றின் மீது அநநிறுவனம் அதிகக 
கட்டுப்பகாட்டிரனக தககாணடிருககும்.
ககாரதடல் எனும் தெகால், ஒதை வணிகத்துரையில் 
ஈடுபட்டிருககும் நிறுவனஙகளிரடதய தேகாழில் 
ஒப்பநேஙகள தெய்துதககாளவேன் அடிப்பரடயில் 
உருவகாகும் அரைப்ரபக குறிப்பேகாகும். 
ெநரேயின் மீது முற்றுரிரைச் தெல்வகாகரகச் 
தெலுத்துவதே இேன் த�காககைகாகும்.

ஏகாதிபததியமும் அதன் முக்கியப 
பணபுக்கூறுகளும்

முேலகாளித்துவம் ேவிரகக இயலகாைல் 
ஏ க கா தி ப த் தி ய த் தி ற் கு  இ ட் டு ச் த ெ ல் கி ை து . 
மு ே ல கா ளி த் து வ த் தி ன்  உ ச் ெ க ட் ட த ை 
ஏககாதிபத்தியதைன தலனின் கூறுகிைகார. 
மிகப்தபருைளவிலகான உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட 

தபகாருட்களுககுச் ெநரேகள ைட்டுைல்லகாைல் 
த ப ரு ை ள வி ல கா ன  க ச் ெ கா ப் த ப கா ரு ள க ளு ம் 
தேரவப்பட்டன. அரனத்து இடஙகளிலும், 
முற்றுரிரை முேலகாளித்துவத்திற்கு ைப்பர, 
எணதணய், ர�ட்தைட், ெரககரை, பருத்தி  
தவப்ப  ைணடலப் பகுதிகரளச் ெகாரநே உணவுப் 
தபகாருளகள, கனிைஙகள ஆகிய கச்ெகாப்தபகாருளகள 
தேரவப்பட்டன. கச்ெகாப்தபகாருளகளின் மூலஙகரளக 
கட்டுப்படுத்ே தவணடியதின் அவசியம் ேவிரகக 
இயலகாைல் ஏககாதிபத்தியத்திற்கு அரைத்துச்தென்ைது. 
ஏககாதிபத்தியம் என்பது ககாலனிகரளப்பற்றியது 
ைட்டுைல்ல, அது ஒரு முழுரையகான முரையகாக 
ைகாணுவையைகாககத்திற்கும் முழுரையகான 
தபகாருககும் இட்டுச்தென்ைது 

 1.2  வல்லரசுகளின் ்பாட்டி
ஐ்ராபபா

பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடில், ஐதைகாப்பிய 
ெகதிகள உலகின் ஏரனய தபரிய, சிறிய 
�காடுகரளக ககாலனியப்படுத்தி, ேஙகளின் 
�லனுகககாக அவற்ரைச் சுைணடின. 1880 
ககாலப்பகுதியில் தபரும்பகாலகான ஆசிய �காடுகள 
ககாலனிையைகாககப்பட்டுவிட்டன .  ஆப்பிரிகககா 
ைட்டுதை விடுபட்டிருநேது. 1881-1914ஆம் 
ஆ ண டு க ளு க கி ர ட த ய  ஆ ப் பி ரி க க கா வு ம் 
ரகப்பற்ைப்பட்டு, பிரிககப்பட்டு, ககாலனிகளகாக 
ஆககப்பட்டது. பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடின் 
பிற்பகாதியில், தேகாழில்துரையில் தெரைனி 
புரிநே ெகாேரனகள, அேற்கு ஐதைகாப்பகாவில் 
ஒரு தைலகாதிககநிரலரய வைஙகியது. 
ககாலனியகாதிககப் தபகாட்டிககுள  தெரைனி 
நுரைநேதபகாது, உலகைகானது தபரும்பகாலும்  
ஏரனய ஏககாதிபத்திய ெகதிகளகால் 
ரகப்பற்ைப்பட்டிருநேது. விரிவகாககம் தெய்ய 
தவற்றிடஙகள இல்லகாேேகால் ஏககாதிபத்திய 
ெகதிகள ேஙகளுககுளதளதய அடுத்ே �காட்டிற்குச் 
தெகாநேைகான பகுதிகரளக ரகப்பற்ை முயன்ைன. 
ஐதைகாப்பகாவில் 1870ஆம் ஆணடிற்குப் பின்னர 
இஙகிலகாநது, பிைகான்ஸ், தபல்ஜியம், இத்ேகாலி, 
தெரைனி ஆகிய �காடுகள ககாலனியகாதிககப் 
தபகாட்டியில் கலநதுதககாணடன. 
வல்லரசுகளுக்கு இளையிலான ்மாதல்கள்

தேகாழில்வளரச்சியில் முேன்ரை இடத்ரே 
வகித்ேகாலும் பைநதுவிரிநே தபைைரெக 
கட்டுப்படுத்தினகாலும் இஙகிலகாநதிற்கு 
ைனநிரைவு ஏற்படவில்ரல. இஙகிலகாநது 
தெரைனிதயகாடும் அதைரிகககாதவகாடும் தபகாட்டியிட 
தவணடியிருநேது. ஏதனனில் அந�காடுகள 
விரலைலிவகானப் பணடஙகரள உற்பத்தி 
தெய்து அேன்மூலம் இஙகிலகாநதின் ெநரேரயயும் 
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ரகப்பற்றின. �காடுகளுககிரடயிலகான இப்தபகாட்டி, 
ஆசியகாவிலும் ஆப்பிரிகககாவிலும் ஐதைகாப்பகாவிலும் 
வல்லைசுகளுககிரடதய  அடிககடி தைகாேல்கள 
ஏற்படகககாைணைகாயிற்று.

இகககாலத்தில் நிலவிய ஏககாதிபத்திய 
தவட்ரகரயத் தேன்னகாப்பிரிகககாவின் பிைேை 
அரைச்ெர சிசில் தைகாட்ஸ் ஒரு ெையம் கூறிய கூற்று 
சிைப்பகாகப் படம் பிடித்துகககாட்டுகிைது. “உலகம் 
ஏைத்ேகாை தபகாட்டலஙகளகாகக கட்டப்பட்டுவிட்டன. 
அதில் விடுபட்டரவயும் பிரிககப்பட்டுக 
ரகப்பற்ைப்பட்டு ககாலனிகளகாககப்பட்டுவிட்டன. 
இைவில் தைதல நீஙகள ககாணும் �ட்ெத்திைஙகரள 
நிரனத்துப் பகாரகரகயில் அப்பைநே 
உலகஙகரள �ம்ைகால் எப்தபகாதும் தென்ைரடய 
இயலகாது. என்னகால் முடிநேகால் தககாளகரளக 
ரகப்பற்றுதவன். அரே அடிககடி நிரனத்துப் 
பகாரககிதைன். ஆனகால் அரவ தேளிவகாக 
அதேெையம் தேகாரலவில் இருப்பரே பகாரகரகயில் 
எனககுத் துககம் ஏற்படுகிைது”. 

ஆசியா: ஜபபானின் எழுச்சி
ஆசியகாவில், ெப்பகான் இகககாலப்பகுதியில் 

(தைய்ஜி ெககாப்ேம் 1867-1912), தைற்கத்திய 

�காடுகரளப் பின்பற்றிப் பலதுரைகளில் அவற்றுககு  
நிகைகாக ைகாறியது. ெப்பகான் தேகாழில்துரையில் சிைநே 
�காடகாகவும் அதேெையத்தில் ஒரு ஏககாதிபத்திய 
ெகதியகாகவும் ஆகியது. ஆட்சியகாளரகள 
நிலைகானியமுரை சிநேரனகரளக 
தககாணடிருநேகாலும் ெப்பகான் தைரல�காட்டுக 
கல்விரயயும் இயநதிைத் தேகாழில்நுட்பத்ரேயும் 
ஏற்றுகதககாணடது. �வீன ைகாணுவம், கப்பற்பரட 
ஆகியவற்றுடன் தேகாழில்துரையில் முன்தனறிய 
�காடகாக ெப்பகான் தைதலழுநேது. ஏககாதிபத்திய 
ஆககிைமிப்பு �டவடிகரககளிலும் ெப்பகான்  
ஐதைகாப்பிய ெகதிகரள அடி பிெககாது அப்படிதய 
பின்பற்றியது. 1894 இல் ெப்பகான் சீனகாவின் மீது 
வலுககட்டகாயைகாக ஒரு தபகாரை தைற்தககாணடது. 
இச்சீன-ெப்பகானியப் தபகாரில் (1894-1895)  
சீனகாரவச் சிறிய�காடகான ெப்பகான் தேகாற்கடித்ேது 
உலரக வியககரவத்ேது. இப்தபகாரில் 
ெப்பகான் தபற்ை தவற்றி ஐதைகாப்பிய ெகதிகளகால் 
விரும்பப்படவில்ரல. தேகாடரநது ைஷயகா, தெரைனி, 
பிைகான்ஸ் ஆகிய வல்லைசுகளின் எச்ெரிகரகரய 
மீறி ெப்பகான் லிதயகாடங தீபகற்பத்ரே ஆரேர 
துரைமுகத்துடன் தெரத்து இரணத்துகதககாணடது. 
இந�டவடிகரக மூலம் கிைககு ஆசியகாவில் ேகாதன 
வலிரை மிகுநே அைசு என ெப்பகான் தைய்ப்பித்ேது.
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ரேவகாரனயும் ேன்வெப்படுத்திகதககாணடது. 
இநதேகா-சீனகாரவ பிைகான்ஸ் ரகப்பற்றிகதககாணடது. 
ஸ்தபயினிடமிருநது பிலிப்ரபன்ரஸை அதைரிகககா 
தபற்றுகதககாணடது. இஙகிலகாநதும் ைஷயகாவும் 
ஈைகாரனப் பிரித்துகதககாளளச் ெம்ைதித்ேன. 

ஆப்பிரிகககாவில் ககாலனிகரள நிறுவ 
ஐதைகாப்பியர தைற்தககாணட தேகாடககககால 
முயற்சிகள ைத்ேக களரியகான தபகாரகளில் முடிநேன. 
அல்ஜீரியகாரவயும் தெனகரலயும் ரகப்பற்ை 
பிைகான்ஸ் ஒரு த�டிய, கடுரையகான தபகாரைச் 
தெய்யதவணடியேகாயிற்று. இஙகிலகாநது 1879இல் 
ெூலுககளகாலும் 1884இல் சூடகான் பரடகளகாலும் 
தேகாற்கடிககப்பட்டது. இத்ேகாலியப்பரட 1896ஆம் 
ஆணடு அதடகாவகா தபகாரககளத்தில் எத்திதயகாப்பியப் 
பரடகளிடம் தபருத்ே தெேத்துடன் கூடிய 
தேகால்விரயச் ெநதித்து இருநேதபகாதிலும் 
ஐதைகாப்பியப் பரடகதள இறுதியில் தவற்றி தபற்ைன. 

 1.3 
  முதல் உலகப்பாருக்கான 

காரைஙகளும் ்பாக்கும் 
விளைவுகளும்

(அ) காரைஙகள்
ஐ்ராபபிய ்ாடுகளின் அணி ்சரக்ளககளும்  
எதிர அணி ்சரக்ளககளும்

1900இல் ஐதைகாப்பிய வல்லைசுகளில் ஐநது 
அைசுகள, இைணடு ஆயுேதைநதிய முககாம்களகாகப் 
பிரிநேன. ஒரு முககாம் ரைய�காடுகளகான 
தெரைனி, ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி, இத்ேகாலி 
ஆகியவற்ரைக தககாணடிருநேது. பிஸ்ைகாரககின் 
வழிககாட்டுேலில் அரவ 1882இல் மூவர 
உடன்படிகரகரய தைற்தககாணடன. இேன்படி 
தெரைனியும் ஆஸ்திரியகாவும் பைஸ்பைம் உேவிகள 
தெய்துதககாளளும். ைற்தைகாரு முககாமில் பிைகான்சும் 
ைஷயகாவும் அஙகம் வகித்ேன. 1894இல் தைற்தககாணட 
உடன்படிகரகயின்படி இவவிரு �காடுகளில் 
ஏேகாவதேகான்று தெரைனியகால் ேகாககப்படும்பட்ெத்தில் 
பைஸ்பைம் துரணநிற்கும் என உறுதிதெய்யப்பட்டது. 
இப்படியகாக இஙகிலகாநது ேனிரைப்படுத்ேப்பட்டது. 
ேன்னுரடய ேனித்திருத்ேலிலிருநது தவளிவரும் 
தபகாருட்டு இஙகிலகாநது இருமுரை தெரைனிரய 
அணுகித் தேகால்வி கணடது. ைஷயகாவின் மீேகான 
ெப்பகானின் பரகரை அதிகைகானதபகாது பிைகான்ஸ் 
ைஷயகாவின் �ட்பு�காடகாக இருநேேகால் ெப்பகான் 
இஙகிலகாநதுடன் இரணய விரும்பியது (1902). 
ஆஙகிதலகா-ெப்பகான் உடன்படிகரக பிைகான்ரெ 
இஙகிலகாநதேகாடு உடன்படிகரக தெய்துதககாளளத் 
தூணடியது. அேன் மூலம் தைகாைகாகதககா,  எகிப்து 
ஆகிய ககாலனிகள தேகாடரபகான பிைச்ெரனகரளத் 
தீரத்துகதககாளள விரும்பியது. இேன் விரளவகாக 
1904இல் இரு�காடுகளிரடதய �ட்புைவு ஒப்பநேம் 

ஐதைகாப்பிய அைசுகள தககாடுத்ே அதிகைகான 
அழுத்ேத்தின் ககாைணைகாக ெப்பகான் ஆரேர 
துரைமுகத்தின்  மீேகான ேனது தககாரிகரகரய 
விட்டுகதககாடுத்ேது. இச்சூைரல ேனககுச் ெகாேகைகாகப் 
பயன்படுத்திய ைஷயகா தபரும்பரடதயகான்ரை 
ைஞ்சூரியகாவுககுள அனுப்பியது. 1902இல் 
இஙகிலகாநதுடன் உடன்பகாடு ஒன்ரை 
தைற்தககாணட ெப்பகான், ைஷயகா ேனது பரடகரள 
ைஞ்சூரியகாவிலிருநது திரும்ப அரைத்துகதககாளளக 
தககாரியது. ைஷயகா ெப்பகாரனக குரைத்து 
ைதிப்பிட்டது. இரு �காடுகளுககுமிரடதய 1904இல் 
தபகார தேகாடஙகியது. இநே ைஷய ெப்பகானியப் 
தபகாரில் ைஷயகாரவத் தேகாற்கடித்ே ெப்பகான், 
அதைரிகககா தைற்தககாணட ெைைெ முயற்சியின் 
விரளவகாக ஓப்பநேத்தில் ரகதயழுத்திட்டு ஆரேர 
துரைமுகத்ரே மீணடும் தபற்ைது. இப்தபகாருககுப் 
பின் ெப்பகான் வல்லைசுகளின் கவரச்சிமிகுநே 
கூட்டணியில் நுரைநேது.
ஜபபானின் வலிய கர அரசியல்  வி்வகம் 

1905ககுப் பின்வநே ஆணடுகளில் 
தககாரியகாவின் உள�காட்டு அயல்�காட்டுக 
தககாளரககரள ெப்பகான் கட்டுப்படுத்தியது. ஒரு 
முககியைகான ெப்பகானியத் தூேைக அதிககாரி ஒரு 
தககாரியைகால் தககால்லப்பட்டரேக ககாைணைகாகக 
தககாணடு 1910இல் தககாரியகாரவ ெப்பகான் 
இரணத்துகதககாணடது. 1912இல் ைஞ்சு அைெவம்ெம் 
வீழ்ச்சியுற்ைரேத் தேகாடரநது சீனகாவில்  நிலவிய 
குைப்பம் ைறுபடியும் விரிவகாககத்திற்ககான வகாய்ப்ரப 
ெப்பகானுககு அளித்ேது. சீனகாவில் ஷகான்டுங 
பகுதியின் மீது தெரைனி தககாணடிருககும் 
உரிரைகள ேனககு ைகாற்றி வைஙகப்படதவணடும், 
தைலும் இைணடு ெப்பகானிய ஆதலகாெகரகரளச் 
சீனஅைெகாஙகம், பேவியில் அைரத்ேதவணடும் என்ை 
தககாரிகரககரள முன்ரவத்ேது. இவவலிய 
அைசியல் விதவகம் ெப்பகான் சீனகாதவகாடும் 
ஐதைகாப்பிய �காடுகதளகாடும் பரகரய மூட்டிவிட்டது.  
ஆனகால் ெப்பகாரன எதிரககும் நிரலயில் யகாரும் 
இல்ரல. 
காலனிகள் அளமக்கபபடுதலும் ்பாரகளும்

1876இல் ஆப்பிரிகககாவின் பத்து ெேவீேப் 
பகுதிகள ைட்டுதை ஐதைகாப்பகாவின் ஆட்சியின் 
கீழிருநேன. 1900இல் ஒட்டுதைகாத்ே ஆப்பிரிகககாவும் 
ககாலனியகாக ஆககப்பட்டிருநேது. இஙகிலகாநது, 
பிைகான்ஸ், தபல்ஜியம் ஆகிய �காடுகள கணடத்ரே 
ேஙகளுககுளதள பகிரநதுதககாணடன. ஒரு 
சில இடஙகள தெரைனிககும் இத்ேகாலிககும் 
விட்டுத்ேைப்பட்டன. இஙகிலகாநது, பிைகான்ஸ், ைஷயகா, 
தெரைனி ஆகியன சீனகாவில் ேஙகளுகதகன 
‘தெல்வகாககு ைணடலஙகரள’(Spheres of 
Influence) நிறுவின. ெப்பகான் தககாரியகாரவயும் 
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ஏற்பட்டது. தைகாைகாகதககாவில் பிைகான்சு சுேநதிைைகாகச் 
தெயல்பட அனுைதிககப்படும் பட்ெத்தில் எகிப்ரே 
இஙகிலகாநது ரகப்பற்றியரே அஙகீகரிகக பிைகான்ஸ் 
உடன்பட்டது. இேரனத் தேகாடரநது பகாைசீகம், 
ஆப்ககானிஸ்ேகான், திதபத் தேகாடரபகாக ைஷயகாவுடன் 
இஙகிலகாநது ஒப்பநேம் தைற்தககாணடது. இவவகாறு 
இஙகிலகாநது, பிைகான்ஸ், ைஷயகா ஆகிய மூவரைக 
தககாணட மூவர கூட்டு உருவகாககப்பட்டது. 
வன்முள் சாரநத ்தசியம்

தேெப்பற்றின் வளரச்சிதயகாடு “எனது �காடு 
ெரிதயகா ேவதைகா �கான் அரே ஆேரிப்தபன்” என்ை 
ைனப்பகாஙகும் வளரநேது. ஒரு �காட்டின் மீேகான 
பற்று ைற்தைகாரு �காட்ரட தவறுககும் தேரவரய 
ஏற்படுத்தியது. இஙகிலகாநதின் ஆைவகாைைகான 
�காட்டுப்பற்று (jingoism), பிைகான்சின் தவறிதககாணட 
�காட்டுப்பற்று (kultur) ஆகிய அரனத்தும் தீவிை  
தேசியைகாக தபகாரதவடிப்பேற்கு தீரைகானைகான 
பஙககாற்றியது. ஏரனய �காடுகரளப் பற்றிய 
தெய்திகரளத் திரித்துக கூறுவேன் மூலம் 
பத்திரிரககள தேசிய தவறிரயத் ேட்டி எழுப்பின.
வஜரமன் ்பரரசின் ஆக்கிரமிபபு மனபபாஙகு

தெரைன் தபைைெைகான 
இைணடகாம் தகய்ெர வில்லியம் 
இைககைற்ை ேன்முரனப்புக 
த க கா ண ட வ ை கா க வு ம் 
ஆககிைமிப்பு ைனப்பகான்ரை 
தககாணடவைகாகவுமிருநேகார. 
தெரைனிதய உலகத்தின் 
ேரலவன் எனப் 
பிைகடனம் தெய்ேகார. 
தெரைனியின் கப்பற்பரட 
விரிவுபடுத்ேப்பட்டது. 1805இல் டிைபகால்கர தபகாரில்  
த�ப்தபகாலியனின் தேகால்விரயத் தேகாடரநது கடல் 
இஙகிலகாநதின் ேனியுரிரை எனககருேப்பட்டு 
வநேது. இநநிரலயில் தெரைனியின் ஆககிைமிப்பு 
இயல்பு தககாணட அைசியல் விதவகத்ரேயும், 
விரைவகாகக கட்டப்படும் அேன் கப்பற்பரட 
ேளஙகரளயும் கணணுற்ை இஙகிலகாநது, 
தெரைன் கப்பற்பரட ேனககு எதிைகானதே 
என முடிவு தெய்ேது. ஆகதவ இஙகிலகாநதும் 
கப்பற்பரட விரிவகாககப் தபகாட்டியில் இைஙகதவ 
இரு �காடுகளுககுமிரடயிலகான பேற்ைம்  தைலும் 
அதிகரித்ேது.
பிரான்ஸ் வஜரமனி்யாடு வகாணை பளக

பிைகான்சும் தெரைனியும் பரைய 
பரகவரகளகாவர. 1871இல் தெரைனியகால் 
தேகாற்கடிககப்பட்டு அல்தெஸ், தலகாரைன் 
பகுதிகரள பிைகான்ஸ் தெரைனியிடம் இைகக 
த�ரிட்டது குறித்ே கெப்பகான நிரனவுகரள பிதைஞ்சு 
ைககள தெரைனியின் மீது தககாணடிருநேனர. 

வகயசர வில்லியம் II

தைகாைகாகதககா விவககாைத்தில் தெரைனியின் 
ேரலயீடு இககெப்புணரரவ தைலும் அதிகரித்ேது. 
தைகாைகாகதககாவில் பிைகான்சின் �லன்கள ெகாரநது, 
இஙகிலகாநது பிைகான்தெகாடு தைற்தககாணட 
ஒப்பநேத்ரே  தெரைனி எதிரத்ேது. எனதவ தெரைன் 
தபைைெர  இைணடகாம் தகய்ெர வில்லியம் தைகாைகாகதககா 
சுல்ேகானின் சுேநதிைத்ரே அஙகீகரித்ேதேகாடு 
தைகாைகாகதககாவின் எதிரககாலம் குறித்து முடிவு 
தெய்யப் பன்னகாட்டு ைகா�காடு ஒன்ரைக கூட்டும்படி 
தககாரினகார.
பால்கன் பகுதியில் ஏகாதிபததிய அரசியல் 
அதிகாரததிறகான வாயபபு

1908இல் துருககியில் ஒரு வலுவகான, 
�வீனஅைரெ உருவகாககும் முயற்சியகாக 
இளம்துருககியர புைட்சி �ரடதபற்ைது. இது 
ஆஸ்திரியகாவுககும் ைஷயகாவிற்கும் பகால்கன் 
பகுதிகளில் ேஙகள �டவடிகரககரள 
மீணடும் தேகாடஙகும் வகாய்ப்பிரன வைஙகியது. 
இது தேகாடரபகாக ஆஸ்திரியகாவும் ைஷயகாவும் 
ெநதித்துப் தபசின. அேன்படி பகாஸ்னியகா, 
தஹரெதககாவினகா ஆகிய இைணரடயும் 
ஆஸ்திரியகா இரணத்துகதககாளவதேன்றும், 
ைஷயகா ேனது தபகாரககப்பல்கரளச் சுேநதிைைகாக 
டகாரடதனல்ஸ், தபகாஸ்தபகாைஸ் துரைமுகஙகள 
வழியகாக ைத்தியேரைககடல் பகுதிககுள 
தககாணடு தெல்லலகாதைன்றும் ஒப்பநேைகாயிற்று. 
இேரனத்தேகாடரநது பகாஸ்னியகாரவயும் 
தஹரெதககாவினகாரவயும் ேகான் இரணத்துக 
தககாணடேகாக ஆஸ்திரியகா அறிவித்ேது. 
ஆஸ்திரியகாவின் இவவறிவிப்பு தெரபியகாவில் 
தீவிைைகான எதிரப்ரபத் தூணடியது. இேன் 
தேகாடரபில் தெரைனி ஆஸ்திரியகாவிற்கு உறுதியகான 
ஆேைரவ �ல்கியது. தைலும் ஆஸ்திரியகா 
தெரபியகாவின் மீது பரடதயடுககும்தபகாது அேன் 
விரளவகாக தெரபியகாவிற்கு ைஷயகா உேவுைகானகால் 
ஆஸ்திரியகாவிற்கு ஆேைவகாக �கான் களமிைஙகுதவன் 
என அறிவிககும் அளவிற்கு தெரைனி தென்ைது. 
ஆஸ்திரியகாவிற்கும் தெரபியகாவிற்குைகான இப்பரக 
1914இல் தபகார தவடிககக ககாைணைகாயிற்று. 
பால்கன் ்பாரகள்

பதிதனட்டகாம் நூற்ைகாணடின் முேல்பகாதியில் 
தேன்தைற்கு ஐதைகாப்பகாவில் துருககி வலிரை வகாய்நே 
�காடகாகத் திகழ்நேது. அேன் தபைைசு பகால்கனிலும், 
ஹஙதகரியின் குறுகககாகப் தபகாலநது வரையிலும் 
பைவியிருநேது. துருககியப் தபைைசு பகால்கன் 
பகுதிகளில் பல துருககியர அல்லகாே ைககரளயும் 
தககாணடிருநேது. பகால்கன் பகுதிரயச் தெரநே 
துருககியரும் துருககியர அல்லகாே பல்தவறு தேசிய 
இனஙகரளச் தெரநே ைககளும் பயஙகைைகான 
படுதககாரலகளிலும் அட்டூழியஙகளிலும் ஈடுபட்டனர. 
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ஆரமீனிதய இனப்படுதககாரலகள இேற்கு ஒரு 
பயஙகைைகான எடுத்துகககாட்டு ஆகும்.

பதிதனட்டகாம் நூற்ைகாணடின் பிற்பகாதியில் 
துருககியப் தபைைசின் உறுதியற்ை அைசியல் 
தபகாருளகாேகாைச் சூைரலச்  ெகாேகைகாகக தககாணடு 
கிரீசும் அேரனத் தேகாடரநது ஏரனய �காடுகளும் 
ஒன்ைன் பின் ஒன்ைகாகத் ேஙகரளத் துருககியின் 
கட்டுப்பகாட்டிலிருநது விடுவித்துக தககாணடன. 
ைகாசிதடகானியகா பல்தவறு இனஙகரளச் 
தெரநே ைககரளக தககாணடிருநேது. எனதவ 
ைகாசிதடகானியகாரவத் ேஙகள கட்டுப்பகாட்டுககுள 
தககாணடுவருவதில் கிரீஸ்,  தெரபியகா, பல்தகரியகா 
பின்னர ைகாணட் நீகதைகா ஆகிய �காடுகளிரடதய 
தபகாட்டிகள நிலவின. 1912ஆம் ஆணடு ைகாரச் 
திஙகளில் அரவ பகால்கன் கைகம் எனும் 
அரைப்ரப உருவகாககின. இககைகம் முேல் 
பகால்கன் தபகாரில் (1912-1913) துருககியப் 
பரடகரளத் ேகாககித் தேகாற்கடித்ேன. தேகாடரநது, 
ரகப்பற்றிய பகுதிகரளப் பிரித்துகதககாளவதில் 
பிைச்ெரன எழுநேது. 1913 தை திஙகளில் 
ரகதயழுத்ேகான லணடன் உடன்படிகரகயின்படி 
அல்தபனியகா எனும் புதிய �காடு உருவகாககப்பட்டது. 
ைகாசிதடகானியகாரவ ஏரனய பகால்கன் �காடுகள 
ேஙகளுககுள பகிரநது தககாணடன. துருககி, 
ககான்ஸ்டகாணடித�காபிரளச் சுற்றியுளள பகுதிகரள 
ைட்டும் தககாணட அைெகாகச் சுருககப்பட்டது. 

இருநேதபகாதிலும் ைகாசிதடகானியகாரவப் 
பிரித்ேளித்ேதில் தெரபியகாரவயும் கிரீரஸையும் 
பல்தகரியகா ேகாககியது. ஆனகால் பல்தகரியகா 
எளிேகாகத் தேகாற்கடிககப்பட்டது. 1913 ஆகஸ்டு 
திஙகளில் ரகதயழுத்திடப்பட்ட புககாதைஸ்ட் 
உடன்படிகரகதயகாடு இைணடகாம் பகால்கன் தபகார 
முடிவரடநேது.

உைனடிக் காரைம் 
பகால்கனில் �ரடதபற்ை இநநிகழ்வுகளில் 

உ ச் ெ க ட் ட ம் 
ப கா ஸ் னி ய கா வி லு ள ள  
த ெ ை கா ஜி த வ கா 
எ ன் னு மி ட த் தி ல் 
அைஙதகறியது. 1914 
ெூன் 28ஆம் �காள 
தபைைெரின் ைகனும் 
ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரிப் 
த ப ை ை ெ ை கா ன 
பிைகான்ஸ் தெகாெப்பின் 
ர ை த் து ன ரு ம் 
வகாரிசுைகான பிைகான்ஸ் 
தபரடினகாணடு, பிரின்ஸைப் என்ை பகாஸ்னிய 
தெரபியனகால் தககாரல தெய்யப்பட்டகார. ஆஸ்திரியகா 
இேரன தெரபியகாரவக ரகப்பற்றுவேற்ககான 
வகாய்ப்பகாக எணணியது. தெரபியகாவிற்கு 
ஆேைவகாகத் ேரலயிட  ைஷயகா பரடகரளத் 
திைட்டுகிைது என்னும் வேநதியகால் தெரைனி 
முேல் ேகாககுேரலத் ேகாதன தேகாடுப்பது என 
முடிவு தெய்ேது. ஆகஸ்டு திஙகள முேல்�காள 
தெரைனி ைஷயகாவிற்கு எதிைகாகப் தபகாரஅறிவிப்பு 
தெய்ேது. தெரைனிககும் பிைகான்சுககுமிரடதய 
ெச்ெைவுகள  ஏதும் இல்லகாவிட்டகாலும், பிைகான்சுககும் 
ைஷயகாவுககுமிரடதய ஏற்தகனதவ கூட்டணி 
இருநேேகால் தெரைனி, பிைகான்ஸ், ைஷயகா ஆகிய 
இரு �காடுகளுககும் எதிைகாகப் தபகாரதெய்யத் 
திட்டமிட்டது. தைலும் இச்சூைரலத் ேனககுச் 
ெகாேகைகாகப் பயன்படுத்திகதககாளளவும் தெரைனி 
விரும்பியது. தபல்ஜியத்தின் �டுநிரலரைரய 
ைதியகாது அேரன தெரைனி ேகாககதவ இப்தபகாரில் 
இஙகிலகாநது பஙதகற்பது கட்டகாயைகாயிற்று.

(ஆ) ்பாரின் ்பாக்கு
இரணடு ்பாரிடும் முகாம்கள் 
ளமய ்ாடுகள்

தபகாரிடும் �காடுகள இைணடு அணிகளகாகப் 
பிரிநதிருநேன. ரைய �காடுகள அணியில் தெரைனி, 
ஆஸ்திரியகா, ஹஙதகரி, துருககி, பல்தகரியகா 
ஆகிய �காடுகள  அஙகம் வகித்ேன. தேகாடககத்தில் 
தெரைனிதயகாடும் ஆஸ்திரியகாதவகாடும் 
அணிவகுத்திருநே இத்ேகாலி பின்னர விலகியது. 
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டிைன்டிதனகா �கர வடகிைககு இத்ேகாலியில் 
அரைநதிருநேது. ஆனகால் ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி 
அைசின் ஆளுரகககுட்பட்டிருநே, இத்ேகாலிய 
ைககள அதிகம் வகாழும் டிைன்டிதனகா எனும் 
�கரை மீட்க இத்ேகாலி தைற்தககாணட முயற்சிரய 
தெரைனி ஆேரிககவில்ரல என்பதே இத்ேகாலியின் 
விலகலுககுக ககாைணைகாகும். அேனகால் தபகார 
தவடித்ேதபகாது இத்ேகாலி �டுநிலரை வகித்ேது. 
ஆனகால் வடகிைககிலுளள பகுதிரயப் தபைதவணடும் 
எனும் த�காககத்தில் தபகாரில் கலநதுதககாளள 
முடிவுதெய்ேது. 1915 ஏப்ைலில் பிைகான்ஸ், இஙகிலகாநது,   
இத்ேகாலி ஆகியவற்றிககிரடதய  லணடனில் ைகசிய 
ஒப்பநேதைகான்று ரகதயழுத்ேகாயிற்று. அேன்படி 
தபகாருககுப் பின்னர ேகான் விரும்பிய பகுதி ேனககு 
வைஙகப்படும்  என்பேன் அடிப்பரடயில் இத்ேகாலி 
ரைய�காடுகளுககு எதிைகாகப் தபகாரில் பஙதகற்கச் 
இரெநேது.

்்ச்ாடுகள்
ரைய�காடுகரள எதிரத்ே த�ெ�காடுகள ைஷயகா, 

பிைகான்ஸ், பிரிட்டன், இத்ேகாலி, அதைரிகககா, தபல்ஜியம் 
ருதைனியகா, தெரபியகா, கிரீஸ் ஆகிய ஒன்பது 
�காடுகளகாகும். ருதைனியகாவும் கிரீஸைூம் முரைதய 
1916, 1917 ஆகிய ஆணடுகளில் ரைய �காடுகளுககு 
எதிைகாகப் தபகார அறிவிப்புச்தெய்ேன. ஆனகால் அரவ 
இப்தபகாரில் சிறிேளதவ பஙதகற்ைன. தபரும்பகாலகான 
அதைரிககரகள ேஙகள �காடு �டுநிரலவகிகக 
தவணடுதைன விரும்பியேகால் அதைரிகககா முேல் 
மூன்று ஆணடுகளுககு த�ெ�காடுகளுககுத் 
ேகாரமீக ஆேைரவ �ல்கியதேகாடு இஙகிலகாநதிற்கும் 
பிைகான்சுககும் தபருைளவில் தபகாருளுேவி 
வைஙகியது. 

ஜாரின் ்தால்வியுற் அளமதி முயறசிகள்
ைஷயப் தபைைெர இைணடகாம் நிகதககாலஸ் 

�காடுகளரனத்தும் கூடிப்தபசி உலக அரைதிகககான 
ெககாப்ேத்ரே ஏற்படுத்ே தவணடுதைன ஆதலகாெரன 
வைஙகினகார. அவருரடய அரைப்பிற்கிணஙக 
1899, 1907 ஆகிய ஆணடுகளில் ஹகாலநது 
�காட்டின் தி தஹக �கரில் இைணடு அரைதி 
ைகா�காடுகள கூட்டப்பட்டன. ஆனகால் எநே விரளவும் 
ஏற்படவில்ரல. ைஷயகா த�ெ�காடுகள அணியில் 
தெரநது தபகாரிட்டது. 

்மறகு அல்லது பிவரஞ்சு முளனப ்பார
தபல்ஜியம் ைககளின் எதிரப்ரப தெரைனி 

ேகரத்தேறிநேது. த�ெ�காடுகளின் அணியில் தபகார 
தெய்யதவணடிய சுரை பிதைஞ்சுப்பரடகளின் 
தேகாளகளின்தைல் விழுநேது. ஒரு ைகாேத்திற்குள 
ஏைத்ேகாை பகாரீஸ்�கர வீழ்நதுவிடும் நிரல 
ஏற்பட்டது. 

ைாவனன்பரக், மாரன் ்பாரகள்
இதேெையத்தில் ைஷயப் பரடகள கிைககுப் 

பிைஷயகாவின் மீது பரடதயடுத்ேன. டகாதனன்பரக 
தபகாரில் ைஷயகா தபரிைப்புகரளச் ெநதித்ேது. 
இருநேதபகாதிலும் 
இப்தபகார ஒரு 
தி ரு ப் ப த் ர ே 
ஏற்படுத்தி தைற்குப் 
தபகார முரனயில் 
பி த ை ஞ் சு ப் 
பரடகள மீேகான 
அ ழு த் ே த் ர ே க 
குரைத்ேேகால் அவரகளகால் பரடதயடுத்துவரும் 
தெரைகானியரைத் துைத்ே அரனத்து முயற்சிகரளயும் 
தைற்தககாளளமுடிநேது. ைகாரன்தபகாரில் (1914 
தெப்டம்பர தேகாடககத்தில்) பிதைஞ்சுப்பரடகள 
தெரைகானியரை தவற்றிதபற்ைன. இப்படியகாகப் 
பகாரிஸ் ககாப்பகாற்ைப்பட்டது. ைகாரன் தபகாைகானது 
பதுஙகுக குழிப்தபகாரின் தேகாடககைகாகும்.

பதுஙகுக் குழிப்பார
தபகாரவீைரகளகால் 
த ே கா ண ட ப் ப டு ம் 
பதுஙகுக குழிகள 
எ தி ரி க ளி ன் 
சுடுேலில் இருநது 
ே ங க ர ள க 
ககாத்துகதககாணடு 
பகாதுககாப்பகாக நிற்க 
உேவின. முேல் உலகப்தபரின்தபகாது இப்பதுஙகுக 
குழியகானது ஒன்றுகதககான்று இரணயகாகச் 
தெல்லும் இைணடு முேல் �கான்கு குழிகரளக 
தககாணடிருககும். ஒவதவகாரு பதுஙகுக குழியும் 
குறுககுைறுகககாக தவட்டப்பட்டிருநேேகால், ஒரு 
முரனயிலுளள எதிரியகால் சிலஅடி தூைத்துககு  
தைல் சுட இயலகாது. பிைேகானப் பதுஙகுக குழிகள 
ஒன்தைகாதடகான்றும் பின்புைமுளள குழிகதளகாடும் 
இரணககப்பட்டிருககும். அவற்றின் வழியகாக 
உணவு, ஆயுேஙகள, கடிேஙகள, ஆரணகள 
ஆகியரவ வநதுதெரும். புதிய வீைரகளும்   வநது 
தெரவர. ககாற்றின் ஊடகாகப் பைநது தெல்லும் 
தபரும் எணணிகரகயிலகான குணடுகள, 
ைரவகள ஆகியன வீைரகரள  ைணணுககுள 
பதுஙகிப் பகாதுககாத்துகதககாளளவும் உயிர ேப்பவும் 
கட்டகாயப்படுத்தின.

வவரைன் ்பார
1916ஆம் ஆணடு பிப்ைவரிககும்  

ெூரலககுமிரடதய தெரைகானியர பிைகான்சின் 
முககியக தககாட்ரடயகான தவரடரனத் ேகாககினர. 

ைாவனன்பரக் ்பார
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ஐநதுைகாே ககாலம் �ரடதபற்ை தவரடன் தபகாரில் 
இைணடு மில்லியன் வீைரகள பஙதகடுத்ேனர. 
அவரகளில் ெரிபகாதிவீைரகள தககால்லப்பட்டனர. 
தெரைகானியருககு எதிைகான இஙகிலகாநதின் 
ேகாககுேல் தெகாம்மி �திககரை அருதக �ரடதபற்ைது. 
�கான்குைகாே ககாலம் �ரடதபற்ை தபகாரின் 
முேல்�காளில் இஙகிலகாநது 20,000 வீைரகரள 
இைநேது. இருநேதபகாதிலும் தவரடன்தபகார முேல் 
உலகப்தபகாரில் த�ெ�காடுகதள தவற்றி தபறும் 
என்பரேத் தீரைகானித்ேது.

கிழக்குமுளன அல்லது ரஷயமுளனப்பார
கிைககு முரனயில் ைஷயப் பரடகள 

ஆஸ்திரியப் பரடகரள மீணடும் மீணடும் 
தேகாற்கடித்ேன. அதே ெையம் ைஷயப் பரடகள 
தெரைன் பரடகளகால் தேகாற்கடிககப்பட்டன. ைஷய 
ைகாணுவம் தைகாெைகாகப் பயிற்றுவிககப்பட்டிருநேேகாலும் 
தபகாதுைகான தபகாரத்ேளவகாட முன்தனற்பகாடுகள 
இல்லகாைலிருநேேகாலும் தபருைளவு இைப்ரபச் 
ெநதித்ேது. 1917இல் ெகார ைன்னருரடய ஆட்சி 
ைகாதபரும் அகதடகாபர புைட்சியின் மூலைகாகத் தூககி 
வீெப்பட்டது.  ைஷயகாவிற்கு அரைதி தேரவப்பட்டேகால் 
தெரைனிதயகாடு 1918 ைகாரச் 3ஆம் �காள பிதைஸ்ட்-
லிட்தடகாவஸ்க உடன்படிகரகயில் ரகதயழுத்திட்டுப் 
தபகாரிலிருநது விலகியது. இேன் பின்னர 
தெரைனியின்நிரல தைலும் வலுவரடநேது. 
த�ெ�காடுகள தபகாரில் தேகாற்றுப்தபகாகும் எனத்  
தேரிநேது. இருநேதபகாதிலும் அவரகளுககு 
உேவிடக களமிைஙகிய அதைரிகககா தெரைனிரய 
ஒடுககுவதில் இறுதியகான தீரைகானைகான 
பகாத்திைத்ரே வகித்ேது.

சிறிய ்பார அரஙகுகள் 
மததிய கிழக்கு

ரைய �காடுகளுடன் தெரநது துருககி 
தபகாரிட்டது. தேகாடககத்தில் தவற்றிகரளப் 
தபற்ைகாலும், த�ெ�காடுகள பின்னரடவுகரளச் 
(குறிப்பகாக தைெபதடகாமியகா, ககாலிதபகாலி 
ஆகிய இடஙகளில்) ெநதித்ேகாலும் இறுதியில் 
துருககி தேகாற்கடிககப்பட்டது. துருககியர 
சூயஸ் ககால்வகாரயத்  ேகாகக முயன்ைனர. 
ஆனகால் அது முறியடிககப்பட்டு துைத்ேப்பட்டனர. 
இஙகிலகாநது முேலில் ஈைகாககிலும் பின்னர 
பகாலஸ்தீனத்திலும் சிரியகாவிலும் துருககியப் 
பரடகளுடன் தபகாரிட்டது. அைகாபியகாவில் 
வளரநதுவரும் அைகாபிய தேசிய உணரவிரனச் 
ெகாேகைகாககிகதககாணடு ஒரு ஆஙகில உளவகாளி 
ஒரு புைட்சிரயத் திட்டமிட்டு �டத்தினகார. 
பிரிட்டன் துருககிரய த�ைடியகாகத் ேகாககியதேகாடு 
ககான்ஸ்டகாணடித�காபிரளயும் ரகப்பற்ை 

முயன்ைது. ஆனகால் துருககியர ைனஉறுதியுடன் 
எதிரத்துப் தபகாரிட்டனர. 

தூரக்கிழக்கு
சீனகா த�ெ�காடுகள அணியில் தெரநதிருநேது. 

ஷகான்டுங ைகாககாணத்தில் சீனகாவிற்கு தெரைனி 
வைஙகிய கியகாச்ெவ பகுதிரய ெப்பகான் 
ரகப்பற்றிகதககாணடது. தூைக கிைககுப் 
பகுதியில் தவறு தபகாரகளில்ரல.  இச்சூைரலத் 
ேனககுப் பயனுளளேகாக ைகாற்றிய  ெப்பகான்  
சீனகாரவக கட்டகாயப்படுத்தியும் அச்சுறுத்தியும் 
அதிகப் பயனளிககககூடிய ெலுரககரளயும் 
உரிரைகரளயும் தபற்றுகதககாணடது.

பால்கன் பகுதி
ஆஸ்திரியகா-தெரைகானியப் பரடகள 

பல்தகரியகாவின் ஒருஙகிரணப்தபகாடு தெரபியகாரவ 
முற்றிலுைகாக �சுககின. தெரபியகா தெரைனியின் 
ஆட்சியின்கீழ் வநேது. தபகாரின் தபகாகரகக 
கணககாணித்ே ருதைனியகா 1916 ஆகஸ்டில் 
த�ெ�காடுகள அணியில் இரணநேது. ஆனகால் 
ருதைனியகாவும் ஆஸ்திரியகா-தெரைன் பரடகளகால் 
ரகப்பற்ைப்பட்டது. 

ஆபபிரிக்காவில் வஜரமன் காலனிகளின் நிளல
கிைககு ைற்றும் தைற்கு ஆப்பிரிகககாவிலிருநே 

தெரைன் ககாலனிகளும் த�ெ�காடுகளகால் 
ேகாககப்பட்டன. இகககாலனிகளரனத்தும் 
தெரைனியிலிருநது தேகாரலதூைத்தில் 
இருநேேகாலும் அவற்ைகால் உடனடியகாக எவவிே 
உேவிரயயும் தபைமுடியகாைல் தபகானேகாலும் 
த�ெ�காடுகளிடம் ெைணரடயும்  நிரல ஏற்பட்டது.

ஆஸ்திரியத தாக்குதளலத எதிரவகாள்ை முடியாத 
இததாலி

இத்ேகாலி 1916 தை திஙகளில் த�ெ�காடுகள 
அணியில் இரணநேது. ஆஸ்திரியகாரவ எதிரத்துப் 
தபகாரிட்ட இத்ேகாலியர தேகாடரநது ேஙகள எதிரப்ரப 
நீட்டித்ேனர. ஆனகால் ஆஸ்திரியகாவிற்கு உேவியகாக 
தெரைகானியர களமிைஙகியதபகாது இத்ேகாலி 
நிரலகுரலநேது. 

ளமய்ாடுகள் வவறறி வபற் இைஙகள்
ரைய�காடுகள தவற்றிகைைகாக 

தபல்ஜியத்ரேயும் பிைகான்சின் வடகிைககுப் 
பகுதிரயயும், தபகாலநது, தெரபியகா, ருதைனியகா 
ஆகியவற்ரையும் ரகப்பற்றின.

தபகாரின் ரையைகானது தைற்கு முரனயிலும் 
கடல்களிலும் நிரல தககாணடிருநேது. கடல்களில் 
த�ெ�காடுகதள ஒப்புயரவற்ை  இடத்ரே வகித்ேன. 
கடல் பயணப்பகாரேகரள த�ெ�காடுகள 
கட்டுப்படுத்தியேகால் ரைய �காடுகளுககுச் 
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(இ)   ் பாரநிறுததமும் வவரவசயல்ஸ்  
உைன்படிக்ளகயும்
சிைப்பகான முயற்சிகரள தைற்தககாணட 

தபகாதிலும் எதிரத்து நிற்க இயலகாே நிரலயில் 
தெரைனி இறுதியில் 1918 �வம்பரில் ெைணரடநே. 
தபகார நிறுத்ேம் �வம்பர 11 முேல் �ரடமுரைககு 
வநேது. தெரைகானிய அைெர தகய்ெர வில்லியம் பேவி 
விலகியரேத் தேகாடரநது தெரைனியில் ஏற்பட்ட 
அைசியல் த�ருககடியின் ககாைணைகாக தெரைனி 
கடுரையகான நிபநேரனகரள ஒத்துகதககாளளும் 
கட்டகாயம் ஏற்பட்டது.
பாரிஸ் அளமதி மா்ாடு

பாரிஸ் அளமதி மா்ாடு

பகாரிஸ் அரைதி ைகா�காடு, 
த ப கா ர நி று த் ே 
ஒ ப் ப ந ே ம் 
ர க த ய ழு த் ே கா ன 
இ ை ண டு 
ை கா ே ங க ளு க கு ப் 
பின்னர 1919 ெனவரி 
தி ங க ளி ல் 
தேகாடஙகியது. உட்தைகா 
வில்ென் (அதைரிகக 
அதிபர), லகாயிட் ெகாரஜ் 
(இஙகிலகாநதுப் பிைேைர), 
கி ள த ை ன் த ெ கா 
(பிைகான்சின் பிைேைர) ஆகிய மூவரும் கலநேகாய்வில் 
முககியப் பஙகுவகித்ேனர. 

ைற்றுதைகாரு தபகாரைச் ெநதிகக த�ரிடும் என்ை 
அச்ெத்தில் தெரைனிய அைசு உடன்படிகரகரய 
ஒத்துகதககாளளும்படி நிரபநதிககப்பட்டது. 1919 ெூன் 
28ஆம் �காள அரைதி உடன்படிகரக தவரதெல்ஸ் 
கணணகாடி ைகாளிரகயில் ரகதயழுத்திடப்பட்டது. 

தெல்லதவணடிய உணவு, ஏரனய தபகாருளகள 
ஆகியவற்ரை அவரகளகால் ேடுத்துநிறுத்ே முடிநேது. 
இேனகால் தெரைனியிலும் ஆஸ்திரியகாவிலும் 
தபணகளும் குைநரேகளும் பட்டினியகாலும் 
வறுரையினகாலும் துயருற்ைனர. தெரைனி 
இஙகிலகாநதின்மீது வகான்வழித் ேகாககுேரல 
தைற்தககாணடது. லணடன் மீதும், தேகாழிற்ெகாரல 
கள அரைநதிருநே பகுதிகளின்மீதும் 
குணடுகள வீெப்பட்டன. பின்னர தபகாதுைககரள 
இலகககாகக தககாணடு குணடுகள வீெப்பட்டன. 
தெரைனி விஷவகாயுரவ அறிமுகம் தெய்ேது.  
பின்னர இரு ேைப்பினருதை அவவகாயுேத்ரேப் 
பயன்படுத்ேலகாயினர.

கைற்பாரகளும் ்பாரில் அவமரிக்கா  
பங்கற்லும்

1916இல் வடகடலில் கடற்தபகார (ெுட்தலணடு 
தபகார) �ரடதபற்ைது. இஙகிலகாநது இப்தபகாரில் 
தவற்றிதபற்ைது. இேன் பின்னர தெரைகானியர 
ேஙகளின் நீரமூழ்கிப்தபகாரைத் தேகாடஙகினர. 
அரவ த�ெ�காடுகளின் கப்பல்களுககு இரடயூறு 
தெய்ேன. புகழ்தபற்ை எம்டன் கப்பல் தென்ரனமீது 
குணடுகரள வீசியது. ேஙகள கப்பல்களின் 
தபகாககுவைத்ரே இரடைறித்துத் ேரட தெய்ே 
�டவடிகரககளுககு எதிர�டவடிகரகயகாக 
1917 ெனவரி திஙகளில் �டுநிரல �காடுகளின் 
கப்பல்கரளயும் மூழ்கடிககப்தபகாவேகாக 
தெரைன் அறிவித்ேது. இேன்தபகாருள 
இஙகிலகாநதின் கடல்பகுதியில் பயணிககும் 
எநே கப்பலகாக இருநேகாலும் அரவ தபகாரில் 
கலநது தககாணடுளளனதவகா, இல்ரலதயகா 
தெரைகானிய நீரமூழ்கிக கப்பல்களகால் ேகாககப்படும் 
என்பதே ஆகும். லூசிடகானியகா என்னும் 
அதைரிககககப்பல்  தெரைனியகால் ேகாககப்பட்டு 
மூழ்கடிககப்பட்டது. இேன் விரளவகாகப் பல 
அதைரிககரகள உயிரிைநேனர. அேனகால் 
அதைரிகககாவில் தபருஙதககாபமும் சீற்ைமும் 
ஏற்பட்டது. குடியைசுத்ேரலவர உட்தைகா வில்ென் 
தெரைனிககு எதிைகாக 1917 ஏப்ைல் திஙகளில் 
தபகாரப்பிைகடனம் தெய்ேகார. ைகாதபரும் தபகாருளகாேகாை 
பலத்தேகாடு அதைரிகககா தபகாரில் இைஙகியது. அது 
த�ெ�காடுகளின் தவற்றிரய முன்னதை எழுேப்பட்ட 
முடிவுரையகாககிற்று.

எம்ைன் லூசிைானியா 
கபபல் மூழகுதல்

வசயதிததாள் அறிக்ளக

தெரைகானிய நீரமூழ்கிக 
கப்பல்கள உச்ெபட்ெ 
ஆற்ைல் தககாணடனவகாகத் 
திகழ்நேன. 1917 ைகாரச், 
ஏப்ைல் ஆகிய இரு 
திஙகளகளில் சுைகார அறுநூறு வணிகககப்பல்கள  
மூழ்கடிககப்பட்டன.

வஜரமனி நீரமூழகிக் கபபல்
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1010முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

உைன்படிக்ளகயின் சரததுக்கள்
1. தபகாரைத் தேகாடஙகிய குற்ைத்ரேச் தெய்ேது 

தெரைனி என்பேகால் தபகார இைப்புகளுககு 
தெரைனி இைப்பீடு வைஙகதவணடும். 
இைப்பீட்டுத் தேகாரகரய முடிவு தெய்வேற்ககாக 
அரைககப்பட்ட குழு அரே 6600 மில்லியன் 
பவுணடு எனவும், அப்பணம் சில ேவரணகளில் 
தெலுத்ேப்படதவணடுதைன்றும் தீரைகானித்ேது. 
ரைய �காடுகள அரனத்தும் தபகார 
இைப்பீட்டுத்தேகாரகரய வைஙக 
வலியுறுத்ேப்பட்டன. 

2. தெரைன் பரட 1,00,000 வீைரகரள ைட்டுதை 
தககாணடேகாக அளவில் சுருககப்பட்டது. சிறிய 
கப்பற்பரடதயகான்ரை ைட்டுதை 
ரவத்துகதககாளள அனுைதிககப்பட்டது. 
நீரமுழ்கிக கப்பல்கரளயும் தபகார 
விைகானஙகரளயும் ரவத்துகதககாளளககூடகாது.

3. ஆஸ்திரியகா, தெரைனி ஆகிய இைணடின் 
ஒருஙகிரணப்பு ேரடதெய்யப்பட்டது. 
ஆஸ்திரியகாவின் சுேநதிைத்ரே தெரைனி 
அஙகீகரிககவும் ைதிககவும் தவணடும்.

4. தெரைனி கடல்கடநே ேனது ககாலனிகள மீேகான 
உரிரைகரளயும் த�ெ�காடுகளுககு விட்டுக 
தககாடுககக கட்டகாயப்படுத்ேப்பட்டது. தெரைனியின் 
அரனத்துக ககாலனிகளும் பன்னகாட்டுச்  
ெஙகத்தின் பகாதுககாப்பு �காடுகளகாக ஆககப்பட்டன. 

5. ைஷயகாவுடன் தெய்துதககாளளப்பட்ட 
பிதைஸ்ட்-லிதடகாவஸ்க உடன்படிகரகரயயும் 
பல்தகரியகாவுடன் தைற்தககாளளப்பட்ட 
புககாதைஸ்ட் உடன்படிகரகரயயும் திரும்பப் 
தபற்றுகதககாளள தெரைனி வற்புறுத்ேப்பட்டது.

6. அல்தெஸ்-தலகாரைன் பகுதிகள பிைகான்சுககுத் 
திருப்பித் ேைப்பட்டன.

7. முன்னர ைஷயகாவின் பகுதிகளகாக இருநே 
பின்லகாநது, எஸ்தேகானியகா, லகாட்வியகா, 
லிதுதவனியகா ஆகியன சுேநதிை�காடுகளகாகச் 
தெயல்படும்.

8. வடககு ஷதலஸ்விக தடன்ைகாரககிற்கும் சிறிய 
ைகாவட்டஙகள தபல்ஜியத்திற்கும் 
வைஙகப்பட்டன. 

9. தபகாலநது மீணடும் உருவகாககப்பட்டது. 
அந�காடு பகால்டிக கடரல அரடவேற்ககாக 
தெரைனிககுச் தெகாநேைகான டகான்சிக 
துரைமுகம் உளளிட்ட ஒரு பகுதியும் 
ேைப்பட்டது. பன்னகாட்டுச்  ெஙகத்தின் 
நிரவகாகத்தில் டகான்சிக துரைமுகம் சுேநதிை 
�கைைகாகச் தெயல்படும் என்றும் 
அறிவிககப்பட்டது.

10. த�ெ�காடுகளின் ஆககிைமிப்பின்கீழ் 
ரைன்லகாநது இருககும். ரைன்�தியின் 
கிைககுககரைப் பகுதி பரட   நீககம்தெய்யப்பட்டப் 
பகுதியகாககப்படும்.

அதைரிகக குடியைசுத் ேரலவர உட்தைகா வில்ென் 
ேனது பதினகான்கு அம்ெத் திட்டத்ரே த�ெ�காடுகள 
பின்பற்றுவேற்ககாக முன்ரவத்ேகார. அவற்றில் 
மிகமுககியைகானேகாக அவர தககாடிட்டுகககாட்டியது 
“மிகப்தபரும் �காடுகள சிறிய �காடுகள எனும் 
தபேமில்லகாைல் அரனத்து �காடுகளின் அைசியல் 
சுேநதிைத்திற்கும் அந�காடுகளின் நிலப்பைப்பின் 
ஒருரைப்பகாட்டிற்கும் எல்ரலகளின் 
உறுதிப்பகாட்டிற்கும் பைஸ்பைம் உத்ேைவகாேம் 
அளிககககூடிய �காடுகரளக தககாணட 
தபகாதுஅரைப்ரப உருவகாகக தவணடும்” 
என்பேகாகும்.

அவருரடய ைற்றுதைகாரு ஆரவத்ரே 
தூணடககூடிய கவனிககப்பட தவணடிய 
கருத்து ைஷயகாவிற்கு தககாடுககப்பட்ட “ேனது 
தேசியக தககாளரககரளயும் ேனது அைசியல் 
வளரச்சிரயயும் ேகாதன வடிவரைத்துக 
தககாளளும், ேனககுத் தேரவயகான அல்லது 
ேகான் விரும்புகின்ை எவவரகப்பட்ட 
உேவிகரளயும் தபற்றுகதககாளளும் சுயநிரணய 
உரிரையகாகும்”. 

அளமதி உைன்படிக்ளக பறறிய விமரசனம்
1. தேகால்வியரடநே �காடுகள தபச்சுவகாரத்ரேயில் 

பஙதகற்கவில்ரல. அரைதி உடன்படிகரக 
கட்டரளயிடப்பட்டேகாக இருநேது. அது “தபகாரின் 
ஆேகாயஙகள தவற்றிதபற்ைவரகளுகதக; 
த�ெ�காடுகதள தவற்றியகாளரகள” எனும் 
தககாட்பகாட்ரட அடிப்பரடயகாகக 
தககாணடிருநேது.

2. அரைதிரய மீட்பேற்ககாக உட்தைகா வில்ென் 
முன் ரவத்ே பதினகான்கு அம்ெத் திட்டம் எனும் 
தககாட்பகாடு, தெரைகானியர ேவிரத்து மீேமுளள 
அரனத்து ைககளுககும் வைஙகப்பட்டது.

3. தபகார இைப்பீட்டுத் தேகாரகயகான 6600 
மில்லியன் பவுணடு தெரைனியின் தெலுத்தும் 
ெகதிரயக ககாட்டிலும் மிக அதிகைகாக 
இருநேது.

4. அைசியல், தபகாருளகாேகாை ரீதியகாக தெரைனி 
பலவீனப்படுத்ேப்பட்டது. ஆனகால் தெரைனி 
ேனது கிைகதகல்ரலயில் மிகப்தபரும் ைஷயகா, 
ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரிப் தபைைசுகளுககுப் 
பதிலகாக ேற்தபகாது சிறிய, பலவீனைகான புதிய 
�காடுகரளக தககாணடிருநேது.
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ேற்தபகாது �கான்கு ஆணடுகளில் 8 மில்லியன் ைககள 
ைகாணடனர. அரேப் தபகான்று இைணடு ைடஙகு 
ைககள ககாயைரடநேனர. பலர வகாழ்�காள முழுவதும் 
தெயல்பட இயலகாேவரகள ஆயினர. இேரனத் 
தேகாடரநது 1918இல் இன்ஃப்ளூயன்ஸைகா (influenza) 
த�காயில் பல மில்லியன் ைககள ைகாணடனர. 
இேன்விரளவகாக அரனத்து �காடுகளிலும் ஆண 
தபண எணணிகரகயில் ெைநிரல குரலநது  
ஆணகளுககுப் பற்ைகாககுரை ஏற்பட்டது. 
தபகாரவீைரகள  தபகாதுைககரளக ககாட்டிலும் உயரிய 
நிரலயில் ரவககப்பட்டனர. தபகார தவறிரயத் 
தூணடும் பிைச்ெகாைஙகளும் தேெதகௌைவமும் 
தபகாதுதவளியில் ரைய இடத்ரேப் தபற்ைன. அைசு 
நிரவகாகத்தில் ெரவகாதிககாை ஆட்சிமுரைகககான 
தபரும் ஆேைவு தபகாதுைககளிரடதய தபருகத் 
தேகாடஙகியது. 

முேல் உலகப் தபகாரும் அேன் 
பின்விரளவுகளும் வைலகாற்றில் அரனத்ரேயும் 
புைட்டிப்தபகாட்ட ககாலைகாக அரைநேது. 
அரவயரனத்திலும் கருத்ரேக கவரவேகாக 
அரைநேது U.S.S.R  அல்லது ஐககிய தெகாெலிஸ்ட் 
தெகாவியத் குடியைசுகள  என்ைரைககப்பட்ட 
தெகாவியத் ைஷயகாவின் எழுச்சியும் அேன் 
ஒருஙகிரணப்புைகாகும். தைற்கு ஐதைகாப்பிய 
�காடுகள அனுபவித்ே துயைஙகளிலிருநது ேப்பிய 
அதைரிகககா, தபகாருககுப் பின்னர வநே ககாலஙகளில் 
மிகவிரைவகாக வளரச்சி தபற்ைது. கடன்பட்ட ஒரு 
�காடகாகப் தபகாரில் நுரைநே அதைரிகககா தபகாருககுப் 
பின்னர உலகத்திற்தக கடன் தககாடுககும் �காடகாக 
தைதலழுநேது.

இகககாலகட்டத்தின் ைற்தைகாரு முேன்ரையகான 
நிகழ்வு ககாலனி�காடுகளின் முழுரையகான 
விழிப்புணரவும், விடுேரல தபறுவேற்ககாக அரவ 
தைற்தககாணட தீவிை முயற்சிகளுைகாகும். ஆசியகா, 
ஆப்பிரிகககா ஆகியவற்ரைச் தெரநே இவவரனத்து 
�காடுகளிலும் தைரல ஏககாதிபத்தியத்திற்கு 
எதிைகான வலுவகான இயககஙகளும் சில 
இடஙகளில் கலகஙகளும் கூட அன்ைகாட 
நிகழ்வுகள ஆயின.

துருககி மீணடும் ஒரு �காடகாக ைறுபிைவி 
எடுப்பேற்கு முஸ்ேபகா கைகால் பகாட்ெகா வகித்ே 
உன்னேைகான பகாத்திைத்திற்கு �ன்றிகூை தவணடும். 
கைகால் பகாட்ெகா அந�காட்டிற்கு விடுேரலரய 
ைட்டும் தபற்றுத்ேைவில்ரல. அவர துருககிரய 
�வீனையைகாககி  அரே எதிரைரையகான 
அஙகீககாைத்திலிருநதும் ைகாற்றியரைத்ேகார. 
சுல்ேகானியத்திற்கும் கிலகாபத்திற்கும் முற்றுப்புளளி 
ரவத்ேகார. தெகாவியத் யூனியனின் ஆேைவு 
அவருககுப் தபருேவியகாய் அரைநேது.

5. தெரைனியருககும் ஆஸ்திரியரகளுககும் பல 
வகாககுறுதிகரள வைஙகிய வில்ென் அவற்றிற்கு 
துதைகாகமிரைத்ேகார. 1920இல் தவரதெய்ல்ஸ் 
உடன்படிகரகரய தெனட்ெரப 
ஏற்றுகதககாளள ைறுத்ேரேத் தேகாடரநது 
அதைரிகககா ேனித்திருககும் தககாளரகரயப் 
பின்பற்ைத் தேகாடஙகியது. மிகவும் வலுவிைநே 
நிரலரையிலிருநே பிைகான்ஸ் ைட்டும் 
இஙகிலகாநதின் �ல்லுேவியுடன் ஆற்ைல் மிகக 
தெரைனியின் வலிரைரய எதிரதககாளள 
த�ரநேது.

6. அரைதி உடன்படிகரகயகால் இத்ேகாலி 
தபருைளவில் அதிருப்தி தககாணடது. தபகாரில் 
தபருைளவு பகாதிப்பரடநே பின்னர இத்ேகாலிககு 
மிகச் சிறிய இடஙகளகான ட்ரைஸ்டி, இஸ்தீரியகா, 
தேற்கு ரடைல் ஆகியரவ ைட்டுதை 
வைஙகப்பட்டன. 

7. ஐதைகாப்பிய ைககள தேகாரக தபருைளவிற்கு 
ஒருவதைகாதடகாருவர ஒருபடித்ேகான 
இனஙகளுககு ஏற்ைவகாறு தேெஙகளின் 
எல்ரலகரள வரையரை தெய்ய 
இயலவில்ரல. இறுதியில் இவவுடன்படிகரக 
ஒவதவகாரு �காட்டிலும் சிறுபகான்ரையினரை 
உருவகாககியது. சிறுபகான்ரை ைககளின் 
உரிரைகளுககு ைதிப்பளிககப்படுதைன 
�காடுகள வகாககுறுதி வைஙகின. ஆனகால் பல 
ெையஙகளில் இனஉைவுகள கெப்பகானேகாக 
ைகாறின.
த�ெ�காடுகள ஆஸ்திரியகா, ஹஙதகரி, 

பல்தகரியகா, துருககி ஆகிய �காடுகளுடன் 
ேனித்ேனியகாக உடன்படிகரககளில் 
ரகதயழுத்திட்டன. துருககிதயகாடு 
தைற்தககாளளப்பட்ட தெவைஸ் உடன்படிகரகரயச் 
சுல்ேகான் ஏற்றுகதககாணடகாலும் அது முஸ்ேபகா கைகால் 
பகாட்ெகாவும் அவரைப் பின்பற்றுதவகாரும் எதிரத்ேேகால் 
தேகாற்றுப்தபகானது.

முதல் உலகப்பாரின் விளைவுகள்
முேல் உலகப்தபகார, ஐதைகாப்பிய  ெமூக 

ைற்றும் அைசியல் ஆகியவற்றின் மீது ஆைைகான 
ேகாககத்ரே ஏற்படுத்தியது. கட்டகாய ைகாணுவதெரவ 
மூலைகாகவும், வகான்வழித்ேகாககுேல்கள மூலைகாகவும் 
கடநேககாலஙகரளக ககாட்டிலும் அதிகைகான 
ைககரளப் தபகாரில் பஙதகற்கச் தெய்து அதிகைகான 
பகாதிப்புகரளயும் ஏற்படுத்தியது. இேற்கு முநரேய 
நூற்ைகாணடு முழுவதிலுைகாக, த�ப்தபகாலினியப் 
தபகாரகளில் தேகாடஙகி பகால்கன் தபகாரகள (1912-
1913) முடிய, ஐதைகாப்பகா 4.5 மில்லியனுககுச் ெற்று 
குரைவகான எணணிகரகயில் உயிரிைப்பு ஏற்பட்டது. 

10th_History_Unit_1_TM.indd   11 07-05-2019   16:08:47



1212முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

ஆசிய ஆப்பிரிகக �காடுகளில் �ரடதபற்ை 
இவவிடுேரலப் தபகாைகாட்டஙகள, எவவகாறு 
புதிய உணரவுகள, ஒதை  த�ைத்தில் 
தேகாரலதூைத்திலிருநே கீழ்த்திரெ �காடுகளின் 
ைககளின் சிநேரனகளின்தைல் தெல்வகாககுச் 
தெலுத்தியது என்பரேப் படம் பிடித்துக ககாட்டின. 
இப்தபகார, தைற்கிலும் கிைககிலும் தபணகள 
இயககஙகளுககுப் தபரும் உநதுேலகாக அரைநேது.

இநதியாவின் மீதான தாக்கம்
முேல் உலகப்தபகார இநதியகாவின்மீது 

குறிப்பிடத்ேகக ேகாககத்ரே ஏற்படுத்தியது. ஐதைகாப்பகா,  
தபகாரின் முககிய அைஙகைகாகத் திகழ்நேகாலும், உலகின் 
ஏரனய பகுதிகளிலும் தபகாரகள �ரடதபற்ைன. 
ஐதைகாப்பகா, ஆப்பிரிகககா, தைற்கு ஆசியகா ஆகிய 
பகுதிகளில் தபகாரப்பணி தெய்வேற்ககாக ஆஙகிதலயர 
இநதியரகரளக தககாணட தபரும்பரடரயத் 
திைட்டினர. தபகார முடிநே பின்னர இவவீைரகள 
புதிய சிநேரனகதளகாடு ேகாயகம் திரும்பினர. 
அச்சிநேரனகள இநதிய ெமூகத்தின்மீது ேகாககத்ரே 
ஏற்படுத்தின.தபகார தெலவுகககாக இநதியகா 230 
மில்லியன் பவுணடுகரள தைகாககைகாகவும், 125 
மில்லியன் பவுணடுகரளக கடனகாகவும் வைஙகியது. 
தைலும் 250 மில்லியன் பவுணடுகள ைதிப்புளள 
தபகாரமுரனககுத் தேரவயகான தபகாருளகரளயும்  
இநதியகா அனுப்பிரவத்ேது. இேன் விரளவகாக 
இநதியகாவில் தபருைளவிலகான தபகாருளகாேகாை 
இன்னல்கள ஏற்பட்டன. உணவுேகானியப் 
பற்ைகாககுரையகால் கலவைஙகள ஏற்பட்டு 
ஏரைைககள கரடகரளக தககாளரளயடித்ேனர. 
தபகார முடிவரடயுந ேருவகாயில் உலகம் 
முழுதும் பைவிய விஷகககாய்ச்ெலகால் இநதியகாவும் 
தபருநதுயருககுளளகானது.

தபகாரநிரலரைகள இநதிய அைசியலில் 
ேன்னகாட்சி இயககம் உேயைகாக வழிதககாலியது. 
பிளவுபட்டிருநே ககாஙகிைஸ் இயககம் தபகாரின்தபகாது 
மீணடும் இரணநேது. தைரல�காடுகளின் 
புைட்சிகைச் சிநேரனகள, தீவிைதேசியவகாதிகளின் 
மீது தெல்வகாககுச் தெலுத்தியேகால் ஆஙகிதலயர 
அடககுமுரைச் ெட்டஙகரள இயற்றி தேசிய 
இயககத்ரே ஒடுகக முயன்ைனர. ைஷயப்புைட்சி 
தபகான்று பன்னகாட்டு நிகழ்வுகளும் இநதியகாமீது 
ேஙகள ேகாககத்ரே ஏற்படுத்தின. முேல் 
உலகப்தபகாரில் துருககி அரடநே தேகால்வியும் 
அேன்பின்னர ரகதயழுத்திடப்பட்ட தெவைஸ் 
உடன்படிகரகயின் கடுரையகான ெைத்துகளும் 
துருககிய சுல்ேகானின் கலீபகா பேவிககுக 
குழிபறித்ேது. இேனகால் ஏற்பட்ட தவறுப்பிலிருநதே 
கிலகாபத் இயககம் உேயைகானது.

இஙகிலகாநது இநதியகாவின் விசுவகாெத்ரேப் 
பகாைகாட்டிப் பரிெளிககும் என்ை �ம்பிகரகதயகாடு 
இநதியரகளும் இநதியகாவும் இப்தபகாரில் 
தெயலூககத்துடன் பஙதகற்ைனர. ஆனகால் 
ஏைகாற்ைதை ககாத்திருநேது. இவவகாறு முேல் 
உலகப்தபகார இநதியச் ெமூகம், தபகாருளகாேகாைம், 
அைசியல் ஆகியவற்றின்தைல் பல ேகாககஙகரள 
ஏற்படுத்தியது.

 1.4
   ைஷயப்புைட்சியும் அேன்  

ேகாககமும்
அறிமுகம்

முேல் உலகப்தபகாரின் 
ைகாதபரும் விரளவு உலக 
வைலகாற்றில் ேனித்ேன்ரை 
தககாணடிலஙகிய ைஷயப் 
புைட்சியகாகும். முேல் உலகப் 
தபகாரின் ககாைணைகாக 
ஏற்பட்ட தபரிைப்புகளும் 

தபருநதுயைஙகளும் ைஷயகாவில் நிலவிய தைகாெைகான 
ெமூக, அைசியல், தபகாருளகாேகாை நிரலகரள 
அவற்றின் உச்ெத்திற்கு இட்டுச்தென்ைன. 1917இல் 
ைகாரச் திஙகளில் ஒன்று, �வம்பரில்  ைற்தைகான்று 
என இைணடு புைட்சிகள �ரடதபற்ைன. ெகார ைன்னர 
பேவிவிலகியரேத் தேகாடரநது ஆட்சிப் தபகாறுப்தபற்ை 
பூரஷவகாககள தபகாரைத் தேகாடை விரும்பினர. 
ஆனகால் ைககள அேற்கு எதிைகாக இருநேனர. எனதவ 
அவரகளின் ேரலவர தலனின் வழிககாட்டுேலின்படி 
இைணடகாவது ைகாதபரும் புைட்சி தைற்தககாணடனர. 
ஆட்சிரயக ரகப்பற்றிய தலனின் ைஷயகாவில் 
கம்யூனிெ அைரெ நிறுவினகார.

புரட்சிக்கான காரைஙகள் 
சமூகக்காரைம் 

ைஷயகாவில் ைககா பீட்டரும், இைணடகாம் தகேரினும் 
ெமூக நிரலரைரய ைகாற்ைகாைல் ஐதைகாப்பிய 
ையைகாககரல தைற்தககாணடனர. ைஷய விவெகாயிகள 
நில்ககிைகாரகளுககுச் தெகாநேைகான நிலஙகளில் 
பணரண அடிரைகளகாகக கட்டுணடு கிடநேனர. 
கிரிமியப்தபகாரில் ைஷயகா தேகால்வியரடநே பின்னர 
சில சீரதிருத்ேஙகள அறிமுகம் தெய்யப்பட்டன. 
1861இல் ெகார இைணடகாம் அதலகஸைகாணடர பணரண 
அடிரை முரைரய ஒழித்து அவரகரள மீட்டகார. 
ஆனகால் அவரகள வகாழ்வேற்குப் தபகாதுைகான நிலஙகள 
வைஙகப்படவில்ரல. இநே விவெகாயிகதள புைட்சியின் 
தவடிைருநதுக கிடஙககாயினர. �காடு தேகாழில்ையம் 
ஆனதின் விரளவகாகத் தேகாழிலகாளரகளின் 
எணணிகரகயும் தபருகியிருநேது. அவரகள மிகக 
குரைவகான ஊதியம் தபற்ைேகால் ைனககுரையுடன் 
இருநேனர.
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புரட்சிவாதிகளின் பஙகு 
இதே ெையத்தில் அறிவுஜீவிகளிரடதய 

புைட்சிகைக கருத்துககள பைவியதும் அவரகரள ெகார 
ைன்னர ஒடுககியதும், ெைேரைக தககாளரகயின்பகால் 
பற்றுக தககாணட ைகாணவரகள ேஙகள 
கருத்துககரள விவெகாயிகளிரடதய பைப்புரை 
தெய்ய ரவத்ேது. �காளரடவில் இம்ைகாணவரகள 
�ம்பிகரக இைநது பயஙகைவகாேத்ரேக 
ரககதககாணடனர. இப்பயஙகைவகாேம் வளரநது 
யூேரகள, தபகாலநதுகககாைரகள  எனப் பல 
சிறுபகான்ரைக குழுககரளச் தெரநேவரகள 
இரணநேேகால் புைட்சிவகாே ெகதிகளின் 
எணணிகரக தபருகியது. விரைவில் ைகாரகஸிய 
சித்ேகாநேத்தின் அடிப்பரடயில் புதிய கருத்துககள 
வடிவம் தககாணடன. தைலும் தெகாெலிெ ென�காயக 
தேகாழிலகாளர கட்சியும் உருவகானது. ைகாரகஸிஸ்டுகள 
ேஙகரளப் பயஙகைவகாே �டவடிகரககளுககு 
எதிைகானவரகள என அறிவித்ேனர. தேகாழிலகாளி 
வரககத்ரே எழுச்சி தககாளளச்தெய்து தெயலகாற்ை 
ரவப்பது தபகான்ை, தபருநதிைளகான ைககளின் 
�டவடிகரகயின் மூலதை ேஙகள லட்சியத்ரே 
நிரைதவற்ை இயலும் என அவரகள �ம்பினர.

ஜாரின் எ்தச்சதிகாரம்
த ை கா ை த ன கா வ 

வம்ெத்ரேச் தெரநே ெகார 
இைணடகாம் நிகதககாலஸ் 
அைசு நிரவகாகத்தில் 
குரைவகான அனுபவதை 
த க கா ண டி ரு ந ே கா ர . 
அ வ ரு ர ட ய 
ைரனவி ெகாரினகா 
அ த ல க ஸை கா ண டி ை கா 
ஆதிகக ைதனகாபகாவம் தககாணட ஆளுரையகாக 
இருநேேகால் நிகதககாலஸ் அவவம்ரையகாரின் 
தெல்வகாககிற்கு உட்பட்டிருநேகார. நிகதககாலஸ் 
ேனது அரைச்ெரகளில் பலரை �ம்பவில்ரல. 
அவர துதிபகாடிகளகால் சூைப்பட்டிருநேகார. 
ககாலனிகரளக ரகப்பற்றும் தபகாட்டியில் 
விடுபட்டு தபகாய்விடககூடகாது என்பேற்ககாக 
ைஞ்சூரியகாவில் ைஷயகாவின் விரிவகாககத்ரே 
ஊககுவித்ேகார. இது 1904 இல் ெப்பகாதனகாடு 
தபகாரிடத் தூணடியது. இநேப் தபகாரில் ைஷயகா 
அரடநே தேகால்வி தவரல நிறுத்ேஙகளுககும், 
கலகஙகளுககும் இட்டுச்தென்ைது. ெகார எதிரப்பு  
தைலும் வளரநேது. 1905 ெனவரி 22ஆம் 
�காளன்று கதபகான் எனும் பகாதிரியகார ஆணகள, 
தபணகள, குைநரேகள பஙதகற்ை தபைணிரயப் 
புனிேபீட்டரஸ்பரக �கரிலுளள அைெரின் குளிரககால 

சார இரணைாம் 
நிக்்காலஸ்

அைணைரனரய த�காககி �டத்திச்தென்ைகார. ைககள 
பிைதிநிதிகரளக தககாணட தேசியச் ெட்டைன்ைம், 
தவளகாண, தேகாழில் துரைகளில் சீரதிருத்ேஙகள 
என்பரவதய அவரகளின் தககாரிகரககளகாய் 
இருநேன. ஆனகால் ககாவல்துரையும், ைகாணுவமும் 
துப்பகாககிச்சூடு �டத்தியது. நூற்றுககணகககாதனகார 
தககால்லப்பட்டனர. பல்லகாயிைககணகககாதனகார 
ககாயைரடநேனர. ‘குருதிஞகாயிறு’ என்ைரைககப்பட்ட 
இந�காளில் �டநே நிகழ்வுகள தவரல 
நிறுத்ேம், கலகம், வன்முரை ஆகியவற்றுககு 
இட்டுச்தென்ைது. ஒரு வன்முரை நிகழ்வில் 
ைகாஸ்தககாவின் ஆளு�ைகாகப் பேவி வகித்ே ெகாரின் 
ைகாைன் ஒரு கும்பலகால் தககால்லப்பட்டகார. ெகார 
நிகதககாலஸ் ஒரு அைசியல்அரைப்ரப வைஙகி, 
டூைகா எனும் �காடகாளுைன்ைத்ரே நிறுவும் 
கட்டகாயத்திற்குளளனகார. ஆனகால் இடதுெகாரிக 
கட்சிகளுககு இது ைனநிரைவு அளிப்பேகாயில்ரல. 
அவரகள தேகாழிலகாளரகளின் பிைதிநிதிகள அடஙகிய 
தெகாவியத் (குழு) எனும் அரைப்ரப பீட்டஸ்பரககில் 
நிறுவினர. டிைகாட்ஸ்கி அேன் ேரலவர ஆவகார. 
ஏரனய �கைஙகளிலும் இரேப் தபகான்ை 
அரைப்புகள நிறுவப்பட்டன. �டுத்ேைவரககத்ரே 
தெரநதேகாரககு டூைகாவில் இடைளிககப்பட்டேகால், 
மிேவகாதிகள அைசின் தககாளரககரள ஆேரித்ேனர. 
ஆனகால் இடதுெகாரி அணியினர ேஙகள எதிரப்ரபத் 
தேகாடரநேனர.

சார மன்னருக்கு எதிரபபு, டூமா களலக்கபபடுதல்
முேல் உலகப்தபகார தவடித்ேதுடன் ைஷயகா 

பிைகான்ஸ், இஙகிலகாநது ஆகிய �காடுகளுடன் 
அணி தெரநேேகால் ைஷய முடியகாட்சி 
ேற்ககாலிகைகாக வலுப்தபற்ைது. ெகாரை ைகாற்றும் 
த�காககமுடன் அைணைரனப் புைட்சிதயகான்று 
�ரடதபைப்தபகாவேகாக வேநதி பைவியேகால் 
நிகதககாலஸ் ேன்ரனப் பரடகளின் ேரலரைத் 
ேளபதியகாக அறிவித்துகதககாணடு அரனத்திலும் 
தபருஙகுைப்பத்ரே ஏற்படுத்தினகார. 1916ஆம் ஆணடு 
முடிவரடவேற்குச் சில �காட்களுககு முன்னர 
ெகாரைன்னர, தபைைசி ஆகிதயகாரிடம் தெல்வகாககுமிகக 
அதிககாைம் தககாணட ைஸ்புட்டின் என்பவர, ெகார 
ைன்னரின் குடும்பத்ரேச் தெரநே ஒருவைகால் 
தககாரல தெய்யப்பட்டகார. பீட்டரஸ்பரக �கைத்தின் 
தெகாவியத் உறுப்பினரகள ரகது தெய்யப்பட்டனர. 
ெகார ைன்னரின் த�காககஙகரள எப்தபகாதேல்லகாம் 
டூைகா எதிரத்ேதேகா அப்தபகாதேல்லகாம் டூைகா 
கரலககப்பட்டுப் புதிய தேரேல்கள �டத்ேப்பட்டன. 
அைசின் தககாளரககளில் ைகாற்ைதைதுமில்லகாைல் 
1917 புைட்சியுடன் �கான்ககாவது டூைகா முடிவுககு 
வநேது.
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வபாதுமக்களின் எழுச்சிகள்

1917ஆம் ஆணடுப புரட்சி
1917 பிப்ைவரி 23ஆம் �காள தெகாெலிஸ்டுகள 

உலக உரைககும் தபணகளதினத்ரேக 
தககாணடகாடிய �காளில்கூட ெகார ைன்னர எதிரககப்பட 
முடியகாேவைகாகதவ ககாணப்பட்டகார. ஆனகால் ைகாரச்  
2ஆம் �காள அவர பேவி விலக த�ரிட்டது. த�ைடியகாகப் 
தபகாரிடுவேற்ககான ககாலம் கனியவில்ரல என்பேகால் 
யகாரும் தவரலநிறுத்ேத்திற்குககூட அரைப்பு 
விடுககவில்ரல. இநநிரலயில் நூற்பகாரலகளில் 
பணியகாற்றிய தபணகளிரடதய (அவரகளின் 
கணவரகள பரடகளில் பணியகாற்றினர) 
தைகாட்டிககு ஏற்பட்ட தபருநேட்டுப்பகாடு அவரகரள 
தவரலநிறுத்ேம் தெய்யக கட்டகாயப்படுத்தியது. 
ைஷயப்தபைைசின் ேரல�கைகான தபட்தைகாகிதைடில் 
தேகாழிற்ெகாரல கள அதிகமிருநே பகுதிகள வழியகாக 
அவரகள ஊரவலம் தென்ைனர. தபருைளவிலகான 
தபணஉரைப்பகாளரகள தபகாரககுணத்துடன் 
“உரைப்தபகாரககு தைகாட்டி” எனக தககாரிகரக 
முைககமிட்டனர. தேகாழில்கூடஙகளில் பணியகாற்றும் 
தேகாழிலகாளரகரள த�காககிக ரகயரெத்ே 
அவரகள, “தவளிதய வகாருஙகள” “தவரலரய 
நிறுத்துஙகள” எனக கூை �கரின் 4,00,000 
தேகாழிலகாளரகள அடுத்ே �காதள (பிப்ைவரி 24) 
தபகாைகாட்டத்தில் இரணநேனர.

சார பதவிவிலகல்
தவரலநிறுத்ேத்ரே உரடப்பேற்கு 

அைசு ேனது துருப்புகரளப் பயன்படுத்தியது. 
ஆனகால் தவரலநிறுத்ேத்தின் �கான்ககாம்�காள 
பகாெரைகளில் ைகாணுவவீைரகளின் கலகஙகள 
தவடித்ேன. ெகார தேகாரலதூைத்தில் 
ேரலரைத்ேளபதியகாக ேனது ைகாணுவத்ரே 
வழி�டத்திக தககாணடிருநேகார. அவருரடய ஆரண 
�கைத்தில் ஒலிபைப்பப்படவில்ரல. அப்பணிரயச் 
தெய்ய அஙகு யகாருமில்ரல. இேன்பின்னர ெகார 
தபட்தைகாகிதைடு திரும்ப முயற்சித்ேகார. இருப்புப்பகாரே 
ஊழியரகள அவர பயணம்தெய்ே புரகவணடிரய 
வரும்வழியில் நிறுத்திவிட்டனர. இத்ேரகய 

நிகழ்வுகளகால் திரகத்துப்தபகான சில ேளபதிகளும் 
தபட்தைகாகிதைடிலிருநே சில ேரலவரகளும் ெகாரைப் 
பேவிவிலகுைகாறு தகஞ்சிகதகட்டனர. ைககளின் 
தபதைழுச்சிகளுககு சிறிது ககாலத்திற்குப்பின் ைகாரச் 
15இல் ெகார இைணடகாம் நிகதககாலஸ் பேவி விலகினகார.

 ைஷயப் புைட்சி �டநது ெகார ைன்னன் 
வீழ்ச்சியுற்ைதபகாது �ம் தேசியககவி 
பகாைதியகார எழுதிய உணரச்சிமிகக கவிரே:
புதிய ைஷயகா
ைகாககாளி பைகாெகதி உருசிய�காட்
  டினரகரடககண ரவத்ேகா ளஙதக
ஆககாதவன் தைழுநேதுபகார யுகப்புைட்சி;
 தககாடுஙதககாலன் அலறி வீழ்நேகான்;
வகாககான தேகாளபுரடத்ேகார வகானைைர;
 தபய்கதளலகாம் வருநதிக கணணீர
தபகாககாைற்  கணபுரகநது ைடிநேனவகாம்;
 ரவயகத்தீர, புதுரை ககாணீர!

தறகாலிக அரசு
அைசு நிரவகாகப்பணிகரள தைற்தககாளள 

ஒன்றுகதககான்று இரணயகான இைணடு 
அரைப்புகள இருநேன. ஒன்று பரைய டூைகா 
அரைப்பின் தெரநே, உரடரை வரககத்ரேச் தெரநே 
பூரஷவகா அைசியல்வகாதிகரளகதககாணட அரைப்பு. 
ைற்தைகான்று தேகாழிலகாளரகளின் பிைதிநிதிகள 
அஙகம்வகித்ேக குழு அல்லது தெகாவியத். 
தெகாவியத்தில் அஙகம்வகித்ே பிைதிநிதிகளின்மீது 
ேரலைரைவகாய் இருநே இடதுெகாரிகள தெல்வகாககுப் 
தபற்றிருநேனர. தெகாவியத் அரைப்புகளின் 
ஒப்புேதலகாடு டூைகாவகால் ஒரு ேற்ககாலிகஅைரெ நிறுவ 
முடிநேது. தெகாவியத்துகளில் தைன்ஷவிககுகள 
ஆதிககம்தெலுத்ே, சிறுபகான்ரையினைகாக இருநே 
தபகால்ஷவிககுள அச்ெமுற்ைவரகளகாகவும் 
முடிதவடுகக முடியகாேவரகளகாகவும் இருநேனர. 
தலனினின் வருரகய்யகால் இச்சூைல் ைகாறியது.

தறகாலிக அரசின் ்தால்வி
புைட்சி தவடித்ேதபகாது தலனின் சுவிட்ெரலகாநதில் 

இருநேகார. புைட்சி தேகாடரநது �ரடதபை 
தவணடுதைன அவர விரும்பினகார. “அரனத்து 
அதிககாைஙகளும்  தெகாவியத்திற்தக” என்ை அவைது 
முைககம் தேகாழிலகாளரகரளயும் ேரலவரகரளயும் 
கவரநேது. தபகாரகககாலத்தில் ஏற்பட்டிருநே 
பற்ைகாககுரைகளகால் தபருநதுயைஙகளுககு 
உளளகாகியிருநே ைககள “தைகாட்டி, அரைதி, நிலம்” 
எனும் முைககத்ேகால் கவைப்பட்டனர. ஆனகால் 
ேற்ககாலிகஅைசு இைணடு முககியத் ேவறுகரளச் 
தெய்ேது. ஒன்று நிலஙகளின் ைறுவிநிதயகாகம் 
குறித்ே தககாரிகரகயின்மீது எடுககப்பட தவணடிய 

10th_History_Unit_1_TM.indd   14 07-05-2019   16:08:47



முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்15

முடிரவத் ேளளிரவத்ேது.  ைற்தைகான்று 
தபகாரைத்தேகாடரவதேன எடுககப்பட்ட முடிவு. 
ஏைகாற்ைைரடநே விவெகாய ைகாணுவவீைகாரகள 
ேஙகள தபகாறுப்புகரளக ரகவிட்டு நிலஅபகரிப்பில் 
ஈடுபடலகாயினர. இநநிகழ்வு தபட்தைகாகிதைடில் 
தபகால்ஷவிககுகளின் ேரலரையில் �ரடதபற்ை 
எழுச்சிரய தைலும் தீவிைப்படுத்தியது. அைசு 
‘பிைவேகா’ ரவ ேரட தெய்து தபகால்ஷவிககுகரளக 
ரகதுதெய்ேது. டிைகாட்ஸ்கியும் ரகதுதெய்யப்பட்டகார. 
தகைன்ஸ்கி என்பகார பிைேைைநதிரி தபகாறுப்தபற்று 
ேகாைகாளவகாதிகள, மிேவகாே தெகாஷலிஸ்ட்டுகள 
ஆகிதயகாரின் கூட்டணிககுத் ேரலரைவகித்ேகார. 
திடீர அைசியல் புைட்சிரய எதிரதககாணட அவர 
தெப்டம்பரில் அைரெயும்  தெகாவியத்கரளயும் ஒடுகக 
முற்பட்டகார. ஆனகால் இம்முயற்சி தெகாவியத்களகால் 
குறிப்பகாக ைககள ைத்தியில் பிைபலைகாகிவிட்ட 
தபகால்ஷவிககுகளகால் தேகாற்கடிககப்பட்டது. 
தெகாவியத்கள ைற்றும் தபகால்ஷவிககுகளின் 
முழுரையகான ஆதிககம் ஏற்படும்வரை அைசு 
பிரைநதிருநேது.

1870இல் ைத்திய தவகால்ககா 
பகுதி அருதக கற்ைறிநே 
தபற்தைகாரககு தலனின் 
பிைநேகார. ககாரல்ைகாரகஸின் 
சிநேரனகளகால் கவைப்பட்ட 
அவர, விடுேரலகககான 
வழி, தபருநதிைளகான 
ைககளின் தபகாைகாட்டதை என �ம்பினகார. புனிே 
பீட்டரஸ்பரக �கரில், தேகாழில்கூடஙகளில் 
பணியகாற்றும் தேகாழிலகாளர இடம்தபற்றிருநே 
வகாசிப்புககுழுககளுககு தலனின் ைகாரகஸிஸைம் 
குறித்து வகுப்புகள எடுத்து ேனதுத�ைத்ரேச் 
தெலவிட்டகார. 1895இல் அவர ரகதுதெய்யப்பட்டு 
ரெபீரியகாவில் சிரைரவககப்பட்டகார. 
கட்சியின் அரைப்பு, யுகதிகள குறித்ே கருத்து 
ைகாறுபகாட்டகால் கட்சி பிளவுபட்டது. அவரகளில் 
தபரும்பகாலகாதனகாரின் (தபகால்ஷின்ஸ்ட்தவகா) 
ஆேைரவப் தபற்ை தலனினும் அவைது 
ஆேைவகாளரகளும் தபகால்ஷவிக கட்சி 
என்று அறியப்பட்டனர. இவருககு எதிைகான 
சிறுபகான்ரையினர (தைன்ஷின்ஸ்ட்தவகா) 
தைன்ஷவிககுகள என்றும் அரைககப்பட்டனர.

வலனின்

வலனின் தளலளமயில் ்பால்ஷவிக் கட்சி 
ஆட்சிளயக் ளகபபறறுதல்

அகதடகாபர திஙகளில்,  தலனின் தபகால்ஷவிக 
கட்சியின் ைத்தியககுழுரவ உடனடிப் புைட்சி 
குறித்து முடிவுதெய்யக தகட்டுகதககாணடகார. 

டிைகாட்ஸ்கி ஒரு விரிவகானதிட்டத்ரேத் ேயகாரித்ேகார. 
�வம்பர 7இல் முககியைகான அைசுககட்டிடஙகள, 
குளிரககால அைணைரன, பிைேைைநதிரியின் 
ேரலரை அலுவலகஙகள ஆகியரவ அரனத்தும் 
ஆயுேதைநதிய ஆரலத்தேகாழிலகாளரகளகாலும், 
புைட்சிப்பரடயினைகாலும் ரகப்பற்ைப்பட்டன. 1917 
�வம்பர 8இல் ைஷயகாவில் புதிய கம்யூனிஸ்ட்அைசு 
ஆட்சிப் தபகாறுப்தபற்ைது. தபகால்ஷவிக கட்சிககு 
ைஷயக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எனப்புதுப் தபயரிடப்பட்டது.

புரட்சியின் விளைவுகள்
ைஷயக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியகால் குறுகிய 

ககாலத்தில் ைஷயகாவில் எழுத்ேறிவின்ரைரயயும் 
வறுரைரயயும் ஒழிகக முடிநேது. ைஷயகாவின் 
தேகாழில்துரையும் தவளகாணரையும் உன்னேைகான 
வளரச்சிரயப் தபற்ைன. வகாககுரிரை 
முேலகாகப் தபணகளுககு ெைஉரிரைகள 
வைஙகப்பட்டன. தேகாழிற்ெகாரல களும் 
வஙகிகளும் தேசியையைகாககப்பட்டன. நிலம் 
ெமுேகாயத்தின் தெகாத்ேகாக அறிவிககப்பட்டது. ஏரை 
விவெகாயிகளுககு நிலஙகள பகிரநேளிககப்பட்டன. 
தபகாரிலிருநது விலககாைலிருநேதே ேற்ககாலிக 
அைசின் வீழ்ச்சிககு முககியகககாைணதைன, 
தலனின் நிரனத்ேகார. எனதவ அவர உடனடியகாக 
அரைதிகககான முயற்சிகரள தைற்தககாணடகார. 
ரைய�காடுகளின் கடுரையகான நிபநேரனகள 
குறித்துக கவரலதககாளளகாைல், புதிய அைரெ 
உருவகாககுவதில் கவனம் தெலுத்துவேற்ககாக 
அவர தபகாரிலிருநது விலகினகார. 1918இல் 
பிதைஸ்ட்-லிதடகாவஸ்க உடன்படிகரக 
ரகதயழுத்திடப்பட்டது. 

ரஷயபபுரட்சியின் உலகைாவியத தாக்கததின் 
விளைவுகள்

ைஷயப்புைட்சி உலக ைககளின் கற்பரனரயத் 
தூணடியது. பல �காடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள 
உருவகாககப்பட்டன. ைஷய கம்யூனிஸ்ட் அைசு ககாலனி 
�காடுகரள விடுேரலகககாக தபகாைகாட ஊககுவித்து 
அவரகளுககு முழுரையகாக ஆேைரவயும் �ல்கியது. 
நிலச்சீரதிருத்ேம், ெமூக�லன், தேகாழிலகாளர 
உரிரைகள, பகாலின ெைத்துவம் தபகான்ை 
இன்றியரையகாேரவ குறித்ே விவகாேஙகள 
உலகஅளவில் �ரடதபைத் தேகாடஙகின.  

பிைகாவேகா என்பது ஒரு ைஷயதைகாழிச் தெகால். அேன் 
தபகாருள “உணரை” என்பேகாகும். இது 1918 முேல் 
1991 வரை தெகாவியத்யூனியனின் கம்யூனிஸைக 
கட்சியினுரடய அதிககாைபூரவ �காதளடகாகும். 

10th_History_Unit_1_TM.indd   15 07-05-2019   16:08:47



1616முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

ெைகாேகானம் தெய்பவைகாகவும் இருநது அேன் 
மூலம் பிைச்ெரனகரளத் தேகாடககத்திதலதய 
தீரத்துரவகக விரும்பியது. �டுவர தீரப்ரபயும் மீறி 
தபகாரகள தவடித்ேகால் தபகாருககுக ககாைணைகான 
�காட்டின்மீது ெஙகம் முேலில்  தபகாருளகாேகாைத் 
ேரடகரளயும் பின்னர ைகாணுவ ரீதியிலகானத் 
ேரடகரளயும் விதிககதவணடும்.

அதைரிகககா (ெஙகத்தில் உறுப்பினைகாககாே �காடு), 
தெரைனி (தேகால்வியுற்ை �காடு), ைஷயகா ஆகிய மூன்று 
வல்லைசுகள இவவரைப்பில் அஙகம் வகிகககாேேகால், 
இககுறிகதககாளகரள எட்டுவதில் சிைைஙகள தைலும் 
அதிகரித்ேன. தெரைனியும் ைஷயகாவும் முரைதய 
1926, 1934 ஆகிய ஆணடுகளில் ெஙகத்தில் 
தெரநேன. 1933 இல் தெரைனி விலகியது. 1939இல் 
ைஷயகா தவளிதயற்ைப்பட்டது.

சஙகததின் வசயல்பாடுகள் 
1920-1925 ஆகிய ஆணடுகளிரடதய 

பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் பல சிககல்கரளத் தீரத்துரவகக 
அரைககப்பட்டது. மூன்று பிைச்ெரனகரளத் 
தீரத்துரவப்பதில் ெஙகம் தவற்றிதபற்ைது. 1920இல் 
பின்லகாநதின் தைற்குககடற்கரைககும் சுவீடனின் 
கிைககுககடற்கரைககும் இரடயில் அரைநதிருநே 
ஆதலணடு தீவுகள யகாருககுச் தெகாநேம் என்பதில் 
பின்லகாநதிற்கும் சுவீடனுககுமிரடதய பிைச்ெரன 
ஏற்பட்டது. பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் அத்தீவுகள 
பின்லகாநதிற்தக உரியது எனத் தீரப்பளித்ேது. அடுத்ே 
ஆணடில் தபகாலநதிற்கும் தெரைனிககுமிரடதய 
தைரல ரெதலஷியகா பகுதியில் எல்ரலப்பிைச்ெரன 
ஏற்பட்டு, பிைச்ெரனரயத் தீரத்துரவககச் ெஙகம் 
அரைககப்பட்டதபகாது அப்பிைச்ெரனரயச் ெஙகம் 
தவற்றிகைைகாகத் தீரத்துரவத்ேது. மூன்ைகாவது 
பிைச்ெரன கிரீஸ், பல்தகரியகா �காடுகளிரடதய 
ஏற்பட்டேகாகும். கிரீஸ் பல்தகரியகாவின் மீது 
பரடதயடுத்ேதபகாது பன்னகாட்டுச் ெஙகம் தபகார 
நிறுத்ேம் தெய்ய உத்ேைவிட்டது. விெகாைரணககுப்பின் 
ெஙகம் கிரீஸின் மீது குற்ைஞ்ெகாட்டி, கிரீஸ் தபகார 
இைப்பீடு வைஙகதவணடுதைனத் தீரைகானித்ேது. 
ஆகதவ 1925இல் தலகாககரதனகா உடன்படிகரக 
ரகதயழுத்ேகாகின்ைவரை  பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் 
தவற்றிகைைகாகதவ தெயலகாற்றியது. தலகாககரதனகா 
உடன்படிகரகயின்படி தெரைனி, பிைகான்ஸ், 
தபல்ஜியம், இஙகிலகாநது, இத்ேகாலி ஆகிய 
�காடுகள தைற்கு ஐதைகாப்பகாவில் பைஸ்பைம் 
அரைதிககு உத்ேைவகாேைளித்ேன. இேன்பின்னர 
தெரைனி பன்னகாட்டுச்  ெஙகத்தில் இரணநேது. 
பகாதுககாப்புககுழுவிலும் நிைநேை இடைளிககப்பட்டது. 
இைணடு ஆணடுகளுககுப் பின்னர அதைரிகககாவும் 
ைஷயகாவும் ெஙகத்தினுரடய அைசியல் அல்லகாே 
�டவடிகரககளில் பஙதகற்கத் தேகாடஙகின.

 1.5   பன்னாட்டுச் சஙகம்
அளமபபும் உறுபபுகளும் 

பன்னகாட்டுச் ெஙகத்திற்ககான கூட்டு ஒப்பநே 
ஆவணம் பகாரிஸ் அரைதி ைகா�காட்டில் ேயகார 
தெய்யப்பட்டு முேல் உலகப்தபகாருககுப்பின் 
தைற்தககாளளப்பட்ட ஒவதவகாரு உடன்படிகரகயிலும் 
தெரககப்பட்டது. ெவகால்கள நிரைநே இப்பணி 
குடியைசுத்ேரலவர உட்தைகாவில்ென் தககாடுத்ே 
அழுத்ேத்ேகால் நிரைதவறியது. இவவரைப்புகககான 
அைசியல் அரைப்பு விதிகரள உருவகாககுவதில் 
இஙகிலகாநது, அதைரிகககா ஆகிய�காடுகளின் 
ஆதலகாெரனகள தைதலகாஙகியிருநேன. 

இச்ெஙகம் ஐநது உறுப்புகரளக 
தககாணடிருநேன. அரவ தபகாதுச்ெரப, தெயற்குழு, 
தெயலகம், பன்னகாட்டு நீதிைன்ைம், பன்னகாட்டுத் 
தேகாழிலகாளர அரைப்பு என்பனவகாகும். 
ஒவதவகாரு உறுப்பு�காடும் தபகாதுச்ெரபயில் 
பிைதிநிதித்துவப்படுத்ேப்பட்டது. இச்ெரபப் 
தபகாதுவகான தககாளரககள குறித்து விவகாதித்ேது. 
ஒருைனேகாக எடுககப்படும் முடிவகாக இருத்ேல் 
அவசியைகாகும். தெயற்குழுதவ முடிவுகரளச் 
தெயல்படுத்தும் அரைப்பகாகும். பிரிட்டன், 
பிைகான்ஸ், இத்ேகாலி, ெப்பகான், அதைரிகககா ஆகிய 
�காடுகதள தேகாடககத்தில் இச்ெரபயின் நிைநேை 
உறுப்பினரகள என அறிவிககப்பட்டது. ஒவதவகாரு 
உறுப்பினருககும் ஒரு வகாககு அளிககும் உரிரை 
உணடு. தைலும் அரனத்து முடிவுகளும் 
ஒருைனேகாகத் தீரைகானிககப்படதவணடும் என்பேகால் 
சிறு �காடுகளும் ைறுப்பகாரண அதிககாைத்ரேப் (Veto 
Power) தபற்றிருநேன.

பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் தெயலகம் 
தெனீவகாவில் அரைநது இருநேது. அேன் முேல் 
தபகாதுச்தெயலகாளர பிரிட்டரனச் தெரநே ெர எரிக 
டிைம்ைகாணட் ஆவகார. தெயலகப் பணியகாளரகரளப் 
தபகாதுச்தெயலகாளர தெயற்குழுவின் 
ஆதலகாெரனயின்படி பணியைரத்துவகார. பன்னகாட்டு 
நீதிைன்ைைகானது தி தஹக �கரில் அரைககப்பட்டது. 
இநநீதிைன்ைம் பதிரனநது நீதிபதிகரளக 
தககாணடிருநேது. பன்னகாட்டுத் தேகாழிலகாளர 
அரைப்பு, ஒரு தெயலகத்ரேயும் அேன் தபகாது 
ைகா�காட்டில் ஒவதவகாரு உறுப்பு �காட்டிலிருநதும் 
�கான்கு உறுப்பினரகள பஙதகற்ைனர.

பன்னாட்டுச் சஙகததின் குறிக்்காள்கள்
பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் இைணடு 

குறிகதககாளகளில் ஒன்று தபகாரகரளத்ேவிரத்து 
உலகில் அரைதிரய நிரல�காட்டுவது. 
ைற்தைகான்று ெமூகப் தபகாருளகாேகாை விெயஙகளில் 
பன்னகாட்டு ஒத்துரைப்ரப தைம்படுத்துவது 
என்பனவகாகும். பன்னகாட்டுச் ெஙகம் �டுவைகாகவும், 
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்தால்விக்கானக் காரைஙகள் 
பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் முேல் உலகப்தபகாரில் 

தவற்றிதபற்ை �காடுகளின் அரைப்பகாகதவ 
ககாணப்பட்டது. உலகஅளவில் அது 
உறுப்பினரகரளக தககாணடிருநேகாலும் அது 
ஐதைகாப்பிய அைசியல் விதவகத்தின் ரையைகாக 
ைகாறியது. 

அைசியல் பிைச்ெரனகளில் ெஙகம் எடுககும் 
முடிவுகளுககு உறுப்பினரகள அரனவரின் 
ஏதககாபித்ே ஆேைவு அவசியைகாயிற்று. 
ெஙகத்திற்தகன்று ைகாணுவம் இல்ரல என்பேகால் 
ேகான் எடுத்ே முடிவுகரள �ரடமுரைப்படுத்ே 
அேனகால் இயலவில்ரல.

அரைதிகககான இவவரைப்ரப 
உருவகாககியவரகள தேசியவகாேத்தின் உளளகாரநே 
ஆற்ைரல உணரநதிருககவில்ரல. ‘கூட்டுப்பகாதுககாப்பு’ 
எனும் தககாட்பகாட்ரட �ரடமுரையில் தெயல்படுத்ேதவ 
முடியவில்ரல. 

ெரவகாதிககாரிகளகால் ேரலரைதயற்கப்பட்ட 
இத்ேகாலி, ெப்பகான், தெரைனி ஆகிய �காடுகள 
ெஙகத்தின் ஆரணகளுககுக கட்டுப்பட 
ைறுத்ேதபகாது, இஙகிலகாநது, பிைகான்ஸ் ஆகிய 
�காடுகள ைட்டுதை உறுதியகாகச் தெயல்படும் 
நிரலயிலிருநேன. ஆனகால் இவவிரு�காடுகளும் 
ெஙகத்திற்கு ஆரவத்துடன் ஆேைவளிககும் 
�காடுகளல்ல. இவவரைப்பு உட்தைகா வில்ெனின் 
சிநரே தெயல்வடிவைகாக இருநேதபகாதிலும் அவைகால் 
ேன்�காட்ரடதய ஒத்துகதககாளளச்தெய்து ெஙகத்தில் 
உறுப்பினைகாகக முடியவில்ரல. 

கட்டுபபாடு மீ்ல்
ஐதைகாப்பிய ெகதிகள எதிரதககாணட தபரும் 

பிைச்ெரனகளிதலகான்று எவவகாறு ஆயுேக 
குரைப்ரப ெகாத்தியைகாககுவது  என்பேகாகும். 1925இல் 
ெஙகத்தின் பகாதுபகாப்புககுழுவகானது ஏற்பகாடு தெய்ே 
ஆயுேககுரைப்புப் பிைச்ெரன தேகாடரபகான ைகா�காடு, 
1932 பிப்ைவரியில்ேகான் கூடியது. இம்ைகா�காட்டில் 
பிைகான்சுககு நிகைகாகத் ேகானும் ஆயுேஙகரள 
ரவத்துகதககாளள தெரைனி அனுைதி தககாரியதபகாது 
அது ைறுககப்பட்டது. அகதடகாபர திஙகளில் ஹிட்லர 
தெரைனிரய ைகா�காட்டிலிருநதும் பன்னகாட்டுச்  
ெஙகத்திலிருநதும் விலககிகதககாணடகார.

1931இல் ெப்பகான் ைஞ்சூரியகாரவத் ேகாககியது. 
ெஙகம் ெப்பகாரனக கணடனம் தெய்யதவ 
தெரைனியின் �டவடிகரகரயப் பின்பற்றி 
ெப்பகானும் ெஙகத்திலிருநது தவளிதயறியது. 
இத்ேகாலி எத்திதயகாப்பியகாரவத் ேகாககிய 
விெயத்தில் ெஙகம் இத்ேகாலிககு எதிைகாகத் 
ேரடகரள விதித்ேது. ேரடகள �டமுரைககு 
வநேதபகாது, அரே எதிரத்து இத்ேகாலி 1937இல் 
விலகியது. இேன்பின்னர ஏற்பட்ட ரைன்லகாநது, 
ஆஸ்திரியகா, தெகதககாஸ்தலகாவகாககியகா, தபகாலநது 
ஆகிய பிைச்ெரனகளில் ெஙகம் ேரலயிடகாைல் 
�ரடதபற்ை நிகழ்வுகளுககு தைௌன ெகாட்சியகாய் 
விளஙகியது. 1939 டிெம்பர திஙகள பின்லகாநரேத் 
ேகாககியேற்ககாக ைஷயகாரவ தவளிதயற்றியதே 
ெஙகத்தின் இறுதியகான உறுதியகான 
�டவடிகரகயகாகும். ெஙகத்தின் தபகாதுச்ெரப 
அேன்பின்னர கூட்டப்படவில்ரல. இறுதியகாக 
1946இல் பன்னகாட்டுச் ெஙகம் கரலககப்பட்டது.

பாைச்சுருக்கம்
�	முேலகாளித்துவ �காடுகளின் வளரநதுதககாணதடயிருநே, கச்ெகாப்தபகாருட்களுககும் ெநரேககுைகானத் 

தேரவகள எவவகாறு ககாலனியகாதிககப் தபகாட்டிககு இட்டுச்தென்ைதேன்பதும் அேன் விரளவகாக 
ஐதைகாப்பிய வல்லைசுகளிரடதய ஏற்பட்ட தைகாேல்களும் விவகாதிககப்பட்டுளளன. 

�	ஆசியகாவில் ெப்பகான் ஒரு ஏககாதிபத்திய ெகதியகாக எழுச்சி தபற்ைது தககாடிட்டுக ககாட்டப்பட்டுளளது.
�	ஐதைகாப்பகா இரு தபகாரமுககாம்களகாகப் பிரிநேதும் அேன் விரளவகாக ஏற்பட்ட அணி தெரகரககளும், 

எதிைணி தெரகரககளும் விவரிககப்பட்டுளளன. 
�	முேல் உலகப்தபகார தவடிப்பேற்குக ககாைணஙகளகான வன்முரை வடிவஙகளிலகான தேசியம், 

தெரைனியின் ஆககிைமிப்பு ைனப்பகான்ரை, அல்தெஸ், தலகாரைன் பகுதிகரள இைநேேனகால் பிைகான்சுககு 
தெரைனிதயகாடு ஏற்பட்டப் பரகரை, பகால்கன் பகுதியில் ஏற்பட்ட அதிககாைஅைசியல் தபகான்ைரவ 
விளககப்பட்டுளளன.

�	தைற்கு, கிைககு முரனகளில் �ரடதபற்ை தபகாரகளும்  தபகாரின் சிறிய அைஙகுகளும் 
எடுத்துரைககப்பட்டுளளன.

�	நீரமூழ்கிககப்பல் தபகாரிரன தெரைன் தேகாடுத்ேரேத் தேகாடரநது தபகாரில் அதைரிகககா பஙதகற்ைதும், 
த�ெ�காடுகள தபற்ை இறுதி தவற்றியும் சுருககைகாக விளககப்பட்டுளளன.

�	பகாரிஸ் அரைதிைகா�காடும், தவரதெய்ல்ஸ்ஸ் உடன்படிகரகயின் ெைத்துககளும் பகுத்ேகாய்வு 
தெய்யப்பட்டுளளன.
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1818முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்

�	முேல் உலகப்தபகாரின் பின்விரளவுகள, குறிப்பகாக ைஷயப்புைட்சி, அேற்ககான ககாைணஙகள, தபகாககு, 
விரளவுகள ஆகியரவ விரிவகாக விவரிககப்பட்டுளளன. 

�	உலகஅரைதிகககாக உருவகாககப்பட்ட முேல் அரைப்பகான பன்னகாட்டுச் ெஙகமும் தபகாரகரளத் 
ேடுப்பதிலும் அரைதிரய தைம்படுத்தியதிலும் அது வகித்ேப் பஙகும் விைரென பூரவைகாக ஆய்வு 
தெய்யப்பட்டுளளன. 

களலச்வசாறகள்

பலமாடிகள் வகாணை உயரமான 
கட்டிைம்

Skyscraper tall building of many stories

முறறுரிளம Monopoly exclusive possession or control

்பரழிவு Devastating highly destructive or damage

கணமூடிததனமான ்ாட்டுபபறறு Jingoism
blind patriotism, especially in the 
pursuit of aggressive foreign policy

அதிதீவிரபபறறு Chauvinism extreme patriotism

வஜரமானியக் கலாச்சாரதளத மிக 
உயரவாக நிளனபபது

Kultur
thinking highly of German civilization 
and culture

பதுஙகுக் குழி Trench a long narrow ditch

எதிரிளய விரட்டிஅடிததல் Repulse drive back 

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

இழபபீடு Reparation compensation

ஓரினததன்ளம Homogeneity
the quality or state of being 
homogenous

முதலாளிததுவ Bourgeois

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

அறிவுஜீவிகள், நுணைறிவாைரகள் Intelligentsia

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

வறபுறுதது Persuade cause (someone) to do s omething 
through reasoning or argument
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முதல் உலகப்போரின் வெடிபபும் அதன் பின்விளைவுகளும்19

I  சரியான விளைளயத 
்தரவு வசயயவும்

1.  முேல் உலகப்தபகாரின் இறுதியில் 
நிரலகுரலநது தபகான மூன்று தபரும் 
தபைைசுகள யகாரவ?
அ)  தெரைனி, ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி, 

உதுைகானியர
ஆ) தெரைனி, ஆஸ்திரிய- ஹஙதகரி, ைஷயகா
இ) ஸ்தபயின், தபகாரச்சுகல், இத்ேகாலி
ஈ) தெரைனி, ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி, இத்ேகாலி

2.  எவவிடத்தில் எத்திதயகாப்பியகாவின் பரட 
இத்ேகாலியின் பரடகரளத் தேகாற்கடித்ேது?
அ) தடல்வில்லி ஆ) ஆைஞ்சு �காடு
இ) அதடகாவகா ஈ) அல்ஜியரஸ்

3.  பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடு முடிவரடயுந 
ேருவகாயில் கிைககு ஆசியகாவில் உேயைகான 
வலிரைவகாய்நே �காடு எது?
அ) சீனகா ஆ) ெப்பகான்
இ) தககாரியகா ஈ) ைஙதககாலியகா

4.  “ஏககாதிபத்தியம் முேலகாளித்துவத்தின் உச்ெ 
கட்டம்” எனக கூறியவர யகார?
அ) தலனின் ஆ) ைகாரகஸ்
இ) ென் யகாட் தென் ஈ) ைகா தெ துங

5.  ைகாரன் தபகார எேற்ககாக நிரனவு கூைப்படுகிைது?
அ) ஆககாயப் தபகாரமுரை
ஆ) பதுஙகுக குழிப்தபகாரமுரை
இ) நீரமூழ்கிக கப்பல் தபகாரமுரை
ஈ) கடற்பரடப் தபகாரமுரை

6.  எநே �காடு முேல் உலகப்தபகாருககுப் 
பின்னர ேனித்திருககும்  தககாளரகரயக 
ரககதககாணடது?
அ) பிரிட்டன்
ஆ) பிைகான்ஸ் 
இ) தெரைனி
ஈ) அதைரிகக ஐககிய �காடுகள

7.  பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் முேல் தபகாதுச்தெயலர  
எநே �காட்ரடச் தெரநேவர?
அ) பிரிட்டன்
ஆ) பிைகான்ஸ்
இ) டச்சு
ஈ) அதைரிகக ஐககிய �காடுகள

8.  பின்லகாநரேத் ேகாககியேற்ககாக பன்னகாட்டுச்  
ெஙகத்திலிருநது தவளிதயற்ைப்பட்ட �காடு எது?
அ) தெரைனி ஆ) ைஷயகா
இ) இத்ேகாலி ஈ) பிைகான்ஸ்

II ்காடிட்ை இைஙகளை நிரபபுக
1.   ஆணடில் ெப்பகான் சீனகாவுடன் 

வலுககட்டகாயைகாகப் தபகாரிட்டது.
2.  1913ஆம் ஆணடு தை ைகாேம் ரகதயழுத்திடப்பட்ட 

 உடன்படிகரகயின்படி  அல்தபனியகா 
எனும் புதிய�காடு உருவகாககப்பட்டது.

3.   ஆணடில் ெப்பகான் 
இஙகிலகாநதுடன் �ட்பிரன ஒப்பநேம் தெய்து 
தககாணடது.

4.  பகால்கனில்  �காடு பல்வரக 
இனைககரளக தககாணடிருநேது.

5.  டகாதனன்பரக தபகாரில் 
தபரிைப்புகளுககு உளளகானது.

6.  பகாரிஸ் அரைதி ைகா�காட்டில் பிைதிநிதியகாகப் 
பஙதகற்ை பிைகான்ஸின் பிைேைர 
ஆவகார.

7.  தலனின் தபகால்ஷவிக அைரெ நிறுவுவேற்கு 
முன்னர, ேகாைகாளவகாதிகள, மிேவகாதிகள, 
தெகாஷலிஸ்ட்டுகள ஆகிதயகாரின் புதியக 
கூட்டணிககு  பிைேைைகாக 
ேரலரை ஏற்ைகார.

8.   ஆணடில் தலகாககரதனகா 
உடன்படிகரக ரகதயழுத்திடப்பட்டது.

III சரியான கூறள்த ்தரவுவசயயவும்
1. i)    முேல் உலகப்தபகார தவடித்ேதபகாது இத்ேகாலி 

�டுநிரலரை வகிககும் �காடகாக இருநேது.
ii)   தவரதெய்ல்ஸ்  அரைதி உடன்படிகரகயில் 

இத்ேகாலி தபரும் ஏைகாற்ைைரடநேது.
iii)   தெவைஸ் உடன்படிகரக இத்ேகாலியுடன் 

ரகதயழுத்திடப்பட்டது.
iv)  சிறிய இடஙகளகான ட்ரைஸ்டி, இஸ்திரியகா, 

தேற்கு ரடதைகால் தபகான்ைரவகூட 
இத்ேகாலிககு ைறுககப்பட்டது.
அ) i),  ii)  ஆகியன ெரி
ஆ) iii) ெரி
இ) iv) ெரி
ஈ) i), iii), iv)  ஆகியன ெரி

2.  i)   துருககியப் தபைைசு, பகால்கனில் துருககியைல்லகாே 
பல இனைககரளக தககாணடிருநேது.

ii)   துருககி ரைய�காடுகள  பககம் நின்று 
தபகாரிட்டது.

பயிறசி
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V சுருக்கமாக விளையளிக்கவும்
1.  சீன - ெப்பகானியப் தபகாரின் முககியத்துவத்ரே 

நீ எவவகாறு ைதிப்பீடு தெய்வகாய்?
2.  மூவர கூட்டு �காடுகளின் தபயரகரளக 

குறிப்பிடுக.
3.  ஐதைகாப்பிய தபகாரககுணம் வகாய்நே  

தேசியவகாேத்தின் மூன்றுவடிவஙகள எரவ?
4.  பதுஙகுக குழிப்தபகாரமுரை குறித்து நீஙகள 

அறிநேதேன்ன?
5.  முஸ்ேபகா கைகால் பகாட்ெகா வகித்ேப் பகாத்திைதைன்ன?
6.  ைஷயப் புைட்சியின் உலகளகாவியத் 

ேகாககத்திரனக  தககாடிட்டுகககாட்டுக?
7.  பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் தேகால்விகககான 

ஏதேனும் இைணடு ககாைணஙகரளப் 
பட்டியலிடுக.

VI  ஒவவவாரு தளலபபின் கீழும் 
வகாடுக்கபபட்டுள்ை அளனததுக் 
்கள்விகளுக்கும் விளையளிக்கவும்

1. ஏககாதிபத்தியம்
அ)  முன்னுரிரை முேலகாளித்துவம் குறித்து 

நீஙகள அறிநேதேன்ன?
ஆ)  ெப்பகான் எவவகாறு ஒரு ஏககாதிபத்திய 

ெகதியகாக வடிதவடுத்ேது?
இ)  பத்தேகான்பேகாம் நூற்ைகாணடில் 

தேகாழில்வளரச்சி தபற்ை �காடுகளுககு 
ககாலனிகள ஏன் தேரவப்பட்டன?

ஈ)  முேலகாளித்துவம் உருவகாககிய 
முைணபகாடுகள யகாரவ?

2. தெரைன் தபைைெர
அ)  தெரைன் தபைைெர இைணடகாம் தகய்ெர  

வில்லியமின் இயல்பு யகாது?
ஆ)  தெரைனின் வன்முரைெகார தேசியம் 

எவவகாறு அரைககப்பட்டது?
இ)  தைகாைகாகதககா விவககாைத்தில் தகய்ெர 

வில்லியம் ேரலயிட்டதேன்?
ஈ)  தெரைனியின் ஆப்பிரிககக  ககாலனிகளுககு 

என்ன  த�ரநேது?
3. பகால்கன் தபகாரகள

அ)  பகால்கன் கைகம் ஏன் உருவகாககப்பட்டது?
ஆ)  முேல் பகால்கன் தபகாரின் விரளவுகள 

யகாரவ?
இ)  இப்தபகாரில் தேகாற்கடிககப்பட்டவரகள 

யகாவர?
ஈ)  இைணடகாவது பகால்கன் தபகாரின் இறுதியில் 

ரகதயழுத்திடப்பட்ட உடன்படிகரகயின் 
தபயதைன்ன?

iii)   பிரிட்டன் துருககிரயத் ேகாககி 
ககான்ஸ்டகாணடித�காபிரளக ரகப்பற்றியது.

iv)  சூயஸ் ககால்வகாரயத் ேகாகக துருககி 
தைற்தககாணட முயற்சி முறியடிககப்பட்டது.
அ) i), ii)  ஆகியன ெரி
ஆ) i), iii) ஆகியன ெரி
இ) iv) ெரி
ஈ) i), ii), iv) ஆகியன ெரி

3.  கூறறு:  தெரைனியும் அதைரிகககாவும் ைலிவகான 
தேகாழிற்ெகாரல ப் தபகாருளகரள 
உற்பத்தி தெய்து இஙகிலகாநதின் 
ெநரேரயக ரகப்பற்றின.

காரைம்:  இ ரு � கா டு க ளு ம்  ே ங க ள 
த ே கா ழி ற் ெ கா ர ல க ளு க கு த் 
தேரவயகான மூலப்தபகாருளகரள 
உற்பத்தி தெய்ேன.

அ) கூற்று, ககாைணம் ஆகிய இைணடும் ெரி.
ஆ)  கூற்று ெரி, ஆனகால் ககாைணம் கூற்றுகககான 

விளககம் அல்ல.
இ) கூற்று, ககாைணம் ஆகிய இைணடும் ேவறு

ஈ)  ககாைணம் ெரி, ஆனகால் கூற்றுடன் அது 
தபகாருநேவில்ரல.

4. கூறறு:  ஆப்பிரிகககாவில் குடிதயற்ைஙகரள 
ஏற்படுத்துவேற்ககாக ஐதைகாப்பிய 
�காடுகள தைற்தககாணட முேற்கட்ட 
மு ய ற் சி க ள  ை த் ே க க ள ரி ய கா ன 
தபகாரகளில் முடிநேன.

காரைம் :  தெகாநே�காட்டு ைககளிடமிருநது 
கடுரையகான எதிரப்பு இருநேது.

அ) ககாைணம், கூற்று ஆகிய இைணடும் ெரி.
ஆ)  கூற்று ெரி, ஆனகால் ககாைணம் கூற்றுகககான 

விளககம் அல்ல.
இ) கூற்று, ககாைணம் இைணடுதை ேவறு.
ஈ)  ககாைணம் ெரி ஆனகால் கூற்றுடன் அது 

தபகாருநேவில்ரல.

IV வபாருததுக

1. பிதைஸ்ட்-லிதடகாவஸ்க 
உடன்படிகரக

- தவரதெய்ல்ஸ்

2. ஜிஙதககாயிெம் - துருககி

3. கைகால் பகாட்ெகா - ைஷயகாவும் 
தெரைனியும்

4. எம்டன் - இஙகிலகாநது

5. கணணகாடி ைகாளிரக - தென்ரன
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IX வளரபைப பணி
உலகவளரபைததில் பின்வரும் ்ாடுகளைக் 
குறிக்கவும்.
1. கிதைட் பிரிட்டன் 2. தெரைனி
3. பிைகான்ஸ் 4. இத்ேகாலி
5. தைகாைகாகதககா 6. துருககி
7. தெரபியகா 8.பகாஸ்னியகா
9. கிரீஸ் 10 ஆஸ்திரிய-ஹஙதகரி
11. பல்தகரியகா 12. ருதைனியகா

்மற்காள் நூல்கள்

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

2.  David Th omson, Europe since Napoleon,
Harmondsworth: Penguin, 1990

3.  Eric Hobsbawm,� e Age of extremes,
1914 – 1991, London: Abacus, 1994.

4. Hew  Strachan, � e Oxford Illustrated
History of the First World War. Oxford:
Oxford University Press, 2014).

VII  பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான 
விளையளிக்கவும்

1.  முேல் உலகப்தபகாருகககான முககியக
ககாைணஙகரள விவகாதி.

2.  தெரைனியுடன் தேகாடரபுரடய தவரதெய்ல்ஸ்
உடன்படிகரகயின் ெைத்துககரள
தககாடிட்டுகககாட்டுக.

3.  தலனின் ேரலரையிலகான ைஷயப்
புைட்சியின்தபகாககிரன விளககுக.

4.  பன்னகாட்டுச் ெஙகத்தின் பணிகரள ைதிப்பிடுக.
அேன் தேகால்விகககான ககாைணஙகரளயும்
குறிப்பிடுக.

VIII வசயல்பாடுகள்
1.  முேல் உலகப்தபகாரில் ஈடுபட்ட �காடுகளின்

ேரல�கைஙகரளயும் தபகாரககளஙகரளயும்
வரைபடத்தில் குறிப்பேற்கு ைகாணவரகளுககுப்
பயிற்சி அளித்ேல்.

2.  தபகாரின் தபகாது உலகின் பல்தவறு
தபகாரககளஙகளில் இநதிய வீைரகளின்
பஙதகற்பு குறித்தும்; ைைணஙகளகாலும்
படுககாயஙகளகாலும் அவரகள அனுபவித்ேத் 
துயைஙகள பற்றியும் ைகாணவரகள ஓர ஒப்பரடப்பு 
தெய்யும் பணிரய தைற்தககாளளலகாம்.

ககாலகதககாடு
• 1914 - முேல் உலகப்தபகார தேகாடககம்
• 1917 - ைஷயப் புைட்சி
• 1918 - முேல் உலகப்தபகார முடிவு
• 1919 - தவரதெய்ல்ஸ் உடன்படிகரக
• 1920 - பன்னகாட்டுச்  ெஙகம் அரைககப்படுேல்

வசயல்முள்
• கீழ்ககாணும் உைலி / விரைவுக குறியீட்ரடப் பயன்படுத்தி இச்தெயல்பகாட்டிற்ககான

இரணயப் பககத்திற்குச் தெல்லவும்.
• தைதல தககாடுககப்பட்டுளள ‘Learn’ தென்று ‘Interactive Timeline’ ரய

தேரநதேடுககவும்.
• கீதை தககாடுககப்பட்டுளள Timeline ஐ �கரத்தி நிகழ்வுகரளக

ககாணலகாம்.

இைணயச் ெசயல்பா�
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அறிமு்கம்
முதல் உலகப்்�ொர் ஐ்ரொப்பிய 

ஏகொதி�த்தியத்்த அடித்தளமொகக் பகொண்்ட 
உலக முதலொளித்துவ மு்்ற்யத் 
தகர்த்தது. இப்்�ொரி்னொல் ஐ்ரொப்பிய நொடுகள் 
அரசியல்ரீதியொகவும் நிதிெொர்நத வ்கயிலும் 
கவ்லக்குரிய அளவிறகுத் தளர்வ்்டநது வலி்ம 
குனறி்ன. ்�ொரி்னொல் ஏற�ட்ட வர்த்தக மறறும் 
நிதிெொர்நத ெம்னற்ற நி்லயும், அ்தத்பதொ்டர்நது 
நிலவிய மகிழ்வற்ற அ்மதியும், 1920களில் 
முழுவதுமொய உறுதியற்றத் தன்மக்ள 
உருவொக்கி்ன. வர்க்கஙகளுக்கு இ்்டயிலொ்ன 
முரண்�ொடுகளும் பதொழிலொளர்களுக்கும், அர்ெக் 
கடடுப்�டுத்திய ஆளும் வர்க்கஙகளுக்கும் 
இ்்டயிலொ்ன முரண்�ொடுகளும் தீவிரம்்டநத்ன. 
இதன வி்ளவொக இத்தொலியிலும், பெர்மனியிலும் 
�ொசிெம் எழுச்சி ப�ற்றது. ்�ொரி்னொல் 
கொலனியொதிக்க ெக்திகள் வலி்மகுனறியதொல் 
கொலனிய எதிர்ப்பியக்கஙகள் தீவிரம்்டநத்ன. 

்�ொரொடும் ்தசிய இயக்கஙகளுக்கு ்ெொவியத் 
யூனியன ஆதரவு வைஙகியது. ்மலும் ஆசிய 
நொடுகளில் கொலனி ஆதிக்கத்்த முடிவுக்கு 
பகொண்டு வநதது. ஆப்பிரிக்கொவிலும் லத்தீன 
அபமரிக்கொவிலும் சூழ்நி்லகள் ்வறுவ்கயொக  
இருநதது. இரு்�ொர்களுக்கும் இ்்டப்�ட்ட 
கொலமொ்னது ஆப்பிரிக்கொவில் ஏகொதி�த்தியத்திறகு 
உச்ெகட்டமொயிருநதது. எதிரி்்டயொக லத்தீன  
அபமரிக்கநொடுகளுக்குச் சுதநதிரம் என�து 
�த்பதொன�தொம் நூற்றொண்டின முதல்�ொதிக்கு 
முன்னதொக்வ கி்்டக்கப்ப�ற்றது. ஆ்னொல் 
அவர்கள் பவகுவி்ரவில், தஙகள் �ொதுகொவல்னொக 
இருநது பின்னர் சுரண்டும் ெக்தியொக மொறிய 
அபமரிக்கொவு்டன ்மொத ்வண்டியதொ்னது. 

இதறகு முந்தய �ொ்டத்தில் நொம் கண்்டவொறு 
்ம்ல உலகில் நிலவிய சிக்கல்கள் முதல் 
உலகப்்�ொர் பவடிப்�தறகு இடடுச்பென்றது. 
தற்�ொது நொம் முதல் உலகப்்�ொர் முடிநத பின்னர் 
ஏற�ட்ட ெமூக அரசியல் வளர்ச்சிக்ள ்நொக்கி 
கவ்னத்்தத் திருப்பு்வொம்.

கீழ்க்கவாணபன்றபைவாடு அறிமு்கெவாதல்
�	முதல் உலகப்்�ொருக்குப் பிந்தய நிகழ்வுகள் ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதத்திறகு 

இடடுச் பென்றது. உலகளொவிய அரசியலில் ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதத்தின தொக்கம் 
�	்தொல்விய்்டநத நொடுகளின மீது திணிக்கப்�ட்ட, நீதிக்குப் பு்றம்�ொ்ன பவர்பெயல்ஸ் 

உ்டன�டிக்்கயின ெரத்துக்கள். இத்தொலியில் மு்ெொலினியின த்ல்மயிலும், 
பெர்மனியில் ஹிடலரின த்ல்மயிலும் �ொசிெ அரசுகள் எழுச்சி ப�றுதல்.

�	கொலனிகளொக்கப்�ட்ட உலகில் கொலனிய எதிர்ப்புப் ்�ொரொட்டஙகளும், கொலனிய நீக்கச் 
பெயல்�ொடுகளும், ஆயவுக்கு எடுத்துக்பகொள்ளப்�ட்ட �குதிகளொக பதனகிைக்கொசியொவில் 
இந்தொ-பிரொனசும், பதறகொசியொவில் இநதியொவும்.

�	ஆப்பிரிக்கொவில் ஐ்ரொப்பியக்கொலனிகள் உருவொக்கப்�டுதல். அவவ்கயில் பதன்னொப்பிரிக்கொவில் 
இஙகிலொநது கொலனிக்ள ஏற�டுத்துதல்.

�	பதன அபமரிக்கொவில் விடுத்லப்்�ொரொட்டஙகளும் அரசியல் வளர்ச்சிகளும்

்கறைலின் பநவாக்கங்கள்

இரு 
உல்கப்பபவார்்களுககு
இ்்டயில் உல்கம்

அலகு - 2
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 2  ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம்

  2.1    முதல் உலகப்்�ொருக்குப் 
பின்னர் ஏற�ட்ட 
வளர்ச்சிப்்�ொக்குகள்

முதல் உலகப்்�ொரொ்னது ்�ொர்க்கொலப் 
ப�ரும்வளர்ச்சி முடிவறறுத் பதொ்டரும் என்ற 
நம்பிக்்கயின அடிப்�்்டயின சில குறிப்பிட்ட 
பதொழில்களின விரிவொக்கத்திறகு வழி்கொலியது. 
இருநத ்�ொதிலும் ்�ொர் ஒரு முடிவுக்கு 
வநத்�ொது, ்�ொர்த்்த்வக்ளப் பூர்த்தி 
பெயவதறகொக உருவொகி வளர்நத சில பதொழில்கள் 
்கவி்டப்�்ட ்வண்டிய்வகளொக அல்லது 
மொறறி அ்மக்கப்�்ட ்வண்டிய்வகளொயி்ன. 
ப�ருமளவில் இருப்பில் இருநத ப�ொருடக்ளயும் 
�ண்்டஙக்ளயும் ெந்தப்�டுத்துவதும் ப�ரும் 
எண்ணிக்்கயிலொ்ன பதொழிலொளர்க்ள 
�ணிநீக்கம் பெயயவும் ்வண்டியதொயிறறு. இது 
உ்ைக்கும் வர்க்கத்தொரி்்ட்ய ப�ருமளவிறகு 
ம்னநி்்றவின்ம்ய ஏற�டுத்தியது. 
பவர்பெயல்ஸ் உ்டன�டிக்்க ஏற�டுத்திய 
அரசியல்சிக்கல்கள், நி்ல்ம்ய ்மலும் 
்மொெமொக்கியது. ப�ொருளொதொர ்தசியவொதம் 
எனும் புதியஅ்ல ‘�ொதுகொப்பு’ அல்லது ‘சுஙகத் 
த்்டகள்’, இ்றக்குமதியொகும் ப�ொருடகளின மீது 
வரிசுமத்துவது எனும் ப�யர்களில் தன்்ன 
பவளிப்�டுத்திக்பகொண்டு, உலகவர்த்தகத்்தப் 
�ொதித்தது. ்�ொர் ஒவபவொரு ஐ்ரொப்பிய நொடடின 
மீதும் ப�ரும் க்டனசு்ம்ய ஏறறியது.
அமெரிக்க மூலதனத்தின் பின்்வாங்கல் 

முதல் உலகப்்�ொரின முடிவில் அபமரிக்கொ 
வலுவொ்ன நிதிநி்ல்யக் பகொண்டிருநதது. 
அபமரிக்கொ உலகத்திறகுக் க்டனவைஙகும் 
நொ்டொக இருநதது. ஏ்்னய உலக நொடுகள் அதன 
க்ட்னொளிகளொக இருநத்ன. ஐ்ரொப்�ொவினுள் 
அபமரிக்க மூலத்னம் �ொயநது பெல்வ்த 
அபமரிக்கொ ஊக்குவித்தது. இது க்டன�ட்ட 
ஐ்ரொப்பியநொடுக்ள வொஙகிய க்டனுக்கொ்ன 
வடடி்யக் கட்ட உதவியது. இம்மூலத்ன 
பவளிப்�ொயச்ெல் புதிய முதலீடடிறகொ்ன 
வழிக்ளயும் கண்டுபகொண்்டது. ஆ்னொல் 
இம்முதலீடுகள் குறிப்பிட்ட கொலஅளவிறகுப் 
பின்ன்ர லொ�த்்தத் தரும். இ்தெமயத்தில் 
அபமரிக்கப் ப�ொருளொதொரத்தில் ஏற�ட்ட மநதம், 
மூலத்ன ஏறறுமதியின மீது, அர்ெ கடடுப்�ொடுகள் 
விதிக்கக் கட்டொயப்�டுத்தியது. இது உலகம் 
முழுவதிலும் ஏறறுமதியின அளவிலும், மதிப்பிலும் 
ப�ரும்வீழ்ச்சி ஏற�டுவதில் முடிநதது. 

அமெரிக்கவாவில் பஙகுச்சந்தயின் வீழ்சசி
அபமரிக்க முதலீடுகள் திரும்�ப்ப�்றப்�ட்டதொல் 

ஏற�ட்ட சிக்கலொ்ன சூை்ல 1929-இல் ஏற�ட்ட 
�ஙகுச்ெந்தயின வீழ்ச்சி ்மலும் ்மொெமொக்கியது. 
முதல் ப�ரும்வீழ்ச்சி 1929 அக்்்டொ�ர் 24-இல்  
அரங்கறியது. அன்்றய தி்னம் நியூயொர்க் 
நகரப் �ஙகுச்ெந்தயில் �ஙகுகளின வி்லகள் 
பெஙகுத்தொய ெரிநத்ன. நம்பிக்்க இைநத 
முதலீட்டொளர்களும், வொடிக்்கயொளர்களும் 
ஏ்்னய மக்களும் �ஙகுக்ள விறகத்துவஙகி்னர். 
இருப்பில் இருநத்னவற்்றயும் விறறுத்தீர்க்கத் 
த்லப்�ட்ட்னர். ஆ்னொல் அத்்ன வொஙகுவதறகு 
யொருமில்்ல. இப்ப�ருவீழ்ச்சியும் முதலீடடில் 
ஏற�ட்ட ெரிவும் அபமரிக்க வஙகிகளின ்தொல்விக்கு 
வழிவகுத்த்ன. அபமரிக்க முதலீட்டொளர்கள் 
பவளிநொடுகளில் பெயதிருநத தஙகள் முதலீடுக்ளத் 
திரும்�ப்ப�றும் கட்டொயத்திறகு உள்ளொயி்னர். 
பெர்மனிக்கு அபமரிக்கொ பெயது வநத க்டனுதவி 
நிறுத்தப்�ட்டதொல் பெர்மனியின இரு ப�ரிய 
வஙகிகள் பெயலிைநத்ன. ்மலும் இஙகிலொநது 
வஙகியும் திவொலொ்னது. 

நியூயவார்க பஙகுச்சந்த வீழ்சசி, 1929-30

பன்னவாட்டுச ம்சலவா்ணி மு்ையில் ஏறபட்்ட 
சீர்கு்லவு

இஙகிலொநதில் பெலவுக்ளச் சுருக்குதல், 
வரிக்ள உயர்த்துதல் ்�ொன்ற அவெரகொல 
ந்டவடிக்்ககள் ்மறபகொள்ளப்�ட்ட்�ொதும் 
நி்ல்மகளில் முன்்னற்றம் ஏற�்டவில்்ல. 
எ்ன்வ இஙகிலொநது தஙகநொணய ஏற�ளவு 
மு்்ற்யக் ்கவி்ட முடிவுபெயதது. உ்ட்னடியொக 
ஏ்்னய �ல நொடுகளும் தஙகநொணய 
ஏறபுமு்்ற்ய விடடு விலகி்ன. ப�ருங்கடடி்்ன 
ஏற�டுத்தவல்ல இச்சூைலுக்கு எதிர்ந்டவடிக்்க 
்மறபகொள்ளவும், உள்நொடடுச்ெந்த்யப் 
�ொதுகொக்கும் ப�ொருடடு ஒவபவொரு நொடும் ஒரு 
�ொதுகொப்புக் பகொள்்க்ய ்மறபகொண்்ட்தொடு, 
�ணத்தின மதிப்்�யும் கு்்றத்த்ன. �ணமதிப்புக் 
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கு்்றப்�ொல் க்டனபகொடுப்்�ொர், க்டனபகொடுப்�்த 
நிறுத்தி்னர். இத்னொல் உலகஅளவில் 
க்டனவைஙகுதல், வொஙகுதல் ந்டவடிக்்கயில் 
ப�ருஞ்சுணக்கம் ஏற�ட்டது. இவவொறு தஙகளின 
ப�ொருளொதொர நலனக்ளப் �ொதுகொப்�தறகொகப் 
�ல்்வறு நொடுகள் ்மறபகொண்்டத் தறகொப்பு 
ந்டவடிக்்ககள் முனப்னப்்�ொதுமில்லொத 
அளவில் உலகப்ப�ொருளொதொரச் பெயல்�ொடுக்ள 
ெரிவுக்கு இடடுச்பென்றது. இதனு்்டய வி்ளவு 
ஆைமொ்னதொகவும் நீண்்டகொலம் நீடித்திருப்�தொகவும் 
அ்மநததொல் வரலொறறு அறிஞர்களும் 
ப�ொருளொதொர ்ம்தகளும் இத்்னப் ப�ருமநதம் 
எ்ன அ்ைக்கலொயி்னர்.
அரசியலில் ஏறபடுத்திய அதிர்வு்கள்

ப�ருமநதம் �ல நொடுகளின அரசியல் 
நி்ல்மக்ள மொறறிய்மத்தது. இஙகிலொநதில் 
1931இல் ந்்டப�ற்ற ப�ொதுத்்தர்தலில் பதொழிலொளர் 
கடசி ்தொறகடிக்கப்�ட்டது. அபமரிக்கொவில் 
ப�ருமநதத்திறகு முந்தய ப�ரும்வளர்ச்சிக்குத் 
தொ்்னகொரணம் எ்ன மொர்தடடிய குடியரசுக்கடசி 
ப�ருமநதத்திறகுப் பின்னர் இரு�து ஆண்டுகளில் 
ந்்டப�ற்ற அ்்னத்துத் ்தர்தல்களிலும் மக்களொல் 
ஒதுக்கப்�ட்டது.

தஙகமதிப்பீடடு அளவு என�து ஒரு 
நொணயமு்்ற. இதில் ஒரு நொடடினு்்டய 
நொணயம் அல்லது கொகிதப்�ணம் தஙகத்்தொடு 
்நரடித் பதொ்டர்பு்்டய ஒரு மதிப்பி்்னப் 
ப�றறிருக்கும். தஙக மதிப்பீட்டள்வ பின�றறும் 
நொடுகள் கொகிதப்�ணத்்த ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
தஙகமொக மொறறுவதறகு ெம்மதம் பதரிவித்திருப்�ர். 

 2.2
   பவாசி்சத்தின், நவாசி்சத்தின் 

எழுசசி
(அ) இத்தவாலியில் பபவாரின் தவாக்கம் 

்மறகு ஐ்ரொப்�ொவில் �்ைய ஆடசி 
அதிகொரத்திறகு எதிரொகத் திரும்பிய நொடுகளுள் 
முதல்நொடு இத்தொலியொகும். முதல் உலகப்்�ொரில் 
இத்தொலியின முதன்மயொ்ன ெவொலொ்ன 
�ணி ஆஸ்திரியர்க்ள பதறகுமு்்னயில்  
நிறுத்தி்வப்�தொகும். அ்தெமயத்தில் ஆஙகி்லயர், 
பிபரஞ்சுக்கொரர், அபமரிக்கர் ஆகி்யொர் பிளொண்்டர்ஸ் 
்�ொரில் பெர்மொனிய்ர இக்கட்டொகச் சிக்க்வத்து 
�ணிய்வக்க்வண்டும் எனறு எண்ணி்னர். 
்�ொரில் �ஙகுபகொண்்டதொல் ஏற�ட்ட �ணச்பெல்வொ 
மிகப்ப�ரிது. ்மலும் ்�ொருக்குப்பின்னர், ்�ொரின 
ஆதொயஙகள் �கிரப்�ட்ட்�ொது இத்தொலி தொன 
எதிர்�ொர்த்த்தக்கொடடிலும் கு்்றவொக்வ 
ப�ற்றது. ்ெொெலிஸ்டுகளின ஆஸ்திரிய ஆதரவு 

கத்்தொலிக்கர்களின ஆதர்வப் ப�்றொத இப்்�ொரில் 
இத்தொலி ்�ரிைப்புக்ளச் ெநதித்தது. பவர்பெயல்ஸ் 
உ்டன�டிக்்கயின மூலமொக இத்தொலிக்கு மிகச்சிறிய 
�குதிக்ள கி்்டத்ததொல் ்தசியவொதிகளும் 
மகிழ்வற்்ற இருநத்னர். ்�ொரி்னொல் ஏற�ட்ட 
�ணவீக்கத்்தத்  பதொ்டர்நது ப�ொருடகளின வி்லகள் 
உயர்நத்ன. எதிர்ப்புகளும், ்வ்லநிறுத்தஙகளும் 
அடிக்கடி ந்்டப�ற்ற்ன. பவர்பெயல்ஸில் ஏற�ட்ட  
அவமொ்னத்திறகு அப்்�ொ்தய இத்தொலியின 
ஆடசியர்க்ள ப�ொறுப்பு எ்ன மக்கள் கருதி்னர். 
முப்சவாலினியின் எழுசசி

பவர்பெயல்ஸ் உ்டன�டிக்்கக்குப் பின்னர், 
ந்்டப�ற்றத் ்தர்தலில் ்�ொல்ஷ்விெத்்த 
(்ெொவியத் கம்யூனிெம்) பின�றறுவதொகத் தஙக்ள 
அறிவித்துக்பகொண்்ட இத்தொலிய ்ெொெலிஸ்டுகள் 
1919 நவம்�ரில் ந்்டப�ற்ற ்தர்தலில் மூனறில் ஒரு 
�ஙகு இ்டத்்தக் ்கப்�றறி்னர். இரும்பு ்வ்ல 
பெய�வரின மக்னொ்ன மு்ெொலினி, பதொ்டக்கப்�ள்ளி 
ஆசிரியருக்கொ்ன தகுதி்யப் ப�ற்றவர், ்ெொெலிஸச் 
சிநத்்னகளு்டன �த்திரிக்்கயொளர் ஆ்னொர். 
ஆற்றல் மிக்க ்�ச்ெொளரொ்ன மு்ெொலினி முதல் 
உலகப்்�ொரில் இத்தொலி கலநது பகொள்வதறகு 
எதிர்ப்பு பதரிவித்த  ்ெொெலிஸ்டுகளி்டமிருநது 
பிரிநதுபெல்வதறகும், வனமு்்ற்யப் �யன 
�டுத்துவதறகும் ஆதரவளிக்கத் பதொ்டஙகி்னொர். 1919 
இல் �ொசிெக்கடசி பதொ்டஙகப்�ட்ட்�ொது மு்ெொலினி 
உ்ட்னடியொக அதில் உறுப்பி்னரொ்னொர். �ொசிஸ்டுகள் 
அதிகொரம், வலி்ம, ஒழுக்கம் ஆகியவற்்ற 
முனனி்லப்�டுத்தியதொல், பதொழிலதி�ர்கள், 
்தசியவொதிகள், முன்னொள் ரொணுவத்தி்னர், 
நடுத்தரவர்க்கத்தி்னர், ம்னநி்்றவற்ற இ்ளஞர்கள் 
ஆகி்யொரின ஆதர்வப்ப�ற்ற்னர். �ொசிஸ்டுகள் 
சுதநதிரமொக வனமு்்ற்யக் ்கக்பகொண்்ட்னர். 
1922 அக்்்டொ�ரில் ஒரு நீண்்ட அ்மச்ெர்வச் 
சிக்கலின ் �ொது மு்ெொலினி �ொசிஸ்டுகளின மொப�ரும் 
அணிவகுப்பு ஒன்்ற ்ரொமொபுரி்ய ்நொக்கி  
ந்டத்தி்னொர். மு்ெொலினியின வலி்ம்யக் கண்டு 
வியநது்�ொ்ன அரெர் மு்ெொலினி்ய ஆடசிய்மக்க 
வர்வற்றொர். மக்களொடசிக் கடசியின ஒருஙகி்ணக்க 

�ொசிஸம் என�து தீவிர ஆதிக்க 
ம்னப்�ொன்ம பகொண்்ட அதிதீவிர 
்தசியவொதத்தின ஓர் வடிவமொகும். ெர்வொதிகொர 
வல்ல்மயும் எதிர்ப்்� வனமு்்ற 
பகொண்டு அ்டக்குவதும் ெமூகத்்தயும், 
ப�ொருளொதொரத்்தயும் வலுவொ்ன மத்திய 
அதிகொரத்தின கீழ் ்வத்திருப்�தும் இதன 
�ண்புகளொகும். இது இரு�தொம் நூற்றொண்டின 
பதொ்டக்கப்�குதியில் ஐ்ரொப்�ொவில் 
முக்கியத்துவம் ப�ற்றது.
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25 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

ப�றுவதில் மு்ெொலினி பவறறிப�ற்றொர். இதறகுக் 
்கமொ்றொக திருச்ெ்� இத்தொலிய அர்ெ 
அஙகீகரித்தது. ்ரொமன கத்்தொலிக்கச் ெமயம் 
இத்தொலியின மதமொக அஙகீகரிக்கப்�ட்டது. ்மலும் 
�ள்ளிகளில் மத்�ொத்்னகள் பெயவதறகு 
ஆ்ணயி்டப்�ட்டது. ்மறபெொல்லப்�ட்டவற்்ற 
ெரத்துக்களொகக் பகொண்்ட ் லட்டரன உ்டன�டிக்்க 
1929 இல் ்கபயழுத்தொயிறறு.
மபருெநதத்தின் பபவாது இத்தவாலி

ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதக் கொலத்தின ்�ொது 
ப�ருமளவு விளம்�ரம் பெயயப்�ட்ட ப�ொதுத்து்்றப் 
�ணிகளொ்ன புதிய �ொலஙகள், ெொ்லகள், 
கொல்வொயகள், மருத்துவம்்னகள், �ள்ளிகள் 
ஆகிய்வ ்வ்லயில்லொத் திண்்டொட்டத்திறகு 
தீர்வு பெொல்லவில்்ல. 1935 இல் �ன்னொடடுச் 
ெஙகம் முறறிலுமொகச் சீர்கு்லநத பின்னர், 
மு்ெொலினி ஒரு ப�ொருளொதொரப் ்�ரர்ெ நிறுவும் 
ப�ொருடடு எத்தி்யொப்பியொவின மீது �்்டபயடுத்தொர். 
அவரு்்டயப் �்்டபயடுப்புப் ப�ொருளொதொரப் 
பிரச்ெ்்னகளிலிருநது மக்களின கவ்னத்்தத் 
தி்ெதிருப்�ப் �யன�ட்டது. மு்ெொலினியின 
பவறறி்யக் கண்டு ஐ்ரொப்�ொவின ஏ்்னய 
நொடுக்ளச் ்ெர்நத ஆளும் வர்க்கத்தி்னர் 
வியப்புற்ற்னர். அவவொறு வியப்புற்றவர்களில் 
்தசியவொதிகள் மத்தியிலும் மியூனிச் நகர 
பெமிடடிக் எதிர்ப்புக் குழுக்களி்்டயிலும் எழுச்சி 
ப�றறுக்பகொண்டிருநத அ்டொல்ப் ஹிடலரும் 
ஒருவரொவொர். 
(ஆ) முதல் உல்கப் பபவாருககுப்பின் மெர்ெனி

1918 முதல் 1933 முடிய பெர்மனி ஒரு 
குடியரெொக இருநதது. இத்்னத் பதொ்டர்நது 
பெர்மனியில் �ொசிஸம் பவறறி ப�ற்றதறகொ்ன 
கொரணஙகள் �லவொகும். 1871 முதல் 1914 
வ்ரயிலொ்ன கொலப்�குதியில் பெர்மனி அரசியல், 
ப�ொருளொதொரப், �ண்�ொடடுச் ெொத்்னகளில் 
த்லச் சுற்ற்வக்குமளவிலொ்ன உச்ெத்்த 
எடடியது. பெர்மனியின �ல்க்லக்கைகஙகளும், 
அதன அறிவியலும், தத்துவமும், இ்ெயும் உலகம் 
முழுவதிலும் நனகறியப்�டடிருநத்ன பதொழிறெொ்ல 
உற�த்தி ெொர்நத �ல து்்றகளில் பெர்மனியொ்னது 
இஙகிலொநது, அபமரிக்கொ ஆகிய நொடுக்ளக் 
கொடடிலும் சி்றநது விளஙகிக் கொணப்�ட்டது. க்டநத 
இயலில் நொம் கண்்டது்�ொல முதல் உலகப்்�ொர் 
பவடிப்�தறகொ்ன ் வர்களும் இ்வதொன. இத்்னத் 
பதொ்டர்நது முதல் உலகப்்�ொரில் அ்்டநத 
�டு்தொல்வி வநது ்ெர்நதது. பெர்மொனிய மக்கள் 
பநறி பி்றழ்நத்னர். ்�ொர் இைப்பீடும் பவர்பெயல்ஸ் 
உ்டன�டிக்்கயின ஏ்்னய ெரத்துக்களும் 
கடு்மயொ்ன ம்னநி்்றவின்ம்யயும் 
இன்னல்க்ளயும் ஏற�டுத்தி்ன. இச்சூை்லப் 

முடியொத தன்மயும் உறுதியு்டன பெயல்�்ட முடியொத 
இயலொ்மயும் மு்ெொலினியின பவறறிக்கு உதவி்ன. 
முப்சவாலியின் கீழ் பவாசிஸ்டு்கள்

இத்தொலியில் 1924 
்தர்தலில் வொக்கொளர்கள் 
அச்சுறுத்தப்�ட்ட பின்னர் 
�ொசிஸ்டுகளுக்கு ஆதரவொக 
65 விழுக்கொடு வொக்குகள் 
� தி வ ொ கி யி ரு ந த ்ன . 
் ெ ொ ெ லி ஸ் டு க ளி ன 
த ் ல வ ர ொ ்ன 
மொடடி்யொடடி ்தர்தல், 
வி தி மு ் ்ற க ளு க் கு 
உ ட � ட டு 
ந்்டப�்றவில்்ல எ்னக் ்கள்வி எழுப்பியதொல் 
பகொ்ல பெயயப்�ட்டொர். இதறகு எதிர்ப்புத் 
பதரிவிக்கும் ப�ொருடடு எதிர்கடசியி்னர் 
�ொரொளுமன்றத்்தப் பு்றக்கணித்த்னர் இதன 
வி்ளவொக மு்ெொலினி எதிர்க்கடசிக்ளத் 
த்்டபெயது �த்திரி்கக்ளத் தணிக்்கக்கு 
உட�டுத்தி்னொர். எதிர்க்கடசித் த்லவர்கள் 
பகொல்லப்�ட்ட்னர் அல்லது சி்்ற்வக்கப்�ட்ட்னர். 
1926இல் இரண்்டொம் டியூஸ் (த்லவர்) எனும் 
�ட்டத்்தச் சூடடிக்பகொண்்ட மு்ெொலினி 
ெட்டஙக்ள இயறறும் அதிகொரத்து்டன 
ெர்வொதிகொரியொ்னொர். ்வ்லநிறுத்தஙக்ளயும், 
ஆ்லமூ்டல்க்ளயும் த்்டபெயது ெட்டஙகள் 
இயறறி்னொர். பதொழிறெஙகஙகளும் பதொழிறெொ்ல 
முதலொளிகளும் இ்டம்ப�றும் கைகஙகள் 
உருவொக்கப்�ட்ட்ன. இவவ்மப்புக்ள ஊதியம், 
்வ்லயி்ட நி்ல்மகள் ஆகிய்வ குறித்து 
முடிவு பெயயும். மீதியுள்ள மக்களில் ப�ரும்�குதியி்னர் 
அவர்கள் பெயதுவரும் �ணியின அடிப்�்்டயில் 
�ல கைகஙகளொக ஒருஙகி்ணக்கப்�ட்ட்னர். 
இக்கைகஙகள் பின்னர் ்தசியக்கூட்ட்மப்புகளொக 
ஆக்கப்�டடு கைகஙகளுக்கொ்ன அ்மச்ெரின 
கண்கொணிப்பில் பெயல்�ட்ட்ன. 1938இல் 
�ொரொளுமன்றம் ஒழிக்கப்�டடு அதறகு மொற்றொகப் 
�ொசிஸ்டுக்கடசியின மறறும் கைகஙகளின 
பிரதிநிதிக்ளக் பகொண்்ட அ்மப்ப�ொனறு 
உருவொக்கப்�ட்டது. இவ்வறு�ொடு ப�ொருளொதொரத்தின 
மீதொ்ன மு்ெொலினியின ெர்வொதிகொரக் 
கடடுப்�ொடடுக்கு து்ணநின்றது்டன, நிர்வொகம் 
மறறும் ஆயுதப்�்்டகளின த்லவரொக மற்ற பி்ற 
அதிகொரத்்தச் பெயல்�டுத்தவும் அவருக்கு உதவியது.
பபவாப்பவாண்ட்ரு்டன் முப்சவாலினி ஒப்பநதம் ம்சயதல்

�ொசிஸ்ட கடசிக்பக்ன ஒரு மரியொ்த்யப் 
ப�றுவறகொக, வொடடிகன நகரத்்த ஒரு 
சுதநதிர அரெொக அஙகீகரிப்�தின மூலம், ்ரொமன 
கத்்தொலிக்கத் திருச்ெ்�யின ஆதர்வப் 

முப்சவாலினி
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�யன�டுத்திக் பகொண்்ட பிற்�ொக்குவொதிகள் 
அரெொஙகத்திலுள்ள ்ெொெலிஸ்டுகளும் யூதர்களும் 
நொட்்டத் தக்கெமயத்தில் ்வவிடடுவிட்ட்னர்; 
பெர்மனியின ்தொல்விக்்க அவர்கள்தொன  
கொரணம் என்ற கருத்்தப் �ரப்பி்னர். 

பெர்மனியின ்தொல்வியும் முதல் 
உலகப்்�ொரின இறுதியில் �ட்ட அவமொ்னமும் 
நொடடுப்�றறுபகொண்்ட பெர்மனியின மக்களுக்கு 
அதிர்ச்சி்ய ஏற�டுத்தியது. ப�ருமநதம் ்மலும் 
அவர்களது ஏமொற்றத்்த அதிகமொக்கி அவர்க்ளக் 
குடியரசுக்கடசியின அரசுக்பகதிரொயத் திருப்பியது. 
மெர்ெவானிய பவாசி்சத்தின் பதவாறைம் 

பெர்மனியின �ொசிெத்தின ்தொற்றம் 
1919லிருநது பதொ்டஙகுகி்றது. 1919ஆம் ஆண்டில், 
ஏழு ந�ர்க்ளக் பகொண்்ட ஒரு குழுவொ்னது, 
மியூனிச் நகரில் ெநதித்து ்தசிய ்ெொெலிஸ்ட 
பெர்மன உ்ைப்�ொளர் கடசி சுருக்கமொக நொசிெக் 
(Nazi) கடசி்ய நிறுவியது. ஹிடலரும் அவர்களுள் 
ஒருவரொக இருநதொர். அவர் வனமு்்றெொர் 
அரசிய்ல, குறிப்�ொக யூதர்களுக்கு எதிரொக 
வளர்த்தொர். ்மலும் அவர் ெூ்டொயிெத்்தயும் 
மொர்க்ஸியத்்தயும் இ்ணத்துப் �ொர்த்தொர். 
முதல் உலகப்்�ொரின ்�ொது �்வரியொவின 
�்்டயில் �ணியொறறி்னொர். அவரின ஆற்றல் 
மிக்க உ்ர வீரர்க்ளத் தடடி எழுப்பியது. 
1923இல் �்வரியொவில் அதிகொரத்்தக் ்கப்�ற்ற 
அவர் முயறசி்ய ்மறபகொண்்டொர். மியூனிச் 
நகரில் முனகூடடி்ய திட்டமி்டப்�்டொமல் அவர் 
்மறபகொண்்ட முழுவளர்ச்சியில்லொ ்தசியப்புரடசி 
அவ்ரச் சி்்றயில் தள்ளியது. சி்்றயில் 
இருநத்�ொது த்னது அரசியல் சிநத்்னக்ள 
உள்ள்டக்கிய சுயெரி்த நூலொ்ன பமயின 
கொம்ப் (Mein kampf - எ்னது ்�ொரொட்டம்) எனும் 

நூ்ல எழுதி்னொர். 1932இல் ந்்டப�ற்ற 
குடியரசுத்த்லவர் ்தர்தலில் கம்யூனிஸ்டுகள் 
6,000,000 வொக்குக்ளப் ப�ற்ற்னர். முதலொளிகள், 
பெொத்து உரி்மயொளர்கள் நொசிெத்்த ஆதரிக்க 
பதொ்டஙகி்னர். இவவொயப்்�ப் �யன�டுத்தி ஹிடலர் 
தவ்றொ்ன வழியில் அதிகொரத்்தக் ்கப்�றறி்னொர்.

ஹிட்லர்

ஹிட்லரின் நவாசி்ச அரசு
கம்யூனிஸ்டுகள் ெமூக  ெ்னநொயகக்கடசியு்டன 

(Social Democratic Party) கூட்டணி ்வக்க 
மறுத்ததொல் பெர்மனியில் குடியரசுஆடசி 
கவிழ்நதது. அதனவி்ளவொகத் பதொழிலதி�ர்களும் 
வஙகியொளர்களும் குடியொடசிக்கடசியி்னரும் 
ஹிடல்ரத் தஙகள் கடடுப்�ொடடில் ்வத்துக் 
பகொள்ளமுடியும் என்ற நம்பிக்்கயில் 1933 இல் 
ஹிடல்ர ெொனசிலரொக (முக்கிய அ்மச்ெர்) 
�தவியில் அமர்த்தும்�டி குடியரசுத் த்லவர் 
வொன ஹிண்்டன�ர்க் என�ொ்ர வறபுறுத்தி்னர். 
மூன்றொவது பரயக் (குடியரசு) என்ற்ைக்கப்�ட்ட 
ஹிடலரின நொஜிஅரசு முதல் உலகப்்�ொருக்குப் 
பின்னர் பெர்மனியில் நிறுவப்�டடிருநத 
�ொரொளுமன்ற ெ்னநொயக அர்ெ முடிவுக்குக் 
பகொண்டுவநதது. 

ெமூக ெ்னநொயகக்கடசியொ்னது பெர்மன ப�ொதுத்பதொழிலொளர் கைகம் என்ற ப�யரில் 1863 ்ம 23 
இல் லிப்சிக் நகரத்தில் நிறுவப்�ட்டது. அத்்ன நிறுவியவர் ப�ர்டி்னனட லொஸ்ஸல்லி என�வரொவொர். 
19ஆம் நூற்றொண்டின இறுதிப்�குதி்யச் ்ெர்நத பெர்மொனிய ்மடடுக் குடியி்னர் ஒரு ்ெொெலிெக்கடசியின 
இருப்்�்ய புதிதொக ஒனறி்ணக்கப்�ட்ட பரயக்கின (குடியரசு) �ொதுகொப்புக்கும் உறுதிப்�ொடடிறகும் ஒரு 
அச்சுறுத்தலொகக் கருதி்னர். எ்ன்வ பிஸ்மொர்க் 1878 முதல் 1890 வ்ர இக்கடசி்யத் த்்டபெயதிருநதொர்.

கூட்டஙகள் ந்டத்தக்கூ்டொது, துண்டுப் பிரசுரஙகள் பவளியி்டக்கூ்டொது எ்னச் ெட்டஙகள் இருநதொலும் 
ெமூக ெ்னநொயகக்கடசிக்கு ஆதரவு ப�ருகியது. முதல் உலகப்்�ொ்ரத் பதொ்டர்நது பவயமர் குடியர்ெ 
உருவொக்குவதில் இக்கடசி முக்கியப்�ஙகு வகித்தது. ஆ்னொல் ் நெநொடுகளி்டமிருநது ெொதகமொ்ன முடிவுக்ளப் 
ப�்றத் தவறியதொலும், கடு்மயொ்னப் ப�ொருளொதொர பநருக்கடியொலும் மக்களினஆதர்வ இைக்க ்நரிட்டது. 

பதொழிலொளர்களுக்கி்்ட்ய அக்கடசிக்கொ்ன ஆதரவு அப்�டி்ய இருநத்�ொதிலும் அலுவலகப் 
�ணியொளர்கள், சிறு வியொ�ொரிகள் ஆகி்யொரின ஆதர்வயிைநதது. அவர்கள் முதலில் மிதவொதிகளுக்கும் 
பின்னர் நொசிகளுக்கும் விசுவொசிகளொக மொறிவிட்ட்னர். நொசி கடசி ஆடசி அ்மத்தவு்டன, ெமூக ெ்னநொயக்கடசி  
த்்ட பெயயப்�ட்டது. முக்கிய ெமூக ெ்னநொயகவொதிகள் ்கது பெயயப்�டடு நொசிகளின சித்ரவ்த 
முகொம்களுக்கு அனுப்பி ்வக்கப்�ட்ட்னர். இருநத ்�ொதிலும் 1945இல் ஹிடலரின மூன்றொவது பரயக்கின 
(குடியரசின) வீழ்ச்சி்யத் பதொ்டர்நது இக்கடசி புத்பதழுச்சி ப�ற்றது. ஹிடல்ர எதிர்த்த கடசி என்ற 
ப�யரு்டன பவயமர் கொலத்திலிருநது பெயல்�டும் ஒ்ரகடசி இது்வயொகும்.
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ஹிடலர் பவயமர் குடியரசின பகொடிக்குப் 
�திலொக ஸ்வஸ்திக் சின்னம் ப�ொறிக்கப்�ட்ட ்தசிய 
்ெொெலிெக்கடசியின பகொடி்ய அறிமுகம்பெயதொர். 
பெர்மனி மிகவும் ்மயப்�டுத்தப்�ட்ட நொ்டொக 
மொற்றப்�ட்டது. நொசிெ கடசி்யத்தவிர பி்றகடசிகள் 
அ்்னத்தும் ெட்டத்திறகுப் பு்றம்�ொ்ன்வ எனறு 
அறிவிக்கப்�ட்ட்ன. �ழுப்புநி்றச் ெட்்ட அணிநத 
்�ொர்வீரர்கள், முைஙகொல்களுக்கு ்மல்வரும் 
கொலணிகள் அணிநத புயல்�்்டயி்னர் 
ஆகி்யொரின எண்ணிக்்க அதிகப்�டுத்தப்�ட்டது. 
ஹிடலர் இ்ளஞர் அணியும், பதொழிலொளர் 
அ்மப்பும் நிறுவப்�ட்ட்ன. பதொழிறெஙகஙகள் 
ஒழிக்கப்�ட்ட்ன. அவறறின த்லவர்கள் 
்கது பெயயப்�ட்ட்னர். அ்்னத்துத் 
பதொழிலொளர்களும் பெர்மன பதொழிலொளர் 
அ்மப்பில் ்ெருவதறகு வறபுறுத்தப்�ட்ட்னர். 
்வ்லநிறுத்தஙகள் ெட்டத்திறகுப் பு்றம்�ொ்ன்வ 
எ்ன அறிவிக்கப்�ட்ட்ன. பதொழிலொளர்களின 
ஊதியத்்த அர்ெ நிர்ணயித்தது. பதொழிலொளர் 
அ்மப்்� நொசிகள் பதொழிறெொ்லக்ளக் 
கடடுப்�டுத்தப் �யன�டுத்தி்னர். �த்திரி்ககள், 
அரஙகுகள், தி்ரப்�்டஙகள், வொப்னொலி, கல்வி 
ஆகிய அ்்னத்தும் அரசின கடடுப்�ொடடின கீழ் 
பகொண்டுவரப்�ட்ட்ன.

நொசி கடசியின பிரச்ெொரஙகளுக்கு ்ெொெப் 
்கொயப�ல்ஸ் த்ல்ம்யற்றொர். இவர் 
திட்டமி்டப்�ட்ட �ரப்பு்ரகளின மூலம் ப�ொதுமக்களின 
கருத்துக்க்ள நொசிகளுக்கு ஆதரவொக மொறறி்னொர். 
அவர் ஒருமு்்ற  “எநதப் ப�ொயயும் மீண்டும் மீண்டும் 
பெொல்லப்�ட்டொல் இறுதியில் உண்்மயொகிவிடும்” 
எ்னக்கூறி்னொர். பகஸ்்ட்�ொ எனும் ரகசியக் 
கொவல்�்்ட மறறும் ஹிடலரின ்தர்நபதடுக்கப்�ட்ட 
பமயக்கொப்�ொளர்க்ள ்ைடரிச் ஹிம்லர் என�வர் 
நிர்வகித்தொர்.
நவாசி ்கட்சியின் யூதகம்கவாள்்்க

ஹிடலரு்்டய அரசு ஒடுக்குமு்்ற 
ந்டவடிக்்கக்ளப் பின�றறிய்தொடு 
யூதஇ்ன மக்களுக்கு எதிரொக ஒடுக்குமு்்றக் 
பகொள்்க்யப் பின�றறியது. யூதர்கள் 
அரசுப்�ணிகளிலிருநது நீக்கப்�ட்ட்னர். �ல்க்லக் 
கைகஙகளிலிருநது பவளி்யற்றப்�ட்ட்னர். 
அவர்களுக்குக் குடியுரி்மயும் மறுக்கப்�ட்டது. 
யூதர்களின வணிகஙகள் நிறுத்தப்�ட்ட்ன. 
அவர்களின நிறுவ்னஙகள் தொக்கப்�ட்ட்ன. 
இரண்்டொவது உலகப்்�ொர் பவடித்த பின்னர், 
மினகம்பி ்வலிகளொல் சூைப்ப�ற்ற கண்கொணிப்புக் 
்கொபுரஙகளு்டன கூடிய சித்ரவ்த முகொம்கள் 
அ்மக்கப்ப�றறு அவறறில் யூதர்கள் சி்்ற 
்வக்கப்�ட்ட்னர். உயிர் வொழ்வதறகுத் ் த்வயொ்ன 
அள்வக் கொடடிலும் கு்்றவொக்வ உணவு 

வைஙகப்�ட்ட அவர்கள் கட்டொய உ்ைப்புக்கு 
உட�டுத்தப்�ட்டொர்கள். பின்னர் அவர்கள் 
பூண்்்டொடு அழிக்கப்�டுவதறகொ்ன முகொம்களுக்கு 
அ்ைத்துச் பெல்லப்�டடு பதொழிறெொ்ல 
ெொர்நத மு்்றகளில் (விஷவொயு அ்்றகள்) 
பகொல்லப்�ட்ட்னர். ஐ்ரொப்�ொவில் 6 மில்லியன 
யூத இ்னத்தவர் பகொல்லப்�ட்டதொக மதிப்பீடு 
பெயயப்�ட்டது. இப்�டுபகொ்ல நொஜிக்களொல் 
‘இறுதித் தீர்வு’ (Final Solution) என்ற்ைக்கப்�ட்டது. 
ஜிப்சிகள், பி்ற நொ்்டொடிச் ெமூகஙக்ளச் ெொர்ந்தொர், 
ம்னப்பி்றழ்வுக்கு உள்ளொ்்னொர் ்�ொன்றவர்களும் 
நொசிெ அரெொல் அழித்பதொழிக்கப்�ட்ட்னர்.

ஹிடலருக்கு அடுத்த நி்லயில் இரண்்டொம் 
நி்லத் தள�தியொகச் பெயல்�ட்டவர் ்ைடரிச் 
ஹிம்லர் என�வரொவொர். இவ்ர சித்திரவ்த 
முகொம்களுக்குப் ப�ொறுப்�ொ்னவர். 
ம்ர்ம்சயல்ஸ் உ்டன்படிக்்கயின் ்சரத்துக்க்ை 
ஹிட்லர் எதிர்த்தல்

1934 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு திஙகள் 
ஹினப்டன�ர்க் இயற்க எயத்வ, ெொனசிலரொக 
இருநத ஹிடலர் குடியரசுத்த்லவரொகவும் 
ரொணுவத்தின த்ல்மத் தள�தியொகவும் 
ப�ொறுப்்�ற்றொர். ஹிடலரு்்டய அயலு்றவுக் 
பகொள்்கயொ்னது பெர்மனியின �்்ட�லத்்த 
முனபிருநத்தப் ்�ொல்வ ப�ருக்குவது, பெர்மனி 
வலுவிைநது ்�ொவதறகுக் கொரணமொயிருநத 
பவர்பெயல்ஸ் உ்டன�டிக்்கயின ெரத்துக்க்ள 
ஏறகொமல் மீறுவது என�்த ்நொக்கமொகக் 
பகொண்டிருநதது. ஹிடலர் பவர்பெயல்ஸ் 
உ்டன�டிக்்கயின ெரத்துக்க்ள ் வண்டுபமன்்ற 
உள்்நொக்கத்து்டன மீறியது (அடுத்த �ொ்டத்தில் 
விவொதிக்கப்�டடுள்ளது) இரண்்டொம் உலகப்்�ொர் 
பவடிப்�தறகு இடடுச் பென்றது. 

 2.3 

  ஆசியவாவில் ்கவாலனிய 
எதிர்ப்பியக்கங்களும், 
்கவாலனிய நீக்கச 
ம்சயல்பவாடு்களும்

கொலனிய நீக்கம் என�து கொலனியொதிக்க 
ெக்திகள் கொலனிகள் மீது பகொண்டுள்ள நிறுவ்னம் 
மறறும் ெட்டம் ெொர்நத கடடுப்�ொடுக்ளச் பெொநத 
்தசிய அரசுகளி்டம் வைஙகுவதொகும்.

(அ) பிமரஞ்சு இநபதவா-சீனவா 
்கவாலனிய எதிர்ப்புணர்வின் எழுசசி

1887 பிரொனெொல் ்கப்�ற்றப்�ட்டதிலிருநது 
இந்தொ-சீ்னொ (இன்்றய கம்்�ொடியொ, 
லொ்வொஸ், வியடநொம்) த்னது எதிர்ப்்�க்கொடடி 
வநதது. இந்தொ-சீ்னர்கள் பிபரஞ்சு பமொழியும் 
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28இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

�ண்�ொடும் தஙகள் மீது திணிக்கப்�டுவ்த 
எதிர்த்த்�ொதும் புரடசி �றறிய சிநத்்னக்ள 
பிபரஞ்சுக்கொரர்களி்டமிருநது கறறுக்பகொண்்ட்னர். 
முதல் உலகப்்�ொரின ்�ொது  ஒரு லடெம் 
இந்தொ-சீ்னர்கள் பிரொனசில் ்�ொரிட்ட்னர். 
்�ொரின்�ொது பிபரஞ்சுக்கொரர்கள் எவவொறு 
்�ொரிட்ட்னர், எவவொறு துனபுற்ற்னர் என�து 
குறித்த ்நரடிஅனு�வ அறி்வொடு திரும்பி்னர். 
்மலும் சீ்னத் த்லநிலப்�குதியிலிருநது 
�ரவிய கம்யூனிெச் சிநத்்னகளும் தொக்கத்்த 
ஏற�டுத்தியதிலிருநது இந்தொ-சீ்னொவின 
கணிெமொ்ன பெல்வம் கொலனியொதிக்க ெக்திக்்க 
�யன�டுவ்த �லர் உணர்நத்னர். இரு�தொம் 
நூற்றொண்டின ஆரம்�த்தில் வளர்நது வநத ் தசியம் 
சிலெமயஙகளில் அஙகுமிஙகுமொக வனமு்்றச் 
ெம்�வஙகள் பவடிப்�தறகு வழி்கொலியது. 
1916 இல் மிகப்ப�ரும் கொலனிய எதிர்ப்புப்புரடசி 
ந்்டப�ற்றது. ஆ்னொல் அது பகொடூரமொக 
நசுக்கப்�ட்டது. ்்டொஙகிங �குதியில் சில பகொரில்லொ 
ந்டவடிக்்ககளும் ்மறபகொள்ளப்�ட்ட்ன. இநத 
்்டொஙகிங �குதியிலிருநதுதொன இந்தொ-
சீ்னர்களின எதிர்கொலத் த்லவரொ்ன ்ைொ சி மின 
வரவிருநதொர். 
வியட் மின் ்கட்சியின் உதயம்

இ ந ் த ொ - சீ ்ன ொ வி ல் 
இருநத அரசியல் கடசிகளில் 
வியடநொம் ் தசியக் கடசி்ய 
முக்கியமொ்னது. 1927இல் 
உருவொக்கப்�ட்ட இக்கடசி 
மக்கள் பதொ்கயில் 
� ண க் க ொ ர ர் க ் ள யு ம் 
நடுத்தரப்பிரிவு மக்க்ளயும் 
ப க ொ ண் டி ரு ந த து . 
1929 இல் வியடநொம் 
வீரர்கள் ரொணுவப்புரடசி 
பெயத்னர். பிபரஞ்சு 
கவர்்னர் பெ்னர்லக் 

பகொ்லபெயவதறகொ்ன முயறசியும் ்தொல்வி 
அ்்டநதது. இத்்னத் பதொ்டர்நது கம்யூனிஸ்டகளின 
த்ல்மயில் மிகப்ப�ரும் விவெொயிகளின 
புரடசியும் ந்்டப�ற்றது. இப்புரடசி ஒடுக்கப்�ட்ட்தத் 
பதொ்டர்நது ’பவள்்ள �யஙகரவொதம் (White 
Terror)' என�து அரங்கறியது. புரடசியொளர்கள் 
ஆயிரக்கணக்கில் பகொல்லப்�ட்ட்னர். 

பவள்்ள �யஙகரவொதத்திறகுப் பின்னர் 
்ைொ சி மின மொஸ்்கொ பென்றொர். 1930க்ள 
மொஸ்்கொவிலும் சீ்னொவிலும் கழித்தொர்.  
இரண்்டொவது உலகப்்�ொரின பதொ்டக்கத்தில்  
பிரொனஸ் பெர்மனியொல் ்தொறகடிக்கப்�ட்டது. 
்ைொ சி மினனும் அவரு்்டய ்தொைர்களும் 
இச்சூை்லப் �யன�டுத்தி வியடநொமின 
விடுத்ல்ய முனப்னடுத்த்னர். 1941 ெ்னவரி 
திஙகள் எல்்ல்யக் க்டநது வியடநொம் வநத 
அவர்கள் ’வியடநொம் விடுத்ல ெஙகம்’ அல்லது 
வியடமின எனும் அ்மப்்� நிறுவி்னர். இது 
தனித்தன்ம வொயநத வியடநொமிய ்தசியத்திறகுப் 
புதிய அழுத்தத்்தக் பகொடுத்தது.
(ஆ) இநதியவாவில் ்கவாலனியவாதிக்க நீக்கம்
ெவா்கவாணங்களில் இரட்்்டயவாட்சி

இநதியொவில் கொலனிய நீக்கச்பெயல்�ொ்டொ்னது 
இரு�தொம் நூற்றொண்டின பதொ்டக்கத்தில்,  1905 
இல் சு்தசி இயக்கத்்தொடுத் துவஙகியது. 
முதல் உலகப்்�ொரொ்னது வி்ரவொ்ன அரசியல் 
ப�ொருளொதொர மொற்றஙக்ள ஏற�டுத்தியது. 1919இல் 
இநதிய அரசுச்ெட்டம் இரட்்டயொடசி மு்்ற்ய 
அறிமுகம் பெயதது. அச்ெட்டம் ்தர்நபதடுக்கப்�ட்ட 
உறுப்பி்னர்க்ளக் பகொண்்ட மொகொண 
ெட்டெ்�களுக்கும் மொறறு அதிகொரஙகளின 
�டடியலின கீழ்வரும் சிலது்்றக்ள இநதிய 
அ்மச்ெர்க்ள நிர்வகிக்கவும் வழிவ்க 
பெயதது. மொண்்்டகு அறிவிப்பு கூறுவதொவது: 
“ஆஙகிலப்்�ரரசின ஒருஙகி்ணநத ஒரு 
�குதியொக இநதியொவின நிர்வொகத்தில் 
அதிகப்�டியொ்ன இநதியர்கள் �ங்கறகும் ஒவபவொரு 

்ைொ சி மின 1890இல் ்்டொஙகிஙகில் பி்றநதொர். த்னது 21 ஆவது வயதில் அவர் ஐ்ரொப்�ொ பென்றொர். 
லண்்டன உணவுவிடுதிபயொனறில் ெ்மயல்க்லஞரொயப் �ணியொறறியபின அவர் �ொரிஸ் பென்றொர். 
�ொரிஸ் அ்மதி மொநொடடில் வியடநொமின சுதநதிரத்திறகொக ஆதரவு திரடடி்னொர். தி்னெரிகளில் அவர் 
எழுதிய கடடு்ரகளும் குறிப்�ொக   "விெொர்ணயில் பிபரஞ்சு கொலனியொதிக்கம்” எனும் சிற்்றடு அவ்ர 
நனகறியப்�ட்ட வியடநொமிய ்தசியவொதி ஆக்கியது. 1921 இல் ்ைொ சி மின பிபரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட கடசி்ய 
உருவொக்கியவர்களில் ஒருவரொக இருநதொர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அவர் மொஸ்்கொ பெனறு 
புரடசியின நுட�ஙக்ளக் கற்றொர். 1925இல் ’புரடசிகர இ்ளஞர் இயக்கம்’ எனும் அ்மப்்� நிறுவி்னொர். 
1930 இல் இவர் த்ல்ம்யற்ற விவெொயிகளின புரடசி நசுக்கப்�ட்ட பின்னர் இவர் மீண்டும் மொஸ்்கொ 
பென்றொர். மொ ்ெ துஙகி்னொல்  எழுச்சியூட்டப்�ட்ட இவர் இந்தொ சீ்னொவின மீது ெப்�ொனியர் �்்டபயடுத்த 
பின்னர் இந்தொசீ்னொ திரும்பி கம்யூனிஸ்டுக்ள ஒருஙகி்ணத்துத் த்னது கொலனிய எதிர்ப்புப் 
்�ொரொட்டத்்த ந்டத்தி்னொர். அபமரிக்கொவிறகு எதிரொகப் ்�ொருக்குத் த்ல்ம ஏறறு எழுச்சியூடடும் 
�ொத்திரத்்த வகித்தொர். 

ப�வா சி மின்
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து்்றயிலும் �டிப்�டியொக சுயொடசி வளர்ச்சிப�றும்". 
ஆஙகில அரசின இநந்டவடிக்்கயின ்நொக்கம் 
“வரிகளின அடித்தளத்்த விரிவு�டுத்துவதறகுத் 
்த்வப்�டும் அரசியல் அ்மதி்ய ப�றுவதறகொக" 
எ்னக் கூ்றப்�ட்டது. இநதிய ்தசிய கொஙகிரஸ் 
இரட்்டயொடசி பதொ்டர்�ொ்ன ஏற�ொடுக்ள 
மறுத்த்தொடு ெட்டெ்�க்ளப் பு்றக்கணிக்க முடிவு 
பெயதது.
இநதியவா்்த் மதவாழில்ெயெவாககு்தில் 
ந்ட்டிக்்கக கு்ைபவாடு்கள்

ெர்க்க்ர, சிபமண்ட, சில ்வதியியல் 
ப�ொருடகளுக்கு எதிர்ம்்றயொ்ன �ொகு�ொடடு 
ம்னப்�ொன்ம்யொடு வைஙகப்�ட்ட �ொதுகொப்்�த் 
தவிர கொலனியப் ப�ொருளொதொரக் பகொள்்கயில் 
மொற்ற்மதுமில்்ல. ஆஙகி்லய இரும்பு எஃகுத் 
பதொழில் நிறுவ்னஙகளுக்கு ஆஙகி்லய இநதிய 
அரெொஙகம் பதொழில் ெொர்நத ஒப்�நதஙகள் 
வைஙகப்�டும் எ்ன உறுதி அளித்ததன 
மூலம் ஊக்கமளித்தது. ஆ்னொல் உள்நொடடுத் 
பதொழில்க்ளப் ப�ொறுத்தமடடில் பதொழில்நுட�ம் 
ெொர்நத அறிவு்ரகளும், கல்வியும் வைஙகுதல் 
புதிய து்்றகள் பதொ்டர்�ொக முன்்னொடித் 
பதொழில் கூ்டஙக்ள அரசு பதொ்டஙகுதல் ்�ொன்ற 
வடிவஙகளில் மடடு்ம அரசு உதவிகள் பெயதது. 
ஆ்னொல் ஆஙகி்லய நிறுவ்னஙகள் அரசின 
த்லயீட்்ட எதிர்த்ததொல் பவகுவி்ரவில் 
இக்பகொள்்கயும் ்கவி்டப்�ட்டது.
மபவாருைவாதவாரப் மபருெநதத்தின் பபவாது இநதியவா

 1929 ஆம் ஆண்டுப் ப�ொருளொதொரப் 
ப�ருமநதம் ஆஙகி்ல்ய வணிக வர்த்தக 
ந்டவடிக்்ககளுக்குப் ப�ரும்்ெதத்்த 
உண்்டொக்கும் தொக்கத்்த ஏற�டுத்தியது. 
அநநியமுதலீடு குறிப்�ொக இருப்புப்�ொ்த அ்மப்�து 
்�ொன்ற க்னரக பதொழில்து்்றகளில் கு்்றநதது.  
இது ஆஙகில கொலனியத்தின இருப்புக்குத் 
தீஙகு வி்ளவிப்�தொகும். வணிகத்து்்றயின 
விரிவொக்க்ம சி்றப்�ொ்ன ப�ொருளொதொர 
ந்்டமு்்றயொகும். ஏப்னனில் இது ம்்றமுக 
வரிக்ளயும் (எ.கொ. சுஙக வரிகள்) அயல்நொடடுப் 
�ணத்்தயும் ப�றுவதறகொ்ன எளியவழியொகும். 
இஙகிலொநது ப�ருமநதத்தின தீயவி்ளவுக்ளத் 
த்னது கொலனிய நொடுகளின ்தொள்களுக்கு 
மொறறியது. இஙகிலொநதிறகும் ஆஙகிலப் 
்�ரரசின உறுப்பு நொடுகளுக்கும் 1932 இல்  
ந்்டப�ற்ற ஒட்டொவொ ப�ொருளொதொர உச்சி மொநொடடில் 
இருதரப்பு ஒப்�நதஙகள் ்கபயழுத்தொயி்ன. 
இம்மொநொடடில் �ங்கற்றநொடுகள் (இநதியொ 
உட�்ட) ஏ்்னய நொடடு ப�ொருள்க்ளக் கொடடிலும் 
இஙகிலொநது ப�ொருடகளுக்கு முனனுரி்ம வைஙக 
ஒத்துக்பகொண்்ட்ன. 

ஒட்்டவா்வா ெவாநவாட்டின் பஙப்கறபவாைர்்கள் 1932
வரவுபெலவுக் கணக்குக்ளச் ெமன�டுத்தும் 

பகொள்்க்யப் பின�ற்ற இநதியொ 
கட்டொயப்�டுத்தப்�ட்டது. ப�ருமநத கொலத்தில் 
அநநியநொடடுச் பெலொவணிக்ள ப�றும்ப�ொருடடு 
ஆஙகி்லய-இநதிய அரசு சுஙகவரிக்ள 
அதிகரித்தது. பநருக்கடியொ்ன ்நரஙகளில் 
இஙகிலொநதிறகுத் ்த்வப்�ட்ட தஙகம் 
இநதியொவிலிருநது ஏறறுமதியொ்னது. இநதியக் 
கொகிதப் �ணத்தின மதிப்்�க் கூடடியதன 
மூலம் ஆஙகி்லயர்கள் இ்றக்குமதி்ய 
மலிவொக்கி்னர். இநதியஅரசு பின�றறிய அநநியச் 
பெலொவணி மொறறுக்பகொள்்க கொலனிஅரசுக்கும் 
மக்களுக்குமி்்ட்ய �தற்றமொ்ன நி்ல்ய 
ஏற�டுத்திய்தொடு ஆஙகில அரசுக்கு எதிரொ்ன 
அரசியல் ்�ொரொட்டஙக்ளத் தீவிரப்�டுத்தியது. 
இநதிய ப்ைவாண்ெயின் மீது மபருெநதம் 
ஏறபடுத்தியத் தவாக்கம்

ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம் இநதிய 
்வளொண்்மக்கும் உள்நொடடு உற�த்தித் 
பதொழில்களுக்கும் மரணஅடி்யக் 
பகொடுத்தது. எடுத்துக்கொட்டொக ்வளொண் 
உற�த்திப்ப�ொருடகளின வி்ல �ொதியொகக் 
கு்்றநதது. ஆ்னொல் விவெொயி, நிலத்திறகுக் 
பகொடுக்க ்வண்டிய குத்த்கத் பதொ்கயில் 
மொற்ற்மதுமில்்ல. விவெொய வி்ளப�ொருடகளின 
வி்ல்யப் ப�ொறுத்தமடடிலும் அரசுக்கு 
விவெொயிகள் பெலுத்த ்வண்டியப்�ணம் இரண்டு 
ம்டஙகொகிறறு. இநதிய விவெொயிகளும் ப�ொருள் 
உற�த்தியொளர்களும் உயிர் பி்ைப்�தறகொகத் 
தஙகளி்டம் இருநத தஙகம், பவள்ளி ஆகியவற்்ற 
விறகும் நி்ல ஏற�ட்டது. வி்லவொசியில்  ஏற�ட்ட 
மிகப்ப�ரும் வீழ்ச்சி இநதிய ்தசியவொதிக்ள 
உள்நொடடுப் ப�ொருளொதொரத்்தப் �ொதுகொக்கும் 
்கொரிக்்க்ய ்வக்கத் தூண்டியது. 1930களில் 
இநதிய ்தசிய கொஙகிரஸ் ஒரு ்�ொரொடும் குணம் 
மிக்க மொப�ரும் மக்கள் இயக்கமொக எழுச்சி ப�ற்றது. 
ெட்டமறுப்பு இயக்கத்தில் அ்்னவரும் ்ெருமொறு 
கொஙகிரஸ் விடுத்த அ்ைப்பு கிரொமப்பு்ற இநதியொவில் 

10th_History_Unit_2_TM.indd   29 07-05-2019   16:10:37



30இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

பதன்னொப்பிரிக்க ்�ொயர்களுக்கும் இ்்ட்ய 
ந்்டப�ற்றப் ்�ொர் இத்தீர்மொ்னத்திறகு எதிரொ்ன 
பெயலொகும். 
பபவாயர் பபவார்்கள்

பபவாயர் பபவார்

இஙகிலொநதின கொலனிகளொ்ன ்நட்டொல், 
்கல்கொலனி ஆகிய இரண்டிறகும் சுதநதிர 
்�ொயர் நொடுகளொ்ன டிரொனஸ்வொல் மறறும் ஆரஞ்சு 
சுதநதிரஅரசு ஆகியவறறுக்கி்்ட்ய நீண்்ட 
கொலமொக நடபு்றவு நிலவவில்்ல. 1886இல் 
டிரொனஸ்வொல் �குதியில்  தஙகம் இருப்�து 
கண்டுபிடிக்கப்�ட்ட்தத் பதொ்டர்நது ப�ரும் 
எண்ணிக்்கயில் ஆஙகி்லயச் சுரஙகத்பதொழில் 
ெொர்ந்தொர் ்ெொகனப்னஸ்�ர்க்கிலும் அதன 
சுறறுப்பு்றஙகளிலும் குடி்யறி்னர். இவர்க்ள 
பவறுத்த ்�ொயர்கள் இவர்க்ள யுட்லண்்டர்ஸ் 
(Uitlanders-அயலவர்) என்்ற குறிப்பிட்ட்னர். 
குடி்யறியவர் மீது அதிகவரிக்ள விதித்த 
்�ொயர்கள், அவர்களுக்கு அரசியல் உரி்மக்ளயும் 
மறுத்த்னர். யுட்லண்்டர்ஸின அரசியல்உரி்மகள் 
குறித்த ்�ச்சுவொர்த்்தகளில் உ்டன�ொடுக்ளதும் 
ஏற�்டவில்்ல. எ்ன்வ பதன்னொப்பிரிக்கொவில் யொர் 
அதிகொரம் மிகுநதவர்கள்? ்�ொயர்களொ? அல்லது 
ஆஙகி்லயர்களொ? எனும் ்கள்விபயழுநதது. 
ஆஙகி்லயர்களொல் தொக்கப்�டு்வொம் என்ற 
அச்ெத்தில் ்�ொயர்கள் ஆயுதம் தரித்த்னர். 
ஆஙகி்லயர்க்ளத் தொக்குவபத்னவும் முடிவு 
பெயத்னர்.

1899 இல் பதொ்டஙகிய ்�ொயர் ்�ொர்கள் 1902 
வ்ர மூன்றொண்டுகள் பதொ்டர்நத்ன. ்�ொரின 
பதொ்டக்கத்தில் ்�ொயர்கள் பவறறிப�ற்ற்னர். 
ஆ்னொல் 1900இல் முதற�ொதியில் புதிதொக 
தருவிக்கப்�ட்ட ஆஙகிலப்�்்டகளொல் ்�ொயர்கள் 
்தொறகடிக்கப்�டடு பிரிட்்டொரியொ ்கப்�ற்றப்�ட்டது. 
ஆஙகி்லயர் ் �ொர்  முடிநதுவிட்டது எ்னக்கருதி்னர். 
ஆ்னொல் ்�ொயர்கள் பகொரில்லொப்்�ொ்ரக் 

மிகப்ப�ரும் வர்வற்�ப் ப�ற்றது. இ்டதுெொரித் 
தீவிரவொதத்்தயும் நன்றொக்வ கொணமுடிநதது.

்கவாநதியின் தணடி யவாத்தி்ர
1935ஆம் ஆணடு இநதிய அரசியல்ெப்புச ்சட்்டம் 

ஆஙகி்லயர்களுக்கு இநதிய 
்தசியவொதிக்ளச் ெமொதொ்னம் பெயய்வண்டிய 
அவசியம் ஏற�ட்டது. அதன பவளிப்�ொ்்ட 1935 
இநதிய அரசியல்மப்புச் ெட்டம். இச்ெட்டம் 
உள்ளொடசி அரசுநிறுவ்னஙகளுக்கு அதிக அதிகொரம் 
வைஙகிய்தொடு ்நரடித் ்தர்த்லயும் அறிமுகம் 
பெயதது. இச்ெட்டத்தின அடிப்�்்டயில் ந்டத்தப்�ட்ட 
்தர்தல்களில் ப�ரும்�ொலொ்ன மொகொணஙகளில் அகில 
இநதிய ்தசிய கொஙகிரஸ் அதிர்்வ ஏற�டுத்தும் 
பவறறி்யப் ப�ற்றது. இருநத்�ொதிலும் மக்களொல் 
்தர்நபதடுக்கப்�ட்ட கொஙகிரஸ் அ்மச்ெர்வக்ள 
கலநதொ்லொசிக்கொமல் ஆஙகில அரசு இநதியொ்வ 
இரண்்டொம் உலகப்்�ொரில் ஈடு�டுத்தியதொல் 
கொஙகிரஸ் அ்மச்ெர்வ ரொஜி்னொமொ பெயயும் 
கட்டொயத்திறகு உள்ளொக்கப்�ட்டது.

2.4 ஆப்பிரிக்கவாவில் ்கவாலனிய 
எதிர்ப்பியக்கங்கள்

ஆப்பிரிக்கவாவில் குடிபயறைங்கள்
ஆப்பிரிக்கொவின க்டறக்ரப்�குதிகளில் 

�தி்னொ்றொம் நூற்றொண்டில் இ்டஆயவு 
்மறபகொள்ளப்�டடு ஒருசில ஐ்ரொப்பியக் 
குடி்யற்றஙகளும் உருவொயி்ன. ஆ்னொல் 
�த்பதொன�தொம் நூற்றொண்டின இறுதி கொல் 
நூற்றொண்டு வ்ரயிலும் ஆப்பிரிக்கொவின 
உட�குதிகள் பவளியுலகத்துக்குத் பதரியொம்ல்ய 
இருநதது.  1875க்குப் பின்னர் ஐ்ரொப்பியர்களின 
கொலனிகள் இஙகு உருவொயி்ன. 1884-
1885 ஆண்டுகளில் ந்்டப�ற்ற ப�ர்லின 
கொலனிய மொநொடடில் கொலனியொதிக்க ெக்திகள் 
ஆப்பிரிக்கொ்வத் தஙகள் பெல்வொக்கு 
மண்்டலஙகளொகப் பிரித்துக்பகொள்ளலொம் எ்னத் 
தீர்மொனிக்கப்�ட்டது. ஆ்னொல் ஆஙகி்லயருக்கும் 
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்கக்பகொண்்ட்னர். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
நீடித்தது. இதறகு �திலடி  பகொடுக்கும் முகமொக 
ஆஙகி்லயர் வயல்க்ளயும் �யிர்க்ளயும் 
நொெம் பெயத்னர். ்�ொயர் ப�ண்க்ளயும் 
குைந்தக்ளயும் �ொெ்்றகளில் சி்்ற்வத்த்னர். 
உணவு, மருத்துவப் �ற்றொக்கு்்றயின 
கொரணமொகவும் சுகொதொர வெதிகளின்மயொலும் 
26,000 ்�ொயர் மக்கள் மொண்்ட்னர். 
இரண்டு ்�ொயர் நொடுக்ளயும் ஆஙகி்லயர் 
இ்ணத்துக்பகொண்்ட்னர். ஆ்னொல் நொள்்டவில் 
சுயொடசி வைஙகப்�டுபம்ன ்�ொயர்களுக்கு 
வொக்குறுதி வைஙகப்�ட்டது. 1907இல் டிரொனஸ்வொல், 
ஆரஞ்சு சுதநதிர அரசு ஆகிய இருநொடுகளுக்கும் 
முழு்மயொ்ன ப�ொறுப்�ொடசி வைஙகப்�ட்டது. 
பின்னர் இநநொனகும் ஓர் ஒனறியமொக உருவொ்னது. 
்மலும் 1909இல் இஙகிலொநதுப் �ொரொளுமன்றத்தில் 
நி்்ற்வற்றப்�ட்ட பதன்னொப்பிரிக்கச் ெட்டம் ்கப் 
்டவுனில் ஒனறியப்  �ொரொளுமன்றத்்த அ்மத்துக் 
பகொடுத்தது. 1910ஆம் ஆண்டு பதன்னொப்பிரிக்க 
ஒனறியம் (Union of South Africa)  உதயமொ்னது. 
தென்னாப்பிரிக்னாவில் குடியேறிே, டச்சுக 
குடியேறி்ளின வம்னாவளியி்யே ஆப்பிரிக்யேர்ள் 
எனறும அழைக்ப்்படட ய்பனாேர்ள் ஆவர. 
இவர்ளது த�னாழி ஆப்பிரிக்னானஸ்.

மதன்னவாப்பிரிக்கவாவில் பதசிய அரசியல் 
பதன்னொப்பிரிக்கொவில் இருமுக்கிய 

அரசியல்கடசிகள் பெயல்�ட்ட்ன. அ்வ ப�ரும்�ொலும் 
ஆஙகி்லயர்க்ளக் பகொண்்ட யூனியனிஸ்ட 
கடசி மறறும் ஆப்பிரிக்க ்நர்ஸ் என்ற்ைக்கப்�ட்ட 
்�ொயர்க்ளப் ப�ரும்�ொன்மயொகக் 
பகொண்டிருநத பதனஆப்பிரிக்கக் கடசி. முதல் 
பிரதமமநதிரியொ்ன ்�ொதொ, பதனஆப்பிரிக்கக் 
கடசி்யச்்ெர்நதவர் ஆஙகி்லயரு்டன 
ஒத்து்ைத்து ஆடசி்ய ந்டத்தி்னொர். ஆ்னொல் 
பதன்னொப்பிரிக்கக் கடசி்யச் ்ெர்நத ்�ொரொடும் 
குணமிக்க ஒருபிரிவி்னர் பைர்ெொக் என�வரின 
த்ல்மயின கீழ் ்தசியக்கடசி எனும் கடசி்யத் 
பதொ்டஙகி்னர். பைர்ெொக் இரட்்ட ்மலொதிக்கக் 
பகொள்்க்யப் பின�ற்ற விரும்பி்னொர். ஒனறு 
கறுப்�ர்களின மீதொ்ன பவள்்ளயர்களின 
்மலொதிக்கம், மறப்றொனறு 
ப வ ள் ் ள ய ர் க ளி ன 
மீதொ்ன ஆப்ரிக்க்நர்களின 
்மலொதிக்கம். 1920ஆம் 
ஆண்டுத் ்தர்தலில் 
்தசியக் கடசி நொற�த்து 
நொனகு இ்டஙக்ளக் 
் க ப் � ற றி ய து . 
பதன்னொப்பிரிக்கக் கடசி 

தற்�ொது ஸ்மடஸ் என�ொரின த்ல்மயில் 
நொற�த்பதொனறு இ்டஙகளில் பவறறி ப�ற்றது. 
இத்தருவொயில் ஆஙகி்லயர் அதிகமிருநத 
யூனியனிஸ்ட கடசி பதன்னொப்பிரிக்கக் கடசியு்டன 
இ்ணநதது. இத்னொல் ்�ொர்க்குணம் பகொண்்ட 
ஆப்பிரிக்க்நர்களின கடடுப்�ொடடிலிருநத 
்தசியக்கடசி்யக் கொடடிலும் ஸ்மடஸ் 
ப�ரும்�ொன்ம ப�ற்றொர்.
்கறுப்பின ெக்களுககு எதிரவான இனகம்கவாள்்்க

ஆப்பிரிக்க்நர்கள் கறுப்பி்ன மக்களுக்கும் 
சிறு�ொன்ம இநதியர்களுக்கும் எதிரொக 
கடு்மயொ்ன இ்னக்பகொள்்க்யப் பின�றறி்னர். 
கறுப்பி்ன மக்களின குடியிருப்புக்ள 
நகரஙகளின சில குறிப்பிட்ட �குதிகளுக்குள்ளொகக் 
கடடுப்�டுத்துவதறகொக 1923இல் ஒரு ெட்டம் 
இயற்றப்�ட்டது. ஏறக்ன்வ 1913இல் இயற்றப்�ட்ட 
ெட்டம் பவள்்ள மறறும் கறுப்பி்ன விவெொயிக்ளப் 
பிரித்து ் வத்தது. இத்னொல் நொடடின ப�ரும்�ொலொ்ன 
�குதிகளில் கறுப்பி்ன மக்களொல் நிலஙக்ள 
வொஙகுவது முடியொம்ல்ய ்�ொ்னது. 1924ஆம் 
ஆண்டுத் ்தர்தலில் பவள்்ளயி்னச் சுரஙகத் 
பதொழிலொளர்க்ள அதிகம் பகொண்்ட பதொழிலொளர் 
இயக்கத்தின ஆதரவு்டன ்தசியக்கடசி பவறறி 
ப�ற்றது. 1924 இல் இயற்றப்�ட்ட ெட்டம் கறுப்பி்ன 
மக்க்ள ்வ்லநிறுத்தத்தில் ஈடு�டுவதிலிருநதும் 
பதொழிறெஙகத்தில் ்ெருவதில் இருநதும் 
தடுத்தது. மொநிலத்தில் கறுப்பி்ன மக்களின 
வொக்குரி்ம �றிக்கப்�ட்டது. இவவொறு மண்ணின 
்மநதர்களொ்ன கறுப்பி்னமக்கள் அ்்னத்து 
உரி்மகளும் மறுக்கப்�டடு அவர்கள் அரசியல்,  
ப�ொருளொதொரம், ெமூகம் ஆகிய அ்்னத்துத் 
தளஙகளிலும் துனபுற்ற்னர். 
மதன்னவாப்பிரிக்கவாவுககு ம்டவாமினியன் அநதஸ்து

பதன்னொப்பிரிக்கொ ப்டொமினியன தகுதி்யப் 
ப�றறுவிட்டதொல் அயலு்றவுக் பகொள்்கயின மீது 
முழு்மயொ்னக் கடடுப்�ொட்்டப் ப�ற்றது.  உலகப் 
ப�ொருளொதொர ப�ருமநதம் பதன ஆப்பிரிக்கொவிறகு 
்வ்லயில்லொத் திண்்டொட்டத்்தயும் க்ட்்னத்தீர்க்க 
வ்கயற்ற நி்ல்யயும் ஏற�டுத்தியது.  
இச்ெநதர்ப்�த்தில் பதொழிலொளர் இயக்கம் ்தசியக் 
கடசிக்கு அளித்துவநத ஆதர்வ விலக்கிக் 
பகொண்்டது நொடடின ப�ொருளொதொரப் பிரச்ெ்்னக்ள 
தீர்த்து்வக்க ஒரு கூட்டணி அரசு ்த்வபய்ன 
ஸ்மடஸ் நம்பி்னொர். ஆக்வ 1934இல் பதன 
ஆப்பிரிக்கக்கடசியும் ்தசியக்கடசியும் இ்ணநது 
ஐக்கிய பதன்னொப்பிரிக்க ்தசியக்கடசி அல்லது  
ஐக்கிய கடசி உருவொ்னது. தவ்றொ்ன புரிதல்களும் 
கருத்து ்வறறு்மகள் இருநத ்�ொதிலும் ஸ்மடஸ்-
பைர்ெொக் கூட்டணி 1939 வ்ர நீடித்தது.

ஸ்ெட்ஸ்
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ம்டவாமினியன் அநதஸ்து: 1939க்கு முன்னர் 
பின்னொ்ளயப் ப�ொது நல நொடுகளொ்ன க்ன்டொ, 
நியூசிலொநது, பதன்னொப்பிரிக்க ஒனறியம், 
அயர்லொநது ஆகியவறறிறகு ப்டொமினியன தகுதி 
வைஙகப்�ட்டது. 1926 இல் ந்்டப�ற்ற இஙகிலொநது 
அரசு மொநொடு பிரிட்ட்்னயும் ப்டொமினியனக்ளயும் 
ஆஙகிலப்்�ரரசின உள்்ள உள்ள சுயொடசி 
ெமூகஙகளொகவும் தகுதியில் ெமமொகவும், 
்�ரரசு்டன �றறுறுதி பகொண்டிருப்�தில் 
இ்ணநது இருநதொலும் எநத வ்கயிலும் அது 
உள்நொடடு விஷயஙகளி்லொ அல்லது பவளியு்றவு 
ெொர்நத்னவறறி்லொ ஒருவருக்கு ஒருவர் 
கீைொ்னவர்கள் அல்லர் எ்ன விவரித்தது.

மதன்னவாப்பிரிக்கவா: முதல் உல்கப்பபவாரின் பபவாதும் 
அதறகுப் பின்னரும்

இரண்்டொம் உலகப்்�ொர் பவடித்த்�ொது 
பெர்மனிக்கு எதிரொக இஙகிலொந்த ஆதரிப்�து 

எனும் விெயத்தில் யு்்னப்டட கடசியில் பிளவு 
ஏற�ட்டது. நொசிெத்்த எதிர்த்த ஸ்மடஸ் 
பதனஆப்பிரிக்கொ இஙகிலொநதிறகு உதவ்வண்டும் 
எ்ன விரும்பி்னொர். ஹிடலரி்டம் �ரிவு பகொண்்ட 
பைர்ெொக் நடுநி்லக் பகொள்்க்ய க்்டபிடிக்க 
விரும்பி்னொர். எப்�டி இருநத்�ொதிலும் �ரொளுமன்றம் 
்�ொரில் �ங்கற�து எ்ன முடிவு பெயததொல் 
பைர்ெொக் �தவி விலகி்னொர். ஸ்மடஸ் 1948 வ்ர 
பிரதமரொகத் பதொ்டர்நது �ணியொறறி்னொர். ்நெ 
நொடுகளின பவறறி்யத் பதொ்டர்நது 1948ஆம் 
ஆண்டு ்தர்தலில் கூட்டணி அரசு ப�ரும் 
பவறறிப�ற்றது. பைர்ெொக் இயற்க எயதிய 
பின்னர் அவர் த்ல்ம்யற்றக் கடசியிலிருநது 
�லர் ்தசியவொதக் கடசியில் ்ெர்நத்னர். 1948ஆம் 
ஆண்டு ்தர்தலில் பிரிநதுகி்டநத யு்்னப்டட 
கடசி்யக் கொடடிலும், மீண்டும் இ்ணநத 
்தசியவொதக்கடசி ப�ரும்�ொன்மயி்டஙக்ளப் 
ப�ற்றது.

மதன்னவாப்பிரிக்கவாவில் இன ஒதுக்கல்:
இ்னஒதுக்கல் என�தன ப�ொருள் தனி்மப்�டுத்துதல் அல்லது ஒதுக்கி்வத்தல் 

என�தொகும். இது 1947இல் ்தசியவொதக் கடசியின  பகொள்்கயொயிறறு. 1950 முதல் 
வரி்ெயொகப் �ல ெட்டஙகள் ந்்டமு்்றக்கு வநத்ன.  ஒடடுபமொத்த நொடும் �ல்்வறு 
இ்டஙகளுக்கொ்ன தனித்தனிப் �குதிகளொக பிரிக்கப்�ட்ட்ன. பவள்்ள இ்னத்தவருக்கும் 
பவள்்ளயரல்லொத இ்னத்தவருக்கும் இ்்டயில் திருமணஙகள் த்்டபெயயப்�ட்ட்ன 
ஏ்றத்தொை அ்்னத்துப் �ள்ளிகளும் அரசின கடடுப்�ொடடினகீழ் பகொண்டுவரப்�ட்ட்ன. 
இதனமூலம் பவள்்ளயருக்கு  வைஙகப்�டும் கல்வியில் இருநது மொறு�ட்ட கல்வி்ய ஏ்்னய 
ஆப்பிரிக்கர்களுக்கும் ந்்டமு்்றப்�டுத்தப்�ட்டது. �ல்க்லக்கைகக் கல்வியும் பிரித்து ்வக்கப்�ட்டது.  
பதன்னொப்பிரிக்கொவில் பவள்்ள கறுப்பி்ன மக்களுக்கி்்டயிலொ்ன அரசியல் ெமத்துவம் என�து மக்கள் 
பதொ்கயில் மூனறில் இரண்டு �ஙகொக இருக்கும் கறுப்பி்ன மக்களின ஆடசி்யக் குறிக்கும் உண்்மயின 
அடிப்�்்டயி்ல்ய இ்னஒதுக்கல் உருவொ்னது. இவவுண்்ம ஐ்ரொப்பியர் நலனகளுக்கு இ்டர்ப்�ொ்டொக 
அ்மநதுவிடும் என்ற எண்ணத்தொல் ஆப்பிரிக்கர்க்ள நிரநதரமொக்வ அ்டக்கி்வப்�து எ்ன முடிவு 
பெயயப்�ட்டது. 1958 முதல் 1966 முடிய பதனஆப்பிரிக்கொவின பிரதமரொக இருநத பவர்்வொர்டு என�வ்ர 
இ்னஒதுக்கல் பகொள்்கயின மூ்ளயொகச் பெயல்�ட்டொர். 1912 இல் நிறுவப்�ட்ட ஆப்பிரிக்க ்தசிய 
கொஙகிரஸ் கடசி (ANC) இ்னவொதம் ந்்டமு்்றப்�டுத்தப்�டுவ்த எதிர்த்தது. இருநத்�ொதிலும் ஆப்பிரிக்க 
்தசியக் கொஙகிரஸின த்லவர்களுக்கு எதிரொக வனமு்்ற கட்டவிழ்த்துவி்டப்�ட்டது. பநல்ென மண்்்டலொ 
அரசியல் வொனில் பிரகொசிக்கத் பதொ்டஙகிப் ப�ொதுமக்களின ்�ரொதர்வப் ப�ற்ற்�ொது ஆப்பிரிக்க ்தசிய 
கொஙகிரஸ் கடசித் த்்டபெயயப்�டடு பநல்ென மண்்்டலொ சி்்ற ்வக்கப்�ட்டொர். உலக அளவிலொ்ன 
எதிர்ப்�்லகள் பதன ஆப்பிரிக்கொவில் இ்னவொத ஆடசி்ய முடிவுக்குக் பகொண்டுவர உதவியது. 1990 இல் 
ஆப்பிரிக்க ்தசிய கொஙகிரஸ் மீதொ்ன த்்ட விலக்கிக் பகொள்ளப்�டடு மண்்்டலொ 27 ஆண்டுகளுக்குப் பின 
விடுத்ல பெயயப்�ட்டொர். இத்்னத் பதொ்டர்நது ந்்டப�ற்ற ்தர்தலில் ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கு வொக்குரி்ம 
வைஙகப்�ட்டது. ்தர்தலில் ஆப்பிரிக்க ்தசிய கொஙகிரஸ் பவறறிப�றறு மண்்்டலொ பதன்னொப்பிரிக்கொவின 
முதல் கறுப்பி்னக் குடியரசுத் 
த்லவரொ்னொர். இ்ன ஒதுக்கல் 
பகொள்்க ஒரு முடிவுக்கு 
வநதொலும் ஆப்பிரிக்கொவின 
ப�ொருளொதொர மண்்டல 
முழு ஆதிக்கமும் பவள்்ள 
இ்னத்தவரி்ட்ம உள்ளது.

ப்ண்டவாம் இனஒதுக்கல்  மநல்்சன் ெணப்டலவா

10th_History_Unit_2_TM.indd   32 07-05-2019   16:10:37



33 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

 2.5 
  மதன் அமெரிக்கவாவில் அரசியல் 
்ைர்சசிப் பபவாககு்கள் 

ெவாயர்்களும் அஸ்ம்டககு்களும்
ஐ்ரொப்பியர்கள் அபமரிக்கொ்வக் 

கண்டுபிடிப்�தறகு முன்னர் மத்திய அபமரிக்கொவில் 
பமக்சி்கொ, பதன அபமரிக்கொவில் ப�ரு ஆகிய 
�குதிகளில் மூனறு நொகரிகஙகளின ்மயஙகள் 
இருநதுள்ள்ன. மொயொ, இனகொ, அஸ்ப்டக் 
நொகரிகஙகள் எ்னப்�டும் இ்வ மிகவும் முன்்னறிய 
நொகரிகஙகளொக இருநதுள்ள்ன. இநநொகரிகஙகளுக்கு 
உட�ட்ட �குதிகளில் �லநொடுகள் இருநத்ன. 
சி்றநத நிர்வொகக்கட்ட்மப்பு்டன வலி்மமிக்க 
அரெொஙகஙக்ள அ்வ பகொண்டிருநத்ன. 11ஆம் 
நூற்றொண்டில் ப�ரிய நகரஙகள் இ்ணநது மொயொ�ன 
எனும் அ்மப்�ொக உருவொ்னது (அபமரிக்க மண்ணின 
்மநதர்களின மொயொ நொகரிக்மயம்). இவவ்மப்பு 
நூறறுக்கும் ்மற�ட்ட ஆண்டுகள் பெயல்�ட்டது. 
�னனிரண்்டொம் நூற்றொண்டின இறுதியில் 
மொயொ�ன அழிக்கப்�ட்டொலும் ஏ்்னயநகரஙகள் 
பதொ்டர்நது இருநத்ன. �தி்னொனகொம் நூற்றொண்டில் 
பமக்சி்கொவிலிருநது வநத அஸ்ப்டக்குகள் மொயொ 
நொட்்டக் ்கப்�றறி ப்ட்்னொச்டிடலொன எனும் 
த்லநக்ர நிறுவி்னர். ஏ்றத்தொை இருநூறு ஆண்டுகள் 
அஸ்ப்டக்குகள் தஙகள் ் �ரர்ெ ஆடசி பெயத்னர். 

ஐபரவாப்பியக ்கவாலனியவாதிக்கமும் அதன் தவாக்கமும்
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லத்தீன் அமெரிக்கவா
�தி்னொ்றொம் நூற்றொண்டில் (1519 தருவொயில்) 

அஸ்ப்டக்குகள் தஙகள் அதிகொரத்தின உச்ெத்தில் 
இருநத்�ொது பைர்்னன ்கொர்்டஸ் எனும் 
ஸ்�ொனியரின த்ல்மயில் வநத விரல்விடடு 
எண்ணக்கூடிய துணிச்ெல்மிக்க வீரர்களின 
முன்னர் பமொத்தப் ்�ரரசும் நி்லகு்லநதது. 
்கொர்்டஸின �்்டபயடுப்பு்டன ஒடடுபமொத்த 

பமக்சிகன நொகரிகமும் சீர்கு்லநதது. அத்து்டன 
ப�ரு்மவொயநத நகரமொ்ன ப்ட்்னொச்டிடலொனும் 
அநநொகரிகத்திறகொ்ன சுவடுக்ளதுமினறி 
அழிநது்�ொ்னது. இது உலகின மிக ்மொெமொ்ன 
இ்னப்�டுபகொ்லகளுள் ஒன்றொகும். மறப்றொரு 
புகழ்ப�ற்ற �்்டபயடுப்�ொளர் பிரொனசிஸ்்கொ 
பிெொ்ரொ எனும் ஸ்�ொனியரொவொர். இவர் இனகொ 
்�ரரசின மீது �்்டபயடுத்துக் ்கப்�றறி்னொர். 
இனகொ ப�யரி்ல்ய சில ஆண்டுகள் ஆடசிபுரிய 
முயன்ற பிெொ்ரொ அளவி்டறகரிய பெல்வஙக்ளக் 
்கப்�றறி்னொர்.  பின்னர் ஸ்�ொனியர்கள் ப�ரு்வ  
தஙகள் �குதிகளில் ஒன்றொய மொறறி்னர்.

ம�ர்னன் ப்கவார்்டஸின் மெகசி்கன் ப்்டமயடுப்பு

பி்சவாபரவா 

அஸ்ப்டக்குகள் நொடு இரொணுவமயமொ்ன 
நொ்டொகும். அவர்கள் ரொணுவக் குடியிருப்புக்ளயும் 
்கொட்்டப் �ொதுகொப்புப் �்்டக்ளயும் வ்லப் 
பின்ன்ல ்�ொன்ற ரொணுவச் ெொ்லக்ளயும் 
பகொண்டிருநத்னர். ் �ரரசில் ் மபலழுநதவொரியொய 
அ்மதியும் �ொதுகொப்புமிருநதொலும், மக்கள் 
இரக்கமினறி ஒடுக்கப்�டடும் சுரண்்டப்�டடும் 
இன்னலுக்குள்ளொயி்னர்.
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அபமரிக்கொவின எநத �குதியிலும் அது வ்டக்்கொ 
பதற்கொ ஐ்ரொப்பியர்கள் த்லயிட்டொல் அது 
அபமரிக்க ஐக்கிய நொடுகளுக்பகதிரொ்ன ்�ொரொகக் 
கருதப்�டும் எ்ன அறிவித்தொர். இப்�யமுறுத்தல் 
ஐ்ரொப்பியர்க்ள அச்ெஙபகொள்ள ்வத்து 
அவர்க்ள பதனஅபமரிக்க விவகொரஙகளிலிருநது 
விலகியிருக்கச் பெயதது. 1830வொக்கில் ஒடடு 
பமொத்த பதனஅபமரிக்கொவும் ஐ்ரொப்பிய 
்மலொதிக்கத்திலிருநது விடுத்ல ப�ற்ற்ன.  
இவவொறு ஐ்ரொப்பிய நொடுகளி்டமிருநது அபமரிக்கொ, 
பதனஅபமரிக்கக் குடியரசுக்ளக் கொப்�ொறறியது. 
ஆ்னொல் கொப்�ொறறிய அபமரிக்கொவி்டமிருநது, பதன 
அபமரிக்கொ்வக் கொப்�ொற்ற யொருமில்்ல.
லத்தீன் அமெரிக்க பதசிய்வாதி்களி்்டபய ஒறறு்ெயின்்ெ

லத்தீன அபமரிக்க ்தசியவொதிகள் ஸ்ப�யின, 
்�ொர்த்துகல் ஆகியவறறுக்கு எதிரொக மடடும் 
்�ொர் பெயயவில்்ல. தஙகளுக்கி்்ட்யயும் 
்மொதிக்பகொண்்ட்னர். 1821 இல் மத்திய அபமரிக்கொ 
பமக்சி்கொவி்டம் இருநது பிரிநதது. பின்னர் (1839) 
மத்திய அபமரிக்கொ்வ ஐநது குடியரசுகளொகப் 
(்கொஸ்்டொரிக்கொ, எல் ெொல்வ்டொர், கவுதமொலொ, 
்ைொண்டுரொஸ், நிகரொகுவொ) பிரிநதது.  1828இல் 
உருகு்வ பி்ரசிலி்டமிருநதுப் பிரிநதது. 
1830இல் ப�ொலிவரொல் உருவொக்கப்�ட்ட கிரொன 
பகொலம்பியொவிலிருநது பவனிசூலொவும், ஈக்வ்டொரும் 
பிரிநத்ன.
அமெரிக்கவாவின் ஏ்கவாதிபத்திய ஆர்்ம்

இரு�தொம் நூற்றொண்டு 
பதொ்டக்கத்தில், 1898இல் 
ஸ்�ொனியர்க்ளத் ்தொறகடித்த 
அபமரிக்கொ கியூ�ொ்வயும் 
்�ொர்ட்்டொ ரிக்்கொ்வயும் 
்கப்�றறிக் பகொண்்டது. 1898 
முதல் 1902 வ்ர கியூ�ொ 
அபமரிக்கொவின ரொணுவ 
ஆடசியின கீழிருநதது. இறுதியில் 
அபமரிக்கர்கள் கியூ�ொ்வ 
விடடு பவளி்யறிய ்�ொது 
கியூ�ொவில் கப்�ற�்்டத்தளம் ஒன்்ற மடடும் 
தஙகள் வெம் ்வத்துக்பகொண்்ட்னர். ்மலும் சில 
குறிப்பிட்ட சூழ்நி்லகளில் கியூ�ொவின உள்நொடடு 
விவகொரஙகளில் த்லயிடும் உரி்ம்ய தஙகள் 
வெம் ்வத்துக்பகொண்்ட்னர். இலத்தீன அபமரிக்க 
நொடுகள் குறித்த அபமரிக்கக் குடியரசுத்த்லவர் 
தி்யொ்டர் ரூஸ்பவல்டின எண்ணப்்�ொக்குக்ள 
அவரு்்டய வொர்த்்தகளி்ல்ய சுருஙகக் 
கூ்றலொம்: "மிருதுவொகப் ்�சுஙகள், ஒரு தடி்யயும் 
்வத்துக் பகொள்ளுஙகள்" மன்்றொவின ்கொட�ொடு 
அபமரிக்கக் கண்்டம் ெொர்நத விஷயஙகளில் 
ஐ்ரொப்பியர்கள் த்லயிடுவ்தத் த்்டபெயதது. 

திபயவா்டர்  
ரூஸ்ம்ல்ட்

�திப்னட்டொம் நூற்றொண்டின பிற�குதியில் 
அரசியல், சுதநதிரம், நிர்வொக சுயொடசி, ப�ொருளொதொர  
சுயொதி�த்திய உரி்ம ஆகிய ் கொரிக்்ககள் லத்தீன 
அபமரிக்கொ முழுவதும் �ரவியது. ்ைதி நொடடின 
அடி்மகள், கொலனியமக்கள் ஆகி்யொர்க்கும் 
ஆஙகி்லய, பிபரஞ்சு கொலனி ஆதிக்க ெக்திகளின 
�்்டகளுக்குமி்்ட்ய பகொடூரமொ்ன ்�ொர்கள் 
ந்்டப�ற்ற்ன. 1791-1804 கொலப்�குதிகளில் 
பதௌபெயிண்ட லூபவர்தூரி என�வரின 
த்ல்மயில் ந்்டப�ற்ற இப்்�ொரொட்டஙகள் 
பிரொனசின கொலனியொதிக்கக் கடடுப்�ொடடிலிருநது 
்ைதி மக்கள் விடுத்ல ப�றுவதில் முடிநதது.  
இவவொறு அடி்ம மு்்ற்யயும் பிரொனசின 
கொலனியர் கடடுப்�ொடுக்ளயும் தூக்கிபயறிநத 
முதல் கரீபிய நொ்டொக ்ைதி உருபவடுத்தது.
ஸ்மபயின், பபவார்த்து்கல் மீதவான மநப்பபவாலியப் 
ப்்டமயடுப்பின் தவாக்கம் 

்்சென் மபவாலி்ர் 
விடுத்ல வீரர்

முதலவாம் மபட்பரவா

அபமரிக்க, பிபரஞ்சுப் புரடசிகள் லத்தீன 
அபமரிக்கர்களுக்கு ஊக்கமளித்த்ன 1808இல் 
பநப்்�ொலியன ஸ்ப�யின, ்�ொர்த்துகல் ஆகிய 
நொடுகளினமீது �்்டபயடுத்தது பதன அபமரிக்கொவில் 
விடுத்லப்்�ொரொட்டச் பெயல்�ொடுக்ள 
வி்ரவு�டுத்தி்ன.  விடுத்ல வீரர், 'த்ள 
தகர்ப்�ொளர்' எ்ன அறியப்�டடிருநத ்ெமன ப�ொலிவர் 
என�வரின த்ல்மயில் ஏறக்ன்வ விடுத்ல 
உணர்வு வளர்நது பகொண்டிருநதது. ்�ொர்த்துக்ல 
பநப்்�ொலியன ்கப்�றறிய்�ொது ்�ொர்த்துகீசிய 
அரெ குடும்�ம் லிஸ்�ன நக்ரவிடடு தப்பி்யொடியதொல் 
்�ொர்த்துகலின கொலனியொக இருநத பி்ரசில் சுதநதிர 
நொ்டொ்னது. ்�ொர்த்துகல் அரிய்ணக்கொ்ன த்னது 
உரி்ம்யத்து்றநத முதலொம் ப�ட்ரொ,  பி்ரசிலின 
சுதநதிரத்்தப் பிரக்ட்னம் பெயதொர்.
ென்பைவாவின் ப்கவாட்பவாடு

1815 இல் பநப்்�ொலியன வீழ்ச்சியுற்ற்�ொது 
விடுத்லப் ் �ொரொட்டஙகள் ் மலும் தீவிரம்்டநதது. 
பதனஆப்பிரிக்கக் கொலனிகளின புரடசிக்ள 
ஒடுக்குவதில் அரசுக்கு உதவிபெயய சில ஐ்ரொப்பிய 
அரசுகள் விரும்பி்ன. ஆ்னொல் இச்ெமயத்தில் 
அபமரிக்கக் குடியரசுத்த்லவர் மன்்றொ த்னது 
புகழ்ப�ற்ற மன்்றொ ்கொட�ொட்்ட முன்வத்தொர். 
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35 இரு உலகப்போரகளுக்கு இடையில் உலகம்

1904 இல் ரூஸ்பவல்ட, மன்்றொ ்கொட�ொடடில் 
ஒரு திருத்தத்்தக் பகொண்டுவநதொர். இத்திருத்தம் 
ஒழுங்கப் �ரொமரிப்�தறகொக இலத்தீன அபமரிக்கொ 
விவகொரஙகளில் த்லயி்ட அபமரிக்கொவிறகு 
அனுமதி வைஙகும் வ்கயில் ்மறபகொள்ளப்�ட்டது. 
இத்திருத்தம் பகொண்டு வரப்�ட்ட பின்னர் 
அபமரிக்கொ அரசியல்ரீதியொக மடடுமல்லொமல் 
ப�ொருளொதொரரீதியொகவும் ்மம்�ட்ட பெல்வொக்குப் 
ப�ற்ற நொ்டொ்னது.
நடுத்தர ்ர்க்கமும் மதவாழிலவாைர் ்ர்க்கமும்  
உரு்வாதல்

அரசியல் அதிகொரம் இ்டமொறுவதறகு 
விடுத்ல இயக்கஙகள் உதவியது. ஆ்னொல் 
இது அரசியல் மறறும் ெமூகப் ப�ொருளொதொர 
மொற்றஙகளுக்கு வழிவகுக்கவில்்ல. முடிபவடுக்கும் 
பெயல்�ொடடிலிருநது ப�ருவொரியொ்ன மக்கள் ஒதுக்கி 
்வக்கப்�டும் ்�ொது அரசியலொ்னது பெல்வொக்கு 
மிக்க சிலந�ர்கள், குடும்�ஙகள், இரொணுவக்குழுக்கள் 
ஆகியவறறின தனிஆடசி வட்டமொக மொறி விடுகின்றது.  
�த்பதொன�தொம் நூற்றொண்டின இ்்டப்�குதியிலிருநது 
பிரொநதிய அளவிலொ்ன, �ணம்�்்டத்தவர்கள் 
்மறபகொண்்ட உ்டன�ொடடின அடிப்�்்டயில் 
குழுக்களின குடியொடசி பெயல்�்டத்பதொ்டஙகியது. 
பி்ரசில் மடடும் 1889 இல் முடியொடசி வீழ்கின்றவ்ர 
விதிவிலக்கொகத் திகழ்நதது. அரசியல் உறுதிப்�ொடும் 
ப�ொருளொதொர வொயப்புக்ளயும் பகொண்்ட நொ்டொக 
இருநத்மயொல் பதறகு ஐ்ரொப்�ொவிலிருநது 
ஏரொளமொ்்னொர் இஙகு குடி்யறி்னர்.  அர்பெனடி்னொ, 
சிலி, பி்ரசில், பமக்சி்கொ ஆகிய நொடுகளில் ஏற�ட்ட 
ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி, பதொழில்வளர்ச்சி, நகரமயமொதல் 
்�ொன்ற்வ நடுத்தரவர்க்கம் ஒனறி்ணநது அதன 
்கஓஙகவும் ்�ொரொளித் பதொழிலொளர் வர்க்கத்தின 
அ்மப்புகள் உருவொகவும் உதவி பெயதது. அ்த 

பவா்டசசுருக்கம்
�	முதல் உலகப்்�ொர் முடிநததிலிருநது கொலனிய எதிர்ப்புப் ்�ொரொட்டஙகள் தீவிரம்்டயத் 

பதொ்டஙகி்ன.
�	்தொல்விய்்டநத நொடுகளுக்கு எதிரொகப் �ொரிஸ் அ்மதி மொநொடடில் எடுக்கப்�ட்ட 

கடு்மயொ்ன முடிவுகள், ந்்டப�றறுக்பகொண்டிருநத ஆடசிக்ள நி்லகு்லயச் 
பெயத்தொடு அநநொடுகளில் குறிப்�ொக இத்தொலியிலும், பெர்மனியிலும் �ொசிெெக்திகள் எழுச்சி 
ப�றுவதறகொ்ன சூை்லயும் உருவொக்கி்ன. 

�	1929 இல் அபமரிக்கொவில் ்தொனறியப் ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம், பின்னர் உலகத்தின 
அ்்னத்து முதலொளித்துவ நொடுக்ளயும் �ொதித்து அரசியலிலும் ெமூகத்திலும் மொற்றஙக்ள 
ஏற�டுத்தியது. 

�	பிபரஞ்சு இந்தொ-சீ்னொவில் அ்டக்குமு்்ற ந்டவடிக்்கக்ளயும் ப�ொருட�டுத்தொது 
கொலனிய  எதிர்ப்புப் ்�ொரொட்டஙகள் வலுப்ப�ற்ற்ன. 

�	இநதியொவில் இரு ்�ொர்களுக்கு இ்்டயிலொ்ன கொலப்�குதியில் கொலனி நீக்கச் பெயல்�ொடு 
துரிதப்�டுத்தப்�ட்டது. 

ெமயத்தில் அபமரிக்கொவின அதிகொரமும் பெல்வமும் 
மத்திய பதன அபமரிக்கப்�குதிகளில் ்மலொதிக்கம் 
பெலுத்தத்பதொ்டஙகியது.
மதன் அமெரிக்கவாவில் மபருெநதம்

ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதத்தொல் உருவொ்ன 
சூழ்நி்லயில் சிலரின அல்லது சில குடும்�ஙகளின 
ஆடசியொல் �ல உறுதியொ்ன குழுக்களின 
எதிர்�ொர்ப்புக்ள ஏறறுக்பகொள்ள முடியவில்்ல. 
பமக்சி்கொவில் அதிருப்திக் குழுக்கள், 
நடுத்தரவர்க்க அறிவுஜீவிகள், ்வளொண் ெமூகஙகள் 
ஆகி்யொ்ர உள்ள்டக்கிய வனமு்்ற ெொர்நத 
ெமூக எதிர்ப்புகள் அரங்கறி்ன.  ்வறு இ்டஙகளில் 
்தர்தல் சீர்திருத்தஙகள் புதிய ெமூக குழுக்கள் 
வொக்குப்ப�டடிகள் வழியொக அரசியல் அதிகொரத்்தப் 
ப�்ற உதவிபெயத்ன. 

இலத்தீன அபமரிக்கொ, அபமரிக்கொவின 
த்லயீட்்ட எதிர்த்த்தொடு, ்டொலர் ஏகொதி�த்தியத்்த 
விரும்�வில்்ல. 1933க்குப் பின்னர் அபமரிக்கொவின 
பகொள்்கயில் மொற்றத்்த ஏற�டுத்தியது.  
பிரொஙக்ளின ரூஸ்பவல்ட தனனு்்டய 'நல்ல 
அண்்்ட வீடடுக்கொரன' பகொள்்கயில், அபமரிக்கொ 
்வறு எநத நொடுகளின உள்நொடடு விவகொரஙகளிலும் 
த்லயி்டொது எனறு கூறிய்தொடு லத்தீன அபமரிக்க 
நொடுகளுக்குப் ப�ொருளொதொர பதொழில்நுட� 
உதவிக்ளச் பெயயவும் ஒத்துக்பகொண்்டொர்.

்டொலர் ஏகொதி�த்தியம்: இச்பெொல் பதொ்லதூர 
நொடுகளுக்குப் ப�ொருளொதொர உதவிபெயவதன 
மூலம் அவறறின மீது ஆதிக்கம் பெலுத்தவும், 
தக்க்வத்துக் பகொள்ளவும், அபமரிக்கொ 
பின�றறியக் பகொள்்க்ய விளக்குவதறகுப் 
�யன�டுத்தப்�டுவதொகும்.
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I  ்சரியவான வி்்ட்யத் 
பதர்வு  ம்சயயவும்

1.  இத்தொலி யொரு்டன ்லட்டரன 
உ்டன�டிக்்க்யச் பெயது பகொண்்டது?
அ) பெர்மனி ஆ) ரஷ்யொ
இ) ்�ொப் ஈ) ஸ்ப�யின

2.  யொரு்்டய ஆக்கிரமிப்்�ொடு பமக்சி்கொ 
நொகரிகம் நி்லகு்லநது ்�ொயிறறு?
அ) பைர்மன ்கொர்டஸ்
ஆ) பிரொனசிஸ்்கொ பிெொ்ரொ
இ) பதௌபெயினட லொபவர்டயூர்
ஈ) முதலொம் ப�ட்ரொ

3.  ப�ரு நொட்்ட யொர் தஙகளு்்டய �குதிகளில் 
ஒன்றொக ஆக்கிக்பகொண்்ட்னர்?
அ) ஆஙகி்லயர் ஆ) ஸ்�ொனியர்
இ) ரஷ்யர் ஈ) பிபரஞ்சுக்கொரர்

4.  லத்தீன அபமரிக்கொவு்டன 'நல்ல அண்்்ட 
வீடடுக்கொரன' எனும் பகொள்்க்யக் 
க்்டப்பிடித்த அபமரிக்கக் குடியரசுத்த்லவர் 
யொர்?
அ) ரூஸ்பவல்ட ஆ) டரூமன
இ) உட்ரொவில்ென ஈ) ஐெ்்னொவர்

5.  உலகத்தின எநதப்�குதி  ்டொலர் அரசியல்  
ஏகொதி�த்தியத்்த விரும்�வில்்ல?
அ) ஐ்ரொப்�ொ ஆ) லத்தீன அபமரிக்கொ
இ) இநதியொ ஈ) சீ்னொ

பயிறசி

�	ஆப்பிரிக்கொவில் ஐ்ரொப்பியரின ஆடசியொ்னது, 1884-85இல் ப�ர்லினில் ந்்டப�ற்ற 
கொலனிய மொநொடடிறகுப் பின்ன்ர உருவொக்கப்�டடு ஒனறி்ணக்கப்�ட்டது.

�	ஆஙகி்லயர் ஆப்பிரிக்க்நர்க்ள அ்டக்கி ஒடுக்கி பதன்னொப்பிரிக்க ஒனறியத்்த  
ஏற�டுத்தி்னர். அது இ்ன்வறறு்ம இயல்்�க் பகொண்டிருநதது.

�	மன்்றொ பகொள்்க லத்தீன அபமரிக்கொவில் ஐ்ரொப்பிய ெக்திகள் கொலனிகள் 
ஏற�டுத்துவ்தத் தடுத்து அதனமூலம் அ்வ முன்னதொக்வ இ்்றயொண்்மத் தகுதி்யப் 
ப�றுவ்த உறுதிப்�டுத்தியது. பின்னர் இ்த்ய லத்தின அபமரிக்கர்கள் தஙகள் நொடடு 
விவகொரஙகளில் த்லயி்டவும் பெல்வொதொரஙக்ளச் சுரண்்டவும் அபமரிக்கொ ்�ொட்ட 
்வ்டம் எ்னக் கருதி்னர். 

்க்லசம்சவாற்கள்
ஒறறு்ெ உணர்வு, மபவாதுக 
்கவாரியத்திற்கவான ஆதரவு Solidarity a bond of unity, support for a common cause

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

தி்வால், ்க்டன் தீர்க்க முடியவா நி்ல Bankruptcy insolvency, financial ruin

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

பணவீக்கம் Inflation a general increase in prices and fall in the purchasing 
power of money

மிரட்்டல், அசசுறுத்தல் Intimidation threat, the act of making fearful

்லுப்படுத்தினர் Bolstered strengthened 

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

ம்கட்டிக்கவாரத்தனெவாய அல்லது 
சூழ்சசியவாய ்்கயவாளு Manipulate control or influence a person or situation cleverly, 

unfairly to achieve a specific purpose 

ம்சல்லவாதவாக்கல், ரத்தும்சயதல் Annulling declaring invalid or  null and void

பிரம்ெவாண்டெவான Tremendous huge, extremely large

மதளி்வா்கப் பபசுதல் Articulate expressing an idea or feeling clearly

குழு ஆட்சி Oligarchy a small group of people having control of a country
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அ) i), ii) ஆகிய்வ ெரி   ஆ) iii) ெரி
இ) iii), iv) ஆகிய்வ ெரி  ஈ) i), ii), iii) ஆகிய்வ ெரி

2.  கூறறு:  த ற க ொ ப் பு ப்  ப � ொ ரு ள ொ த ொ ர க் 
பகொள்்க்ய  முனனிறுத்தியப் 
ப�ொருளொதொர ்தசியம் எனும் 
புதிய அ்லயொல் உலக வணிகம் 
�ொதிக்கப்�ட்டது.

  ்கவாரணம்:  அபமரிக்கொ, க்டன�ட்ட நொடுகளுக்குப் 
ப�ொருளொதொர உதவி பெயய 
விருப்�மில்லொமல் இருநதத்னொல்  
இநநி்ல உண்்டொ்னது.

அ) கூறறு, கொரணம் இரண்டு்ம ெரி
ஆ) கூறறு ெரி, ஆ்னொல் கொரணம் கூறறுக்கொ்ன 

ெரியொ்ன விளக்கமல்ல
இ) கூறறு, கொரணம் ஆகிய இரண்டு்ம தவறு 
ஈ)  கொரணம் ெரி ஆ்னொல் கூறறுக்குப் 

ப�ொருநதவில்்ல.
3)  கூறறு :  1884-85இல் ந்்டப�ற்ற ப�ர்லின 

கொலனிய மொநொடு கொலனியொதிக்க 
ெக்திகள் ஆப்�ரிக்கொ்வத் தஙகளின 
பெல்வொக்கு மண்்டலஙகளொகப் 
பிரித்துக் பகொள்ளலொம் எ்னத் 
தீர்மொனித்தது.

  ்கவாரணம்:  ஆஙகி்லயருக்கும், ்�ொயர்களுக்கும் 
பதன்னொப்பிரிக்கொவில் ந்்டப�ற்ற 
்�ொர் இத்தீர்மொ்னத்திறகு 
எதிர்ப்�ொ்னதொகும்.

அ) கூறறு, கொரணம் இரண்டு்ம ெரி
ஆ) கூறறு ெரி ஆ்னொல் கொரணம் ெரியொ்ன 

விளக்கமல்ல.
இ) கூறறு கொரணம் ஆகிய இரண்டு்ம தவறு
ஈ)  கூறறு தவறு ஆ்னொல் கொரணம் கூறறு்டன 

ப�ொருநதவில்்ல.

IV) மபவாருத்து்க
1. டிரொனஸ்வொல் - பெர்மனி
2. ்்டொஙகிங - ஹிடலர்
3. ஹின்டன�ர்க் -  இத்தொலி
4. மூன்றொம் பரயக் -  தஙகம்
5. மொடடி்யொடடி -  பகொரில்லொ ந்டவடிக்்ககள்

V) சுருக்கெவா்க வி்்டயளிக்கவும்
1.  இந்தொ-சீ்னொவில் ந்்டப�ற்ற 'பவள்்ள 

�யஙகரம்' குறித்து நீஙகள் அறிநதபதன்ன?
2.  ஒட்டொவொ ப�ொருளொதொர உச்சி மொநொடடின 

முக்கியத்துவம் குறித்து விவொதிக்கவும்.
3.   மன்்றொ ்கொட�ொட்்ட விளக்குக
4.  மு்ெொலினியின ்ரொமொபுரி ்நொக்கிய 

அணிவகுப்பின வி்ளவுகள் யொ்வ?

6.  பதன்னொப்பிக்கொவின இ்னஒதுக்கல் 
பகொள்்கயின மூ்ளயொகச் பெயல்�ட்டவர் யொர்?
அ) பவர்்வொர்டு ஆ) ஸ்மடஸ்
இ) பைர்ெொக் ஈ) ்�ொதொ

7.  பதன அபமரிக்கொவின விடுத்ல்யத் 
துரித்தப்�டுத்தியது எது?
அ) அபமரிக்கொ அளித்த உதவி
ஆ) பநப்்�ொலியனின �்்டபயடுப்புகள்
இ) ்ெமன ப�ொலிவரின �ங்கறபு
ஈ) பிபரஞ்சுப் புரடசி

8.  லத்தீன அபமரிக்க விவகொரஙகளில் 
அ ப ம ரி க் க ொ வி ன  த ் ல யீ ட ் ்ட 
நியொயப்�டுத்துவதறகொக மன்்றொ 
பகொள்்கயில் திருத்தம் பகொண்டு வநத  
அபமரிக்கக் குடியரசுத்த்லவர் யொர்?
அ) தி்யொ்டர் ரூஸ்பவல்ட ஆ) டரூபமன
இ) ஐெ்்னொவர் ஈ) உட்ரொ வில்ென

II) ப்கவாடிட்்ட இ்டங்க்ை நிரப்பு்க
1.  ெமூக ெ்னநொயகக் கடசி்ய நிறுவியவர் 

2.  நொசிெ கடசியின பிரச்ெொரஙகளுக்குத் 
த்ல்ம்யற்றவர் 

3.  வியடநொம் ்தசியவொதிகள் கடசி 
 இல் நிறுவப்�ட்டது.

4.  நொசிெ பெர்மனியின ரகசியக் கொவல்�்்ட 
 எ்ன அ்ைக்கப்�ட்டது.

5.  பதன்னொப்பிரிக்க ஒனறியம்  
ஆம் ஆண்டு ்ம மொதம் உருவொ்னது.

6.  ஆப்ரிக்க ்தசியக் கொஙகிரஸ் த்லவரொ்ன 
பநல்ென மண்்்டலொ  
ஆண்டுகள் சி்்றயில் அ்்டக்கப்�டடிருநதொர்.

7.   ஒரு ரொணுவ நொ்டொகும்
8.  ் �ொயர்கள்  எனறும் 

அ்ைக்கப்�ட்ட்னர்.
III) ்சரியவான கூற்ைத் பதர்வு ம்சய்க
1)  i)  முதல் உலகப்்�ொரின்�ொது ஆஸ்திரியொ்வ  

பதறகு மு்்னப் ்�ொரில் பதொ்டர்நது 
மு்்னப்பு்டன ஈடு�்ட ் வப்�்த இத்தொலியின 
முக்கியக்க்ட்மயொக இருநதது.

 ii)  இத்தொலி்யக் கொடடிலும் நீண்்ட 
கொலஙகழித்்த பெர்மனி �ொசிெத்்தக் 
்கக்பகொண்்டது.

 iii)  அபமரிக்கொவில் மிகப்ப�ரும் �ஙகுச் ெந்த 
வீழ்ச்சி 1929ஆம்  ஆண்டு அக்்்டொ�ர் மொதம் 
24 ஆம் நொளில் எற�ட்டது.

 iv)  ஆப்பிரிக்க ்தசிய கொஙகிரசின மீதொ்னத் 
த்்ட 1966 இல் விலக்கிக் பகொள்ளப்�ட்டது.
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VII) விரி்வான வி்்டயளிக்கவும்
1.  பெர்மனியில் ஹிடலரின எழுச்சிக்கு 

இடடுச்பென்ற சூழ்நி்லக்ளக் கண்்டறியவும். 
2.  உலகப் ்�ொர்களுக்கி்்டப்�ட்ட கொலத்தில் 

(1919-39) இநதியொவில் கொலனிய நீக்கச் 
பெயல்�ொடுகள் எவவொறு ந்்டப�ற்ற்ன 
என�த்்னக் குறித்து வரி்ெயொக விவரிக்க 
முயறசி பெயயவும்.

3.  பதன ஆப்பிரிக்க ்தசிய அரசியலின எழுச்சி, 
வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்கவும்.

VIII) ம்சயல்பவாடு்கள்
1.  1929ஆம் ஆண்டு அபமரிக்கொவில் ஏற�ட்ட 

�ஙகுச்ெந்தயின வீழ்ச்சி எவவொறு 
அபமரிக்கொவின ஒவபவொரு து்்ற்யயும் 
ஒவபவொரு மக்கள்  பிரிவி்ன்ரயும் �ொதித்தது 
என�்தக் குறித்து ஒவபவொரு மொணவ்ரயும் 
ஒரு ஒப்�்்டப்பு எழுதக் கூ்றலொம்.

2.  வியடநொம் ்�ொர் குறித்து ஒரு குழுச் 
பெயல்�ொடடு மு்்ற விரும்�த்தக்கதொகும். 
வியடநொம் மீது அபமரிக்கொவின வொனபவளித் 
தொக்குதல்கள். வியடநொம் மக்களின வீரம் 
பெறிநத எதிர்த்தொக்குதல் ஆகியவற்்றச் 
சித்தரிக்கும் �்டஙக்ளச் ்ெகரித்து ஒரு 
பெரு்கடு (album) தயொர் பெயயலொம். 

பெறப்கவாள் நூல்்கள்
1. Richard Overy (ed.) Complete History of the 

World (London: HarperCollins, 2007)

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

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

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

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

5.  1884-85இல் ந்்டப�ற்ற ப�ர்லின கொலனிய 
மொநொடடின ெொரத்்தக் குறிப்பிடுக.

6.  ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம் இநதிய 
்வளொண்்மயின மீது எத்த்கயத் 
தொக்கத்்த ஏற�டுத்தியது?

7.  ஸ்மடஸ் – பைர்ெொக் உ்டன�டிக்்கக்கொ்னக் 
கொரணஙக்ள விளக்குக.

8.   “்டொலர் ஏகொதி�த்தியம்” – பதளிவு�்ட விளக்குக.
VI)  ஒவம்வாரு த்லப்பின் கீழ் 

ம்கவாடுக்கப்பட்டுள்ை வினவாக்களுககு 
வி்்டயளிக்கவும்

1.  இந்தொ-சீ்னொவின கொலனிய எதிப்புப் 
்�ொரொட்டம்
அ)  கொலனியொதிக்க நீக்கம் எனும் 

்கொட�ொட்்டத் பதளிவு�்ட விளக்குக.
ஆ)  இந்தொ- சீ்னொ்வ உருவொக்கிய மூனறு 

நொடுகள் எ்வ?
இ)  கொலனியொதிக்க எதிர்ப்புணர்வுகள் 

வளர்வதறகு கம்யூனிெச் சிநத்்னகள் 
எவவொறு  உதவி்ன?

ஈ)  இந்தொ- சீ்னொவின ்மய நீ்ரொட்ட அரசியல் 
கடசி எது?

2. ்ைொ சி மின
அ) ்ைொ சி மின எங்க பி்றநதொர்?
ஆ)  ் ைொ சி மின எவவொறு நனகறியப்�ட்ட 

வியடநொமின ்தசியவொதியொ்னொர்?
இ)  ் ைொ சி மினின புரடசிகர இ்ளஞர் 

இயக்கம் குறித்து நீவிர் அறிநதபதன்ன?
ஈ)  வியடநொம் விடுத்லச் ெஙகம் இந்தொ-

சீ்னொவில் எவவொறு அ்ைக்கப்�ட்டது?
3.  பதன அபமரிக்க அரசியல் நிகழ்வுப் ்�ொக்குகள்

அ)  ஒடடு பமொத்த பதன அபமரிக்கொவும் எநத 
ஆண்டில் ஐ்ரொப்பிய ்மலொதிக்கத்திலிருநது 
விடுத்ல ப�ற்றது?

ஆ)  மத்திய அபமரிக்கொவில் எத்த்்னக் 
குடியரசுகள் உருவொயி்ன?

இ)  எநத ஆண்டில் கியூ�ொ அபமரிக்கொவொல் 
்கப்�ற்றப்�ட்டது?

ஈ)  பதன அபமரிக்கொவில் குழுக்களின 
ஆடசிகள்  �லரொலும் விரும்�ப்�்டொ்மக்குக் 
கொரணம் என்ன?

கொலக்்கொடு
• 1922 - மு்ெொலினியின ்ரொமொபுரி அணிவகுப்பு
• 1927 - வியடநொம் ்தசியக்கடசி உதயம்
• 1929 - ப�ொருளொதொரப் ப�ருமநதம்
• 1933 - ஹிடலர் பெர்மனியின ெொனசிலர் (முக்கிய அ்மச்ெர்) ஆதல்
• 1935 - மு்ெொலினி எத்தி்யொப்பியொவின மீது �்்டபயடுத்தது
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அறிமுகம்
இரு�்தொம் நூற்ைொணடின் மு்தல் 

�ொதி இவ்வுைட்க நிடைகுடையச் பசயது, 
ப�ரும்பச்தங்்கடள ஏற்�டுததிய இரணடு மொப�ரும் 
ப�ொர்்கடளச் சநதித்தது. மு்தல் உை்கபப�ொர் 
1914இல் ப்தொ்டங்கி 1918வடரயும் இரண்டொம் 
உை்கபப�ொர் 1939இல் ப்தொ்டங்கி 1945வடரயும் 
ேட்டப�ற்ைது. உை்கம் ஏற்்கனபவ �ை ப�ொர்்கடளச் 
சநதிததிருந்தொலும் இவ்விரு ப�ொர்்கள் மடடுபம 
உை்கபப�ொர்்கள் எனக குறிபபி்டப�டுகின்ைன. 
ஏபனனில் இவ்விரு ப�ொர்்களிலும் பமொ்தல்்கள் 

ேட்டப�ற்ை �குதி்கள் �ரநதுவிரிந்த்தொ்க இருந்தன. 
பமலும் இபப�ொர்்களினொல் உயிரிழந்த ஆயு்தபமநதிப 
ப�ொரிடப்டொர், ப�ொதுமக்கள் ஆகிபயொரின் இைபபு 
எணணிகட்க மி்க அதி்கமொ்க இருந்தது. ்தவிரவும் 
இவ்விரு ப�ொர்்களும் ஐபரொபபிய, ஆசிய, ஆபபிரிக்கக 
்கண்டங்்களில் �ை முடன்களில் ேட்டப�ற்ைன. 

மு்தல் உை்கப ப�ொரில் �லியொபனொரின் 
எ ண ணி க ட ்க  2 0  மி ல் லி ய ன்  எ ன 
மதிபபி்டப�டடுள்ளது (அவர்்களில் ரொணுவ வீரர்்கள் 
மடடுபம 9.7 மில்லியன் ஆவர்) பமலும் 21 மில்லியன் 
ே�ர்்கள் ்கொயமுற்ைனர். இரண்டொம் உை்கபப�ொரில் 
24 மில்லியன் ரொணுவததினரும் ஏைத்தொழ 

இரணடாம் உலகபத்பார

அலகு - 3

கறறலின தோககஙகள்

கீழ்ககாண்ப்ெறதறாடு அறிமுக்மா�ல்
�	மு்தல் உைபப�ொருககுப பின்னரொன அரசியல், ப�ொருளொ்தொர வளர்ச்சி்கடள  

அறிமு்கப�டுததிகப்கொள்ளு்தல். அடவபய இறுதியில் இரண்டொம் உை்கபப�ொருககு 
இடடுச்பசன்ைட்த அறிநதுப்கொள்ளு்தல்.

�	ப�ொதுவொ்கப ப�ொரின் ப�ொகட்கப புரிநதுப்கொள்ளு்தல். குறிப�ொ்கப ப�ொரின் 
திருபபுமுடன்களொய அடமந்த முககிய நி்கழவு்கடள அறிநதுப்கொள்ளு்தல்.

�	இரண்டொம் உை்கப ப�ொரின் விடளவு்கடள அறிநதுப்கொள்ளு்தல்:
 •   அபமரிக்க ஐககிய ேொடு்களும் (USA) ஐககிய பசொவியத பசொசலிஸக குடியரசு்களும் (USSR) இரு ப�ரும் 

வல்ைரசு்களொ்க எழுச்சி ப�ைல்.
 •   அணு ஆயு்தங்்களுககும்  �ொது்கொபபுககும் ப�ருமளவு �ணதட்தச் பசைவு பசயயும் ்கொைததின் ப்தொ்டக்கம்.
 •   அடனதது ேொடு்களிலும் அடமதிடயயும் வளர்ச்சிடயயும் ப�ணும்ப�ொருடடு நிறுவப�ட்ட �ன்னொடடு 

அடமபபு்கடளப �ற்றி அறி்தல்.
�	ப�ரழிவு (Holocaust) என்�ட்தயும், ேொசிச பெர்மனியில் யூ்தர்்கள் ப�ரும் எணணிகட்கயில் 

ப்கொல்ைப�ட்டட்தயும் புரிநதுப்கொள்ளு்தல். 
 •  இஸ்பரல் எனும் ேொடு யூ்தரின் ்தொய்கமொ்க உருவொ்க பெர்மனி வழிவகுத்தது.
�	இரண்டொம் உை்கபப�ொருககுப பின்னர் ஒரு புதிய �ன்னொடடு அடமபபு முடைடய உருவொககுவ்தற்்கொ்க 

அடமக்கப�ட்ட �ன்னொடடு நிறுவனங்்கள் குறித்த அறிடவப ப�று்தல்:
 •   ஐககிய ேொடு்கள் சட� �ன்னொடடு அளவிைொன அ்தன் துடண நிறுவனங்்கள்.
 •   உை்க வங்கி அ்தன் மு்கடம அடமபபு்களும் .
 •   �ன்னொடடு நிதியடமபபு அ்தன் பேொக்கங்்களும் .
�	மக்கள் ேை அரடசப புரிநதுப்கொள்ளு்தல். இரண்டொம் உை்கபப�ொருககுப பின்னர் ஐபரொப�ொவில் 

உருவொன மக்கள் ேை அரசு்கடளப புரிநதுப்கொள்ளு்தல்.
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4040இரண்டாம் உலகப்படார்

50 மில்லியன் ப�ொதுமக்களும் உயிரிழந்தனர். 
இவ்விரு ப�ொர்்களிலும் பிரிட்டன், பிரொன்ஸ், 
ரஷயொ, அபமரிக்கொ ஆகிய பேச, ேடபு ேொடு்களின் 
கூடடுப�ட்ட்கள் பெர்மனியின் ்தடைடமயிைொன 
டமய, அச்சு ேொடு்களுககு எதிரொ்கப ப�ொரிட்டன.

ப்கொடூரமொன மனி்த உயிர் இழபபிற்கு 
பமைொ்க இரண்டொவது உை்கபப�ொருக்கொ்கச் 
பசைவழிக்கப�ட்ட �ணமும் மி்க அதி்கமொகும். 
மு்தல் உை்கபப�ொருக்கொ்கச் பசைவு 
பசயயப�ட்டட்தவி்ட  ஐநதும்டங்கு அதி்கம் 
பசைவு பசயயப�ட்டது. ஆயு்த பமொ்தலில் ஈடு�்டொ்த 
ப�ொது மக்களுககு எதிரொ்க முன்பனபப�ொதும் 
இல்ைொ்த அளவிற்கு மிரு்கத்தனமொன 
ே்டவடிகட்க்கள் பமற்ப்கொள்ளப�ட்டட்தயும், 
�ன்னொடடு விதிமுடை்கடள முற்றிலும் 
மீைப�டடுப ப�ொர்கட்கதி்கள் சிதரவட்த பசயதுக 
ப்கொல்ைப�ட்டட்தயும் இரண்டொம் உை்கபப�ொர் 
்கண்டது. ட்கப�ற்ைப�ட்டப �குதி்களில் வொழந்த 
மக்களுககு எதிரொ்கக ்கணககிை்டங்்கொக 
ப்கொடுடம்களும் ே்டநப்தறின. 

இரண்டொம் உை்கபப�ொரொனது உை்க 
ஒழுங்்கடமவில் ஒரு மொற்ைதட்தயும் ப�ரிய 
ேொடு்களிட்டயிைொன அரசியல் அணிபசர்கட்கயில் 
மொற்ைம் ஏற்�ட்டட்தயும் குறிப�ொய உணர்ததியது. 
பமலும் உை்களொவிய சமூ்கப ப�ொருளொ்தொர 
மொற்ைங்்களுககும் இடடுச் பசன்ைது. 

 3.1   இரண்டொம் உை்கப 
ப�ொருக்கொன ்கொரணங்்கள், 
ப�ொரின் ப�ொககு, விடளவு்கள் 

(அ) காரணஙகள்
மு்தைொம் உை்கபப�ொர், மொப�ரும் 

ப�ொர் என்றும் அடனததுப ப�ொர்்கடளயும் 
முடிததுடவககும்  ப�ொர் எனவும் குறிபபி்டப�ட்டது. 
�ட்கேொடு்களில், குறிப�ொ்க பேச ேொடு்கள் மீணடும் 
ஒரு நீண்ட பமொ்தலுக்கொன எணணதட்தக 
ப்கொணடிருக்கவில்டை, இதுபவ மு்தல் 
உை்கப ப�ொருககுப பின்னரொன இநேொடு்களின் 
பசயல்�ொடு்கடள இயககும் சகதியொயத தி்கழந்தது. 
எழுச்சி ப�ற்ை பெர்மனி பமற்ப்கொண்ட ஆககிரமிபபு 
ரொணுவ ே்டவடிகட்க்களும், ெப�ொனின் விடரவொன 
வளர்ச்சியுபம இரண்டொம் உை்கபப�ொருக்கொன 
உ்டனடி மற்றும் அடிப�ட்டக ்கொரணங்்களொகும். 
இருந்தப�ொதிலும் இபப�ொருக்கொன ்கொரணங்்கள் 
மி்கவும் சிக்கைொனடவ. அவற்டை விரிவொ்கப 
புரிநதுப்கொள்ள முயல்பவொம்.
ஜெர்மனியும், ஜெரஜசெய்ல்ஸ் உடன்படிக்கயும் 1919

1919 ெுனில் ட்கபயழுத்தொன பவர்பசயல்ஸ் 
உ்டன்�டிகட்கபயொடு மு்தல் உை்கபப�ொர் 

முடிவுற்ைது. அ்தன் சரததுக்களில் மூன்று அம்சங்்கள் 
பெர்மனி மக்களிட்டபய ப�ரும் அதிருபதிடய 
ஏற்�டுததின. (i) பெர்மனி ்தனது பமற்கு, வ்டககு, 
கிழககு ஆகிய எல்டை்களில் �ை �குதி்கடள 
விடடுத்தரக ்கட்டொயப�டுத்தப�ட்டது. (ii) பெர்மனி 
ஆயு்தககுடைபபுககு உள்ளொக்கப�டடு மி்கக குடைந்த 
அளவிைொன �ட்ட்கடள மடடுபம டவததுகப்கொள்ள 
அனுமதிக்கப�ட்டது. (்கொைொட�ட்ட, ்கப�ற்�ட்ட, 
விமொனப�ட்ட). (iii) ப�ொரினொல் பேச ேொடு்களுககு 
ஏற்�ட்ட ரொணுவ வீரர்்கள் மற்றும் ப�ொதுமக்களின் 
உயிர் இழபபிற்்கொ்க பெர்மனி இழபபீடு வழங்்க 
பவணடுபமன எதிர்�ொர்க்கப�ட்டது. ப�ொர் 
இழப�ொனது 10 பில்லியன் ்டொைர் என பிரிட்டனும் , 15 
பில்லியன் ்டொைர் என அபமரிக்கொவும் ்கணககிட்டன. 
ஆனொல் ப�ொர்  இழப�ொ்க 33 பில்லியன் ்டொைர் 
வழங்்கப�்ட பவணடுபமன பிரொன்சும் ப�ல்ஜியமும் 
வற்புறுததின. இது ்தன்னுட்டய சகதிககு மீறியது 
என பெர்மனி எதிர்த்தது. பெர்மனி 100 பில்லியன் 
்தங்்க மொர்ககு்கடள (ஏைத்தொழ 25 பில்லியன் ்டொைர்) 
வழங்்க முன்வந்தது. 
்பன்ாட்டுச் செஙகத்தின த�ால்வி

அபமரிக்க அதி�ர் உடபரொ வில்சனின் 
முயற்சியொல் �ன்னொடடுச்  சங்்கம் உருவொனது 
என்�ட்த �ொ்டம் 1 ல் �ொர்தப்தொம். இச்சங்்கம் 
ேொடு்களிட்டபய பிரச்சடன ஏற்�டும்ப�ொது ேடுவரொ்க 
இருநது பிரச்சடன்கடளத தீர்ககுபமனவும் ரொணுவ 
ஆககிரமிபட� பமற்ப்கொள்ளும் ேொடு்களுககு எதிரொ்க 
ே்டவடிகட்க எடுககுபமனவும் எதிர்�ொர்க்கப�ட்டது. 
ஆனொல் அபமரிக்கொ இவ்வடமபபில் உறுபபுேொ்டொ்கச் 
பசரவில்டை. ஏபனனில் ப�ொருககுபபின்னர் 
அபமரிக்கொவின் ப�ொதுவொன மபனொநிடை 
மர�ொன ்தனிததிருககும் ப்கொள்ட்கககு ஆ்தரவொ்க 
இருந்தது. எனபவ அபமரிக்கொ உை்க அரசியலிபைொ, 
ஐபரொபபிய அரசியலிபைொ �ங்ப்கடுப�தில் ஆர்வம் 
ப்கொள்ளவில்டை. ஏடனய பேசேொடு்களும் 
்தடையி்டொகப்கொள்ட்க மனநிடையில் உறுதியொ்க 
இருந்தன. இ்தன் விடளவொ்க �ன்னொடடுச்  சங்்கம் 
ஒரு �யனற்ை �ன்னொடடுச் சங்்கமொ்க இருந்தது. 
மு�ல் உலகபத்பாருககுப பின்ர ஜெர்மனி

பமற்குறிபபிட்டவொறு பவர்பசயல்ஸ் 
உ்டன்�டிகட்கயின் முககியமொன மூன்று 
சரததுக்கள், குறிப�ொ்க ப�ொர் இழபபீடு ப்தொ்டர்�ொன 
சரதது பெர்மனியில் ப�ரும் அதிருபதிடய 
ஏற்�டுததின. இரு ப�ொர்்களுககும் இட்டப�ட்ட 
்கொைமொனது பமற்கு ஐபரொப�ொவிலும் 
அபமரிக்கொவிலும் தீவிரமொன ப�ொருளொ்தொரப 
பின்னட்டவு்களின் ்கொைமொ்க இருந்தது. பிரிட்டன் 
மி்கபப�ரும் பவடையில்ைொத திண்டொட்டதட்தச் 
சநதித்தது. 1926ஆம் ஆணடின் ப�ொதுபவடை 
நிறுத்தத்தொல் அ்தனுட்டய ப�ொருளொ்தொரம் 
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மு்டங்கியது. அபமரிக்கொவும் 1929 ககுப  
பின்னர் ப�ொருளொ்தொரப ப�ருமந்ததட்தச் 
சநதித்தது. மு்தல் உை்கபப�ொருககுப பின்னரொன 
�த்தொணடு்களில் �ைேொடு்கள் எதிர்ப்கொண்ட 
பிரச்சடன்கள் இத்தொலி (முபசொலினி), பெர்மனி 
(ஹிடைர்), ஸ்ப�யின் (பிரொங்ப்கொ) ஆகிய 
ேொடு்களில் தீவிர வைதுசொரி சர்வொதி்கொர ஆடசி 
எழுச்சி ப�றுவ்தற்கு இடடுச் பசன்ைன. 

மு்தல் உை்கபப�ொருககுப பின்னர் 
பெர்மனி ப�ருமளவிைொன பவடையில்ைொத 
தி ண ்ட ொ ட ்ட த ட ்த யு ம்  ்க டு ட ம ய ொ ன 
�ணவீக்கதட்தயும் அனு�விக்க பேர்ந்தது. 
பமலும் அ்தனுட்டய ்கொகி்தச் பசைொவணி 
முழுடமயொ்க மதிபபிழந்தது. சொ்தரண மக்கள் 
பரொடடி வொங்குவ்தற்்கொ்க வணடிநிடைய �ணதட்த 
எடுததுச்பசல்வது ப�ொன்ை �ை �்டங்்கள் 1920்களில் 
பவளியொயின. �ை சுற்றுப ப�ச்சுவொர்தட்த்களுககுப 
பின்னர் பெர்மனி வழங்்கபவணடிய ப�ொர் 
இழபபீடடுத ப்தொட்க குடைக்கப�ட்டொலும் 
பமற்பசொல்ைப�ட்ட துயரங்்களுககு பெர்மனியின் 
மீது ்கட்டொயமொ்கச் சுமத்தப�ட்ட ப�ொர் இழபபீப்ட 
்கொரணம் எனக குற்ைம் சொட்டப�ட்டது. 

ஜராட்டிககாக அதிகளவு ்மதிபபிழந� ்பணம்

அடால்ப ஹிட்லரின எழுச்சி
பெர்மனி ப�ருமளவு 

அவமொனப�டுத்தப�ட்ட்தொ்க நிைவிய 
்கருதட்தப �யன்�டுததி, ்தனது வல்ைடம 
மிக்க பசொற்ப�ொழிவொற்றும் திைடமயொலும் 
உணர்ச்சிமிக்கப ப�ச்சுக்களொலும் பெர்மனிடய 
அ்தன் ரொணுவப பு்கழமிக்க முநட்தய ்கொைததிற்கு 
மீணடும் அடழததுச் பசல்வ்தொ்க அ்டொல்ப 
ஹிடைர் மக்கடளத ்தன்�க்கம் ஈர்த்தொர். ப்தசிய 
சம்தர்மவொதி்கள் ்கடசிடய நிறுவினர். இது ேொசிக 
்கடசி என்று அடழக்கப�ட்டது. இரணடு அடிப�ட்டக 
்கருதது்கடள அடித்தளமொ்கக ப்கொணடு ஹிடைர் 
ஆ்தரடவத திரடடினொர். ஒன்று பெர்மனியபர 
சுத்தமொன ஆரிய ‘இனத்தவர்’ எனும் இனஉயர்வு 
மனப�ொங்கு மற்பைொன்று மி்க ஆழமொன யூ்த 
பவறுபபு. 1933இல் ஆடசிககு வந்த அவர் 1945வடர 
பெர்மனிடய ஆடசி பசய்தொர். 

பவர்பசயல்ஸ் உ்டன்�டிகட்கயின்  
சரததுக்களுககு பேபரதிரொ்க  ஹிடைர் 

பெர்மனியின் ரொணுவதட்தயும் ஆயு்தங்்கடளயும் 
அதி்கரிக்க துவங்கினொர். ஆயு்தப �ட்ட்களுக்கொன 
ஆள்பசர்பபு, அரசொங்்கததின் பசைவில் நிறுவப�ட்ட, 
ரொணுவததிற்குத ப்தடவப�டும் ஆயு்தங்்கடளயும் 
ஏடனய இயநதிரங்்கடளயும் உற்�ததி பசயயும் 
ப்தொழில்சொடை்கள் நிறுவப�்டல் ப�ொன்ைவற்ைொல் 
பெர்மனியின் ப�ொருளொ்தொரம் புததுயிர் ப�ற்ைப்தொடு, 
பவடையில்ைொத திண்டொட்டப பிரச்சடனயும் தீர்தது 
டவக்கப�ட்டது. 

எழுச்சிமிக்க முபசொலினியின் எததிபயொபபியப 
�ட்டபயடுபபினொல் இத்தொலியு்டன் ப்கொணடிருந்த 
உைவிடன பிரிட்டனும் பிரொன்சும் முறிததுகப்கொண்ட 
அப்தபவடளயில் பெர்மனியும் இத்தொலியும் 
ேடபுப்கொண்டன. ஹிடைர் �ட்டநீக்கம் பசயயப�ட்ட 
மண்டைமொ்கக ்கரு்தப�ட்ட டரன்ைொநதின்மீது 
1936இல் �ட்டபயடுத்தொர். இத்தொலியும் பெர்மனியும் 
இடணநது  பரொம்-ப�ர்லின் உ்டன்�டிகட்கடய 
ஏற்�டுததின. பின்னர் இதில் ெப�ொன் இடணந்தவு்டன் 
பரொம்-ப�ர்லின்-ப்டொககிபயொ அச்சு உ்டன்�டிகட்க 
உருவொனது. 1938இல் ஹிடைர் ஆஸ்திரியொ, 
பசகப்கொஸ்பைொவொககியொ ஆகிய ேொடு்கடளத ்தொககிக 
ட்கப�ற்றினொர். பசகப்கொஸ்பைொவொககியொவின் ஒரு 
�குதியொன சூ்டட்டன்ைொநதில் பெர்மன் பமொழி ப�சும் 
மக்கள் வொழநது வந்தனர். பெர்மன் பமொழி ப�சும் 
மக்கள் வொழகின்ை �குதி்களடனததும் ஒபர ேொ்டொ்க 
இடணக்கப�்ட பவணடும் என ஹிடைர் உரிடம 
ப்கொரினொர்.
தேசெோடுகளும் �்லயிடாக ஜகாள்்கயும்

இப்த சமயததில் இத்தொலியும் ெப�ொனும் 
ஆககிரமிபபு ே்டவடிகட்க்களில் ஈடு�ட்டன. 
இத்தொலி 1935இல் எததிபயொப�ொ மீதும், 
1939இல் அல்ப�னியொ மீதும் �ட்டபயடுத்தது. 
எததிபயொபபியப ப�ரரசர் பெயலி பசைொஸ்ஸி 
�ன்னொடடுச் சங்்கததி்டம் முடையிட்டொர். ஆனொல் 
அவருககு எவ்வி்த உ்தவியும் கிட்டக்கவில்டை. 
கிழககுப �குதி்களில் ெப�ொன் ரொணுவ விரிவொக்க 
ே்டவடிகட்க்கடள பமற்ப்கொண்டது. 1931இல் 
ெப�ொன் மஞ்சூரியொவின் மீது �ட்டபயடுத்தது. 
1937இல் சீனொடவத ்தொககி ப�யஜிங்ட்க 
முற்றுட்கயிட்டது. இநே்டவடிகட்க்கடள எல்ைொம் 
பேசேொடு்களொல் ்கணடுப்கொள்ளொமல் இருந்தன. 
�ன்னொடடுச்  சங்்கத்தொல் எவ்வி்த ே்டவடிகட்கயும் 
பமற்ப்கொள்ள இயைவில்டை.

இவ்வொறு பெர்மனி, இத்தொலி, ெப�ொன் 
ஆகியடவ ரொணுவரீதியொன ே்டவடிகட்க்கடள 
பமற்ப்கொண்டப�ொதும் பிரிட்டனும் பிரொன்சும் 
எதிலும் ்தடையி்டொமபைபய இருந்தன. பிரிட்டனின் 
ப�ொது மபனொநிடை மற்றுபமொரு ப�ொடரத 
ப்தொ்டங்குவ்தற்கு ஆ்தரவொ்க இல்டை. பிரிட்டனின் 
பிர்தமர்்கள் �ொல்டுவின், பசம்�ர்லின் ஆகிபயொரும் 
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பவறு எந்த ஒரு ேொடட்டயும் ்தொன் 
்தொக்கபப�ொவதில்டை என ஹிடைர் மியூனிச் 
உ்டன்�டிகட்கயில் உறுதியளிததிருந்தொலும் 
அது உ்டனடியொ்க மீைப�ட்டது. 1939இல் 
ஹிடைர் பசகப்கொஸ்பைொவொககியொவின் மீது 
�ட்டபயடுத்தொர். அடுதது ப�ொைநது ்தொக்கப�ட்டது. 
இதுபவ பெர்மனிககு எதிரொ்க பிரிட்டனும் பிரொன்சும் 
ப�ொர்பபிர்க்டனம் பசயவ்தற்கு இடடுச்பசன்ை 
இறுதிே்டவடிகட்க்களொ்க அடமந்தன. பிரிட்டன் 
பிர்தமர் பசம்�ர்லின் 1940இல் �்தவிவிைகினொர். 
ஹிடைடரப �ற்றியும் அவருட்டய ரொணுவ 

அதி்கொரபூர்வமொ்க ்தங்்களின் ேைன்சொரொ்தப 
�குதி்களில் ேட்டப�றும் நி்கழவு்களில் 
்தடையிடுவது நியொயமற்ைது என நிடனத்தனர். 
அபமரிக்கொபவொ பவளியுைட்க �ற்றிச் சற்பைனும் 
அக்கடை ப்கொள்ளொமல் ப�ொருளொ்தொரப 
ப�ருமந்தததின் பின்னர் ்தனது ப�ொருளொ்தொரதட்த 
மீடப்டடுப�திலிபைபய ்கவனதட்தச் பசலுததியது. 
மியூனிச் உடன்படிக்க

பசொவியத ரஷயொவும் பமற்்கததிய ேொடு்களும் 
ஒன்றின்மீது மற்பைொன்று அவேம்பிகட்க 
ப்கொணடிருந்தன. 1938இல் பிரிட்டன் பிர்தமர் 
பசம்�ர்லின் பெர்மனிபயொடு மியூனிச் 
உ்டன்�டிகட்கடய பமற்ப்கொண்டொர். இது 
பசகப்கொஸ்பைொவொககியொவின் மீது �ட்டபயடுதது 
அ்தன் பெர்மன் பமொழி ப�சும் �குதியொன 
சூ்டட்டன்ைொநட்த பெர்மனி இடணததுகப்கொண்டட்த 
ஏற்றுகப்கொள்வ்தொ்க அடமந்தது. இருந்தப�ொதிலும் 
1939இல் பசொவியத யூனியன் பெர்மனியு்டன் 
ஒருவர்மீது மற்பைொருவர் �ட்டபயடுப�தில்டை 
என ஒப�ந்தம் பசயதுப்கொண்டது. பேசேொடு்களின் 
பசயைற்ை இத்தன்டமயும் �ட்ட்கடளப ப�ருககிக 
ப்கொள்வதில் அடவ ்கொடடிய ்தயக்கமும் இரண்டொம் 
உை்கபப�ொருககுக ்கொரணங்்களொ்க அடமந்தன. 

மியூனிச் உடன்படிக்க
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பேொக்கங்்கடளப �ற்றியும் எபப�ொதும் எச்சரிதது 
வந்த வின்ஸ்்டன் சர்ச்சில் பிர்தமரொனொர். 
(ஆ) இரணடாம் உலகபத்பாரின த்பாககு
த்பாரின �ன்்ம

இரண்டொம் உை்கபப�ொர், ஐபரொப�ொ, ஆசியொ 
�சிபிக எனும் இருபவறு முடன்களில் ேட்டப�ற்ைது. 
ஐபரொப�ொவில் பேசேொடு்கள் பெர்மனிககும் 
இத்தொலிககும் எதிரொ்கப ப�ொரிட்டன. ஆசிய �சிபிக 
�குதி்களில்  பேசேொடு்கள் ெப�ொனுககு எதிரொ்க ப�ொர் 
பசய்தன. இவ்விரு ப�ொர் அரங்கு்களும் ்தனித்தனிபய 
விவொதிக்கப�டடுள்ளன. ஐபரொப�ொவில் ேட்டப�ற்ைப 
ப�ொர்்கள் பெர்மனியொல் ட்கப�ற்ைப�டடிருந்த 
வ்டஆபபிரிக்கொ வடர நீடடிக்கப�ட்டது. 

இரண்டொம் உை்கபப�ொர் ேவீனப ப�ொரொகும். 
்டொங்கு்கள், ப�ொர்க்கப�ல்்கள், விமொனம் ்தொங்கிக 
்கப�ல்்கள், நீர்மூழகி்கள், ப�ொர்விமொனங்்கள், 
குணடுவீசும் விமொனங்்கள், ்கனர்க ரொணுவ 
்தளவொ்டங்்கடளக ப்கொணடு ப�ொர்்கள் ே்டத்தப�ட்டன. 
இடவயடனதட்தயும் உற்�ததி பசயவ்தற்குப 
ப�ருமளவிைொன வளங்்கள் ப்தடவப�ட்டன. 
ரொணுவத உ�்கரணங்்கடள ேவீனப�டுததுவ்தற்கு 
ப்தடவயொன ்கச்சொபப�ொருள்்கள் , உற்�ததிததிைன், 
ப்தொழில்நுட�ம் ஆகியடவயும் ப்தடவப�ட்டன. 
பின்னர் நிடனதது வருநதும் அளவிற்கு 
ப�ரும் ப�ொருடபசைடவ ஏற்�டுததிய, 
நீண்ட ்கொைப ப�ொரொ்க இபப�ொர் அடமந்தது. 
ஒவ்பவொரு அடி நிைததிற்்கொ்கவும் �டிப�டியொ்க 
இபப�ொர் ேட்டப�ற்ை்தொல், 1944 ெூனில் 
பேசேொடு்களின் �ட்ட்கள் ஐபரொப�ொவின் முககிய 
நிைப�குதி்களுககுள் �ட்டபயடுதது விட்டொலும் 
அச்சு ேொடு்கள் இறுதியொ்கச் சரணட்டய ஓரொணடு 
்கொைமொனது.
த்பாரின ஜ�ாடககம்

பி ரி ட ்ட னு ம் 
பிரொன்சும் 1939 
ப ச ப ்ட ம் � ரி ல் 
பெர்மனியின் மீது 
ப�ொர்ப பிர்க்டனம் 
பசய்தன. இத்தொலி 1940 
ெூனில் பெர்மனிபயொடு 
பசர்ந்தது. 1940 
பசப்டம்�ரில் ெப�ொன் 
அச்சு ேொடு்களு்டன் ட்க 
ப்கொத்தது. 

ப�ொர் அறிவிபபு பசயயப�ட்டவு்டன் சிறிய 
அளவிைொன பசயல்�ொடு்கபள ்கொணப�ட்டன. 
பிரிட்டன்  ஏற்ப்கனபவ ்தனது ரொணுவ 

 
மின்ல் தெக �ாககு�ல்

(பிளிட்ஸ்கிரிக)

வலிடமடய அதி்கரிக்கத 
ப ்த ொ ்ட ங் கி வி ட ்ட து . 
இ ட ள ஞ ர் ்க ள் 
அடனவரும் ்கட்டொய 
ரொணுவச் பசடவககு 
அ ட ழ க ்க ப � ட ்ட ன ர் . 
ப�ொரின் ப்தொ்டக்க 
ஆணடு்கள் பெர்மன் �ட்டயினரின் 
பிரமிக்கடவககும் பவற்றியொணடு்களொ்கத 
தி்கழந்தன. ப்டன்மொர்க, ேொர்பவ பின்னர் 
பிரொன்ஸ் ஆகிய ேொடு்கடள பெர்மொனி ரொணுவம் 
ட்கப�ற்றியது. 1941இல் ரஷயொவின் எல்டை 
வடரயிைொன ஐபரொப�ொவின் முககியநிைப �குதி்கள் 
அடனததும்அச்சு ேொடு்களின் ்கடடுப�ொடடின் கீழக 
ப்கொணடுவரப�ட்டன. திடீபரன, மி்க வலுவொன 
ேொடு்கடளத ்தொககிக ட்கப�ற்ை பெர்மொனியப 
�ட்ட்கள் பிளிடஸ்கிரிக எனும் மின்னல் 
பவ்கத்தொககு்தல் (lightning strike, பெர்மன் பமொழியில் 
Blitzkrieg) ப�ொர்த்தநதிரதட்தக ்கட்டபபிடித்தன. 

ஐபரொபபிய ேொடு்களின் ்கப�ற்�ட்ட்களில் 
‘தி பிரிடடிஷ ரொயல் பேவி’ என்ைடழக்கப�ட்ட 
பிரிட்டனின் ்கப�ற்�ட்டபய ப்தொ்டர்நது மி்க 
வலுவொன்தொ்கத தி்கழந்தது. ்க்டல்வழித ்தொககு்தல் 
ே்டததி பிரிட்டடன ட்கப�ற்றுவது இயைொது 
என்�ட்த அது உறுதிப�டுததியது. இருந்தப�ொதிலும் 
பிரிட்டன் ்தனது ப�ரரசின் ஏடனய �குதி்களில் 
இருநதும், அபமரிக்கொவிலிருநதும் ்க்டல்வழியொ்க 
இைககுமதி பசயயப�டும் உணவுப�ண்டங்்கள், 
்கச்சொப ப�ொருள்்கள், ப்தொழில்சொடை உற்�ததிப 
ப�ொருள்்கள் ஆகியவற்டைபய ப�ரிதும் 
சொர்நதிருந்தது. இ்தடனத ்தொககுவ்தற்்கொ்க 
பெர்மனி நீர்மூழகிக ்கப�ற்�ட்டடய அனுபபிப 
ப�ரும்பச்ததட்த ஏற்�டுததின. குறிப�ொ்க 
அடைொணடிக ப�ருங்்க்டலில் பிரிட்டனுககுத 
ப்தடவயொனப ப�ொருள்்கடள ஏற்றிவரும் �யணியர் 
்கப�ல்்கடள அடவ மூழ்கடித்தன. 
முககிய நிகழ்வுகள்

டனகிரக - 1940 பம மொ்தததில் சுமொர்  
3 ைடசம்  பிரிட்டன், பிரொன்சு ேொடு்களின் 
கூடடுப�ட்ட வீரர்்களுககு  ்டன்கிர்க ே்கரின் 
்க்டற்்கடரப �குதிககுப பின்வொங்கும் ்கொட்டொயம் 
ஏற்�ட்டது. குணடுவீச்சு அதி்கமொ்க இருந்தப�ொதிலும் 
பெர்மொனியப�ட்ட்கள் ்தங்்கள் முழுத திைடனயும் 
�யன்�டுததி முழுடமயொன ்தொககு்தடை 
பமற்ப்கொள்ளவில்டை. சிறிய ்கப�ல்்கடள 
டவததிருபப�ொர், �்டகு்கடளக ப்கொணடிருப�ொர் 
ஆகிய அடனவடரயும் �யன்�டுததி பிரிட்டன் 
3,38,000 வீரர்்கடள அவ்வி்டததிலிருநது 

பிரிட்டிஷ் ராயல் கப்பற்ப்ட
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மீட்டது. ப�ருமளவிைொன ்தனது வீரர்்கடள 
பிரிட்டன் ்டன்கிர்ககில் இழநதிருந்தொல் மீணடும் 
இது ப�ொன்ைப்தொரு �ட்டடய அணிதிரடடுவது 
பிரிட்டனுககு  இ்டர்ப�ொடு மிகுந்த்தொ்க இருநதிருககும்.

பிரிட்டன த்பார - 1940 ெூடையில் 
பிரிட்டனின் மீது பெர்மனி �ட்டபயடுககும் 
எனும் அச்சம் ஏற்�ட்டது. நீண்ட பேடிய ஆ்கொய 
விமொனக குணடுத ்தொககு்தல்்களின் மூைம் ்தனது 
திட்டங்்கடள ஏற்றுகப்கொள்ளுமொறு பிரிட்டடன 
வற்புறுத்த ஹிடைர் விரும்பினொர். பெர்மனியின் 
விமொனப�ட்ட்கள் குறிபபிட்ட இைககு்கடள, மி்கக 
குறிப�ொ்கத துடைமு்கங்்கள், விமொனத்தளங்்கள், 
ப்தொழில்சொடை்கள் ஆகியவற்டைத ்தொக்கத 
ப்தொ்டங்கின. 1940 பசப்டம்�ரில்  ைண்டன் 
ே்கரம் இரக்கமற்ை குணடுவீச்சுககு 
இைக்கொனது. இநே்டவடிகட்க மின்னல் (Blitz) 
என்ைடழக்கப�ட்டது. 1940 அகப்டொ�ரில் ைண்டன் 
மற்றும் ஏடனய ப்தொழில் ே்கரங்்களின் மீது இரவு 
பேரததில் குணடு வீச்சுத ்தொககு்தல் ப்தொ்டங்கிற்று. 
ஆனொல் இது ப்தொல்வியில் முடிந்தது. பெர்மனியின் 
ப�ொர் விமொனங்்கள் சற்று ப்தொடைவில் வரும்ப�ொப்த 

அவற்டைக ்கண்டறியும் திைன்ப�ற்ை, புதி்தொ்கக 
்கண்டறியப�ட்ட, மி்க ர்கசியமொ்க டவக்கப�டடிருந்த 
்க ண ்ட றி ்க ரு வி ப ய னு ம்  ப ர ்ட ொ ட ர ப 
�யன்�டுததி பிரிட்டனின் ரொயல் ஏர்ப�ொர்ஸ் 
ப�ொர்விமொனங்்கள் (சிடுமூஞ்சி்கள், சூைொவளி்கள் 
எனப ப�யரி்டப�ட்டடவ) பெர்மனியின் 
குணடுவீச்சு விமொனங்்கடளத ்தொககிப ப�ரிழபட� 
விடளவித்தன. விமொனத ்தொககு்தல்்கள் 1940 
அகப்டொ�ர் மொ்ததப்தொடு நின்று ப�ொனது. பிரிட்டனின் 
ரொயல் ஏர்ப�ொர்ஸ் விமொனப�ட்ட வீரர்்களின் 
துணிச்சலுககு வணக்கம் ப்தரிவிககும் மு்கமொ்க 
சர்ச்சில் ்தன்னுட்டய ஓர் உடரயில் இப�டி மி்கச் 
சிைருககு மி்க அதி்கமொனவர்்கள் மி்க அதி்கமொ்கக 
்க்டடமப�ட்டது இ்தற்கு முன்பு ே்டந்ததில்டை 
எனக குறிபபிட்டொர். விமொனபப�ொரில் ஏற்�ட்ட 
இதப்தொல்வியொல் பிரிட்டனின் மீது �ட்டபயடுககும் 
திட்டதட்த பெர்மனி ட்கவிட்டது.

“ப்கொடுக்க பவணடிய விடை 
என்னவொ்க இருந்தொலும் ேொம் ேமது தீடவக 
்கொபப�ொம் ்க்டற்்கடர்களில் ப�ொரிடுபவொம். 
வயல்பவளி்களிலும் வீதி்களிலும் ப�ொரிடுபவொம்…. 
ஒருப�ொதும் சரணட்டய மொடப்டொம்” 1940 
ெூன் மொ்தததில்  வின்ஸ்்டன்  சர்ச்சில் ஆற்றிய 
எழுச்சியுடர பெர்மொனியப �ட்டபயடுபபு �ற்றிய 
அச்சம் நிைவிய அத்தருணததில் பிரிட்டன் 
மக்களின் ேம்பிகட்கடய ஊக்கப�டுததுவ்தொய 
அடமந்தது. 

கடன குத்�்கத் திட்டம் (1941-1945)
அபமரிக்கக குடியரசுத்தடைவர் ரூஸ்பவல்ட, 

்தனிடமப�டடிருத்தல் ப்கொள்ட்கயிலிருநது 
மொை பவணடிய்தன் அவசியதட்த உணர்ந்தொர். 
ஆனொல் ஐபரொபபியப ப�ொர்்களில் பேரடியொ்கத 
்தடையிடுவது சொததியமில்ைொமல் இருந்தது. 
எனபவ 1941 மொர்ச்சில் ்க்டன் குத்தட்க திட்டதட்தத 
(Lend lease) ப்தொ்டங்கினொர். அ்தன்�டி ‘்க்டன்’ எனும் 
ப�யரில் ஆயு்தம், உணவுப �ண்டம், ரொணுவத 
்தளவொ்டம், ஏடனய ப�ொருள்்கள்  பிரிட்டனுககு 
அனுபபி டவக்கப�டும். அடவ �யன்�டுததிய 
பின்னர் திருபபிக ப்கொடுக்கப�டடுவிடும். இததிட்டம் 
மி்கபப�ருமளவிற்கு பிரிட்டனின் வளங்்கடளப 
ப�ருககியது. 1941-1945 இட்டப�ட்ட ஆணடு்களில் 
இததிட்டததின் கீழ ப�ைப�ட்ட  உ்தவியின் மதிபபு 
46.5 பில்லியன் ்டொைரொகும்.
ரஷ்யப ்ப்டஜயடுபபு (1941-1942)

1941 ெுனில் பெர்மனி �ட்ட்கள் ரஷயொவின் 
மீது �ட்டபயடுத்தன. பெர்மனி மக்கடளக 
குடிபயற்றுவ்தற்குத ப்தடவயொன முககிய நிைப 
�குதி்கடளப ப�று்தல், ்கம்யூனிச ஆடசிடய ஒழிப�து. 
ரஷயொவின் இயற்ட்க வளங்்கடளக குறிப�ொ்க 
எணபணய வளங்்கடளக ட்கப�ற்றுவது ப�ொன்ை 
நீண்ட்கொை பேொக்கங்்களு்டன் இப�ட்டபயடுபபு 
பமற்ப்கொள்ளப�ட்டது. பெர்மன் �ட்ட்களின் 
்தொககு்தல் ்தநதிரமொன “ மின்னல் பவ்கத ்தொககு்தல்” 
ப்தொ்டக்கததில் பவற்றி்கடள ேல்கியது. மி்க 
விடரவில் ரஷயொவிற்குள் 1000 டமல்்கள் வடர 
பெர்மனி �ட்ட்கள் ஊடுருவின. பின்னர் பெர்மன் 
�ட்ட்கள் மொஸ்ப்கொடவ பேொககி முன்பனறின. 
ஆனொல் இறுதியில் பசொவியத �ட்ட்களின் 
வலுவொன எதிர்பபு, ரஷயொவின் ்கடுடமயொன 
குளிர் ஆகிய ்கொரணங்்களொல் பெர்மனி �ட்ட 
ப்தொல்வியுற்ைது. 
ஸ்டாலினகிதரடு த்பார (1942 ெூ்ல 17மு�ல் 1943 
பிபரெரி 2 ெ்ர)

1942 ஆ்கஸ்டடில் பெர்மொனியர் 
ஸ்்டொலின்கிபரடு ே்கடரத ்தொககினர். பவொல்்கொ 
ேதிக்கடரயில், 30 டமல் (50 கி.மீ) �ரப�ளவில் 
அடமநதிருந்த ஸ்்டொலின்கிபரடு ஆயு்தங்்கடளயும் 
டிரொக்டர்்கடளயும் உற்�ததி பசயயும் முககியத 

ஸ்டாலினகிதரடு த்பார

 
சூறாெளிகள் (Hurricanes)  
இராயல் வி்மா்ப ்ப்ட

சிடுமூஞ்சிகள் (Spitfires) 
இராயல் வி்மா்ப ்ப்ட
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ப்தொழில் ே்கரமொகும். 
அ ந ே ்க ட ர க 
ட ்க ப � ற் றி வி ட ்ட ொ ல் 
ப ்த ற் கு 
ர ஷ ய ொ வு ்ட ன ொ ன 
ப ச ொ வி ய த தி ன் 
ப � ொ க கு வ ர த து த 
ப ்த ொ ்ட ர் பு ்க ள் 
துணடிக்கப�டடுவிடும். பமலும் ்கொ்கஸஸ் 
�குதி்களிலுள்ள எணபணய வயல்்கடளச் 
பசன்ைட்டவ்தற்கு பெர்மன் �ட்ட்களுககு ஸ்்டொலின் 
கிபரடு வசதியொ்க இருககும். பமலும் பசொவியததின் 
்தடைவர் ஸ்்டொலினின் ப�யடரத்தொங்கிய 
இநே்கடரக ட்கப�ற்று்தல் ஹிடைரின் ்தனிப�ட்ட 
பவற்றியொ்கவும் அவரது பிரச்சொரததிற்குக கிட்டத்த 
பவற்றியொ்கவும் ்கரு்தப�டும். பெர்மனியின் 
ப�ொர்த திட்டமி்டல் வல்லுேர்்கள் ‘ஃ�ொல் புளூ’ 
(Operation Blue) எனும் திட்டததின்�டி இநே்கடரக 
ட்கப�ற்றிவி்டைொம் என ேம்பினர். 1942 ெூன் 
28இல் பெர்மனி �ட்ட்கள் குறிபபி்டத ்தகுந்த 
பவற்றி்கபளொடு ப�ொர் ே்டவடிகட்க்கடளத 
ப்தொ்டங்கின.

பெர்மன் �ட்ட்கள் ட்கப�ற்றிய 
�குதி்களில் வொழந்த ரஷய மக்கள் பமொசமொன 
�ணியி்ட, வொழகட்கச் சூழல்்களொல் மடடுபம 
துன்�ங்்கடள அனு�விக்கவில்டை. அவர்்கள் 
பெர்மன் �ட்ட்களொலும் மி்கவும் பமொசமொ்கவும் 
ே்டத்தப�ட்டனர். ப�ொரின்ப�ொது 15 மில்லியன் 
ப�ொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். 10 மில்லியன் �ட்ட 
வீரர்்களும் �லியொயினர். பமொத்தததில் ரஷயொவின் 
மக்கள்ப்தொட்கயில் �ததில் ஒரு �குதியினர் 
மரணதட்தத ்தழுவினர். இருந்த ப�ொதிலும் ரஷய 
மக்கள், ஸ்்டொலினுககு எதிரொ்கப புரடசி ஏற்�டும் 
என்ை ஹிடைரின் ேம்பிகட்கககு பேர்மொைொ்க 
பசொவியத அரசுககு ஆ்தரவொ்க இருந்தனர். இது 
பசொவியத யூனியனுககுள் பெர்மனி �ட்ட்கள் 
பமலும் முன்பனறுவட்தத ்தடுததுநிறுததியது. 
ப�ொர் அடை்கள் பேசேொடு்களுககுச் சொ்த்கமொய 
மொறுவட்த இது சுடடிக்கொடடியது. ்தங்்களின் 
மொப�ரும் ப்தசப�ற்றுமிக்கப ப�ொரில் இபப�ொர் மி்க 
முககியமொனப்தன ரஷய மக்கள் ்கருதினர். 
எல் அலாஜ்மய்ன த்பார (1942)

ப � ொ ரி ன் 
ப ்த ொ ்ட க ்க 
ஆ ண டு ்க ளி ல் 
பெனரல் பரொம்பமல் 
்த ட ை ட ம யி ை ொ ன 
பெர்மன் �ட்ட்கள்  
வ்ட ஆபபிரிக்கொடவ 
வி ட ர ந து 
ட்கப�ற்றுவதில் வியத்தகு பவற்றி்கடளப ப�ற்ைன. 
எகிபது மடடுபம இங்கிைொநதின் ட்கவசமிருந்தது. 
பெனரல் மொணடப்கொமரியின் ்தடைடமயிைொன 
பேசேொடடுப �ட்ட்கள் எதிர்்தொககு்தல் ே்டததி வ்ட 

எல் அலாஜ்மய்னத்பார

ஆபபிரிக்கொவில் எல் அைொபமயன் என்ை இ்டததில் 
பெர்மனி, இத்தொலியப �ட்ட்கடளத ப்தொற்்கடித்தன. 
�ொடைவனததின் வழியொ்கத துரத்தப�ட்ட 
பெர்மனி �ட்ட்கள் வ்ட ஆபபிரிக்கொவிலிருநது 
பவளிபயற்ைப�ட்டன. இ்தனொல் இத்தொலியின் 
மீது �ட்டபயடுப�்தற்கு வசதியொன ்தளம் பேச 
ேொடு்களுககுக கிட்டத்தது. 
இத்�ாலி செரண்ட�ல் (1943)

இத்தொலியில் முபசொலினி தூககிபயறியப�ட்டொர் 
புதிய இத்தொலி அரசு 1943இல் பேச ேொடு்களி்டம் 
ச ர ண ட ்ட ந ்த து . 
இ ரு ந ்த ப � ொ தி லு ம் 
பெர்மனி வ்டகப்க 
ஒரு ப�ொம்டம 
அரடச நிறுவி அதில் 
மு ப ச ொ லி னி ட ய 
அ ம ர ட வ த ்த து . 
1945 ஏபரலில், முபசொலினி இத்தொலியக 
கிளர்ச்சியொளர்்களொல் ப்கொல்ைப�ட்டொர். 
ஹிட்லரின முடிவு

பெனரல் ஐசபனொவரின் ்தடைடமயிைொன 
பேசேொடடுப �ட்ட்கள் பிரொன்ஸ் ேொடடின் 
ேொர்மணடியின் மீது �ட்டபயடுத்தன. பெர்மனிப 
�ட்ட்கள் பமதுவொ்கப பின்னுககுத ்தள்ளப�ட்டன. 
ஆ ன ொ ல்  ப ெ ர் ம னி 
� ட ்ட ்க ள்  ப ்த ொ ்ட ர் ந து 
எதிர்ததுப ப�ொரிட்ட்தொல்  
ப�ொர் ஓரொணடுககும் 
பமைொ்க நீடிதது இறுதியில் 
1945 பம மொ்தததில் 
முடிவுற்ைது. ஹிடைர் 1945 
ஏபரலில்  ்தற்ப்கொடை 
பசயதுப்கொண்டொர்.

1 9 4 4 இ லி ரு ந து  ர ஷ ய ப  � ட ்ட ்க ள் 
கிழககுபபுைததில் பெர்மனிடயத ்தொககி கிழககு 
ஐபரொப�ொவின் ப�ரும்�குதிடயயும், ப�ொைநட்தயும் 
ட்கப�ற்றியது. 1945இல் ப�ர்லின் ே்கரின் சிை 
�குதி்கடளயும் ரஷயப�ட்ட்கள் ட்கப�ற்றின. 
இ்தனொல் ப�ொருககுப பின்னர் பெர்மனி 
இருபிரிவு்களொ்கப பிரிக்கப�ட்டது. 
ஆசியா- ்பசிபிக ்பகுதிகளில் ே்டஜ்பறற த்பார

ஹிடைடரப ப�ொைபவ ெப�ொனும் ப�ரரசுக 
்கனவில் இருந்தது. 1931இல் ெப�ொனியப 
�ட்ட்கள் மஞ்சூரியொ மீது �ட்டபயடுத்தன. 
சீனொ இதுகுறிதது �ன்னொடடுச்  சங்்கததில் 
முடையிட்டது. இவ்வொககிரமிபபு ே்டவடிகட்க 
பிரிட்டன் அல்ைது அபமரிக்கொவின் ்கவனதட்த 
ஈர்க்கவில்டை. 1937இல் ெப�ொன் சீனொவின் 
மீது �ட்டபயடுதது அ்தன் �ொரம்�ரியமிக்கத 
்தடைே்கரொன ப�யஜிங் ே்கடர (பீகிங்) 
முற்றுட்கயிட்டது. ஷொங்்கொடயச் சுற்றியிருந்தப 

இத்�ாலி செரண்ட�ல்

“ப்கொடுக்க பவணடிய விடை 
என்னவொ்க இருந்தொலும் ேொம் ேமது தீடவக 
்கொபப�ொம் ்க்டற்்கடர்களில் ப�ொரிடுபவொம். 
வயல்பவளி்களிலும் வீதி்களிலும் ப�ொரிடுபவொம்…. 
ஒருப�ொதும் சரணட்டய மொடப்டொம்” 1940 
ெூன் மொ்தததில்  வின்ஸ்்டன்  சர்ச்சில் ஆற்றிய 
எழுச்சியுடர பெர்மொனியப �ட்டபயடுபபு �ற்றிய 
அச்சம் நிைவிய அத்தருணததில் பிரிட்டன் 
மக்களின் ேம்பிகட்கடய ஊக்கப�டுததுவ்தொய 
அடமந்தது. 

கடன குத்�்கத் திட்டம் (1941-1945)
அபமரிக்கக குடியரசுத்தடைவர் ரூஸ்பவல்ட, 

்தனிடமப�டடிருத்தல் ப்கொள்ட்கயிலிருநது 
மொை பவணடிய்தன் அவசியதட்த உணர்ந்தொர். 
ஆனொல் ஐபரொபபியப ப�ொர்்களில் பேரடியொ்கத 
்தடையிடுவது சொததியமில்ைொமல் இருந்தது. 
எனபவ 1941 மொர்ச்சில் ்க்டன் குத்தட்க திட்டதட்தத 
(Lend lease) ப்தொ்டங்கினொர். அ்தன்�டி ‘்க்டன்’ எனும் 
ப�யரில் ஆயு்தம், உணவுப �ண்டம், ரொணுவத 
்தளவொ்டம், ஏடனய ப�ொருள்்கள்  பிரிட்டனுககு 
அனுபபி டவக்கப�டும். அடவ �யன்�டுததிய 
பின்னர் திருபபிக ப்கொடுக்கப�டடுவிடும். இததிட்டம் 
மி்கபப�ருமளவிற்கு பிரிட்டனின் வளங்்கடளப 
ப�ருககியது. 1941-1945 இட்டப�ட்ட ஆணடு்களில் 
இததிட்டததின் கீழ ப�ைப�ட்ட  உ்தவியின் மதிபபு 
46.5 பில்லியன் ்டொைரொகும்.
ரஷ்யப ்ப்டஜயடுபபு (1941-1942)

1941 ெுனில் பெர்மனி �ட்ட்கள் ரஷயொவின் 
மீது �ட்டபயடுத்தன. பெர்மனி மக்கடளக 
குடிபயற்றுவ்தற்குத ப்தடவயொன முககிய நிைப 
�குதி்கடளப ப�று்தல், ்கம்யூனிச ஆடசிடய ஒழிப�து. 
ரஷயொவின் இயற்ட்க வளங்்கடளக குறிப�ொ்க 
எணபணய வளங்்கடளக ட்கப�ற்றுவது ப�ொன்ை 
நீண்ட்கொை பேொக்கங்்களு்டன் இப�ட்டபயடுபபு 
பமற்ப்கொள்ளப�ட்டது. பெர்மன் �ட்ட்களின் 
்தொககு்தல் ்தநதிரமொன “ மின்னல் பவ்கத ்தொககு்தல்” 
ப்தொ்டக்கததில் பவற்றி்கடள ேல்கியது. மி்க 
விடரவில் ரஷயொவிற்குள் 1000 டமல்்கள் வடர 
பெர்மனி �ட்ட்கள் ஊடுருவின. பின்னர் பெர்மன் 
�ட்ட்கள் மொஸ்ப்கொடவ பேொககி முன்பனறின. 
ஆனொல் இறுதியில் பசொவியத �ட்ட்களின் 
வலுவொன எதிர்பபு, ரஷயொவின் ்கடுடமயொன 
குளிர் ஆகிய ்கொரணங்்களொல் பெர்மனி �ட்ட 
ப்தொல்வியுற்ைது. 
ஸ்டாலினகிதரடு த்பார (1942 ெூ்ல 17மு�ல் 1943 
பிபரெரி 2 ெ்ர)

1942 ஆ்கஸ்டடில் பெர்மொனியர் 
ஸ்்டொலின்கிபரடு ே்கடரத ்தொககினர். பவொல்்கொ 
ேதிக்கடரயில், 30 டமல் (50 கி.மீ) �ரப�ளவில் 
அடமநதிருந்த ஸ்்டொலின்கிபரடு ஆயு்தங்்கடளயும் 
டிரொக்டர்்கடளயும் உற்�ததி பசயயும் முககியத 

ஸ்டாலினகிதரடு த்பார

ஜெர்மானிய ்ப்டகள் 
செரண்ட�ல்
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4646இரண்டாம் உலகப்படார்

�குதி்களும் அப�குதியின் ்தடைே்கரொன ேொன்சிங் 
(ேொன்கிங்) ே்கரமும் அவ்வொணடின் இறுதியில் 
ட்கப�ற்ைப�ட்டன. இ்தடனத ப்தொ்டர்நது 
வரைொறு ்கொணொ்த மனி்த �டுப்கொடைடய 
ெப�ொன் ேொன்கிங்கில் அரங்ப்கற்றியது. 
விடளயொடடு ப�ொல்  ப�ொதுமக்கள் பமொத்தமொ்கக 
ப்கொல்ைப�ட்டனர். ப�ண்கள், குழநட்த்கள் 
மு்தல் வயது முதிர்நப்தொர் வடர �ல்பவறு 
சித்தரவட்தககு உள்ளொக்கப�டடு ப்கொல்ைப�ட்டனர். 
குவொங்சூவும் (ப்கன்்டன்) சீனொவின் பவறு�ை 
�குதி்களும் ஆககிரமிக்கப�ட்டன. சியொங்-ப்க-
பஷககின் ்தடைடமயிைொன சீனப�ட்ட்கள் 
பமற்ப்கயிருந்த மடைப �குதி்களுககுப பின்வொங்கி 
அங்கிருந்த�டிபய ெப�ொனியருககு எதிரொனப 
ப�ொடரத ப்தொ்டர்ந்தனர்.

இதுகுறிதது, சீனொ �ன்னொடடுச்  
சங்்கததி்டம் முடையிட்டது. பமடைேொடு்கடளப 
ப�ொறுத்தமடடிலும் ்தங்்கள் ேைன்்கபளொடு 
ப்தொ்டர்�ற்ை, ப்தொடைதூரததில் அடமந்த ஒரு 
�குதியில் ேட்டப�றும் நி்கழவு்களில் ்தடையி்ட 
ஆர்வம் ்கொட்டொ்த்தொல் இம்முயற்சி �யனற்றுப 
ப�ொயிற்று. பமடைேொடு்கள் குறிப�ொ்க பிரிட்டன், 
சீனொ குறிதது ஒரு்தடை�டசமொன ்கருததுக்கடளக 
ப்கொணடிருந்தன. சீனொ ஒழுக்கபேறி்களில் ்தரம் 
்தொழந்த �யனற்ை நிைமொனியச்சமூ்கதட்தக 
ப்கொணடுள்ள ேொப்டன்றும், மொைொ்க ெப�ொன் ஒரு 
ேவீன ேொ்டொ்க, பமடை ேொடடுச் சிந்தடன்களுககு 
இடணயொன ஒழுக்க மதிபபீடு்கடளப ப�ற்றுள்ள 
ேொப்டன்ை ்கருததுக்கடளக ப்கொணடிருந்தன.
முத்துத் து்றமுகம் (Pearl Harbour) (1941) 

1941 டிசம்�ரில் ெவொயிலுள்ள அபமரிக்கக 
்கப�ற்�ட்டத ்தளமொன 
முததுத துடைமு்கததின் 
மீ து  ெ ப � ொ னி ய 
வி ம ொ ன ப � ட ்ட ்க ள் 
மு ன் ன றி வி ப பி ன் றி 
ப�ரும்்தொககு்தடைத 
ப ்த ொ டு த ்த ன . 
அ ப ம ரி க ்க ொ வி ன் 
�சிபிக ்கப�ற்�ட்டடய 
மு்டககிவிட்டொல் ப்தன்கிழககு ஆசிய ேொடு்களின் 
மீது �ட்டபயடுககும்ப�ொது எதிர்பப�தும் இருக்கொது 
என ெப�ொன் நிடனத்தப்த இ்தற்குக ்கொரணமொகும். 
இ த ்த ொ க கு ்த லி ல்  � ை  ப � ொ ர் க ்க ப � ல் ்க ளு ம் 
ப�ொர்விமொனங்்களும் அழிக்கப�ட்டன. அபமரிக்க 
வீரர்்கள் �ைர் ப்கொல்ைப�ட்டனர். இ்தடனத 
ப்தொ்டர்நது அபமரிக்கொ ெப�ொன் மீது ப�ொர்ப 
பிர்க்டனம் பசய்தது. சீனொவும் பிரிட்டனும் 
அபமரிக்கொவு்டன் இடணந்தன. இ்தனொல் ஆசிய 
�சிபிக ப�ொரும் ஐபரொபபியப ப�ொரும் ஒன்றிடணநது 

ஒரு ப�ொதுக ்கொரணததிற்்கொன ப�ொரொ்க மொறியது. 
மி்க முககியமொ்க இத்தொககு்தல் ப�ருமளவிைொன 
வளங்்கடளக ப்கொணடிருந்த அபமரிக்க ேொடட்ட 
பேசேொடு்களின் அணியில் இபப�ொரில் �ங்ப்கற்்க 
டவத்தது. 
ஜ�னகிழககு ஆசியாவில் ெப்பான

ப்தன்கிழககு ஆசிய ேொடு்கள் அடனததிலும் 
்தனது ப�ரரடச விரிவொக்கபவணடுபமன்ை 
்தனது திட்டததில் ெப�ொன் குறிபபி்டத்தக்க 
பவற்றி்கடளப ப�ற்ைது. குவொம், பிலிபட�ன்ஸ்,  
ெொங்்கொங், சிங்்கபபூர், மபையொ, ்டச்சு கிழககிநதியொ 
(இநப்தொபனசியொ), �ர்மொ ஆகிய அடனததும் 
ெப�ொனி்டம் வீழந்தன. ப�ொதுமொன அளவிற்கு 
்தயொரிபபின்டமயின் ்கொரணமொ்க பேசேொடு்கள் 
�சிபிக �குதியில் பின்னட்டவு்கடளச் சநதிக்க 
பேர்ந்தது. ்கொைனிய ஆடசியொளர்்கள், குறிப�ொ்க 
ஆங்கிபையர் ்தொங்்கள் ஆடசி பசய்த  �குதி்களிலிருநது 
பவளிபயறினர். இ்தனொல் ெப�ொனியரின் 
அடடூழியங்்கடள உள்ளூர் மக்கபள எதிர்ப்கொள்ள 
பேர்ந்தது. �ர்மொ, மபையொ, சிங்்கபபூர், இநப்தொபனசியொ 
ஆகிய ேொடு்களில் ்கணிசமொன எணணிகட்கயில் 
சீனரும் இநதியரும் வொழநது வந்தனர். �ை 
இநதியர்்கள் �ர்மொவிலிருநது ்கொல்ேட்டயொ்கபவ 
இநதிய எல்டைடய வந்தட்டந்தனர். இட்டயில் 
ப�ரும்துன்�ங்்கடள எதிர்ப்கொண்டனர். பேொய 
மற்றும் பசொர்வு ்கொரணமொ்கப �ைர் இைந்தனர். 
அநேொடு்களிபைபய ்தங்கியவர்்கள் ெப�ொனியரி்டம் 
துயருற்ைனர். 
மிட்தெ த்பாரும் கொடல்ஜக்ால் த்பாரும் (1942)

மிடபவ ப�ொரில் அபமரிக்கக ்கப�ற்�ட்ட 
ெ ப � ொ னி ன் 
்க ப � ற் � ட ்ட ட ய த 
ப்தொற்்கடித்தது. இது 
ப�ொரின் ப�ொகட்க 
ப ே ச ே ொ டு ்க ளு க கு ச்  
சொ்த்கமொ்க மொற்றியது. 
ச ொ ை ப ம ொ ன் 
தீவு்களிலுள்ள கவொ்டல்ப்கனொல் ப�ொரில் 
்கொைொட�ட்டயும் ்கப�ற்�ட்டயும் இடணநது 
்தொககு்தடை பமற்ப்கொண்டன. இபப�ொர் �ை 
மொ்தங்்கள் நீடித்தது. இவ்விரு ப�ொர்்களுபம 
ெப�ொனுககுப �டுப்தொல்வி்களொய அடமந்தன. 

இ்தன் பின்னர் அபமரிக்கப �ட்ட்கள் 
பிலிபட�ன்டஸ மீட்டது. �டிப�டியொ்க ெப�ொனியர் 
்தொங்்கள் ட்கப�ற்றிய �குதி்களிலிருநது  
பவளிபயற்ைப�ட்டனர். 1944இல் இநதியொவின் 
வ்டகிழககுப �குதி மீது �ட்டபயடுக்க முயன்ை 
ெப�ொனியடர இநதியப �ட்ட்களும் ஆங்கிபையப 
�ட்ட்களும் இடணநது எதிர்ப்கொணடு பின்னுககுத 

முத்துத் து்றமுகம் 
�ாககப்படு�ல் 

கொடல்ஜக்ால் த்பார
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்தொங்கியது. ்கம்யூனிச ேொடு்கள், ்கம்யூனிசமல்ைொ்த 
ேொடு்கள் என ஐபரொப�ொ இரண்டொ்கப பிரிக்கப�ட்டது.

அணு ஆயு�ப ்பரெல்: அபமரிக்க 
ஐககிய ேொடு்களும் பசொவியத யூனியனும் 
அணுஆயு்தங்்கடள அதி்கரிககும் ப�ொடடியில் 
இைங்கி, ஆயு்தங்்கடளப ப�ருககிக குவித்தன. 
இப்தப�ொல் பிரிட்டனும் பிரொன்சும் ்தங்்களுக்கொன 
அ ணு ஆ யு ்த ங் ்க ட ள த  ்த ய ொ ரி த ப ்த டு த ்த ன ர் . 
அதி்கமொன அழிவு்கடள ஏற்�டுத்தவல்ை, அதி்கசகதி 
வொயந்த ஆயு்தங்்கடளக ்கணடுபிடிக்கவும் உற்�ததி 
பசயயவும் உை்கேொடு்கள் ப�ருமளவு ்தங்்கள் 
வளங்்கடளச் பசைவுபசய்தன. �ை ேொடு்களில் 
ரொணுவததிற்்கொன பசைவினங்்கள் உச்சதட்த 
எடடின. 

்பன்ாட்டு முக்்மகள்: �ை �ன்னொடடு 
மு்கடம்கள் குறிப�ொ்க ஐககிய ேொடு்கள் சட�, உை்க 
வங்கி, �ன்னொடடு நிதியம் (International Monetary 
Fund) ப�ொன்ை அடமபபு்கள் உருவொக்கப�ட்டன. 
இடவ ப�ரிய மற்றும் சிறிய ேொடு்களுககுப  ப�ொது 
இ்டமொ்கத தி்கழந்தது.

இத்தட்கய ப�ரிய மொற்ைங்்களு்டன் 
ப�ொருககுப பிநட்தய உைகில் பவறு முககியமொன 
சமூ்கப ப�ொருளொ்தொர மொற்ைங்்களும் அரங்ப்கறின. 
்கொைனி நீக்கச் பசயல்�ொடடின் அடிப�ட்டயில் 
்கொைனியொதிக்கச் சகதி்கள் ்தங்்களது 
்கொைனி்களுககு விடு்தடை வழங்்கபவணடிய  
்கட்டொயததிற்குள்ளொயினர். அதில் இநதியொ 
மு்தைொவ்தொய சு்தநதிரம் ப�ற்ைது. விடு்தடைப�ற்ை  
ேொடு்கள் �ன்னொடடு அரங்கு்களில் ்தங்்கள் 
குரல்்கடள ஒலிக்கச் பசய்தன. ப�ண்கள் ப�ரும் 
எணணிகட்கயில்  உடழப�ொளர்்களொயினர். 
ப�ொருளொ்தொர ரீதியொ்கப ப�ண்கள் 
சு்தநதிரமொனவர்்களொ்க ஆகிய்தொல் சமூ்க உைவு்கள் 
(திருமணம், குடும்�ம்) குறித்த ்கருததுக்களும் 
மொற்ைங்்களுககுள்ளொயின. 

 3.2  ப�ரழிவும் பின்விடளவும் 
ஹிடைர் ஆடசிபப�ொறுபப�ற்ை பின்னர் 

யூ்தர்்கள் �ைவழி்களில் ப்கொடுடமப�டுத்தப�ட்டனர். 
அவர்்களுக்கொன சமூ்கஉரிடம்கள் மறுக்கப�ட்டன. 
அவர்்களின் பசொததுக்கள் �றிமு்தல் பசயயப�ட்டன. 
அவர்்கள் ‘ப்கடப்டொக்கள்' எனப�டும் ஒதுககுபுைமொன 
�குதி்களில் வொழ வற்புறுத்தப�ட்டனர். இவற்டைத 
ப்தொ்டர்நது ேொஜி்கள் யூ்தர்்கடள முற்றிலுமொ்கக 
ப்கொன்று குவிப�்தற்்கொ்க ‘இறுதித தீர்வு’ எனும் 
்கருதட்த முன்டவத்தனர். பெர்மனியில் வொழந்த 
யூ்தர்்களும், பெர்மனியொல் ட்கப�ற்ைப�ட்ட 
ேொடு்களில் வொழந்த யூ்த இனத்தொரும் 

்தள்ளினர். பின்னர் சீனப �ட்ட்கபளொடு பசர்நது 
ெப�ொனியடர �ர்மொடவ விடடு பவளிபயற்றினர். 
மபையொடவயும் சிங்்கபபூடரயும் விடுவித்தனர். 
ஹிதராஷி்மா, ோகசொகி (ஆகஸ்ட் 1945)

இ்தனிட்டபய ேவீன 
அறிவியல் வளர்ச்சிடயப 
�யன்�டுததி ர்கசியத 
திட்டததின் மூைம் அபமரிக்கொ 
அ ணு கு ண டு ்க ட ள த 
்தயொரிததிருந்தது. வழக்கமொன 
பவடிமருநது குணட்டக 
்கொடடிலும் ப�ருமளவிைொன சகதி ப்கொண்டனவொ்க 
இககுணடு்கள் விளங்கின. ெப�ொனியப 
�ட்டத்தள�தி்கள் சரணட்டய மறுத்தப�ொது 
அபமரிக்கொ ெப�ொனின் ஹிபரொஷிமொ ே்கர்மீது 
ஒரு அணுகுணட்ட வீசியது. இ்தன் பின்னரும் 
ெப�ொனியர் சரணட்டய மறுத்த்தொல் மற்பைொரு 
அணுகுணடு ேொ்கசொகியின் மீது வீசப�ட்டது. 
இறுதியொ்க ெப�ொன் ஆ்கஸ்ட 15, 1945இல் ்தங்்களது 
சரணட்ட்தடை அறிவித்தபின்,  பசப்டம்�ர் 
2,  1945இல் முடையொ்கக ட்கபயழுததிட்டதும் 
இரண்டொம் உை்கபப�ொர் ஓர் முடிவுககு வந்தது. 

அணுகுணடு்களின் ்கதிர்வீச்சு உள்ளூர் 
மக்களின் பமல் ஏற்�டுததியுள்ள �டு�யங்்கரமொன 
நீண்ட ்கொை �ொதிபபு்கள் குறிதது அக்கொைததில் 
ப்தளிவொ்கப புரிநதுப்கொள்ளப�்டவில்டை. 
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(இ)  த்பாரின வி்ளவுகள் 
புதிய நிலவியல்சொர அரசியல் அதிகார 

அணிதசெரக்க: இரண்டொவது உை்கபப�ொர் 
உைகில் அடிப�ட்டயொனதும் முககியமொனதுமொன 
�ை மொற்ைங்்கடள ஏற்�டுததியது. வல்ைரசு்கள் 
்தடைடமயிைொன அணி்கடளக ப்கொண்ட 
உை்கம் இரு துருவங்்களொனது. ஒரு அணி 
்கம்யூனிச எதிர்பபுக ்கருததுக்கடளக ப்கொண்ட 
அபமரிக்கொவொல் ்தடைடமபயற்்கப�ட்டது. 
மற்பைொரு அணிககு பசொவியத யூனியன் ்தடைடம 
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சு ற் றி வ ட ள க ்க ப � ட டு ,  ்க ொ ல் ே ட ்ட ்க ட ள 
ஏற்றிச்பசல்லும் வொ்கனங்்கள்மூைம் சிதரவட்த 
மு்கொம்்களுககுக ப்கொணடுபசல்ைப�ட்டனர். அங்ப்க 
அவர்்கள் மனி்தொபிமொனமற்ை வொழகட்கச்சூழலுககும் 
சிதரவட்த்களுககும் அறிவியல் என்ை ப�யரில் 
ப்கொடுரமொன மருததுவப �ரிபசொ்தடன்களுககும் 
உள்ளொக்கப�டடு, இறுதியில் விஷவொயு நிரப�ப�ட்ட 
அடை்களில் அட்டததுடவததுக ப்கொல்ைப�ட்டனர். 
ஐபரொபபிய ேொடு்கடளச் பசர்ந்த ஏைத்தொழ 
6 மில்லியன் யூ்தர்்கள் இச்சிதரவட்த மு்கொம்்களில் 
ப்கொல்ைப�ட்டனர். ப�ொரின் இறுதி்கட்டததில் 
�ல்பவறு சிதரவட்த மு்கொம்்களில் உயிபரொடிருந்த 
யூ்தர்்கடள பேசேொடு்களின் ரொணுவததினர் 
மீடகும்வடர யூ்தப�டுப்கொடைத ப்தொ்டர்நது 
ே்டத்தப�ட்டது. ஏடனய இனங்்கடளச் 
பசர்நப்தொரும் குறிப�ொ்க பரொமொனி ஜிபசி்களும் 
சிதரவட்த மு்கொம்்களில் ப்கொல்ைப�ட்டனர். 
்மனி�உரி்்மப பிரகட்ம்

இத்தட்கயப ப�ரழிவு ேட்டப�ற்ைபின், 
ஐககிய ேொடு்கள் சட� ்தன்னுட்டய மனி்தஉரிடம 
சொசனததில் இனம், �ொல், பமொழி, ம்தம் ஆகிய 
பவறு�ொடு்களின்றி அடிப�ட்டச் சு்தநதிரமும் 
மனி்த உரிடம்களும் உை்களொவிய முடையில் 
்கட்டபிடிக்கப�டுவட்த ஊககுவிக்கபப�ொவ்தொ்க 
உறுதிபமொழி பமற்ப்கொண்டது. உை்களொவிய 
முடையில் மனி்த உரிடம்கடளக ்கொப�்தற்்கொ்க 
ஐககிய ேொடு்கள் சட� பமற்ப்கொண்ட 
முயற்சி்களின் விடளவொ்க  மனி்த உரிடம்கள்  
ஆடணயம் உருவொக்கப�ட்டது. இவ்வடமப�ொல் 
உருவொக்கப�ட்ட குழு ஒன்றுககு குடியரசுத ்தடைவர் 
பிரொங்கிளின் ரூஸ்பவல்டடின் வி்தடவ மடனவியொர் 
்தடைடம வகித்தொர். ஆடணயக குழுவில் 
உறுபபினர்்களொ்க சொர்ைஸ் மொலிக (பை�னொன்), 
P.C.சொங் (ப்தசியவொ்த சீனொ), ெொன் ெம்பரி (்கன்டொ), 
பரபன ்கொசின் (பிரொன்ஸ்) ஆகிபயொர் இருந்தனர். 
மனி்த உரிடம்களின் உை்களொவிய பிர்க்டனம்  
30 ்கடடுடர்களில் அடிப�ட்ட மனி்த உரிடம்கடள 
முன் டவககிைது. 1948 டிசம்�ர் 10இல் ஐ.ேொ.சட� 
இந்த வரைொற்று சொசனதட்த ஏற்றுக ப்கொண்டது. 
இந்த ேொள் (டிசம்�ர் 10) உை்கம் முழுவதும் மனி்த 
உரிடம்கள் தினமொ்க ப்கொண்டொ்டப�டுகிைது. 
இபபிர்க்டனதட்தப பின்�ற்றி  1948இல் ப்தொ்டங்கி 
சுமொர் 90 ேொடு்களின் அரசியல் அடமபபு்களில் 
மனி்த உரிடம்கள் ப்தொ்டர்�ொன சரததுக்கள் 
பசர்ததுகப்கொள்ளப�டடுள்ள்தொ்க நியூயொர்ககிலுள்ள 
‘பிரொங்கிளின் எலினொர் ரூஸ்பவல்ட’ நிறுவனம் 
கூறுகிைது.

இரண்டொவது உை்கப ப�ொரின்ப�ொது 
பெர்மொனியர்்களொல் ஆறு மில்லியன் யூ்த மக்கள் 
ப்கொல்ைப�ட்ட இனஅழிபட� விளககுவ்தற்கு 
ப�ரழிவுப�டுப்கொடை (Holocaust) என்ை 
பசொல் �யன்�டுத்தப�டுகிைது. ஹிடைர் மற்றும்  
ேொஜி்களுட்டய அரசியல் நி்கழச்சி நிரலின் முககிய 
அம்சங்்களின் ஒன்று யூ்தர்்கடள அழிப�்தொகும். 
பெர்மனியில் சொ்தொரணமொ்கவும் பசொல்ைபப�ொனொல் 
ஐபரொப�ொ முழுவதும் ஏற்்கனபவ நிைவிவந்த யூ்த  
எதிர்பபு உணர்வு்கடள ஹிடைர் 
�யன்�டுததிக ப்கொண்டொர். யூ்தர்்கள் ஐபரொப�ொ 
முழுவதிலும் சி்தறிககி்டந்தனர். அவர்்களில் 
�ைர் வணி்கததுடையிலும் ்கடை்களிலும் 
ப்தொழில்துடை்களிலும் பு்கழப�ற்று விளங்கினர். 
வடடிதப்தொழில்  யூ்தர்்களிட்டபய முககிய வணி்க 
ே்டவடிகட்கயொ்க இருந்தது. இது அவர்்களுககு 
எதிரொன பவறுபட� பமலும் வலுவட்டயச் 
பசய்தது. பஷகஸ்பியரின் பவனிஸ் ே்கர வணி்கர் 
(Merchant of Venice) எனும் ேொ்ட்கம் மக்களிட்டபய 
யூ்தர்்களின் மீதிருந்த பவறுபட�யும் 
அவேம்பிகட்கடயயும் �்டம் பிடிததுக ்கொடடியது. 
டஷைொககின் �ொததிரம் யூ்தர்்கள் குறித்த 
மொைொ்த ்கருத்தொகும். ஃபிடைர் ஆன் ரூஃப (Fiddler 
on Roof) எனும் திடரப�்டம் �தப்தொன்�்தொம் 
நூற்ைொணடில் ரஷயொவில் பமற்ப்கொள்ளப�ட்ட 
யூ்த-எதிர்பபு ே்டவடிகட்க்கடளப �ற்றிய்தொகும். 
சொர் மன்னனின் ஆடணப�டி ஒரு யூ்த 
கிரொமததிலிருந்த யூ்தர்்கள் அடனவரும் 
பவளிபயைக ்கட்டொயப�டுத்தப�ட்டட்த 
இததிடரப�்டம் ்கொடசிப�டுததியது.

இஸ்தரல் ோட்டின பிறபபு
பமற்பசொல்ைப�ட்ட ப�ரழிவின் முககிய 

விடளவு யூ்த இன மக்களுகப்கன இஸ்பரல் எனும் 
ேொடு உருவொக்கப�ட்ட்தொகும். வரைொற்று ரீதியொ்க, 
பரொமர்்கள் ்கொைததிலிருநது  இதுபவ இவர்்களின் 
்தொய்கமொகும். ஆனொல் யூ்தர்்கள் அரசியல் 
்கொரணங்்களொல் ஐபரொப�ொவின் �ை�குதி்களில் 
குடிபயறிவிட்டனர். இரு�்தொம் நூற்ைொணடில் 
ப�ருமளவில் முஸ்லீம்்கள் வொழநதுவந்தனர். 
இப�குதியில் யூ்தர்்களுகப்கன ஒரு ்தனிேொடு 
உருவொக்கப�ட்ட்தொல் பமற்்கொசியப �குதியில் ப்தொ்டர் 
�்தற்ைநிடைடய உருவொககியுள்ளது. பமலும் அரபு 
ேொடு்களுககும் இஸ்பரலுககுமிட்டபய �ட்கடம 
நீடிககிைது. �ொைஸ்தீனியததின் ப�ரும்�ரபட� 
இஸ்பரல் ்தன்வசம் டவததுள்ளது. இஸ்பரல் 
்தனக்கொன ப�ரும் ஆ்தரடவ அபமரிக்கொவி்டமிருநது 
ப�றுகிைது. 
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 3.3  புதிய �ன்னொடடு ஒழுங்்கடமவு 
1941இல் சு்தநதிரமொன அடனதது உை்க 

ேொடு்களிட்டபய நிரந்தரமொன அடமதிடயப 
ப�ணத  ப்தடவப�டும் �ன்னொடடு ஒததுடழபபு 
குறிதது அபமரிக்க ஐககிய ேொடு்களும் பிரிட்டனும் 
தீவிர ்கவனம் பசலுத்தத ப்தொ்டங்கின. �ன்னொடடுப 
ப�ொருளொ்தொரம், நிதி ஆகியவற்றின் நிடைத்த  
்தன்டமயும் முககிய பேொக்கங்்களொ்க இருந்தன. இப 
ப�ொது பேொக்கங்்களுககு, உை்கததின் �ல்பவறு 
ேொடு்கடளச் பசர்ந்த உறுபபினர்்கள் இடணநது 
பசயல்�டும் �ன்னொடடு அடமபபு ப்தடவப�ட்டது. 
இம்முயற்சியின் இறுதியொ்க ஐககிய ேொடு்கள் 
சட�, உை்க வங்கி, �ன்னொடடு நிதி அடமபபு 
ப�ொன்ைடவயும் அடனதது ேொடு்கள், சமூ்கங்்கள் 
ஆகியவற்றின் முககிய அடிப�ட்ட அம்சங்்கள் 
குறிதது ே்டவடிகட்க பமற்ப்கொள்ள, அவற்றின் 
துடண அடமபபு்களும் நிறுவப�ட்டன. 

மு்தல் உை்கபப�ொருககுப பின்னரும் 
�ன்னொடடு மு்கடம்கள் நிறுவப�ட்டன. ஆனொல் 
�ன்னொடடுச்  சங்்கத்தொல் வலிடமயொ்க பசயல்�்ட 
இயைவில்டை. ஆனொல் சுவிடசர்ைொநது ேொடடின் 
பெனிவொ ே்கரில் அடமக்கப�ட்ட �ன்னொடடுத 
ப்தொழிைொளர் அடமபபு இன்றுவடர பசயைொக்கம் 
மிக்க்தொ்க ப்தொழிைொளர் மற்றும் பவடைவொயபபு 
ஆகியவற்பைொடு ப்தொ்டர்புட்டய அம்சங்்கடளக 
ட்கயொணடு வருகிைது. 
ஐககிய ோடுகள் செ்்ப

ஐககிய ேொடு்கள் சட� 
நி று வ ப � டு வ ்த ற் ்க ொ ன 
முன்முயற்சிடய அபமரிக்க 
ஐககிய ேொடு்களும் பிரிட்டனும் 
1941இல் அடைொணடிக 
சொசனததின் வழிபய 
பவளியிட்டன. இதில் ேொஜி்களின் ப்கொடுங்ப்கொன்டம 
ஒழிக்கப�ட்ட பின்னர் அடனதது ேொடு்களிலும் 
அடமதி நிைவுபமன்றும் அ்தனொல் மக்கள் 
்தங்்கள் வொழடவ அச்சமில்ைொமொல் நிடைபவைொ்த 
ப்தடவ்கபளன எதுவுமின்றி சு்தநதிரமொ்க வொழைொம் 
எனவும் உடரக்கப�டடிருந்தது. ஐககிய ேொடு்கள் 
சட�யின் பிர்க்டனம் 1942இல் புத்தொணடு 
தினத்தன்று, அச்சு ேொடு்களுககு எதிரொ்க (பெர்மனி, 
இத்தொலி, ெப�ொன்)  ப�ொர் பசயதுவந்த 26 ேொடு்களொல் 
ஏற்றுகப்கொள்ளப�ட்டது. ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் 
சொசனததில் 1945ஆம் ஆணடு, ெூன் 26 ஆம் ேொள் 
51 ேொடு்கள் ட்கபயழுததிட்டன. இநதியொ அபப�ொது 
சு்தநதிர ேொ்டொ்க இல்டைபயன்�்தொல் சொசனததில் 
ட்கபயழுததி்டவில்டை. ்தற்ப�ொது ஐககிய ேொடு்கள் 
சட� 193 உறுபபு ேொடு்கடளக ப்கொணடுள்ளது. 
ஒவ்பவொரு ேொடும் சிறியப்தொ அல்ைது ப�ரியப்தொ, 
ஐககிய ேொடு்கள் சட�யில் சமமொன வொககு்கடள 
ப�ற்றுள்ளது.

ஐ.ோ. இலச்சி்்

“ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் மக்களொகிய 
ேொங்்கள் எதிர்்கொை சந்ததியினடர ப�ொரின் 
துயரங்்களிலிருநதுக ்கொபப�ொம் என உறுதி 
கூறுகிபைொம். அது ேம்முட்டய வொழேொளில் 
இருமுடை மனி்தகுைததிற்குச் பசொல்ைமுடியொ்த 
துயரங்்கடளக ப்கொணடுவநதுள்ளது. பமலும் 
அடிப�ட்ட மனி்த உரிடம்கள், மனி்தப�ணபு்கடளப 
ப�ற்றுள்ள ்தனிே�ர்்களின் ்கணணியம், மதிபபு, 
ஆணுககும் ப�ணணுககும், சிறிய ேொடடிற்கும் ப�ரிய 
ேொடடிற்கும் சம உரிடம ஆகியவற்றின் மீ்தொன 
ேம்பிகட்கடய மீணடும் உறுதி பசயபவொம்”.... - 
ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் மு்கவுடரயிலிருநது

ஜ்பாதுச்செ்்பயும் ்பாதுகாபபு அ்ெயும்
ஐககிய ேொடு்கள் 

சட� ஏைத்தொழ ஏடனய 
அரசு்கடளப ப�ொைபவ, 
அரசுககுரிய சட்டமியற்று்தல், 
நிர்வகித்தல், நீதிததுடை 
ப � ொ ன் ை வ ற் றி ற் கு 
நி்கரொன அடமபபு்கபளொடு 
பசயல்�டுகிைது. ப�ொதுச்சட� 
எனும் அடமபபில் 
ஒவ்பவொரு ேொடும் பிரதிநிதி
ததுவப�டுத்தப�டுகின்ைன. ஆணடுகப்கொருமுடை 
கூடும் இவ்வடமபபில் ேொடு்களின் ேைன்சொர்ந்த 
அம்சங்்களும் முரண�ொடு்களுக்கொன ்கொரணங்்களும் 
விவொதிக்கப�டுகின்ைன. �ொது்கொபபு சட�யொனது 
�திடனநது உறுபபினர்்கடளக ப்கொணடுள்ளது. 
அபமரிக்க ஐககிய ேொடு்கள், பிரிட்டன், பிரொன்ஸ், 
ரஷயொ, சீனொ ஆகிய ேொடு்கள் இச்சட�யின் நிரந்தர 
உறுபபினர்்களொவர். ஏடனய �தது உறுபபினர்்கள் 
சுழற்சி முடையில் ப்தர்நப்தடுக்கப�டுவர். 
இவ்விரு சட�்களுபம ஒரு சட்டமன்ைதட்தப 
ப�ொைச் பசயல்�டுகின்ைன. ஒவ்பவொரு நிரந்தர 
உறுபபினருககும் மறுப�ொடண அதி்கொரம் (Veto 
power) உணடு. எடுககும் எந்த முடிடவயும் 
இ்தன் மூைம் ்தடுததுவி்டைொம். இவ்வதி்கொரம் 
வல்ைரசு்களொல் குறிப�ொ்க அபமரிக்கொவொலும் 
ரஷயொவொலும் முககிய முடிவு்கடளத  ்தடுப�்தற்்கொ்கப 
�யன்�டுத்தப�டுகின்ைது. மி்க முககியமொன 
அம்சங்்களும் முரண�ொடு்களும் �ொது்கொபபு சட�யில் 
விவொதிக்கப�டுகின்ைன.
நிரொக அ்்மபபு

ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் பசயல்�ொடடு 
அங்்கமொ்கத தி்கழவது  பசயை்கம் ஆகும். இ்தன் ப�ொதுச் 
பசயைொளர், ப�ொதுச்சட�யில், �ொது்கொபபுச்சட�யின் 
�ரிநதுடரயின்�டி ப்தர்நப்தடு்க்கப�டுகிைொர். ப�ொதுச் 
பசயைொளர் ்தனது ்கொபிபனட உறுபபினர்்கள், 
ஏடனய அதி்கொரி்கள் ஆகிபயொரின் துடணபயொடு 
ஐககிய ேொடு்கள் சட�டய ே்டததுகிைொர். �ன்னொடடு 
நீதிமன்ைம் ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் நீதி நிர்வொ்கக 

ஐ.ோ. �்ல்்மயகம் 
நியூயாரக
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கிடளயொகும். இது ெொைநதிலுள்ள தி பெககில் 
அடமநதுள்ளது. ப�ொருளொ்தொர மற்றும் சமூ்க 
மன்ைம் (Economic and Social Council-ECOSOC) 
ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் ஐந்தொவது அங்்கமொகும். 
ஐககிய ேொடு்கள் சட� பமற்ப்கொள்ளும் அடனததுப 
ப�ொருளொ்தொரச் சமூ்கப �ணி்கடள ஒருங்கிடணப�து 
இவ்வடமபபின் �ணியொகும். உைகின் �ல்பவறு 
�குதி்களில் வட்டொரங்்களின் வளர்ச்சிக்கொ்க (ஆசியொ 
�சிபிக, பமற்கு ஆசியொ, ஐபரொப�ொ, ஆபரிக்கொ, 
ைததீன் அபமரிக்கொ) �ை வட்டொர ப�ொருளொ்தொர 
ஆடணயங்்கள் பசயல்�டுகின்ைன. அடவப 
ப�ொருளொ்தொர மற்றும் சமூ்க மன்ைததின் (ECOSOC) 
துடணயடமபபு்களொகும். மி்க பவற்றி்கரமொ்கச் 
பசயல்�டும் இவற்றுககு ப�ொருளொ்தொரவல்லுேரொன 
குன்னொர் மிர்்தொல் ப�ொன்பைொர் ்தடைடம 
ஏற்றிருககின்ைனர்.
ஐ.ோவின இ�ர முககியத் து்ணஅ்்மபபுகள்

ஐ.ேொவின் துடண அடமபபு்கள் உைகில் மி்கவும் 
அக்கடை பசலுத்தப�்டபவணடிய துடை்களொன 
உணவு, சு்கொ்தொரம், ்கல்வி, �ண�ொடு ஆகியக 
்களங்்களில் பசயல்�டுகின்ைன. அடவ உணவு 
மற்றும் பவளொணடம அடமபபு (Food and Agricultural 
Organisation - FAO) உை்க சு்கொ்தொர நிறுவனம் (World 
Health Organisation -WHO) ஐ.ேொ. ்கல்வி, அறிவியல் 
மற்றும் �ண�ொடடு அடமபபு (UN Educational 
Scientific and Cultural Organisation - UNESCO) 
என்�னவொகும். இடவ ்தவிர்தது பவறுசிை சிைபபு 
நிறுவனங்்கள் உறுபபுேொடு்களின் நிதிஉ்தவியு்டன் 
பசயல்�டுகின்ைன. அவற்றில் ேன்்கறியப�ட்ட இரணடு 
அடமபபு்களில் மு்தைொவது ஐ.ேொ. குழநட்த்கள் நிதி 
நிறுவனம் (United Nations Children’s Fund-UNICEF). 
இது உை்கம் முழுவதிலும் குழநட்த்களின் உ்டல் 
ஆபரொககியதட்தயும் ஏடனய ேைன்்கடளயும் 
முன்பனடுக்கப �ணிபசயகிைது. மற்பைொன்று ஐ.ேொ.
வளர்ச்சி திட்டம் (United Nations Development Plan 
-UNDP). இது வளர்ச்சித திட்டங்்களில் ்கவனம் 
பசலுததுகிைது.
ஐ.ோ.வின ஜசெயல்்பாடுகள்

்க்டந்த �ை �த்தொணடு்களில் உை்கம் 
எதிர்ப்கொண்ட, மொறிவரும் பிரச்சடன்களுககு 
ஏற்ைவொறு ஐககிய ேொடு்கள் சட� ்தனது 
பசயல்�ொடு்கடள விரிவொக்கம் பசயதுள்ளது. 
1960்களில் ்கொைனியொதிக்க நீக்கம் முககியப 
பிரச்சடனயொகும். மனி்த உரிடம்கள், அ்கதி்கள் 
பிரச்சடன, �ருவ்கொைமொற்ைம், �ொலினச் சமததுவம் 
ஆகியன ்தற்ப�ொது ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் 
பசயல்�ொடடு வடளயததினுள் உள்ளன. 
மி்கச்சிைப�ொ்கக ்கட்டொயம் குறிபபி்டப�்ட பவணடியது 
ஐ.ேொவின் அடமதிப�ட்ட. உை்கம் முழுவதிலும் 
பமொ்தல்்கள் அரங்ப்கறியப �ல்பவறு �குதி்களில் 
அப�ட்ட �ணி பசயதுள்ளது. அ்தன் முககியப 

�குதியொ்க உள்ள இநதிய ரொணுவம் உைகின் 
�ல்பவறு �குதி்களில் �ணியமர்த்தப�டடுள்ளது.
உலக ெஙகி

“பிபரட்டன் உடஸ் இரடட்டயர்்கள்” எனக 
குறிக்கப�டும் உை்க வங்கி, �ன்னொடடு நிதி அடமபபு 
ஆகிய இரணடும் 1944 இல் ேட்டப�ற்ை பிபரட்டன் 
உடஸ் மொேொடடிற்குப பின் 1945இல் நிறுவப�ட்டன. 
இவ்விரு நிறுவனங்்களும் அபமரிக்கொவில் 
வொஷிங்்டன் ே்கரில் அடமநதுள்ளன. இரணடுபம 
சம எணணிகட்கயிைொன உறுபபினர்்கடளக 
ப்கொணடுள்ளன. ஏபனனில் ஒரு ேொடு 
�ன்னொடடு நிதிஅடமபபில் உறுபபினர் ஆ்கொமல் 
உை்கவங்கியில் உறுபபினரொ்க முடியொது. 

பிஜரட்டன உட்ஸ் ்மாோடு
உை்க வங்கியின் இரு முககிய அங்்கங்்கள் 

புனரடமபபு மற்றும் வளர்ச்சிக்கொனப �ன்னொடடு 
வங்கி (International Bank for Reconstruction and 
Development -IBRD), மற்பைொன்று �ன்னொடடு 
வளர்ச்சி மு்கடம (International Development Agency 
- IDA) ஆகும். இடவயிரணடுபம உை்கவங்கி 
என்ை ப�யரிபைபய குறிபபி்டப�டுகிைது. ப்தொ்டக்க 
ஆணடு்களில் IBRDயின் �ணியொனது ப�ொரினொல் 
சீர்குடைநதுப�ொன ஐபரொபபிய ேொடு்களில் 
புனரடமபபு ே்டவடிகட்க்கடள பமற்ப்கொண்ட 
மொர்ஷல் திட்டததிற்கு நிதி வழங்குவ்தொய 
அடமந்தது. பின்னர் இ்தன் பசயல்�ொடு்கள் 
ஏடழ ேொடு்களின் ப�ொருளொ்தொர வளர்ச்சிடய 
பமம்�டுததுவது, �ல்பவறு ேொடு்களின் வளர்ச்சித 
திட்டங்்களுககு ்க்டன் வழங்குவது என 
விரிவட்டந்தது. பமலும் �ன்னொடடு வளர்ச்சி 
மு்கடம வளர்ச்சிப �ணி்களுககுத ப்தடவப�டும் 
நிதிடய அரசு்களுககுக ்க்டனொ்க வழங்கியது. மி்கக 
குடைந்த வடடிககு 50 ஆணடு ்கொை அளவிற்கு 
வழங்்கப�ட்ட இக்க்டன்்கள் “பமன் ்க்டன்்கள்” (Soft 
Loans) என்ைடழக்கப�ட்டன. �ன்னொடடு நிதி 
வொரியம் (International Finance Corporation-IFC) 
எனும் மற்பைொரு அடமபபு வளரும் ேொடு்களிலுள்ள 
்தனியொர் நிறுவனங்்களு்டன் பசயல்�டுகிைது.

அணடமக்கொைங்்களில் இவ்வங்கி 
ஆயிரமொணடு வளர்ச்சி இைககு்கடள அட்டயும் 
சொ்தடனக்கொன ஊககுவிபட� வழங்கிவருகிைது. 
மக்களின் வொழகட்கத்தரதட்த உயர்தது்தல், 
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்கல்ைொடமடய இல்ைொமைொககுவது, ப�ண்கடள 
வலிடமயுள்ளவர்்களொ்க ஆககு்தல், ்தொய பசய ேை 
பமம்�ொடு, சூழலியல் பமம்�ொடு, எயடஸ்  ஒழிபபு 
ஆகியடவபய இ்தன் வளர்ச்சி இைககு்களொகும்.
்பன்ாட்டு நிதிய்்மபபு 
(International Monetary Fund -IMF) 

�ன்னொடடு நிதியடமப�ொனது அடிப�ட்டயில் 
பெரி ப்டகஸ்்டர் ஒயிட, ெொன் பமனொர்டு ப்கயன்ஸ் 
எனும் பு்கழப�ற்ைப ப�ொருளொ்தொர நிபுணர்்களின் 
மூடளயில் உதித்த குழநட்தயொகும். இவ்வடமபபு 
1945 இல் 29 உறுபபுேொடு்கடளக ப்கொணடு 
முடையொ்க ப்தொ்டங்்கபப�ற்ைது. ்தற்ப�ொது 189 ேொடு்கள் 
உறுபபுேொடு்களொ்க உள்ளன. இ்தனுட்டய அடிப�ட்ட 
பேொக்கம் உை்கம் முழுவதிலும் நிதி மற்றும் வளர்ச்சியின் 
நிடைத்த ்தன்டமடய உறுதிப�டுததுவ்தொகும். 
இ்தனுட்டய முககிய நி்கழச்சிநிரல் �ன்னொட்டளவில் 
நிதி சொர்ந்த ஒததுடழபட� பமம்�டுததுவது, �ன்னொடடு 
வணி்கதட்தயும் ேொணயச் பசைொவணிடயயும் 
உறுதியொ்க டவததிருத்தல் ஆகியடவயொகும். 
இவ்வடமபபு �ணம் பசலுததுவதில் சமநிடைப 
பிரச்சடன்கடள (ஏபனனில் இநேொடு்களொல் ்தங்்கள் 
இைககுமதி்களுககு �ணம் பசலுத்த முடிவதில்டை) 
சநதிககும் ேொடு்களுககுக ்க்டன் வழங்கும். ஆனொல் 
்க்டன் வொங்கும் ேொடு்கள் மீது இவ்வடமபபு வரவு 
பசைவுததிட்டங்்கடளச் சுருககு்தல், பசைவு்கடளச் 
சுருககு்தல் ப�ொன்ை ்கடுடமயொன நி�ந்தடன்கடளச் 
சுமததுகிைது. இநே்டவடிகட்க்கள் ப�ரும்�ொலும் 
வளரும் ேொடு்களொல் விரும்�ப�டுவதில்டை. 
ஏபனனில் மக்களுககு மொனியம் வழங்கும் �ல்பவறு 
திட்டங்்கடளக ட்கவி்ட பவணடிய சூழல் உருவொகிைது. 

�ன்னொடடு நிதியடமபபின் (IMF) 
பேொக்கங்்கள்: உை்க அளவில் நிதி சொர்ந்த 
ஒததுடழபட�ப ப�ணுவது, நிதி நிடைடய 
உறுதியொன்தொ்க டவததிருத்தல், �ன்னொடடு 
வணி்கததிற்கு வசதி்கள் ஏற்�டுததிக ப்கொடுப�து, 
பவடை வொயபபிடனப ப�ருககுவது, நீடித்தப 
ப�ொருளொ்தொர வளர்ச்சி, உை்கம் முழுவதிலும் 
வறுடமடய ஒழிப�து என்�னவொகும்.

 3.4   ப�ொருககுபபின் ஐபரொப�ொவில் 
மக்கள் ேை அரசு்கள் 

மக்கள் ேை அரசு (Welfare State) எனும் 
பசொற்பைொ்டர், அரசொங்்கபம மக்களின் சமூ்கப 
ப�ொருளொ்தொர ேைன்்களுககுப ப�ொறுபபு என்ை 
ப்கொட�ொடட்டக குறிப�்தொகும். இவ்வொறு 
மக்களுககுப �ொது்கொபபு வழங்குவது சட்டம் 
ஒழுங்ட்கப �ரொமரிப�து என்�ப்தொ்டல்ைொமல் 
அரசொங்்கததின் ப�ொறுபட� பமலும் 
விரிவு�டுததுவ்தொகும். இபப�ொது அரசொங்்கம் 

மக்களின் ேைடனப �ொது்கொப�்தற்்கொ்கப 
�ைவழி்களில் ்தடையீடுபசயகிைது. எடுததுக்கொட்டொ்க 
சட்டங்்களின்மூைம் ப்தொழிைொளர்்களுககுப 
�ணியி்டங்்களில் எத்தடன மணிபேர பவடை, 
குடைந்த�டச ஊதியம், �ொது்கொப�ொன �ணிச்சூழல் 
ஆகியவற்டையும் பவறு �ைவற்டையும் 
உறுதிப�டுததுகிைது. ஐபரொப�ொ முழுவதிலும் 
ப�ொருககுப பின்னர் அரசு்களும் மக்களும் மு்தல் 
உை்கபப�ொருககுப பின்னர் ்தொங்்கள் அனு�வித்த 
ப�ொருளொ்தொர இன்னல்்கடளயும் பவடையில்ைொத 
திண்டொட்டதட்தயும் மீணடும் சநதிக்கத ்தயொரொ்க 
இல்டை. சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிடம்கடள 
உறுதிப�டுததுவப்தொடு, அ்தற்கும் பமைொ்க மக்கள் 
ேைனுக்கொன விரிவொன சமூ்க ேைததிட்டங்்கடள 
ஏற்றுக ப்கொணடுள்ளன. மக்களொடசி முடை இல்ைொ்த 
ேொடு்களிலும் (எ.்கொ. ேொசிச பெர்மனி, ்கம்யூனிச 
ேொடு்கள்) விரிவொன மக்கள் ேைச் பசடவ்கள் 
பமற்ப்கொள்ளப�ட்டொலும் மக்கள் ேை அரசு எனும் 
பசொற்பைொ்டர் மக்கள் சிவில் மற்றும் அரசியல் 
உரிடம்கடள அனு�விககின்ை ேொடு்கடளக 
குறிப�்தற்்கொ்க மடடுபம �யன்�டுத்தப�டுகிைது. 
பமற்கு ஐபரொப�ொவிலுள்ள அடனதது ேொடு்களுபம 
்தற்ப�ொது மக்கள் ேை அரசு்கபள. அநேொடு்களில் 
மக்களுககு இைவச மருததுவமும் பசடவ்களும் 
அளிக்கப�டுகின்ைன. இருபபினும், முதிபயொர் 
எணணிகட்க அதி்கரிப�ொலும் குடிபயற்ைங்்கள் 
ப�ொன்ைவற்ைொலும்  மக்கள் ேை அரசு்கள் ்தற்ப�ொது 
ப�ரும் அழுத்தததிற்குள்ளொகியுள்ளன.

1942இல்  பிரிட்டன் ப�ொதுவொ்க ப�வரிடஜ் 
அறிகட்க (Beveridge Report) என்ைடழக்கப�ட்ட 
அறிகட்கடய பவளியிட்டது. அவ்வறிகட்கயில், 
ப�ொது ேைனுககுப ப�ருந்தட்ட்களொ்க உள்ள 
வறுடம, பேொய ஆகியவற்டை பவற்றிப்கொள்ள, 
ப�ொதுமக்களுககு அதி்க வருமொனதட்த அளிப�து, 
உ்டல் ேைப�ொது்கொபபு, ்கல்வி, வீடடுவசதி, 
பவடைவொயபபு ஆகியவற்டை வழங்கும் �ை 
திட்டங்்கள் ப்தொகுப�ொ்க இ்டம் ப�ற்றிருந்தன. 

ப�ொருககுப பின்னர் பிரிட்டனில்  ப்தொழிைொளர் 
்கடசி ஆடசியடமத்தது. “ப்தொடடிலிலிருநது ்கல்ைடை 
வடர” மக்கடளக ்கவனிததுகப்கொள்ளும் 
திட்டங்்கடள பமற்ப்கொள்ளபப�ொவ்தொ்க அவ்வரசு 
உறுதியளித்தது. மக்களுககு விரிவொன அளவில் 
ப்தசிய ேைச் பசடவயின் மூைம் இைவச 
மருததுவ வசதி, முதிபயொர்ககு ஓயவூதியம், 
பவடையற்பைொர்ககு உ்தவிதப்தொட்க ப�ொன்ை 
நிதியு்தவி்கள் குழநட்த ேை பசடவ்கள், 
குடும்�ேைச்பசடவ்கள் ஆகியவற்டை 
வழங்குவ்தற்்கொ்கப �ை சட்டங்்கள் இயற்ைப�ட்டன. 
அடனவருககுமொன இைவசப �ள்ளிக ்கல்வி 
என்�்தற்கு பமைொ்க இடவயடனததும் 
அளிக்கப�ட்டன. 
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்பாடச்சுருககம்
�	இரண்டொம் உை்கபப�ொர் 1939 மு்தல் 1945 வடர ேட்டப�ற்ைது. ஐபரொப�ொ, ஆபரிக்கொ, ஆசியொ �சிபிக 

என ஏைத்தொழ உைகின் அடனததுப �குதி்களிலும் இபப�ொர் ேட்டப�ற்ைது. ப்தொ்டக்கததில் பிரிட்டன், 
பிரொன்சு, பின்னர் பசொவியத யூனியன், அபமரிக்க ஐககிய ேொடு்கள் ஆகிபயொடரக ப்கொண்ட பேசேொடு்கள் 
அணி அச்சு ேொடு்களொன பெர்மனி, இத்தொலி, ெப�ொன் ஆகியவற்றிற்கு எதிரொ்கப ப�ொரிட்டன. 

�	ப்தொ்டக்கததில் ஐபரொப�ொவில் பெர்மனியும் கிழககுப�குதி்களில் ெப�ொனும் �ை பவற்றி்கடளப ப�ற்ைன. 
இருந்தப�ொதிலும் அபமரிக்கொ ்தனது மொப�ரும் வளங்்களு்டன் பேசேொடு்கள் அணியில் பசர்ந்த பின்னர் 
பெர்மனி ெப�ொன் ஆகிய இரு ேொடு்களும் �ை நீண்ட சணட்டககுப பின்னர் ப்தொற்்கடிக்கப�ட்டன. 
ஐபரொப�ொவில் இபப�ொர் 1945 பம மொ்தததில் முடிவுற்ைது. ஆனொல் ஆசியொவில் ஹிபரொஷிமொ 
ேொ்கசொகி ஆகியவற்றின்மீது அபமரிக்கொ அணுகுணடு்கடள வீசிய பின்னர் 1945 ஆ்கஸ்டடில் ்தொன் 
முடிவட்டந்தது. 

�	ப�ொருககுப பிநட்தய உை்கம், அபமரிக்க ஐககிய ேொடு்கள், ஐககிய பசொவியத பசொசலிஸக குடியரசு்கள் 
என்ைடழக்கப�ட்ட இரு வல்ைரசு்களின் எழுச்சிடயக ்கணணுற்ைது. இரு ேொடு்களும் ஆயு்தபப�ருக்கக 
குறிப�ொ்க, அணு ஆயு்தப ப�ருக்கப ப�ொடடி்களில் ஈடு�ட்டன. 

�	ப�ொரின் ப�ொது பெர்மனி, யூ்தர்்கடள சிதரவட்த மு்கொம்்களில் ப்கொன்று குவிப�து எனும் பமொசமொன 
வழிமுடைடய ்கட்டபபிடித்தது. ஏைத்தொழ ஆறு மில்லியன் யூ்தர்்கள் இந்த மு்கொம்்களுககு 
ப்கொணடுபசல்ைப�டடு சிதரவட்தபசயயப�டடுக ப்கொல்ைப�ட்டனர்.

க்லச்ஜசொறகள்

த்பரழிவு Devastation/ 
havoc total destruction

த்பார ோட்டம் Belligerent one eager to fight / aggressive
மீணஜடழுகிற Resurgent rising again
கடுஙதகா்பம் Resentment a feeling of deep and bitter anger

இழபபீடுகள் Reparations
compensation exacted from a defeated 
nation by the victors

த்பாரத்�ளொடஙகள் Armaments weapons
�யககம் Reluctance unwillingness
கட்டாய இராணுெ தசெ்ெககு 
அ்ழககப்பட்ட

Conscripted compulsory military service

்ம்த்திண்்ம Morale sense of confidenc

ெ்�த்துக ஜகால்லு�ல் Slaughter
kill a large number of people 
indiscriminately

்பல்கிப ஜ்பருகு�ல் Proliferation a  rapid increase
்பறிமு�ல் ஜசெய்யப்பட்ட Confiscated seized / took away
குடி்செத்ஜ�ாகுதி Ghettos slums
்மறுப்பா்ண / எதிரொககு Veto a vote that blocks a decision / negative vote
ெரம்பு / எல்்ல Ambit range
மீளாத்துயரம் Scourge eternal suffering
கடு்்மயா் Stringent tough

இததிட்டங்்களின் �ைன்்கள் முதிபயொர் 
ஓயவூதியம், பவடையற்பைொர்க்கொன 
உ்தவிதப்தொட்க ஆகியவற்டைப ப�ொறுத்த அளவில் 
�ணப �ரிமொற்ைததின் மூைமொ்கவும் ஏடனய 
ேைன்்கள், இைவசச் பசடவ்கள் மூைமொ்கவும் 

மக்கடளச் பசன்ைட்டந்தன. இவற்றிற்கு பமைொ்க 
இநேொடு்களில் ப�ொருளொ்தொர ஏற்ை்தொழவு்கடள 
குடைப�்தற்்கொ்க முற்ப�ொககு வரிவிதித்தலின் 
மூைம் அதி்கமொ்க வருமொனம் ஈடடுபவொர் மீது 
அதி்கவரி விதிக்கப�ட்டது. 
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7.  எபப�ொது ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் �ட்டய 
சொசனம் ட்கபயழுத்தொனது?
அ) ெுன் 26, 1942
ஆ) ெுன் 26, 1945
இ) ெனவரி 1, 1942
ஈ) ெனவரி 1, 1945

8.  �ன்னொடடு நீதிமன்ைததின் ்தடைடமய்கம் 
எங்ப்க அடமநதுள்ளது?
அ) நியூயொர்க
ஆ) சி்கொப்கொ
இ) ைண்டன் 
ஈ) தி பெக

II) தகாடிட்ட இடஙக்ள நிரபபுக
1.  இரொணுவ நீக்கம் பசயயப�ட்ட 

�குதிடய ஹிடைர் ்தொககினொர்.
2.  இத்தொலி,  பெர்மனி, ெப�ொன் 

ஆகியவற்றிககிட்டபயயொன ஒப�ந்தம் 
 என அடழக்கப�ட்டது.

3.   ்க்டன் குத்தட்கத திட்டதட்தத 
ப்தொ்டககி டவத்தொர்.

4.  1940இல் ரொஜினொமொ பசய்த பிரிட்டன் பிர்தமர் 
 ஆவொர்.

5.  “இவ்வளவு குடைவொன ே�ர்்களுககு, 
இவ்வளவு அதி்கமொபனொர் இவ்வளவு அதி்கமொ்க 
்க்டடமப�டடிருப�து” என  ன் 
வீரததிற்கு சர்ச்சில் பு்கழொரம் சூடடினொர்.

6.   என்�து ப்தொடைவிலிருநப்த  
எதிரி்களின் ப�ொர் விமொனங்்கடளக 
்கணடுபிடிப�்தற்்கொன ஒரு ்கருவி.

7.   உை்களொவிய மனி்த உரிடம்கள் பிர்க்டனம் 
மனி்த உரிடம்கள் குறிதது 
பிரிவு்கடளக ப்கொணடிருந்தது. 

8.   பிரிட்டனில் இரண்டொம்  உை்கபப�ொருககுப 
பின்னர் வொக்களிபபின் மூைம் அதி்கொரததில் 
அமர்த்தப�ட்டவர்  ஆவொர்.

III) செரியா் கூற்றத் த�ரவு ஜசெய்யவும்
1. i)      வங்கித ப்தொழில் யூ்தர்்களின் முககியமொன 

வணி்க ே்டவடிகட்கயொகும்.
 ii)    ஹிடைர்  யூ்தர்்கடளத துன்புறுததினொர்.
 iii)   சிதரவட்த மு்கொம்்களில் யூ்தர்்கள் 

ப்கொல்ைப�ட்டனர்.
 iv)   ்தற்ப�ொது ஐககிய ேொடு்கள் சட� 

129 ேொடு்கடள உறுபபு ேொடு்களொ்கக 
ப்கொணடுள்ளது.

அ) i), ii) சரி    ஆ) i), iii) சரி
இ) iii), iv)  சரி ஈ)  i) சரி மற்றும் ii), iii), iv) ்தவறு

I.   செரியா் வி்ட்யத் 
த�ரவு ஜசெய்யவும்

1.  ெப�ொன் சரணட்டவ்தொ்க 
எபப�ொது முடைப�டி 
ட்கபயழுததிட்டது?
அ) பசம்்டம்�ர் 2, 1945
ஆ) அகப்டொ�ர் 2, 1945
இ) ஆ்கஸ்டு 15, 1945
ஈ) அகப்டொ�ர் 12, 1945

2.  �ன்னொடடுச்  சங்்கம் உருவொக்கப�டுவதில் 
முன்முயற்சி எடுத்தவர் யொர்?
அ) ரூஸ்பவல்ட
ஆ) பசம்ப�ர்லின்
இ) உடபரொ வில்சன்
ஈ) �ொல்டுவின்

3.  ெப�ொனியக ்கப�ற்�ட்ட அபமரிக்க 
்கப�ற்�ட்டயொல் எங்ப்க ப்தொற்்கடிக்கப�ட்டது?
அ) கவொ்டல்ப்கனொல் ப�ொர் 
ஆ) மிடபவ ப�ொர்
இ) பைனின்கிபரடு ப�ொர்
ஈ) எல் அைொபமயன்ப�ொர்

4.  அபமரிக்கொ ்தனது மு்தல் அணுகுணட்ட 
எங்ப்க வீசியது?
அ) ்கவொசொகி
ஆ) இன்பனொசிமொ
இ) ஹிபரொஷிமொ
ஈ) ேொ்கசொகி

5.  ஹிடைர் எவடர மி்கவும் ப்கொடுடமப 
�டுததினொர்?
அ) ரஷயர்்கள்
ஆ) அபரபியர்்கள்
இ) துருககியர்்கள்
ஈ) யூ்தர்்கள்

6.  பெர்மனிபயொடு மியூனிச் உ்டன்�டிகட்கயில் 
ட்கபயழுததிட்ட பிரிட்டன் பிர்தமர் யொர்?
அ) பசம்�ர்லின்
ஆ) வின்ஸ்்டன் சர்ச்சில்
இ) ைொயிட ெொர்ஜ்
ஈ) ஸ்ப்டன்லி �ொல்டுவின்

்பயிறசி
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2.  கூறறு: குடியரசுத்தடைவர் ரூஸ்பவல்ட 
அபமரிக்கொ ்தனது ்தனிததிருககும் 
ப்கொள்ட்கடய மொற்றியடமக்க பவணடும் 
என்�ட்த உணர்ந்தொர்.

  காரணம்: அவர் 1941இல் ்க்டன் குத்தட்கத 
திட்டதட்த ப்தொ்டங்கினொர்.

அ)   கூற்றும் ்கொரணமும் சரி.
ஆ)   கூற்று சரி ஆனொல் ்கொரணம் ்தவறு.
இ)   ்கொரணம் கூற்று ஆகிய இரணடுபம 

்தவைொனடவ.
ஈ)   ்கொரணம் சரி ஆனொல் அது கூற்று்டன் 

ப�ொருந்தவில்டை.
IV)  ஜ்பாருத்துக
1.    பிளிடஸ்கிரிக  -  ரூஸ்பவல்ட
2.   ரொயல் ்கப�ற்�ட்ட  -   ஸ்்டொலின் கிபரடு
3.   ்க்டன் குத்தட்க  -  சொைபமொன் தீவு
4.   பவொல்்கொ  -  பிரிட்டன்
5.   கவொ்டல்ப்கனொல்  -  மின்னல் பவ்கத்தொககு்தல்

V) சுருகக்மாக வி்டயளிககவும்
1.  பெர்மனியு்டன் ப்தொ்டர்புட்டய பவர்பசயல்ஸ் 

உ்டன்�டிகட்கயின் முககியச் சரததுக்கடளக 
குறிபபிடு்க.

2.  மு்தல் உை்கபப�ொருககுப பிநட்தய 
உை்கததின் மூன்று முககிய  சர்வொதி்கொரி்கள் 
யொவர்?

3.  ஹிடைர் பெர்மனி மக்களின் ஆ்தரடவ 
எவ்வொறு ப�ற்ைொர்?

4.  முததுத துடைமு்க நி்கழடவ விவரி.
5.  ப�வரிடஜ் அறிகட்க குறிதது நீ அறிந்தது 

என்ன?
6.  பிபரட்டன் உடஸ் இரடட்டயர்்களின் 

ப�யர்்கடளக குறிபபிடு்க.
7.  �ன்னொடடு நிதியடமபபின் (IMF) பேொக்கங்்கள் 

யொடவ?

VI).   ஒவஜொரு �்லபபின கீழும் 
ஜகாடுககப்பட்டுள்ள வி்ாககளுககு  
வி்டயளிககவும்

1.  ஸ்்டொலின் கிபரடு ப�ொர்
அ)  பெர்மனி ஸ்்டொலின் கிபரட்ட எபப�ொது 

்தொககியது?
ஆ)  ஸ்்டொலின் கிபரடின் முககிய உற்�ததிப 

ப�ொருள்்கள் யொடவ?
இ)  ஸ்்டொலின் கிபரட்டத ்தொககுவ்தற்கு 

ஹிடைர் தீடடிய திட்டததின் ப�யபரன்ன?
ஈ)  ஸ்்டொலின் கிபரடு ப�ொரின் 

முககியததுவபமன்ன?

2.   ப்தன்கிழககு ஆசியொடவ ெப�ொன் ஆககிரமித்தல் 
அ)  ெப�ொனி்டம் வீழந்த ப்தன்கிழககு ஆகிய 

ேொடு்களின் ப�யர்்கடளக குறிபபிடு்க
ஆ)  �சிபிக �குதியில்  பேசேொடு்கள் சநதித்த 

பின்னட்டவுக்கொன ்கொரணங்்கடளக 
்கணககிடு்க.

இ)  மிடபவ ப�ொரின் முககியததுவம் யொது?
ஈ)  �ர்மொவில் வொழநது ப்கொணடிருந்த 

இநதியர்்களுககு என்ன பேர்ந்தது?
3.  ப�ொதுச்சட�யும் �ொது்கொபபுக ்கவுன்சிலும்

அ)  �ொது்கொபபுக ்கவுன்சிலின் நிரந்தர 
உறுபபினர் ேொடு்கடள �டடியலிடு்க.

ஆ)  ப�ரழிவு என்ைொல் என்ன?
இ)  ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் மனி்த உரிடம 

ஆடணயததின் ்தடைவர் யொர்?
ஈ)  மறுப�ொடண அதி்கொரம் (்தடுப�ொடண) 

என்ைொல் என்ன?
VII) விரிொ் வி்டயளிககவும்
1.  அ்டொல்ப ஹிடைரின் எழுச்சி மற்றும் வீழச்சி 

குறிதது  ஒரு ்கடடுடர வடரயவும்
2.  இரண்டொம் உை்கபப�ொரின் விடளவு்கடள 

ஆயவு பசய்க
3.  ஐககிய ேொடு்கள் சட�யின் அடமபபு, 

பசயல்�ொடு்கடள ஆயவு பசய்க.

VIII)  ்மாணெரகளின ஜசெயல்்பாடுகள்
1.  இரண்டொம் உை்கபப�ொரின் �ல்பவறு 

்கட்டங்்கடளப �ற்றிய �்டங்்கடளக ப்கொணடு 
ஒரு பசருப்கடு (Album) ்தயொர் பசயய குழுவொ்க 
மொணவர்்கடள ஈடு�டுத்தவும்.

2.  உை்கஅடமதிடயப ப�ணுவதில் ஐககிய 
ேொடு்கள் சட�யின் பவற்றி அல்ைது ப்தொல்வி 
குறிதது வகுபபில் விவொ்தம் பசயயவும்.

3.  உை்க வடர�்டததில் அச்சு ேொடு்கள், 
பேசேொடு்கள், இரண்டொம் உை்கபப�ொரின் 
முககிய ப�ொர்க்களங்்கள் ஆகியவற்டைக 
குறிக்கவும்.

IX)   ெ்ர்படப ்பணி
உை்க வடர�்டததில் கீழக்கண்டவற்டைக 
குறிக்கவும்
1.  அச்சு ேொடு்கள்
2.  பேச ேொடு்கள்
3.  ஹிபரொஷிமொ, ேொ்கசொகி, ெவொய தீவு, 

மொஸ்ப்கொ, சொன் பிரொன்சிஸ்ப்கொ
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்கொைகப்கொடு
• 1939 - இரண்டொம் உை்கபப�ொரின் ப்தொ்டக்கம்
• 1940 - பிரிட்டன் ப�ொர்
• 1941 - முததுத துடைமு்க நி்கழவு
• 1942 - ஸ்்டொலின் கிபரடு ப�ொர்
• 1945 - இரண்டொம் உை்கபப�ொர் முடிவு / ஐககிய ேொடு்கள் சட� துவக்கம்

இைணயச் ெசயல்பா�

ஜசெயல்மு்ற
• கீழ்கொணும் உரலி / விடரவுக குறியீடட்டப �யன்�டுததி இச்பசயல்�ொடடிற்்கொன

இடணயப �க்கததிற்குச் பசல்ைவும்.

• திடரயில் ப்தொன்றும் வடர�்டததில் 'Enter’ ப�ொத்தொடனச் பசொடுக்கவும்.

• கீபழ உள்ள பேரததிலிருநது உ்தொரணமொ்க (Ex.1939) ப்தர்நப்தடுக்கவும்,
பின்பு இரண்டொம் உை்கபப�ொரில் ே்டந்த நி்கழவு்களிடனப �ற்றி விளக்கமொ்க
ப்தரிநதுப்கொள்ள திடரயில் ப்தொன்றும் வடர�்டததில் எப்தனும் ஒரு இ்டததிடன
ப்தர்நப்தடுக்கவும்.

த்மறதகாள் நூல்கள்
1. R.D. Cornwell, World History in the Twentieth

Century, London: Longman, 1972.

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

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

4. Chris Harman, A People’s History of the
World (Delhi: Orient Longman, 2007)
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அறிமுகம்
இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின் 

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

ஐ்ரடாபபடாவின் மறுசீரயமபயப முன்னிறுததிய 
மடார்ஷல் திட்்ததின் மூலமடாக அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாடு ஐ்ரடாபபடாவின் நம்பிக்யகயய கவன்்து. 
்�டாவியத ரஷயடா்வடா ஆசிய–ஆபபிக்க நடாடுகளின் 
விடுதயலப ்படாரடாட்்ததிறகு ஆதரவளிதது அதன் 
மூலமடாக அந்நடாடுகளின் நல்கலணணதயதப 
கபற்து.

அணி்�ரடா நடாடுகளின் அயமபபு இரு 
வல்லரசுகளுக்கிய்்ய ஏறபட்்  முரணபடாட்ய்க் 
கட்டுக்குள்யவக்க ஒரளவு பஙகடாறறியது. 

அகமரிக்கக் கட்டுபபடாட்டிறகுள்ளிருந்து கவளிவரும் 
கபடாருட்டு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகள் ஒரு குழுமதயத 
இயக்கவடிவில் முன்கனடுததுச் க�ன்்ன. இது்வ 
ஐ்ரடாபபியப கபடாதுச்�ந்யத என்று மடாற்ங ககடாணடு 
இப்படாதுள்ள ஐக்கிய ஐ்ரடாபபடாவடாக உருபகபற்து. 
கபர்லின் சுவர் உய்க்கபபட்்்தடாடு பனிப்படார் 
கடாலம் முடிவுக்கு வந்தது.

 4.1  சீனப்புரட்சி
(அ) ப�ோருக்கு முன�ோன சீனோ

நீண் வரலடாறய்க் ககடாண் சீன நடாகரிகம் 
ஐ்ரடாபபடாயவவி் ்மம்பட்்தடாகும் ஆனடால் 
பதகதடான்பதடாம் நூற்டாணடின் கய்சியில் அதன் 
வளர்ச்சி ்தஙகியது. அதன் அர�ர்களடான மஞ்சுக்கள் 
சீனடாயவ ஏ்க்குய்ய 1650 ஆணடுகள் ஆட்சி 
புரிந்திருந்தனர். ஆட்சியதிகடாரமடானது ஞடானம் 
ககடாண் அதிகடாரிகளடாக கருதபபட்் மடாண்ரின்கள் 
எனும் நிலவுய்யமயடாளர் வ�ம் இருந்தது. �டாதடாரண 
விவ�டாயிகள் அதிகமடான வரிவிதிபபினடாலும் 
மிதமிஞ்சிய குததயக வசூலிபபடாலும் குய்ந்த நிலம் 
ககடாண்வர்களடாக விளஙகியதடாலும் கடுயமயடான 
படாதிபபுகளுக்குட்பட்டு வறுயமயின் பிடியில் சிக்கித 
தவிததனர்.  சில இருபபுபபடாயதப பணிகளும் 
கபடாறியியல் நிபுணததுவம் ககடாண் சில பணிகளும் 
நய்கபறறிருந்தடாலும் கதடாழிற�டாயலகள் ்படாதிய 
அளவில் உருவடாகவில்யல.

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

கறறலின ப�ோக்கஙகள்

இரண்ோம் 
உலகப்ப�ோருக்குப்  
பிந்தய உலகம்
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அரசியல் - கபடாருளடாதடார அதிருபதி பல 
இ்ஙகளில் விவ�டாயிகயள எழுச்சியய்யச் 
க�ய்தது. யதபிங கலகம் (1850-64) இஙகு ஒரு 
முக்கிய எழுச்சியடாகும். இருபது மில்லியன் மக்கள் 
வயதக்கபபட்டிருந்தனர். சீன அரசு அதிருபதியய 
�ம்படாதிததுக் ககடாணடிருந்த அ்த்வயளயில் 
அந்நடாட்டின் கபடாருளடாதடாரதயத கவளிநடாட்டு 
வியடாபடாரததிறகுத தி்ந்துவி் ஐ்ரடாபபிய 
நடாடுகள் நிர்பபந்திதது கடும் கநருக்கடியய 
ஏறபடுததின. முய்்ய 1832லும் 1848லும் ந்ந்த 
அபினிப்படார்களில் ்தடால்வியயச் �ந்திதத சீனடா 
முதன்முய்யடாக ்மறகததிய ஏகடாதிபததிய 
�க்திகளுக்கு தன் துய்முகஙகயளத  
தி்ந்துவிட்்து. இம்முடிவினடால் கபடாருளடாதடாரச் 
சுரண்லும் சீனமக்கள் ்மலும் வறுயமக்குத 
தள்ளபபட்்தும் ந்ந்்தறியது.

ஐ்ரடாபபியர்களின் வருயக கவளிநடாட்டினர் 
மீது கடும்கவறுபபு ஏறப்க் கடாரணமடாக இருந்தது. 
இவற்்டாடு ்படாரில் ஏறபட்் ்தடால்வி ்மறகததிய 
கல்வியறிவு கபற் அறிஞர்களி்ம் சீர்திருததஙகயள 
அறிமுகபபடுதத ்கடாரிக்யக யவக்கத தூணடியது. 
கல்வியறிவு கபற் சிறுபடான்யமக் கூட்்ம் ஒன்றின் 
வழிகடாட்டுதலினடால் சிறுவயதினரடான ்பரர�ர் 
1898இல் நூறுநடாட்கள் சீர்திருததம் என்் கபயரில் 
வரிய�யடாக சில சீர்ததிருததஙகயளத துவக்கினடார். 
இச்சீர்திருததஙகள் பழயமவடாதிகளி்மிருந்தும் 
அர�ரின் படாதுகடாவலரடாகத திகழ்ந்த ்பரரசியடாரடான 
சூ சி யி்மிருந்து கடும் எதிர்பபியனக் கிளபபின. 
்பரரசியடார் ்பரர�யர சிய்யில் தள்ளிய்தடாடு 
சீர்ததிருததஙகயளப பு்ந்தள்ளினடார்.

ஆற்ல் இழந்து பலவீனமடாய் இருந்த மஞ்சுஅரசு 
முதல் உலகப்படாருக்கு முந்யதய இரணடு 
வரு்ஙகள் வயர ஆட்சி க�ய்தது.
(ஆ) 1911ஆம் ஆணடு சீனப்புரட்சி

மஞ்சு வம்�ததின் சியதவு 1908ஆம் ஆணடு 
்பரரசின் படாதுகடாவலரடாயிருந்த ்பரரசியடார் 
தடா்வகரின் மரணத்தடாடுத துவஙகியது. புதிய 
்பரர�ர் இரணடு வய்த நிரம்பியவர் என்் 
நியலயில் மடாகடாண ஆளுநர்கள் சுதந்திரமடாகச் 
க�யல்ப்லடாயினர். உள்ளூர் இரடாணுவக் கிளர்ச்சி 
1911ஆம் ஆணடு அக்்்டாபரில் ஏறபட்டு அதன் படாதிபபு 

பலமட்்ஙகளில் பரவியது. மடாகடாண ஆளுநர்கள் 
மஞ்சு அரசின் பிரதிநிதிததுவஙகயள உதறித 
தஙகள் சுதந்திரதயதப பிரக்னபபடுததலடாயினர். 
இக்கடாலக் கட்்ததில் நடுததர வர்க்கததிலிருந்து 
சில தயலவர்கள் உருவடாகியிருந்தனர். 
அவர்களில் ்டாக்்ர் �ன் யடாட் க�ன்னும் ஒருவர். 
சீனடாவில் ஏறபட்் எழுச்சியயப பறறி அகமரிக்க 
நடாளிதழ்களின் மூலமடாக அறிந்து ககடாண் ்டாக்்ர் 
�ன் யடாட் க�ன் ஷடாஙகடாய் நகயர வந்தய்யந்ததும் 
அங்க அவர் சீனக் குடியரசின் தறகடாலிக 
குடியரசுததயலவரடாகத ்தர்ந்கதடுக்கபபட்்டார். 
ஆனடால் மஞ்சுஅரசின் நிர்வடாகததில் முன்பு 
அயமச்�ரடாகப பணியடாறறிய யுவடான் ஷி-்க 
வ்பகுதி நவீன இரடாணுவததின் முழுக் 
கட்டுபபடாட்ய்யும் தன்னி்ம் யவததிருந்தடார். 
அவர், சிறு வயது ்பரர�ர் பதவி்ய்க் கடாரணமடாக 
இருந்தவர்கயள வலியுறுததி ்பரர�யரப 
பதவியய விட்டு விலகச் க�ய்யும் முயறசியில் 
கவறறிகண்டார். அஙகு ஒரு குடியரசும் 
ஏறபடுததபபட்்து.

்ோக்்ர் சன யோட் சசன 
(1866-1925)
ஒரு ஏழ்யமயடான 
குடும்பததில் கடாண்ன் 
நகரததின் அரு்க பி்ந்த 
்டாக்்ர் �ன்யடாட் க�ன், 
நவீன சீனடாவின் தந்யத, 
ஒரு கிறிததவப பள்ளியில் 
கல்வி கபற்்தடாடு 

கிறிததவரடாகவும் மடாறினடார். ஹடாஙகடாங 
நகரில் மருததுவப பயிறசி கபற்டார். அரசியலில் 
ஆர்வம் ககடாணடிருந்த அவர் 1895இல் 
மஞ்சுக்களுக்கு எதிரடான கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்்டார். 
அவகவழுச்சி ்தடாற்தடால் அடுதத பதினடாறு 
ஆணடுகளுக்கு அவர் நடாடுது்ந்து வடாழும் 
நியல ஏறபட்்து. இக்கடாலதயத சீனடாவிறகு 
கவளி்ய கல்வி பயின்று ககடாணடிருந்த 
சீன மடாணவர்களிய்்யயும் அயல்நடாட்டில் 
வசித்தடாரி்மும் ்தசியச் சிந்தயனயய 
வளர்தகதடுக்கப பயன்படுததிக் ககடாண்டார். 
அவர் 1905ஆம் ஆணடு ்்டாக்கி்யடாவில் 
யவதது ஒரு அரசியல் கட்சியயத துவக்கினடார்.  
அது்வ 1912இல்  ்கடாமிங்டாங என்றும் ்தசிய 
மக்கள் கட்சி என்றும் உருகவடுததது. ்தசியம், 
ஜனநடாயகம்,  மக்களின் வடாழ்க்யக முய் 
ஆகிய மூன்று கூறுகயளக் ககடாண் அவர்தம் 
ககடாள்யக ்�டாஷியலிஸச் சிந்தயனயய்ய 
உச்�மடாகக் கருததில் ககடாண்து. 

்தபிங கலகம்
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இ) யுவோன ஷி-பகயும் அதன பினனரும் :
யுவடான் ஷி ்கயின் கீழ் சீனடா நடான்கு வரு்ம் 

ஒருயமபபடாட்டு்ன் விளஙகியது. ஆனடால் யுவடான் 
ஜனநடாயகததிறகும் குடியரசுக்கும் எதிரடானவர் என்பது 
கதளிவடானது.  ் கடாமிங்டாங 
கட்சி  நசுக்கபபட்்து. 
யுவடான் மஞ்சூரியடா 
மீதும் ஷடாணடுங மீதும் 
ஜபபடான் கபடாருளடாதடாரக் 
க ட் டு ப ப டா ட் ய ் 
நிறுவ உ்ன்பட்்து 
் த சி ய வ டா தி க ளி ன் 
படார்யவயில் அவரது 
க�ல்வடாக்யகச் �ரிததது. 
1916ஆம் ஆணடு அவரது 
ம ர ண த தி ற கு ப பி ன் 
அடுததப பனிகரணடு 
ஆணடுகளுக்கு ஒரு 
குடியரசுத தயலவர் நியமிக்கபபட்டிருந்தடாலும் 
அவவரசு கபயரளவில் மட்டு்ம நடுவண தன்யமயயக் 
ககடாணடிருந்தது. இது்படான்  ் கட்டுபபடாடு தளர்ந்த 
சூழலில் சீனக்க்றகயர நகரஙகளடான ஷடாஙகடாய்க்கும் 
கடாண்னுக்கும் நடு்வ �ன்யடாட் க�ன் க�யல்பட்டுக் 
ககடாணடிருந்த ்படாது அ்த ்வயளயில் வ்க்குச் 
சீனடாவில் மடார்க்ஸியக் ககடாள்யக க�ல்வடாக்கு கப்த 
துவஙகியிருந்தது.

மோ பச –துங ( 1893 – 1976)
கதன்கிழக்குச் சீனடாவில் 

உள்ள ஹனடான் நகரில் மடா 
்�-துங பி்ந்தடார். அவரது 
தந்யதயடார் க�ல்வச்க�ழிபபடான 
விவ�டாயிகளில் ஒருவர் 
என்ப்தடாடு மஞ்சுக்களின் 
ஆட்சியய ஆதரிததவரடாவடார். 

வடாசிபபதில் மிகுந்த ஆர்வஙககடாண்  
மடா  ்�-துங தன் தி்யமயடால் 
�டாஙஸியடாவிலிருந்த இயள்யடார் கல்லூரியில் 
இ்ம்பிடிததடார். அ்த ஆணடு (1911) சீனடாவில் 
புரட்சி கவடிததது. புரட்சிபபய் ஒன்ய் 
உருவடாக்கிய ்படாதும் வியரவில் அதிலிருந்து 
விலகி �டாஙஸியடாவிலிருந்த ஆசிரியர் பயிறசிக் 
கல்லூரியில் ்�ர்ந்தடார். அஙகிருந்து நகர்ந்து 
பீகிங நகயரச் க�ன்று ்�ர்ந்த அவர் பீகிங 
பல்கயலக்கழக நூலகததில் உதவி நூலகரடாகப 
பணியில் ்�ர்ந்தடார். அதிலிருந்து ஓரடாணடுக்குப 
பின் ஹனடான் நகயர யமயமடாகக் ககடாணடு 
தனது அரசியல் வடாழ்க்யகயயத துவஙகிய 
அவர் ஒரு முழு கபடாதுவுய்யமவடாதியடாக 
மடாறியிருந்தடார்.

ஈ) சீனப் ச�ோதுவு்்்மக் கட்சி
புரட்சிக்கும் அ்தடாடு 

இயணந்து சீனப 
ப ழ ய ம வ டா தி க ளி ன் 
வீழ்ச்சிக்கும் பின்னர் 
கன்பூசியசின் சிந்தயனகள் 
பு்ந்தள்ளபபட்டு 1917இல் 
ஏறபட்் ரஷயப புரட்சி்யடாடு 
மடார்கஸ, கலனின் 
்படான்்வர்களின் சிந்தயன 
வலுபகபற்து.       மடார்க்ஸியதயத 
கறகும் விதமடாக 1918இல் பீகிங பல்கயலக்கழகததில் 
ஒரு அயமபபு உருவடாக்கபபட்்து. இவவயமபபடால் 
ந்ததபபட்்க் கூட்்ஙகளில் கலந்துககடாண்வருள் 
மடா ்�-துஙகும் ஒருவர் ஆவடார். 

இதறகிய்யில், �ன் யடாட் க�ன், ரஷய 
ஆதரயவப கப் மடாஸ்கடாவிறகு ஷியடாங ்க 
்ஷக்யக அனுபபினடார். ரஷயர்கள் சீனடாவுக்கு 
யமக்்கல் ்படா்ரடாடியன அனுபபினர். அவர் 
்கடாமிங்டாஙயக  மறுசீரயமபபிறகு உட்படுததி 
அயத பிரபலமடான கட்சியடாக மடாறறிய்தடாடு 
புரட்சிபபய்யய உருவடாக்கவும் உதவி புரிந்தடார். 
கனடான் நகரில் வம்்படாவடா இரடாணுவ யமயம் 
அயமக்கபபட்டு அதில் ரஷய அதிகடாரிகள் 
பயிறசியடாளர்களடாக நியமிக்கபபட்்னர். அதன் 
முதல் இயக்குநரடாக ஷியடாங ்க-்ஷக் 
கபடாறுபபிலிருந்தடார். சீனப கபடாதுவுய்யம 
கட்சிக்கும் ்கடாமிங்டாஙகிறகுமிய்்ய ஏறபட்் 
கூட்்ணியின் கடாரணமடாக சூ-கயன்-லடாய் அரசியல் 
க�யல்படாடுகளுக்கடான கபடாறுபயப வகிததடார்.

பகோமிங்ோஙகும் ஷியோங பக-பேக்கும்
�ன் யடாட் க�ன் 

இ்ந்தபின் ்கடாமிங்டாஙயக 
க ப டா து வு ய ் ய ம 
வயரயய்க்குள் அயமக்க 
விரும்பிய்படாதும் அதயன 
முழுவதுமடாகப கபடாதுவுய்யம 
் க டா ட் டு ப டா டு க ள டா ல் 
நி ர ப பி வி ் வி ல் ய ல . 
்கடாமிங்டாஙகின் தயலவரடாக 
ஷியடாங ்க – ்ஷக், 
கபடாதுவுய்யமக்கட்சியின் 
தயலவர்களடாக சூ-கயன்-லடாயும் மடா ்�–
துஙகும் விளஙகினர். கபடாதுவுய்யமவடாதததின் 
தீவிர விமர்�கரடான ஷியடாங தனது 
கட்சிக்குள்ளிருந்த கபடாதுவுய்யமவடாதிகயள 
முக்கிய கபடாறுபபுகளிலிருந்து விடுவிததடார். 
கபடாதுவுய்யமவடாதிகளின் க�ல்வடாக்்கடா 
கபருகத கதடா்ஙகி அவர்கள் கதடாழிலடாளர்கயளயும் 

யுவோன ஷி-பக

ஷியோங பக – பேக்

சூ-சயன-லோய்
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கிளம்பினர். அபபயணம் ஒரு �கடாபதமடாக 
மடாறியது. இபபயணததில் பஙகு கபற்்டார் 
கதடா்ர்ச்சியடாக ்கடாமிங்டாங பய்யினரடாலும்  
தனிபபட்் பய்கயளக் ககடாண் தளபதிகளடாலும் 
எதிர்பபுணர்வு மிக்க கடாட்டுவடாசிகளடாலும் கடும் 
கதடாந்தரவிறகும் அச்சுறுததலுக்கும் உட்பட்்னர். 
இவவடாறு கிளம்பிய 1,00,000 ்பரில் கவறும் 
20,000 ்பர் மட்டும் 1935இன் பிறபகுதியில் 
6,000 யமல்கயளக் க்ந்து ்ஷனிப பகுதியய 
க�ன்்ய்ந்தனர். ்மறககடாணடு அவர்க்ளடாடு 
மற் கபடாதுவுய்யமவடாதப பய்களும் 
்�ர்ந்து ககடாண்ன. 1937ஆம் ஆணடில் 
ஏ்க்குய்ய ஒரு ்கடாடி மக்களின் தயலவரடாக 
மடா்வடா அஙகீகரிக்கபபட்்டார். ்ஷன்ஷி, 
கடான்சூப பகுதிகளின் கிரடாமஙகளிலிருந்த 
கதடாழிலடாளர்கயளயும் விவ�டாயிகயளயும் 
குழுக்களடாக நிர்வகிதது அவர்களின் மூலமடாக 
கபடாதுவுய்யமவடாதிகள் சீனடாயவ தம்வ�பபடுதத 
மடா்வடா அடிததளமிட்்டார்.
ஜப்�ோனிய ஆக்கிரமிப்பு

ககடாரியடா மீது ஜபபடான் ககடாண் ்மடாகம் 
வலுவிழந்ததும் பின்தஙகியிருந்த சீனடாயவ 
ஆக்கிரமிக்கக் கடாரணமடாயிருந்தது. வ்பு்சீனப 
பகுதிகயள கதடா்ர்ச்சியடாக ஆக்கிரமிதது வந்த 
ஜபபடான் மஞ்சூரியடாயவத தனது இரடாணுவத 
தளமடாகப பயன்படுததியது. மடா்வடா ஜபபடானுக்கு 
எதிரடாக ் படாரி் ஷியடாங ் க-்ஷக் ் தயவ என்றும் 
அவர் ்கடாமிங்டாங மீது சிறிது கடாலததிறகடாவது 
கட்டுபபடாடு ககடாணடிருபபது அவசியம் என்றும் 
நியனததடார். இததயகயய கநறிபபடுததபபட்் 
சிந்தயனயடால் கபடாதுவுய்யமவடாதிகளின் 
மீதடானத தடாக்குதல் சிறிது சிறிதடாகக் 
குய்க்கபபட்்து. அ்த ்வயளயில் ஜபபடானிய 
நீட்சிக்கு எதிரடாக வலுவடான எதிர்வியன 
யகக்ககடாள்ளபபட்்து. எனினும் ஜபபடானியர்கள் 
சீனடாவின் ஒரு படாதியடான கிழக்குப பகுதியய 
்கடாமிங்டாங பய்கள் வலுவிழந்திருந்ததடால் 
முழுவதுமடாகக் யகபபறறினர்.
ச�ோதுவு்்்மவோதிகளின சவறறி

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

விவ�டாயிகயளயும் தஙகள் இரடாணுவததில் 
கபருமளவில் ்�ர்க்கும் நியல ஏறபட்்து.

ஷியடாங ்க–்ஷக் சீனடாயவ 
கவறறிககடாள்ளத துவஙகினடார். கடாண்னில் 
ஆரம்பிதத அவர் 1925இன் இறுதியில் ஹடான்்கடா 
வயர பிடிததிருந்தடார். கவறறிகரமடாக 1927இன் 
துவக்கததில் அவர் ஷடாஙகடாய் நகயரயும் நடான்கிங 
நகயரயும் முறறுயகயிட்டிருந்தடார். கபடாதுவுய்யம 
வடாதிகயள ் கடாமிங்டாங கட்சியிலிருந்து நீக்கினடார்.  
்மலும் கவறறிகரமடாக அவர் 1928ஆம் ஆணடு 
பீகிஙநகயரக் யகபபறறினடார்.  மீணடும் சீனடாவில் 
ஒரு நடுவண அரசு உருவடானது.
விவசோயிக்ை வழி�்த்திய மோபவோ

்கடாமிங்டாஙகின் கட்டுபபடாடு நகரஙகளின் 
மீது கடுயமயடாக இருந்தயத மடா்வடா உணர்ந்தடார். 
அதனடால் அவர் விவ�டாயிகயள ஒருஙகியணக்க 
முயறசி க�ய்தடார். ்கடாமிங்டாஙகிறகும் 
கபடாதுவுய்யம கட்சிக்குமிய்்ய நிலவிய  உ்வு 
முறிந்ததும் மடா்வடாவின் தயலயமயில் சில நூறு 
விவ�டாயிகள் கடாடுகள் சூழ்ந்த மயலபபகுதிகளில் 
ஏழு ஆணடுகள் பதுஙகியிருந்தனர்.  
்கடாமிங்டாஙகடால் அக்கடாட்டு மயலபபகுதியில் 
நுயழய முடியடாத அ்த்வயளயில் மடா்வடாவின் 
பய் கபருகிக்ககடாண்் க�ன்்து. இவர்கயள 
அழிதகதடாழிக்கும் முயறசியின் ்படாது ஷியடாங 
்க – ்ஷக் ஜபபடானி்மிருந்தும் ்வறு 
சில ்படார்பபய்த தளபதிகளி்மிருந்தும் 
அச்சுறுததயல எதிர்ககடாள்ள ்வணடியிருந்ததடால் 
அவரது ்வகம் குய்ந்தது.
1934இல் நீண் �யணம்

மோபவோவின நீண் �யணம்
ஷியடாங ்க-்ஷக் கபடாதுவுய்யம 

வடாதிகயளச் சுறறி முறறுயகயிடும் விதமடாக 
ஆஙகடாங்க பல நியலகயள உருவடாக்கியிருந்தடார். 
மடா்வடாவும் ஹனடான் பகுதியய விட்டு 
அகன்று படாதுகடாபபடான ஒரு பகுதிக்குச் க�ல்ல 
நியனததடார். கிட்்ததட்் 1933ஆம் ஆணடு 
வடாக்கில் சீன கபடாதுவுய்யம கட்சியின் மீது 
முழுக் கட்டுபபடாடும் மடா்வடா வ�ம் வந்து ்�ர்ந்தது. 
ஒரு நீண் பயணதயத முன்கனடுதது 100,000 
கபடாதுவுய்யம இரடாணுவததினர் 1934இல் 
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அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் அ்மடாக 
ஆதரவடால் ்கடாமிங்டாங அரசு நிர்வடாகதயதயும், 
துய்முகஙகயளயும் தகவல் கதடா்ர்யபயும் 
தன்வ�பபடுததிக் ககடாண்து. ஆனடால் 
கபரும்படான்யமயடாக விவ�டாயிகயள 
உள்ள்க்கியப ்படார்வீரர்களின் எதிர்படார்பபுகயள 
பூர்ததி க�ய்யடாத்தடாடு அவர்களின் 
அதிருபதியயயும் �ம்படாதிததது. நடுததர 
வர்க்கததின் ஆதரயவப கப் மடா்வடா கடுயமயடாக 
முயறசிததடார். அதனடால் கம்யூனிஸடுகள் 
மக்களடாட்சியயததடான் விரும்புவதடாகவும் 
�ர்வடாதிகடார ஆட்சியய அல்ல என்றும், சுரண்யல 
முடிவுக்கு ககடாணடுவர்வ  முயனவதடாகவும் 
முழுயமயடான �மததுவதயத நிறுவ அல்ல என்றும் 
பிரக்னபபடுததினடார்.

மடா்வடா ஒருபு்ம் ககடாரில்லடாப ்படார் 
முய்யய கய்பிடிததுக் ககடாண்்  மறுபு்ம் 
கபரியளவிளடான இரடாணுவ நகர்யவயும் 
ஏறபடுததிக் ககடாணடிருந்தடார். நகரஙகள் 
ஒன்்ன்பின் ஒன்்டாய் வீழ்ச்சியய்யத 
துவஙகிய்படாது ஷியடாங ்க-்ஷக்கின் 
இரடாணுவமும் ் வகமடாக உதிரத துவஙகியிருந்தது. 
சீனடாவின் கபருவடாரியடான  பகுதிகளில் 1948இன் 
்கடாய்க்கடாலததில் கபடாதுவுய்யமவடாதிகளின் 
கட்டுபபடாடு நிறுவபபட்டிருந்தது.
பதசிய மக்கள் கோஙகிரஸ்

கதன் சீனடாவில் �ச்�ரவுகள் முடியவ 
வந்தய்யும் முன்்ப க�ப்ம்பர் 1949இல் மக்கள் 
அரசியல் கலந்தடாய்வு மடாநடாடு பீகிங நகரில் கூடியது. 
கபடாதுவுய்யமக் கட்சியிலிருந்தும் பி் இ்து�டாரி 
அயமபபுகளில் இருந்தும் 650 பிரதிநிதிகள் கலந்து 
ககடாண் இம்மடாநடாடு நடுவண ஆட்சிக்குழுயவத 
்தர்ந்கதடுதது அதறகு மடா ்� துஙயக தயலவரடாக 
நியமிததது. இக்குழு ஐந்தடாணடுகளுக்குச் சீனடாயவ 
ஆட்சி க�ய்தது. இக்குழு உள்ளடாட்சி மறறும் ்தசிய 
அளவிலடான ்தர்தல்கயள ந்ததுவதன் மூலம் 
்தசிய மக்கள் கடாஙகிரஸ உருவடாகத திட்்மிட்்து. 
1954 க�ப்ம்பரில் கூடிய கடாஙகிரஸ சீன அரசியல் 
அயமபயப ஏறறுக்ககடாண்து. 

மடா ்� துஙகின் (மடா்வடா) தயலயமயில் 
உருவடான சீன மக்கள் குடியரசு ஆட்சியின் 
க�யல்படாடுகள் உலயக்ய திரும்பிப படார்க்க 
யவததது. உலகின் இரு கபரும் கபடாதுவுய்யம 
�க்திகளடாய் ்�டாவியத ரஷயடாவும் சீன மக்கள் 
குடியரசும் உருகவடுததன.
ஐ.�ோ. ச்�யில் உறுப்பினரோக மறுக்கப்�்ல்

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு கிட்்ததட்் இருபது 
ஆணடுகளுக்கு சீன மக்கள் குடியரய� அஙகீகரிக்க 
மறுததது. அதறகு மடா்டாக ஷியடாங ்க-்ஷக்கின் 

யதவடான் (ஃபடார்்மடாஸடா) அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாட்டின் நிர்பபந்தததடால் முன்னிறுததபபட்்து. 

 4.2 
  �னிப்ப�ோர்: அசமரிக்க ஐக்கிய 

�ோட்டிறகும் பசோவியத் ஐக்கியத்திறகும் 
இ்்பய ஏற�ட்் எதிர்ப்பு

�னிப்ப�ோர்: இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப 
பின்னர் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகும் 
்�டாவியத நடாட்டிறகும் இந்நடாடுகளின் நட்பு 
நடாடுகளுக்குமிய்்ய மூண் வி்ரடாதம், 
பரபரபயப்ய பனிப்படார் என்கின்்னர். இரு 
வல்லரசுகளும் இருகபரும் இரடாணுவ�க்தியடாகப 
பிரிந்து வி்ரடாத மனபபடான்யமயய வளர்ததுக் 
ககடாண்ன. அயவ ்நரடியடாக ஆயுதஙகயளக் 
ககடாணடு தடாக்குதல் ந்ததவில்யல மடா்டாக 
அவர்கள் அரசியல் கபடாருளடாதடார சிந்தயனத 
தளஙகயளத ்தர்வு க�ய்துககடாண்னர். 
பனிப்படார் என்் க�டால்லடா்யல 
முதன்முய்யடாக ஜடார்ஜ் ஆர்கவல் (1945) என்் 
ஆஙகில எழுததடாளர் யகயடாண்டார். 

1.  ச�ோதுவு்்்ம்யக் கட்டுக்குள் ்வக்க 
ட்ரூசமனின வ்ரய்ற

கிழக்கு ஐ்ரடாபபடாவில் 
நடாஜிக்கள் கட்டுபபடாட்டுக்குள் 
இருந்து விடுவிக்கபபட்் 
நடாடுகளில், ்�டாவியத 
இரடாணுவததடால் 1948 
முதல் கபடாதுவுய்யம 
அரசுகள் ஏறபடுததபபட்்து. 
அ க ம ரி க் க ர் க ளு ம் 
பிரிட்டிஷடாரும் இது 
்�டாவியததின் நிரந்தர 
ஆதிக்கததிறகு வழிவயக 
க�ய்துவிடு்மடா என 
அஞ்சினர். அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் குடியரசுத 
தயலவரடான ட்ரூகமன் கபடாதுவுய்யமயய 
கட்டுக்குள் யவக்க ஒரு வயரயவ முன் கமடாழிந்தடார். 
்�டாவியத நடா்்டா கிழக்கு ஐ்ரடாபபடா மட்டுமல்லடாமல் 
உலகம் முழுதும் கபடாதுவுய்யமக் கருதயதப 
பரபப தீர்மடானமடாக இருந்தது.

2. மோர்ேல் திட்்ம்
்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயள தன் 

க�ல்வடாக்கினுள் யவததுக் ககடாள்ள அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாடு மடார்ஷல் திட்்தயத உருவடாக்கியது. இததிட்்ம் 
இரண்டாம் உலகப்படாரின் படாதிபபுகளில் இருந்து 
மீணடு வருவதறகடாக அகமரிக்க ்டாலர்கயளப 
பயன்படுததிக் ககடாள்ள வழிவயக க�ய்தது.

ட்ரூசமன
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இரண்டாம் உலகப 
்படாருக்கு பி்கு ஏறபட்் 
வறுயம, ்வயலயில்லடாத  
திண்டாட்்ம், இ்ம்கபயர்வு 
்படான்் பிரச்�யனக்ள 
்மறகு ஐ்ரடாபபடாவிறகுள் 
கபடாதுவுய்யமக் கருதது 
வளரக் கடாரணமடாய் 
அயமயும் என்று 

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு கருதியது. அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாட்டின் க�யலர் ஜடார்ஜ் சி.மடார்ஷல் 
ஐ்ரடாபபடாவின் சுய முன்்னற் முயறசிக்குத 
தம் நடாடு பணஉதவி க�ய்யுகமன்று அறிவிததடார். 
பதினடாறு நடாடுகள் இததிட்்ததின் மூலம் 
பயனய்ந்தன. நிர்வடாக மறறும் கதடாழில்நுட்ப 
உதவிகளும் அகமரிக்க ஐக்கியப கபடாருளடாதடார 
ஒததுயழபபு நிர்வடாகததின் கீழ் வழஙகபபட்்ன. 
ஐ்ரடாபபிய நடாடுகள் 13 பில்லியன் ்டாலர்கள் 
என்் அளவிறகு உணவுப கபடாருள்கள்,  
எரி�க்தி மறறும் எந்திரஙகயளப கபறறுக் 
ககடாண்்தடாடு இது்வ ஐ்ரடாபபடாவின் 
கதடாழில் முன்்னற்ததிறகடான முதலீ்டாகவும் 
அயமயபகபற்து. நிதியுதவி வழஙகும் 
மடார்ஷலின் திட்்மடானது 1951இல் முடிவுக்கு 
வந்தது. 

மடார்ஷல்

 4.3 
  இரோணுவ ஒப்�நதஙகளின 
உருவோக்கம்

(அ) ப�ட்ப்ோ (NATO)
அ க ம ரி க் க 

ஐக்கிய நடாடும் 
அதன் ஐ்ரடாபபியத 
் த டா ழ ய ம 
ந டா டு க ளு ம் 
்�ர்ந்து வ்க்கு 
அ ட் ல டா ண டி க் 
ஒபபந்த அயமபயப 1949இல் ஏறபடுததி ்�டாவியத 
நடாட்டின் ஆக்கிரமிபபுப்படாக்யக ஐ்ரடாபபடாவிறகுள் 
தய்க�ய்ய முறபட்்ன. இவகவடாபபந்தம் 
வ்க்கு அகமரிக்கடா மறறும் ஐ்ரடாபபடாவின் 
நடாடுகளுக்கிய்்ய ஏறபடுததபபட்் இரடாணுவக் 
கூட்டுஒபபந்தமடாகும். இதன் முக்கிய உறுபபு நடாடுகள் 
கன்டா, கபல்ஜியம், க்ன்மடார்க், பிரடான்ஸ,  ஐஸலடாந்து, 
இததடாலி, லக்ஸம்பர்க், கநதர்லடாந்து, நடார்்வ, 
்படார்ததுகல், மறறும் இஙகிலடாந்து ஆகியன பின்னர் 
1952இல் துருக்கியும் கிரீசும் இவகவடாபபந்தததில் 
இயணந்து ககடாண்ன. கஜர்மனி 1955ஆம் 
ஆணடு இவகவடாபபந்தததில் இயணந்தது. 

்நட்்்டா ஒபபந்தததின் முக்கிய அம்�மடானது 
வ்க்கு அட்லடாணடிக் பகுதியில் அயமதியயயும் 
படாதுகடாபயபயும் உறுதி க�ய்வதடாகும்.  
இவகவடாபபந்தததின் உறுபபினர்கள் ஏதடாவது 
ஒரு உறுபபுநடாடு தடாக்கபபட்்டால் அது தஙகயள்ய 
தடாக்கியது ்படான்று கருதபப்்வணடும் 
என்பதில் உறுதியடாக இருந்தனர்.  இருந்த்படாதும் 
இவகவடாபபந்தம் ்�டாவியததின் வீழ்ச்சிக்குப 
பின்னும் கயலக்கபப்டாமல், முன்னடாயளய வடார்�டா 
ஒபபந்த உறுபபினர் நடாடுகள் ஏயழயும் உள்ள்க்கி 
2017இல்  29 உறுபபினர் ககடாண் அயமபபடாய் 
விரிவய்ந்திருக்கி்து.
(ஆ)  சீட்ப்ோ (SEATO) அல்லது மணிலோ ஒப்�நதம்

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

இ) வோர்சோ ஒப்�நதம்
் ந ட் ் ் டா வி ற கு 

எதிரடாக ்�டாவியத 
நடாடு தன் ஆதரவு 
நடாடுகயளக் ககடாணடு 
உ ரு வ டா க் கி ய ் த 
வடார்�டா ஒபபந்தமடாகும். 
ஐ்ரடாபபடாயவ ்�ர்ந்த 
எட்டு முக்கிய நடாடுகளடான 
அ ல் ் ப னி ய டா , 
பல்்கரியடா,  ஹங்கரி, 
க�க்்கடாஸ்லடாவியடா, 
கிழக்கு கஜர்மனி, 
்படாலந்து, ரு்மனியடா,  ரஷயடா ஆகியயவ 
டி�ம்பர் 1954இல் மடாஸ்கடாவில் கூடி ஒரு 
கலந்துயரயடா்யல ந்ததின. இயவ மீணடும் 
்ம14, 1955இல் கூடி ஒர் ஒபபந்ததயத ஏறபடுததின. 
இது்வ ’வடார்�டா உ்ன்படிக்யக’ என்று 
அயழக்கபபடுகி்து. இந்நடாடுகள் மடாஸ்கடாயவத 
தயலயமயி்மடாகக் ககடாணடு ஒரு கூட்டு இரடாணுவ 
முகயமயய நிறுவின. 1991இல் வடார்�டா ஒபபந்ததயத 
்�டாவியததின் பிளவு முடிவுக்குக் ககடாணடு வந்தது.

10th_History_Unit_4_TM.indd   61 07-05-2019   16:09:21



62இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

ஈ) சசனப்ோ (CENTO) அல்லது �ோக்தோத் ஒப்�நதம்
துருக்கி,  ஈரடாக்,  பிரிட்்ன்,  படாகிஸதடான், ஈரடான் 

ஆகிய நடாடுகள் 1955இல் ஏறபடுததிய ஒபபந்த்ம 
படாக்தடாத ஒபபந்தம் என்்யழக்கபபடுகி்து. 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு இவவு்ன்படிக்யகயில் 
1958இல் இயணந்த்தடாடு, இவகவடாபபந்தம் 'மததிய 
உ்ன்படிக்யக அயமபபு' என்று அறியபபட்்து. 
இவகவடாபபந்தம் அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் 
விரும்பும் அயனதது அரபு நடாடுகளுக்கும் 
தி்ந்்த இருபபதடாக அறிவிக்கபபட்்கதனினும் 
இவகவடாபபந்தம் 1979இல் கயலக்கபபட்்து.
இரு தரப்பிலும் உயர்நத இரோணுவ சசலவினம்

இருதரபபினரும் ஏறபடுததிக்ககடாண் 
இரடாணுவக் கூட்்ணிகளடால் அயமதிக் கடாலததிலும் 
கடும் க�லவினஙகள் ஏறபட்்ன. தனது ்பரழிவு 
ஏறபடுததும் தி்யன ் �டாவியததிறகு உணர்தத்வ 
அகமரிக்க நடாடு, ஜபபடான் மீது அணுகுணய் வீசியது 
இதறகு எதிர்வியனயடாறறும் விதமடாக 1949இல் 
ரஷயடாவும் அணுகுணய்ப பரி்�டாதிததது. 
்பரழியவ ஏறபடுததும் அணு ஆயுதஙகள் ்மலும்  
்மலும் அதிகரிக்கப ்படாட்டி உருவடானது.  

இரண்டாம் உலகப ்படாருக்குபபின்  இவவிரு 
அணிகளுக்கிய்்ய ஏறபட்் முரணபடாடு 
உலக அளவில் பல சிக்கல்கயள ஏறபடுததியது. 
அணுஆயுதப பயன்படாட்்டால் மனித இன்ம 
அழியும் ஆபதது அணயமயில் இருபபது கதளிவடாக 
உணரபபட்்து. இருதரபபினரும் அறிஞர்கயளத 
தததம் ககடாள்யககயளப பரபபத தூணடினடாலும் 
கபர்ட்ரணட் ரஸல் ்படான்் அறிஞர்கள் அணு 
ஆயுத கமடாததததய்யய வலியுறுததினர். அயமதி 
இயக்கஙகளும் அணுஆயுதத தய் பிரச்�டாரம் 
்படான்் புகழ் கபற் நிறுவனஙகளும் ஐ்ரடாபபடாவில் 
்தடான்றி அணுஆயுதப ்படாரடால் வியளயக்கூடிய 
்கடுகள் பறறி எச்�ரிததன.

 4.4  சகோரியப்ப�ோர்
ககடாரியப்படார் பனிப்படாயர ்மலும் 

சூடுபிடிக்க யவததது. ககடாரிய நடாடு வ்க்கு கதறகு 
என இருபிரிவுகளடாக 1945இல் பிரிக்கபபட்்பின் 
உருவடான இருநடாடுகளும் மறு ஒருஙகியணபயப 
வலியுறுததினடாலும் அவவடாறு ஒருஙகியணதத 
பின் உருவடாகக்கூடிய நடாட்டிறகுத தடா்ம 
�ட்்பபூர்வமடாக ஆளும் உரியமகபற்வர் என்று 
வடாதிட்்ன. வ்ககடாரிய அதிபரடான இரண்டாம் கிம் 
(ககடாரிய மக்கள் குடியரசு) கதன்பகுதி எதிரியடாகக் 
கருதிய சிஙகமன் ரீ-க்கு (ககடாரியக் குடியரசு) 
ஒரு வடாய்பபுக்கிய்க்கும் முன்்ப க�யல்ப் 
முடிகவடுததடார். ஸ்டாலினின் பின்புலததில்,  ஜூன்  
1950இல் அவர் பய்கயடுபயபத துவக்கினடார். 
கிம்மும் ஸ்டாலினும் இபபிரச்�யனயில் 

சகோரியப்ப�ோர்

அகமரிக்க நடாடு 
தயலயிடும் என்று 
எதிர்படார்க்கவில்யல. 
இப்படார் மூன்று 
ஆ ண டு க ள் 
வயர நீடிததது 
இப்படாரடால் ஏறபட்் 
மனித உயிரிழபபு 
எ ண ணி க் ய க யி ல் 
அளவி் முடியடாததடாய் 
இருந்தது. இதனடால் 
ககடாரிய மக்களுக்கு 
எந்த லடாபமும் 
ஏ ற ப ் வி ல் ய ல . 
எல்யலகள் ்படாருக்கு முன்படாக இருந்த அ்த 
நியலயில் இருந்தது. பனிப்படாரின் ்படாக்யக 
சுருக்கமடாக கூறும்விதமடாகக் ககடாரியப ்படார் 
அயமததது.
மூனறோம் உலக �ோடுகள்

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் தயலயமயில் 
கூடிய முதலடாளிததவ நடாடுகள் உலக அரசியலில் 
முதலடாம் உலக நடாடுகள் என்றும் ் �டாவியத நடாட்டின் 
தயலயமயில் கூடிய கபடாதுவுய்யம நடாடுகள் 
இரண்டாம் உலக நடாடுகள் என்றும் வழஙகபபட்்ன. 
இவவிரு பிரிவிலும் ்�ரடாமல் கவளியிலிருந்த 
நடாடுகயள மூன்்டாம் உலக நடாடுகள் என்றும் 
கூறினர். இச்க�டால்லடா்ல் வழக்கததிறகு வரும் 
்படாது,  வளர்ச்சிபபடாயதயிலிருந்த ஆபபிரிக்க-
ஆசிய லததீன் அகமரிக்க முன்னடாள் கடாலனி 
ஆதிக்கததிறகுட்பட்் நடாடுகயள்ய அது குறிததது. 
்�டாவியத ஐக்கியததின் வீழ்ச்சிக்குபபின்னர்  
உலகமயமடாக்கல், கபடாருளடாதடாரப ்படாட்டி 
்படான்் புதிய சூழலடால் அச்க�டால்லடா்ல் அதன் 
முக்கியததுவதயத இழந்தது.

 4.5  அணிபசரோ இயக்கம்
இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின் ஏறபட்் 

கடாலனியடாதிக்க கவளி்யற்ததின் பின்னணியில் 
அணி்�ரடா இயக்கம் உருபகபற்து. புதிதடாக 
அரசியல் சுதந்திரம் கபற் ஆசிய, ஆபபிரிக்க நடாடுகள் 
1955இல் படாணடுஙகில் (இந்்தடா்னசியடா) கூடி 
இரு வல்லரசுகளின் அணிகளிலும் ்�ரக்கூ்டாது 
என்பயதத தீவிரமடாக வலியுறுததின. ் மலும் அயவ 
கடாலனிய ஆதிக்கமும் ஏகடாதிபததியமும் எவவடிவம் 
எடுததடாலும் அயத எதிர்தது நிறபது என்று முடிவு 
க�ய்தன.

அணி ்�ரடா இயக்கம் 1961இல் டிட்்்டா 
(யு்கடாஸ்லடாவியடா), நடா�ர் (எகிபது), ்நரு 
(இந்தியடா), நுக்ருமடா (கடானடா), சுகர்்ணடா 
(இந்்தடா்னசியடா) ஆகிய தயலவர்கயள 
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முன்னிறுததி கபல்கி்ரடில் ஒரு மடாநடாட்ய்க் 
கூட்டியது. கபல்கி்ரட் மடாநடாட்டில் கவளியி்பபட்் 
அறிக்யக அதன் அடிபபய்க் ககடாள்யககளடாகக் 
கூறுவதடாவது: அயமதி்யடாடு இயணந்திருததல், 
அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் முன்னிறுததப 
படாடுப்ல், எந்த அணி்யடாடும் இரடாணுவக் 
கூட்டு்வுக் ககடாள்ளடாமல் இருததல், எந்த 
வல்லரசுக்கும் தததம்  நடாட்டிறகுள் இரடாணுவ 
நியலகள் ஏறபடுதத அனுமதி வழஙகடாமல் 
இருததல் ்படான்்யவ்ய ஆகும். ்�டாவியததின் 
வீழ்ச்சிக்குப பி்கு அணி்�ரடா இயக்கததின் 
்தயவ மஙகியது.

முதலோவது உச்சிமோ�ோடு, ச�ல்கிபரடு

 4.6  கியூ�ோவின புரட்சி
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு மததிய 

அகமரிக்கடாவிலும் (்ஹடாணடுரஸ, எல் �ல்வ்தடா,  
நிகரகுவடா, பனடாமடா, க்வடாததமடாலடா) கரீபியப 
பகுதியிலும் (கியூபடா, ்்டாமினியக் குடியரசு, 
யஹதி) கிழக்கு ஆசியடாவிலும் (பிலிபயபன்ஸ, 
கதன் ககடாரியடா,  கதறகு வியட்நடாம்,  தடாய்லடாந்து) 
தனக்கு துயணக் ் கடாள்களடாகச் சுறறிச் க�யல்படும் 
நடாடுகயளக் ககடாணடிருந்தது. இந்நடாடுகள் 
இரடாணுவ அதிகடாரிகளடாலும் கபரும் 
நிலச்சுவடான்தடாரர்களடாலும் சில சூழ்நியலகளில் 
கபருமுதலடாளிகளடாலும் ஆட்சி க�ய்யபபட்டு 
வந்தன.  இது இந்நடாடுகயள அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாட்டின் கபடாருளடாதடார உதவியயச் 
�டார்ந்திருக்கும்படி க�ய்தது.  அவவப்படாது தம் 
கபடாருளடாதடாரத ்தயவக்்கறபவும் அரசியல் 
சூட்�ம நிர்பந்தஙகயள முன்னிறுததியும் அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாடு இந்நடாடுகளின் அரய� மடாறறிக் 
ககடாணடிருந்து. இது ்படான்் க�யல்படாடுகளுக்கு 
தனது மததிய உளவுப பிரியவ அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாடு பயன்படுததிக் ககடாண்து. உதடாரணமடாக 
1954இல் க்வடாததமடாலடாவில் ஒரு சீர்திருதத அரய� 
அது தூக்கிகயறியக் கடாரணமடாக அயமந்தது. 
அதிலிருந்து ஐந்து வரு்ஙகளுக்குப பின் 
கியூபடாவில் பி்ல் கடாஸட்்ரடாவும் ்�கு்வரடாவும் 

் � ர் ந் து 
ப ட் டி ஸ ் டா வி ன் 
ஊழல் ஆட்சியய 
மு டி வு க் கு க் 
ககடாணடு வந்தனர்.

க டா ஸ ட் ் ர டா 
பதவி்யற் பின் 
கி யூ ப டா வி லி ரு ந் த 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகுச் க�டாந்தமடான 
எணகணய்ச் சுததிகரிபபு நியலயஙகள் 
ரஷயடாவிலிருந்து இ்க்குமதி க�ய்யபபட்் 
எணகணய்கயளச் சுததிகரிக்க மறுததன. ஆக்வ 
கடாஸட்்ரடா எணகணய் ஆயலகயள 
்தசியமயமடாக்கினடார். அதறகுப பதிலடியடாக 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு அதுவயர கியூபடாவிலிருந்து 
கமடாததமடாக �ர்க்கயரக் ககடாள்முதல் க�ய்து 
வந்தயத நிறுததிக் ககடாண்து. கடாஸட்்ரடா 
நடாட்டிலிருந்த அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் �ர்க்கயர 
ஆயலகயள ்தசியமயமடாக்கியதன் மூலம் 
மின்�டார விநி்யடாகததிலும் கதடாயல்பசி வ�திகள் 
ஏறபடுததுவதிலும் அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாட்டிறகிருந்த ஏக்படாக உரியமயய முடிவுக்குக் 
ககடாணடு வந்தடார். இதனடால் அகமரிக்கப 
கபடாருளடாதடாரததிறகு அச்சுறுததல் ஏறபட்்து.
கியூ�ோவின ஏவுக்ணச் சிக்கல்

கியூபடாவிலிருந்து கவளி்யற்பபட்டிருந்த 
மக்கயளக் ககடாண் ஒரு பய்யய பிக்ஸ 
வ ய ள கு ் டா வி ல் 
ஏபரல் 1961இல் 
இ்க்கிய அ்த 
் வ ய ள யி ல்   
க டா ஸ ட் ் ர டா வி ன் 
ஆ ட் சி ய ய 
மு டி வு க் கு க் 
க க டா ண டு வ ரு ம் 
் ந டா க் ் க டா டு 
அதன் விமடான தளஙகயள அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாடுகள் குணடு வீசித தடாக்கியது. அகமரிக்கடாவின் 
்படார்க் கபபல்கள் கியூபடாயவச் சுறறிவயளததன. 
்�டாவியதநடாடு கியூபடாவில் அணு�க்தி்யடாடு 
இயணக்கபபட்் ஏவுகயணகயள ரகசியமடாக 
நிறுவப்படாவதடாய் ககன்னடி தயலயமயிலடான 
அகமரிக்க அரசிறகு உளவுததுய் தகவல் 
ககடாடுததது. இறுதியடாக ்�டாவியதநடாட்டின் 
குடியரசுததயலவர் குரு்�வ ஏவுகயணகயளத 
திரும்பபகப் உறுதியளிதததடால் பிரச்�யனக்கு 
முறறுபபுள்ளி யவக்கபபட்்து.

்மறககடாணடு இருதரபபினரும் ஒரு 
உ்ன்படிக்யகயய ஏறபடுதத முன்வந்தனர். 

கியூ�ோ ஏவுக்ணச் சிக்கல்

பி்ல் கோஸ்ட்பரோவும், பசகுபவரோவும் 
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64இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

இஸ்ரலியர்கள் கஜரு�்லமுக்குச் 
க�ல்லும் முக்கிய �டாயலயயக் யகபபறறிய பின் 
அயத மீட்க அ்ரபியர்கள் ்மறககடாண்ப பல 
முயறசிகயளயும் கவறறிகரமடாக முறியடிததனர். 
1949ஆம் ஆணடின் துவக்கததில் கடாஸடா முயன 
தவிர்தது எகிபதுப படாலஸதீன் எல்யல வயர நீண் 
கந்கவ பகுதியய (படாயலவனப பகுதியடாகவும் 

அதன்படி அகமரிக்கநடாடு கியூபடா மீது எப்படாதும் 
்படார்கதடாடுபபதில்யல என்் நியலபபடாட்ய் 
உறுதி க�ய்ததடால் ்�டாவியத நடாடு 
ஏவுகயணகயளக் கியூபடாவிலிருந்து அகறறியது. 
மய்முகமடாக அகமரிக்க நடாடு துருக்கியிலும் 
இததடாலியிலும் நிறுததி யவததிருந்த அணு�க்தி 
நிரபபபகபற் ஏவுகயணகயள அபபு்பபடுதத 
ஒபபுக்ககடாள்ள ்வணடியதடாயிறறு.

 4.7  அரபு-இஸ்பரல் ப�ோர்
கவர்க�ய்ல்ஸ உ்ன்படிக்யகயின் (1919) 

மூலம் ‘துருக்கிய அரபுப ்பரரய�’ உருவடாக்க 
நிர்பபந்திக்கபபட்்து. பிரடான்ஸ நடாடு சிரியடாயவயும் 
கலபனடாயனயும் ஒருஙகியணக்கவும் பிரிட்்ன் 
நடாடு ஈரடாக், படாலஸதீன், ்ஜடார்்டான் ஆகிய 
நடாடுகயள ஒருஙகியணக்கவும் ஏறபடா்டானது. 
முதலடாம் உலகப்படாருக்குபபின் சுதந்திரதயத 
எதிர்படார்தத அ்ரபியர்கள் இவ்வறபடாட்்டால் 
அதிர்ச்சியய்ந்தனர். சீ்யடானிய இயக்கத 
தயலவர்களுக்கு பிரிட்்ன் நடாடு படாலஸதீனததின் 
பகுதிகயள யூதக்குடியிருபபுகளுக்கு வழஙக 
உறுதியளிததது.  யூதர்கள் அ்ரபியரின் எந்த ஒரு 
கிளர்ச்சியயயும் பிரிட்்னு்ன் ்�ர்ந்து ஒடுக்க 
உறுதியளிததனர். வ�தியடான அ்ரபியரி்ம் 
நிலஙகயள வியல்பசிப கபறறுக்ககடாண் 
யூதர்கள் அங்க பல தயலமுய்களடாக 
்வளடாணயம க�ய்து வந்தவர்கயள விரட்டியதடால் 
அ்ரபியர்களின் கவறுபபுணர்ச்சியும் எதிர்பபும் 
மிகுந்தது.

1945  அக்்்டாபர் கய்சியில் யூதத  
தியரமய்வு அயமபபுகளடான இர்கூன் ஸவடாய் 
லூமி (சீ்யடானியத துயண இரடாணுவ அயமபபு) 
ஸக்ன் கடாஙகும் (சீ்யடானிய பயஙகரவடாத அயமபபு) 
கதடா்ர்ச்சியடாக பயஙகரவடாதத தடாக்குதல்கயள  
கபருமளவில் கதடாடுததன. இருபபுபபடாயதகள்,  
படாலஙகள்,  விமடானததளஙகள்,  அரசு அலுவலகஙகள் 
்படான்்யவ கவடியவததுத தகர்க்கபபட்்ன. 
பிரிட்டிஷ அரசு பிரச்�யனயய ஐ.நடா. �யபக்கு எடுததுச் 
க�ன்று தீர்வு ்கடாரியது. ஐ.நடா. �யபயும் அதறகு 
உ்ன்பட்டு பிரிவியனக்குச் �ம்மதிததது. பிரிட்்ன் 
தனது துருபபுகயள விலக்கிக்ககடாள்ள முடிவு க�ய்த 
்படாது அஙகு மீணடும் �ணய் மூண்து. 

பிரிட்டிஷ நடாட்டின் ்யடா�யனயய 
வல்லரசுகள் ஆதரிதததடால் ஐ.நடா. �யபயும் அதறகு 
உ்ன்பட்டு படாலஸதீனதயத யூத நடா்டாகவும் 
அ்ரபிய நடா்டாகவும் (29 நவம்பர் 1947) இரு 
பிரிவுகளடாகப பிரிததது. இதனடால் யூதர்களுக்கும் 
அ்ரபியர்களுக்கும் படாலஸதீனததில் உ்னடியடாக 
�ணய் மூண்து.

இஸ்பரல் ஒரு �ோ்ோக 
அறிவிக்கப்�டுதல் 

சீபயோனிய இயக்கம்
யூதர்களின் பூர்வீகபபகுதியடான 

படாலஸதீனததில் 1900இல் ஆயிரம் யூதர்க்ள 
குடியிருந்தனர்.  இவவினததின் பதியனந்து 
மில்லியன் மக்கள் ஐ்ரடாபபடாவிலும் வ்க்கு 
அகமரிக்கடாவிலும் பரவிக்கி்ந்தனர் 
(இது்வ ‘புலம்கபயர்‘ �மூகம் என்று 
குறிக்கபபடுகி்து). இந்த யூத இனம் திட்்மிட்் 
ககடாடுயமபபடுததலுக்கு கடாலம்கடாலமடாக 
உட்படுததபபட்டு மிகுந்த சிரமததிறகு 
உள்ளடாகியிருந்தடார்கள். பதகதடான்பதடாம் 
நூற்டாணடின் பிறபகுதியில் இததயகய 
ககடாடுயமகள் ரஷயடாவிலும் (உலக யூத 
ஜனதகதடாயகயில் மூன்றில் இரணடு பஙகினர் 
இஙகு வடாழ்ந்து வந்தடார்கள்) பிரடான்ஸிலும் 
கஜர்மனியிலும் உச்�தயத அய்ந்தது. சில 
யூதர்கள் படாலஸதீனததிறகுச் க�ன்்்படாது 
்வறுசிலர் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகும் 
பிரிட்்னுக்கும் க�ன்்னர். வியன்னடாவில் 
பததிரியகயடாளரடாக இருந்த ்தடா்்டார் 
கஹர்�ல் யூத நடாடு என்் கபயரில் 1896ஆம் 
ஆணடு ஒரு துணடுபபிரசுரதயத கவளியிட்்டார். 
அதறகு அடுதத ஆணடு (1897) உலக சீ்யடானிய 
அயமபபு உருவடாக்கபபட்்து.

அபரபிய பதசியவோதம்: இருபதடாம் 
நூற்டாணடின் துவக்கததிலிருந்து சிரியடாவிலும் 
ஈரடாக்கிலும் ்தசியஉணர்வு வளர ஆரம்பிததது. 
அதன் நீட்சியடாக எகிபதிலும் ்தசியஉணர்வு 
சு்ர்விட்டுப பரவியது. அ்ரபிய கூட்்யமபபு 
மடார்ச் 1945இல் ககய்்ரடாவில் உருவடாக்கபபட்்து.  
அயதத ்தடாறறுவிதத உறுபபினர்களடாக எகிபது, 
ஈரடாக், சிரியடா,  கலபனடான்,  �வுதிஅ்ரபியடா,  
்ஜடார்்டான்,  ஏமன் ஆகிய நடாடுகள் வீறறிருந்தன.

அபரபியக் கூட்்்மப்பு மோ�ோடு
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65 இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

அதன்படி அகமரிக்கநடாடு கியூபடா மீது எப்படாதும் 
்படார்கதடாடுபபதில்யல என்் நியலபபடாட்ய் 
உறுதி க�ய்ததடால் ்�டாவியத நடாடு 
ஏவுகயணகயளக் கியூபடாவிலிருந்து அகறறியது. 
மய்முகமடாக அகமரிக்க நடாடு துருக்கியிலும் 
இததடாலியிலும் நிறுததி யவததிருந்த அணு�க்தி 
நிரபபபகபற் ஏவுகயணகயள அபபு்பபடுதத 
ஒபபுக்ககடாள்ள ்வணடியதடாயிறறு.

 4.7  அரபு-இஸ்பரல் ப�ோர்
கவர்க�ய்ல்ஸ உ்ன்படிக்யகயின் (1919) 

மூலம் ‘துருக்கிய அரபுப ்பரரய�’ உருவடாக்க 
நிர்பபந்திக்கபபட்்து. பிரடான்ஸ நடாடு சிரியடாயவயும் 
கலபனடாயனயும் ஒருஙகியணக்கவும் பிரிட்்ன் 
நடாடு ஈரடாக், படாலஸதீன், ்ஜடார்்டான் ஆகிய 
நடாடுகயள ஒருஙகியணக்கவும் ஏறபடா்டானது. 
முதலடாம் உலகப்படாருக்குபபின் சுதந்திரதயத 
எதிர்படார்தத அ்ரபியர்கள் இவ்வறபடாட்்டால் 
அதிர்ச்சியய்ந்தனர். சீ்யடானிய இயக்கத 
தயலவர்களுக்கு பிரிட்்ன் நடாடு படாலஸதீனததின் 
பகுதிகயள யூதக்குடியிருபபுகளுக்கு வழஙக 
உறுதியளிததது.  யூதர்கள் அ்ரபியரின் எந்த ஒரு 
கிளர்ச்சியயயும் பிரிட்்னு்ன் ்�ர்ந்து ஒடுக்க 
உறுதியளிததனர். வ�தியடான அ்ரபியரி்ம் 
நிலஙகயள வியல்பசிப கபறறுக்ககடாண் 
யூதர்கள் அங்க பல தயலமுய்களடாக 
்வளடாணயம க�ய்து வந்தவர்கயள விரட்டியதடால் 
அ்ரபியர்களின் கவறுபபுணர்ச்சியும் எதிர்பபும் 
மிகுந்தது.

1945  அக்்்டாபர் கய்சியில் யூதத  
தியரமய்வு அயமபபுகளடான இர்கூன் ஸவடாய் 
லூமி (சீ்யடானியத துயண இரடாணுவ அயமபபு) 
ஸக்ன் கடாஙகும் (சீ்யடானிய பயஙகரவடாத அயமபபு) 
கதடா்ர்ச்சியடாக பயஙகரவடாதத தடாக்குதல்கயள  
கபருமளவில் கதடாடுததன. இருபபுபபடாயதகள்,  
படாலஙகள்,  விமடானததளஙகள்,  அரசு அலுவலகஙகள் 
்படான்்யவ கவடியவததுத தகர்க்கபபட்்ன. 
பிரிட்டிஷ அரசு பிரச்�யனயய ஐ.நடா. �யபக்கு எடுததுச் 
க�ன்று தீர்வு ்கடாரியது. ஐ.நடா. �யபயும் அதறகு 
உ்ன்பட்டு பிரிவியனக்குச் �ம்மதிததது. பிரிட்்ன் 
தனது துருபபுகயள விலக்கிக்ககடாள்ள முடிவு க�ய்த 
்படாது அஙகு மீணடும் �ணய் மூண்து. 

பிரிட்டிஷ நடாட்டின் ்யடா�யனயய 
வல்லரசுகள் ஆதரிதததடால் ஐ.நடா. �யபயும் அதறகு 
உ்ன்பட்டு படாலஸதீனதயத யூத நடா்டாகவும் 
அ்ரபிய நடா்டாகவும் (29 நவம்பர் 1947) இரு 
பிரிவுகளடாகப பிரிததது. இதனடால் யூதர்களுக்கும் 
அ்ரபியர்களுக்கும் படாலஸதீனததில் உ்னடியடாக 
�ணய் மூண்து.

இஸ்பரல் ஒரு �ோ்ோக 
அறிவிக்கப்�டுதல் 

அயரகுய்ப படாயலவனப பகுதியடாகவும் திகழும் 
கதறகு இஸ்ரலியப பகுதி)  இஸ்ரலியர்கள் 
தஙகள் வ�பபடுததினர். இஸ்ரலு்ன் அரபு 
நடாடுகள் தனிததனியடாக 1947 பிபரவரி முதல் 
ஜூன்  வயர ஏறபடுததிக் ககடாண் அயமதி 
உ்ன்படிக்யககளின் கீழ் இஸ்ரலுக்கும் அதன் 
பக்கதது நடாடுகளுக்குமிய்்ய தறகடாலிகமடான 
எல்யல நிர்ணயம் க�ய்யபபட்்து. இஸ்ரயலப 
கபடாறுததவயர இக்கடாலகட்்ததில் நிகழ்ந்த 
்படார்கள் யடாவும் அதன் சுதந்திர்வட்யகயின் 
கவளிபபடா்டாகவும் சுதந்திரப ் படாரடாகவு்ம நியனவு 
ககடாள்ளபபட்்து. அ்ரபியர்கயளப கபடாறுததமட்டில் 
பலரும் இப்படார்களினடால் அகதிகளடாக இ்ம்கபயர 
்வணடியிருந்ததடால் அது நக்படா (்பரழிவு) 
என்று கருதபபட்்து. அ்ரபியர்களின் எதிர்பயப 
மீறி இஸ்ரலுக்கு 
உ ் ன டி ய டா க 
ஐ.நடா. �யபயின் 
உறுபபினர் அந்தஸது 
வ ழ ங க ப ப ட் ் து . 
இதன் மூலம் 
அகமரிக்க ஐக்கிய 
நடாடு ்படான்் 
் ம ற க த தி ய 
� க் தி க ளு க் கு 
அவர்கள் வழஙகிய 
ஆ யு த ங க ளு க் கு ம் 
நிதிக்கும் மடாற்டாக 
வி சு வ டா � த ய த 
கவளிபபடுதத்வ இஸ்ரல் வலுவடாக 
கட்டிகயழுபபபபட்்து என்று உறுதியடாகி்து.
சூயஸ் கோல்வோய் சிக்கல் (1956)

எகிபதில் 1952இல் நிகழ்ந்த ஒரு கிளர்ச்சியின் 
மூலமடாக கர்னல் நடா�ர் குடியரசுததயலவரடாக 
ஆக்கபபட்்டார். அவர் 1956ஆம் ஆணடில் 
சூயஸ கடால்வடாயய ்தசியமயமடாக்கினடார். 
இது பிரிட்டிஷடாரின் நல்கலணகணததிறகு   
வி்ரடாதமடாகத கதரிந்தது. இரடாஜதந்திரப 
பிர்யடாகஙகள் பலனளிக்கடாத நியலயில் 
பிரிட்்னும் பிரடான்சும் இயணந்து இரடாணுவ 
பலதயதப பயன்படுதத முடிவுக�ய்தன. இச்சூழலில் 
தனக்கு ஒரு வடாய்பபு இருபபதடாகக் கருதிய இஸ்ரல் 
தனது கபபல் ்படாக்குவரததிறகு வ�தியடாக அக்கபடா 
வயளகு்டாயவ தி்ந்துவிட்்்தடாடு அதன் மூலம் 
எகிபதின் எல்யல மீறிய க�யல்களுக்கு முறறுபபுள்ளி 
யவததது. இஸ்ரலியப பய்கள் அக்்்டாபர் 29இல் 
எகிபது மீது பய்கயடுததன.  இவவடாய்பயபப 
பயன்படுததிக்ககடாள்ள நியனதத பிரிட்்ன் தனது 
பய்கயளக் கடால்வடாயயக் கடாபபடாறறும் வயகயில் 
நிறுததி யவக்க அனுமதி ்கடாரியது. இதறகு எகிபது 

மறுதததடால் அக்்்டாபர் 31 இது பிரிட்்னும் பிரடான்சும் 
இயணந்து அந்நடாட்டின் விமடானததளஙகள் 
மீதும் இன்னபி் முக்கியததளஙகள் மீதும் 
சூயஸகடால்வடாய்ப பகுதியிலும் குணடு வீசின. 
எனினும் உலக நடாடுகளின் வறபுறுததலின்்பரில் 
நவம்பர் 6ஆம் ்ததி பிரடான்சும் பிரிட்்னும் தஙகள் 
எதிர்பயப நிறுததிக்ககடாண்ன. இந்தியடாயவ 
பிரதிநிதிததுவபபடுததி ்நரு இபபிரச்�யனக்கு 
முடிவுகட்் சீரிய பஙகடாறறினடார்.

சூயஸ் கோல்வோய் சிக்கல்

அரபு - இஸ்பரல் ப�ோர் (1967)
படாலஸதீனிய விடுதயல அயமபபு 

உருவடானது முதல் சிரியடா,  கலபனடான், ்ஜடார்்டான் 
ஆகிய நடாடுகளில் பதுஙகியிருந்த படாலஸதீனிய 
ககடாரில்லடாபபய்கள் இஸ்ரயலத தடாக்கிவந்தன. 
இஸ்ரல் பதிலடி ககடாடுதது வந்தது. ்ஜடார்்டானின் 
்மறகுக்கயரயில் அயமந்திருந்த அல்-�மூ என்் 
கிரடாமததின் மீது நவம்பர் 1966இல் இஸ்ரல் 
விமடானத தடாக்குதல் ந்ததி 18 ்பர் உயிரிழக்கவும் 
54 ்பர் கடாயஙகள் அய்யும்படியும் க�ய்தது. 
சிரியடாவு்ன் ஏபரல் 1967இல் ந்ந்த வடான்கவளித 
தடாக்குதலில் ஆறு சிறிய மிக் ரகப ்படார் 
விமடானஙகள் சுட்டு வீழ்ததபபட்்ன. சிரியடாவுக்கு 

�ோலஸ்தீனிய விடுத்ல அ்மப்பு
இஸ்ரல் என்் ்த�ம் 1948இல் 

உருவடாவதறகு முன் படாலஸதீனில் 
வடாழ்ந்த அ்ரபியர்களுக்கும் அவர்கள் 
வம்�டாவளியினருக்குமடாக உருவடாக்கபபட்் 
ஒரு பரந்த அயமபபு இதுவடாகும். இரகசியமடாக 
க�யல்பட்டுவந்த எதிர்பபு இயக்கஙகள் தஙகயள 
ஒருஙகியணக்க 1964இல் உருவடாக்கபபட்் 
அயமபபடாகும்.  எனினும் 1967 ஜுனில் ந்ந்த 
அரபு இஸ்ரல் ்படாருக்குப பின்்ப இவவயமபபு 
கவனதயத ஈர்க்கலடாயிறறு. இவவயமபபு 
1960கள், 70கள், 80களில் - இஸ்ரலுக்கு 
எதிரடாக ்நரடி ககடாரில்லடாப ்படாயர நிகழ்ததி 
வந்தடாலும் 1990களில் அந்நடாட்்்டாடு அயமதி 
உ்ன்படிக்யக ஏறபடுததிக் ககடாண்து. 
இவவயமபபின் முக்கிய தயலவர் யடா�ர் 
அரடாபத ஆவடார்.
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தடார்மீக ஆதரவு ககடாடுக்க வியழந்த நடா�ர் சினடாய் 
மயலயில் எகிபதியப பய்கயள ககடாணடு வந்து 
நிறுததிய்தடாடு ்ம 18இல் ்ததி ஐ.நடா. �யப அஙகு 
நிறுததி யவததிருந்த பய்கயள அபபு்பபடுததக் 
்கடாரினடார். ்மலும் ்ம 22இல் ்ததி அக்கபடா 
வயளகு்டாயவ வயளதது அஙகு இஸ்ரலியக் 
கபபல்கள் நுயழய முடியடாதபடி க�ய்தடார். 
்ஜடார்்டானின் மன்னர் ஹீய�ன் எகிப்தடாடு 
பரஸபர இரடாணுவ ஒபபந்தஙகயள ஏறபடுததிக் 
ககடாண்டார். இதன்படி ்ஜடார்்டானியப பய்கள் 
எகிபதின் கட்்யளக்கு அடிபணியச் �ம்மதிததன. 
சிறிதுகடாலததில் ஈரடாக்கும் இக்கூட்்ணியில் 
இயணந்தது.
இஸ்பரலின தோக்குதல்
அரபு நடாடுகயள நடா�ர் ஒன்றியணக்க 
்மறககடாண் முயறசியயத கதடா்ர்ந்து ஜுன் 
5ஆம் ்ததி இஸ்ரல் எதிர்படாரடாதத தடாக்குதல் 
ஒன்ய்த கதடாடுதது எகிபதின் 90 �தவீத 
விமடானபபய்யய தயரமட்்மடாக்கியது. 
இது்படான்்் நிகழ்ந்த மறக்டாரு தடாக்குதலில் 
சிரியடாவின் விமடானபபய்யும் கடும் படாதிபபுக்கு 

உள்ளடாகியிருந்தது. மூன்்் நடாட்களில் 
இஸ்ரலியர்கள் கடாஸடா பகுதியயயும் சூயஸ 
கடால்வடாயின் கிழக்குபபு்ம் அயமந்த சினடாய் 
தீபகறபததின் முழுயமயயயும் யகபபறறிப கபரும் 
கவறறியயக் குவிததது. ்மறகு கஜரு�்லம் 
மீது ்ஜடார்்டான் பய்கள் குணடு வீ�வும் 
கிழக்குபபு்மடான எல்யலப பகுதியில் ஜூன்  5 
அன்று ஒரு தி்பபுகவளி ஏறபடுததபபட்்து. கிழக்கு 
கஜரு�்லம் பகுதியிலிருந்தும் ்மறகுக்கயரப 
பகுதியிலிருந்தும் ்ஜடார்்டானியப பய்கள் ஜூன்  
7 அன்று விரட்டியடிக்கபபட்்ன.

பஜோர்்ோன மனனர் ஹு்சன, எகிப்து அதி�ர் �ோசர்

ஐ.�ோ.வின த்லயீடு
ஐ.நடா. �யபயின் க�யறதயலவர் ் படாயர நிறுதத 

வலியுறுததினடார். ்ஜடார்்டானும் இஸ்ரலும் அதறகுக் 
கட்டுபபட்்ன. ஆனடால் சிரியடா்வடா வ்க்கு இஸ்ரல் 
பகுதியில் அயமந்த கிரடாமபபகுதிகளில் கதடா்ர் 
தடாக்குதல் ந்ததி குணடுகயள வீசியது. இஸ்ரல் 
ஜுன் 9 அன்று ் கடாட்ய்ச்சுவருக்குள் படாதுகடாக்கபபட்் 
்கடாலன் யஹட்யஸத தடாக்கி அபகரிததது. சிரியடா 
ஜுன் 10இல் அயமதிக்கு ஒபபுதல் அளிததது.

்படாரில் அ்ரபியர்கள் கடும் ்�தஙகளுக்கு 
உட்பட்டிருந்தடார்கள். ்தடால்வி அ்ரபியப 
கபடாதுமக்கயளயும் அரசியல் உயர்மட்்ததினயரயும் 
நம்பிக்யக  இழக்கச் க�ய்திருந்தது. ஆறுநடாட்கள் 
்படார் இஸ்ரலுக்கும் படாலஸதீனததிறகுமிய்்ய 
இருந்த ்மடாதலில் ஒரு புதிய அததியடாயதயதத 
துவக்கியது. இதனடால் பல்லடாயிரக்கணக்கில் 
உருவடாகியிருந்த அகதிகயளயும் ஒரு 
மில்லியன் படாலஸதீனர்கயளயும் இஸ்ரலிய 
ஆக்கிரமிபபுப பகுதிகளில் அதன் ்நரடி ஆட்சிக்குள் 
ககடாணடுவந்தது.
அரபு இஸ்பரல் ப�ோர் (1973)

தஙகளின் பய்கயள ஒ்ர கட்டுபபடாட்டுக்குள் 
ககடாணடு வரும் ்நடாக்்கடாடு எகிபதின் அதிபர் 
அன்வர் �டாதததும் சிரியடாவின் அதிபர் ஹபீஸ 
அல்-ஆஸடாததும் ஜனவரி 1973இல் ஒரு 
இரகசிய ஒபபந்ததயத ஏறபடுததிக் ககடாண்னர். 

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

யோசர் அரோ�த் (1924-2004)
யடா�ர் அரடாபத 

படாலஸதீன விடுதயல 
அயமபபின் க�யறகுழுவிறகு 
1969இல் தயலயம்யறறு 
2004இல் அவர் இ்க்கும் 
வயர அபகபடாறுபபில்   
வீ ற றி ரு ந் த டா ர் . 

அவர் அயனததுப படாலஸதீன அரபு 
ககடாரில்லடாபபய்களுக்கும் முதன்யமத 
தளபதியடாகவும் நியமிக்கபபட்டிருந்தடார். 
இக்கடாலகட்்ததில் படாலஸதீனியப பிரிவியன 
வடாதிகள் மன்னர் ஹுய�னின் அரய�க் கவிழ்க்க 
முயன்்்தடாடு படாலஸதீன விடுதயல அயமபபு 
்ஜடார்்டான் நடாட்டிலிருந்து விரட்டியடிக்கபபட்்து. 
எனினும் அரடாபததும் அவர்தம் படாலஸதீன 
விடுதயல அயமபபும் கபய்ரூட்ய்ச் க�ன்று 
்�ரவும் அந்நகரம் 1982 வயர இஸ்ரலுக்கு 
எதிரடான க�யல்படாடுகளுக்குத தளமடாகவும் 
அயமந்தது. ஒரு தயலபபடாயகயு்னும் 
மய்வடாக அவர் யவததிருந்த துபபடாக்கியும் 
ஆலிவ மரக்கியளயின் பகுதியும் அவர்தம் 
இரடாணுவச்சீருய்யும் கடாண்படார் மனதில் 
படாலஸதீனப பிரச்�யனயின் தீவிரதயத 
நியனவூட்டுவதடாக அயமந்தது. அவர் 2 ஏபரல் 
1989 அன்று படாலஸதீன விடுதயல அயமபபின் 
நடுவணகுழுவடால் படாலஸதீன ்த�ததின் முதல் 
அதிபரடாகத ்தர்ந்கதடுக்கபபட்்டார்.
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உள்ளடாகியிருந்தது. மூன்்் நடாட்களில் 
இஸ்ரலியர்கள் கடாஸடா பகுதியயயும் சூயஸ 
கடால்வடாயின் கிழக்குபபு்ம் அயமந்த சினடாய் 
தீபகறபததின் முழுயமயயயும் யகபபறறிப கபரும் 
கவறறியயக் குவிததது. ்மறகு கஜரு�்லம் 
மீது ்ஜடார்்டான் பய்கள் குணடு வீ�வும் 
கிழக்குபபு்மடான எல்யலப பகுதியில் ஜூன்  5 
அன்று ஒரு தி்பபுகவளி ஏறபடுததபபட்்து. கிழக்கு 
கஜரு�்லம் பகுதியிலிருந்தும் ்மறகுக்கயரப 
பகுதியிலிருந்தும் ்ஜடார்்டானியப பய்கள் ஜூன்  
7 அன்று விரட்டியடிக்கபபட்்ன.

பஜோர்்ோன மனனர் ஹு்சன, எகிப்து அதி�ர் �ோசர்

ஐ.�ோ.வின த்லயீடு
ஐ.நடா. �யபயின் க�யறதயலவர் ் படாயர நிறுதத 

வலியுறுததினடார். ்ஜடார்்டானும் இஸ்ரலும் அதறகுக் 
கட்டுபபட்்ன. ஆனடால் சிரியடா்வடா வ்க்கு இஸ்ரல் 
பகுதியில் அயமந்த கிரடாமபபகுதிகளில் கதடா்ர் 
தடாக்குதல் ந்ததி குணடுகயள வீசியது. இஸ்ரல் 
ஜுன் 9 அன்று ் கடாட்ய்ச்சுவருக்குள் படாதுகடாக்கபபட்் 
்கடாலன் யஹட்யஸத தடாக்கி அபகரிததது. சிரியடா 
ஜுன் 10இல் அயமதிக்கு ஒபபுதல் அளிததது.

்படாரில் அ்ரபியர்கள் கடும் ்�தஙகளுக்கு 
உட்பட்டிருந்தடார்கள். ்தடால்வி அ்ரபியப 
கபடாதுமக்கயளயும் அரசியல் உயர்மட்்ததினயரயும் 
நம்பிக்யக  இழக்கச் க�ய்திருந்தது. ஆறுநடாட்கள் 
்படார் இஸ்ரலுக்கும் படாலஸதீனததிறகுமிய்்ய 
இருந்த ்மடாதலில் ஒரு புதிய அததியடாயதயதத 
துவக்கியது. இதனடால் பல்லடாயிரக்கணக்கில் 
உருவடாகியிருந்த அகதிகயளயும் ஒரு 
மில்லியன் படாலஸதீனர்கயளயும் இஸ்ரலிய 
ஆக்கிரமிபபுப பகுதிகளில் அதன் ்நரடி ஆட்சிக்குள் 
ககடாணடுவந்தது.
அரபு இஸ்பரல் ப�ோர் (1973)

தஙகளின் பய்கயள ஒ்ர கட்டுபபடாட்டுக்குள் 
ககடாணடு வரும் ்நடாக்்கடாடு எகிபதின் அதிபர் 
அன்வர் �டாதததும் சிரியடாவின் அதிபர் ஹபீஸ 
அல்-ஆஸடாததும் ஜனவரி 1973இல் ஒரு 
இரகசிய ஒபபந்ததயத ஏறபடுததிக் ககடாண்னர். 

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

ஆஸடாத ்கடாலன் 
ய ஹ ட் ய ஸ த 
தி ரு ம் ப ப க ப ் 
மு ய ன ந் த 
்வயளயில் �டாதத 
தன் நடாட்டின் 
ஆ யு த ங க ள் 
க டா ல டா வ தி ய டா ன 
நி ய ல யி ல் 
இ ரு ப ப ய த 
உணர்ந்து சினடாய் மயலயய விட்டு இஸ்ரல் 
விலகினடால் தடாம் அயமதி உ்ன்படிக்யகக்குத 
தயடாரடாய் இருபபதடாகத கதரிவிததடார். இதறகு 
இஸ்ரல் இணஙகவில்யல. ஆக்வ எகிபதும் 
சிரியடாவும் ்யடாம் கிபபூர் �மய விடுமுய்யன்று (6 
அக்்்டாபர் 1973) ஒரு எதிர்படாரடாத திடீர் தடாக்குதயல 
இஸ்ரல் மீது கதடாடுததனர். இததடாக்குதலில் 
இஸ்ரல் கடும்பின்னய்யவச் �ந்திதத்படாதும் 
அதனடால் அரபுப பய்கயள பு்ந்தள்ள முடிந்தது. 
ஆனடால் இம்முய் ஐ.நடா.வின் தயலயீடு 
இஸ்ரயல 1967ஆம் ஆணடுக்கு முந்யதய 
நியலக்குச் க�ல்ல வலியுறுததுவதடாக அயமந்தது. 
இப்படாரினடால் அ்ரபியர்களும் எந்தலடாபமும் 
கப்முடியவில்யல இபபிரச்�யனயில் நடுவரடாகச் 
க�யல்படும் ்படார்யவயில் அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு 
தனது ஆதிக்கதயத அரபு நடாடுகள் மீதும் அங்க 
அயமயபகபற் எணகணய்க் கிணறுகள் மீதும் 
நிறுவியது. நடாடுகளுக்கிய்்ய எதிர்பபுணர்யவ 
வளர்ததல் என்் அதன் தந்திரததின் மூலமடாக 
கதடா்ர் ்படார்கயளயும் கலபனடானில் உள்நடாட்டுப 
்படாயரயும், 1980களில் ஈரடானுக்கும் ஈரடாக்குக்கும் 
இய்்ய ்படாயரயும், 1982இல் இஸ்ரல் 
கலபனடான் மீது பய்கயடுக்கவும், 1991இல் 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடு ஈரடாக் மீது ் நரடியடாகப ் படார் 
கதடாடுக்கவும் �ந்தர்பபஙகயள உருவடாக்கியது.

 4.8  வியட்�ோம் ப�ோர்
இரண்டாம் உலகப்படாரின் முடிவில் 

வியட்மின் என்் அயமபபு வியட்நடாமின் வ்க்குப 
படாதியயத தன் கட்டுபபடாட்டுக்குள் யவததிருந்தது. 
வியட்மின் ்ஹடா சி மின் தயலயமயில் ஹ்னடாய் 
நகரில் ஒரு அரய� உருவடாக்கியது. இவவியட்மின் 
அரசு கதன்படாதி வியட்நடாயம ்வகமடாக 
ஆக்கிரமிததது. எனினும் ்படாட்ஸ்டாம் நகரில் 
கூடிய ்ந�நடாடுகள் ஜபபடானி்மிருந்து மீட்கபபட்் 
இந்்தடா–சீனபபகுதியின் கதறகுபபகுதியய 
பிரிட்டிஷடாரும் வ்க்குபபகுதியய சீனடாவுமடாக 
பிரிததுக் ககடாள்வது என முடிவு க�ய்தன. ்ஹடா 
சி மின்னின் கட்டுபபடாடு உறுதியடாக இருந்ததடால் 
வியட் மின்யனயும் பிகரஞ்சுபபய்கயளயும் 

்மடாதிக்ககடாள்ளும்படி க�ய்துவிட்டு 
சீனபபய்களும் பிரிட்டிஷபய்களும் 1946இன் 
கதடா்க்கததில் பின்வடாஙகின. இரு அரசுகளும் 
(பிகரஞ்சு மறறும் வியட்மின்) ஏறபடுததிக் 
ககடாண் உ்ன்படிக்யகயின் அடிபபய்யில் 
வ்க்கு வியட்நடாம் ஒரு விடுதயலகபற் நடா்டாக 
இந்்தடா–சீனக் கூட்்டாட்சியில் பஙககடுபபது 
என்று முடிவடானது. ஆனடால் புதிதடாக பிரடான்ஸ 
கய்பிடிதத அரசியல் �டா�னததில் அதன் கடாலனிய 
ஆதிக்கததில் இருந்த நடாடுகயள ஒரு கபடாதுவடான 
ஒருஙகியணபபின் கீழ் ககடாணடு வந்திருந்தது. 

1949இல் மக்களின் ஆதரயவபகப் 
எணணிய பிகரஞ்சு அரசு வியட்நடாம், லடா்வடாஸ, 
கம்்படாடியடா ஆகிய நடாடுகயள ஒரு பிகரஞ்சு 
கூட்்டாட்சியினுள் ககடாணடு வந்து அவறய் 
சுதந்திரநடா்டாக அறிவிதது அந்நடாடுகளின் 
கவளியு்வுததுய்யயயும் இரடாணுவதயதயும் தன் 
கட்டுபபடாட்டுக்குள் யவததுக்ககடாள்ளப்படாவதடாய் 
கூறியது. எனினும் இந்்தடா–சீனடாவின் பிரச்�யன 
பனிப்படார் சிக்கலின் பகுதியடாக மடாறியது.  சீனடா, 
ரஷயடா, கிழக்கு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகள் வியட்மின் 
அரய� ஆதரிதத்படாது ்மறகததிய �க்திகள் 
படா்வடா்டாய் தயலயமயிலடான புதிய வியட்நடாம் 
அரய�்ய அஙகீகரிததன.

அகமரிக்கடாவி்மிருந்து உதவிதகதடாயகயய 
பிகரஞ்சு கபற்்படாது வியட்மின்னுக்கு சீனப 
கபடாதுவுய்யம அரசு உதவி க�ய்தது. இறுதியில் 
பிகரஞ்சுபபய்கள் ்படாரில் ்தடாறகடிக்கபபட்்து. 
பின் ககடாரியடாவில் 1954இல் கூடிய கஜனீவடா 
மடாநடாட்டில் வியட்நடாம் ஒரு சுதந்திர நடா்டாகக் 
ககடாள்ளபபட்்டாலும் தறகடாலிகமடாக வியட்மின் 
வ்க்கு வியட்நடாயமயும் படா்வடா்டாய் 
தயலயமயிலடான அரசு கதறகு வியட்நடாயமயும் 
ஆட்சி க�ய்வது என்று முடிவுக�ய்யபபட்்து. 
கம்்படாடியடாவும் லடா்வடாஸும் சுதந்திரம்கபற் 
நடாடுகளடானது.

்ஹடா சி மின்யன குடியரசுததயலவரடாக 
ஏறறு 16 மில்லியன் என்் அளவில் 
மக்கள்கதடாயக ககடாண் வ்க்கு வியட்நடாம் ஒரு 
கபடாதுவுய்யமவடாத நடா்டாக மடாறியது ஏ்க்குய்ய 
அ்த்படான்் பரபபளவும் மக்கள்கதடாயகயும் 
ககடாண் கதறகு வியட்நடாமிறகு தீவிர ்ரடாமன் 
கத்தடாலிக்கரடான நி்கடா டின் டியம்  அதிபரடானடார். 
�ர்வடாதிகடாரியடாக மடாறிய நி்கடா டின் டியம்   
ஒருஙகியணந்த வியட்நடாயம உருவடாக்க 
முன்்னடாட்்மடாகக் கருதபபட்் ்தர்தல்கயள 
ந்தத மறுததடார். ஆசியடாவில் கபடாதுவுய்யமக் 
ககடாள்யக பரவுவயத தடுக்கவும் கதறகு 
வியட்நடாம் கபடாதுவுய்யம நடா்டாக மடாறுவயதத 
தய்க�ய்யவும் எணணிய அகமரிக்க ஐக்கிய 
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68இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

அனலடாகப பறறி எரிந்தது. வியட்நடாம் 
்படார் உலகின் கபருவடாரியடான மக்கயள 
ஒன்றியணதத விவகடாரம் ்வ்்துமில்யல 
என்று க�டால்லுமளவிறகு ஒரு நியல ஏறபட்்து. 
கவறறிகப் முடியடாது என்று கதரிந்தும் அகமரிக்க 
நடாடு ்படாயரத கதடா்ர்ந்து ந்ததியது.

வியட்�ோம் ப�ோர் எதிர்ப்புக் கண்னம்
்படார் 1975இன் துவக்கததில் முக்கிய 

கட்்தயத எட்டியது. வ்க்கு வியட்நடாமின் 
இரடாணுவமும் கதறகு வியட்நடாமின் ்தசிய 
விடுதயல முன்னணியும் எல்யலகள் க்ந்து 
அகமரிக்க ஆதரவு கபற்த கதன் வியட்நடாமின் 
பய்கயள நடா�ம் க�ய்தனர். கமடாதத அகமரிக்கப 
பய்களும் 30 ஏபரல் 1975இல் 
கவளி்யறியதடால் கதன் வியட்நடாமின் 
ய�்கடான் நகரம் விடுதயல கபற்து. வ்க்கு 
வியட்நடாமும் கதறகு வியட்நடாமும் 1976இல் 
ஒ்ர்த�மடாக ஒன்றியணக்கபபட்்து. மிகப 
க ப ரு ந் த ய ல வ ர டா க 
மக்களின் முன் 
உருகவடுதத ்ஹடா 
சி மின்னின் 
நி ய ன வ டா க 
ய�்கடான் நகரம் 
்ஹடா சி மின் நகரம் 
என்று கபயர் 
மடாற்பபட்்து.

ஒரு ஒருஙகியணந்த சுதந்திர 
்த�மடாக வியட்நடாம் உருவடானது ஒரு அரிய 
வரலடாறறு நிகழ்வடாகும். ஒரு சிறு நடாடு தனது 
விடுதயலயயயும் ஒருஙகியணயவயும் 
உலகின் மிகபகபரிய �க்தியின் ஆயுதந்தடாஙகிய 
எதிர்பயபயும் மீறி அய்ந்திருந்தது. ்�டாஷலிஸ 
நடாடுகளின் உதவியும் அரசியல் பூர்வமடாக பல 
ஆசிய – ஆபபிரிக்க நடாடுகள் ககடாடுதத ஆதரவும் 
உலககஙகிலும் பரவிக்கி்ந்த பல்்வறு 
இனமக்கள் தடார்மீக உணர்்வடாடு பக்கபலமடாக 
நின்்து்ம இந்த கவறறியய அய்யக் 
கடாரணமடாக அயமந்தது.

பஹோ சி மின 
(்சபகோன �கரம்)

நடாடு துவக்கததில் நி்கடா டின் டியமின்  
ஆட்சிக்கு ஆதரவடாக்வ க�யல்பட்்து. ஆனடால் 
1962இன் ்படாது டியம் நியலயமயய 
கட்டுபபடாட்டில் யவக்கும் ஆற்லில்லடாதவர் 
என்பது உறுதியடானது. இதனடால் இபபகுதியில் 
அதிகமடான ஆயுதந்தடாஙகிய பய்கயள நிறுதத 
்வணடியதடாயிறறு. 

கதன்வியட்நடாமில் அரசின் நியலயம அகமரிக்க 
நடாட்டின் கபடாருளடாதடார மறறும் பி் உதவிகயளச் 
�டார்ந்்த அயமந்தது. அதன் ்ணடாங கபபல் தளததில் 
1965இல் வந்தி்ஙகத துவஙகிய மடாலுமிகயளச் 
்�ர்தது ஓ்ர மடாதததில் 35000 துருபபுகள் என்் 
அளவில் உயர்ந்தது. அவவடாணடின் கய்சியில் 
இவகவணணிக்யக உயர்ந்து 2,10,000 என்்டானது. 
விடுதயல இயக்கஙகயள அழிதகதடாழிக்கும் 
்நடாக்்கடாடு இரவு பகலடாக அகமரிக்கடா இரு 
வியட்நடாம்கள் மீதும் குணடுவீசியது. இது்படான்் 
தடாக்குதலின் வியளவடாக தன்னிச்ய�யடாக 
வ்க்கு வியட்நடாமில் ககடாரில்லடாப்படார் முய்யில் 
பயிறசி கபற் ்படாரடாளிகள் உருவடாயினர். 
அகமரிக்கப பய்கள் ்நடாய்கதடாறறு வியளவிக்கும் 
ஆயுதஙகயளப பயன்படுததினடார்கள்.  நபபடாம் 
ஏஜணட் ஆகரஞ்ச் (கடாடுகயள அழிக்கக்கூடிய) 
்படான்் தீமூட்டும் ஆயுதஙகயளப பயன்படுததியது. 
கபரும் பரபபில் நிலம் அழிக்கபபட்்்தடாடு 
ஆயிரக்கணக்கடா்னடார் ககடால்லபபட்்னர். 
அகமரிக்கபபய்களும் ்�தஙகயளச் �ந்திததது.

வ்க்கு வியட்�ோமில் அசமரிக்கோ குணடுவீச்சு

அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் கபருமுதலடாளிகள் 
எதிர்க்குமளவிறகு அந்தடாடு தனது இரடாணுவததிறகு 
நிதி ஒதுக்கியது. ்படாரின் ககடாடுயமயயயும் 
கட்்டாய இரடாணுவ்�யவயயயும் எதிர்தது 
அந்நடாட்டின் இயளஞர்கள் கிளர்ந்கதழுந்தனர் 
பலரும் இரடாணுவததில் ்�ருவயதத தவிர்க்கவும் 
அதில் பணிபுரிந்த வீரர்கள் அயதவிட்டு அகலவும் 
க�ய்தடார்கள்.  அகமரிக்கடாவிலும் ஐ்ரடாபபடாவிலும் 
உருவடான எதிர்மய்க் கலடாச்�டாரததின் 
பகுதியடான வியட்நடாம் ்படார் எதிர்பபு அஙகிருந்த 
பல்கயலக்கழகஙகளிலும் கல்லூரிகளிலும் 
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எல்யலகள் ககடாணடு நிறுததுவயத மடாறறியது. 
�ந்யதப்படாட்டியயக் கட்டுக்குள் ககடாணடுவர 
முயன்்்படாது ககடாள்யககயளயும் தனியடார் 
ஒபபந்தஙகயளயும் பு்க்கணிததது. கபடாதுவடான 
விவ�டாயக் ககடாள்யகயயயும் கபடாதுவடான 
கவளிநடாட்டு வணிகதயதயும் இவவயமபபு 
உருவடாக்கியது. உறுபபு நடாடுகளின் எணணிக்யக 
1970களிலும் 1980களிலும் அதிகரிததுக் 
ககடாண்் க�ன்்து. பிரிட்்னும் க்ன்மடார்க்கும் 
அயர்லடாந்தும் 1973இல் அனுமதிக்கபபட்்னர். 
1981இல் கிரீசும் 1986இல் ்படார்ததுகலும் 
ஸகபயினும் இதில் உறுபபினரடாகச் ்�ர்ந்தன.
ஈ) ஒற்ற ஐபரோப்பியச் சட்்ம்

ஒறய் ஐ்ரடாபபியச் �ட்்ம் 1 ஜூயல 
1987இல் நய்முய்க்கு வந்தது. அது ஐ்ரடாபபியப 
கபடாருளடாதடார �மூகததின் எல்யலகயள 
விரிவடாக்கி அதறகு �ட்்வடிவம் ககடாடுததது. 
்மலும் அது உறுபபுநடாடுகயள கவளியு்வுக் 
ககடாள்யகயில் அதிகமடான ஒததுயழபயப 
நடாடியது. இச்�ட்்ம் உறுபபு நடாடுகளின் மக்கள் 
கதடாயகயின் அடிபபய்யில் அவறறிறகடான 
ஓட்டுகளின் எணணிக்யகயய நிர்ணயிததது. ஒரு 
�ட்் நிய்்வற்ததிறகு மூன்றில் இரணடு பஙகு 
உறுபபினர்களின்  ஆதரவு ்தயவ என நியல 
நிறுததபபட்்து. இபபுதிய முய் ஐ்ரடாபபியப 
படாரடாளுமன்்ததிறகடான ்ம்லடாஙகிய 
அவசியதயத வலியுறுததியது. 
உ) ஐபரோப்பிய ஒனறியம்

1992 பிபரவரி 7இல் யககயழுததி்பபட்் 
மடாஸடிரிக்ட் (கநதர்லடாந்து) ஒபபந்தம், ஐ்ரடாபபிய 
ஒன்றியதயத ஏறபடுததியது. கபடாதுவடான நிதிக் 
ககடாள்யகயும் நடாடுகள் வழஙகிய பணதயத 
மீறிய கபடாதுவடாக ஏறறுக்ககடாள்ளபபட்் பணமும் 
(யூ்ரடா) முதலில் நய்முய்பபடுததபபட்டு பின்னர் 
அவறய் நிர்வகிக்கும் கபடாதுநிறுவனஙகளும் 
திட்்மி்பபட்டு நய்முய்பபடுததபபட்்ன. 
தற்படாது ஐ்ரடாபபிய ஒன்றியததில் 28 உறுபபு 
நடாடுகள் உள்ளன. பிகரகஸல்ஸ (கபல்ஜியம்) 
நகயரத தயலயமயகமடாகக் ககடாணடு 
க�யல்பட்டு வருகின்்து. பிரிட்்ன் 2017இல் 
இவகவடான்றியததிலிருந்து கவளி்யறுவதடாக 
அறிவிததது.

 4.10 
  ச�ர்லினசுவர் வீழச்சியும் 
�னிப்ப�ோர் கோல முடிவும்

கஜர்மடானிய ்மறகு (கஜர்மடானியக் கூட்டுக் 
குடியரசு), கஜர்மடானிய கிழக்குப (கஜர்மடானிய 
ஜனநடாயகக் குடியரசு) பிரிவுகள் ்வறுபட்் 
வடாழ்க்யகததரததில் எதிகரடாலிததன. மடார்ஷல் 

 4.9  ஐபரோப்பிய ஐக்கியத்்த ப�ோக்கி
(அ) ஐபரோப்பியக் குழுமம்

இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பின்வந்த 
கடாலததில் எடுக்க முயன்் முடிவுகளில் 
முக்கியமடானது ்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயள 
ஒருஙகியணக்க நியனதத்தயடாகும். அதன்மூலம் 
(1) ஐ்ரடாபபியர்களுக்கிய்்ய மூண் ் படார்கயளத 
தவிர்க்கவும் அதிலும் குறிபபடாக பிரடான்சுக்கும் 
கஜர்மனிக்கும் ஏறபட்டுக் ககடாணடிருந்த 
பயகயமயய ஒடுக்கவும், (2) ஒருஙகியணந்த 
ஐ்ரடாபபடாயவக் ககடாணடு ்�டாவியத நடாட்டின் 
அச்சுறுததல்கயள எதிர்ககடாள்ளவும், (3) அகமரிக்க 
ஐக்கிய நடாட்டின் பய்களுக்கும் ்�டாவியத நடாட்டின் 
பய்களுக்கும் �மமடாக ஒரு பய்பலதயத நிறுவவும், 
(4) கண்ஙகளிய்்ய அல்லது கண்ஙகளில் 
கபடாருளடாதடார மறறும் இரடாணுவவளஙகயளயும் 
தி்ன்கயளயும் முழுதடாகப பயன்படுததவும் முடியும் 
என்று கருதபபட்்து. பததுநடாடுகள் லண்னில் 
்ம 1949இல் கூடி ஐ்ரடாபபிய�மூகதயத 
உருவடாக்க யககயடாபபமிட்்ன. ஸட்ரடாஸபர்க் 
நகயர தயலயமயகமடாகக் ககடாண் ஐ்ரடாபபிய 
�மூகததில் உறுபபுநடாடுகளின் கவளியு்வுததுய் 
அயமச்�ர்கயளக் ககடாண் ஒரு குழுவும் 
கவளிநடாடுகளின் படாரடாளுமன்் உறுபபினர்கள் 
சிலயரக்ககடாண் கலந்தடாய்வு �யபயும் 
அயமயபகபற்ன.
(ஆ) ஐபரோப்பிய நிலக்கரி மறறும் எஃகு சமூகம்

ஐ்ரடாபபிய �மூகததி்ம் எந்த அதிகடாரமும் 
ககடாடுக்கபப்வில்யல என்பதடால் ்வறு இரு 
ஐ்ரடாபபிய அயமபபுகயள உருவடாக்க முன்வயரவு 
அளிக்கபபட்்து. ஐ்ரடாபபியப படாதுகடாபபு �மூகமும் 
ஐ்ரடாபபிய நிலக்கரி மறறும் எஃகு �மூகமும் 
துவஙகபபட்்ன. ஐ்ரடாபபிய நிலக்கரி மறறும் 
எஃகு �மூகதயதச் ்�ர்ந்த ஆறு நடாடுகள் 
(பிரடான்ஸ, ்மறகு கஜர்மனி, இததடாலி, கபல்ஜியம், 
ஹடாலந்து, லக்ஸம்பர்க்) கூடி ்ரடாம் ஒபபந்ததயத 
ஏறபடுததிய்தடாடு அதன் மூலம் ஐ்ரடாபபியப 
கபடாருளடாதடார �மூகம் அல்லது ஐ்ரடாபபியப  
கபடாதுச்�ந்யதயய பிகரகஸல்ஸ நகயரத 
தயலயமயகமடாகக் ககடாணடு ஏறபடுததின. 
இச்�மூகததில் பிரிட்்ன் பஙககடுக்க 
விரும்பவில்யல. மடாற்டாக ஐ்ரடாபபியக் 
கட்டுபபடா்ற் கதடாழில் �ஙகதயத 
்படார்ததுகல், க்ன்மடார்க், ஆஸதிரியடா, நடார்்வ, 
ஸவீ்ன், சுவிட்�ர்லடாந்து ஆகிய நடாடுகயள 
உறுபபினர்களடாகக் ககடாணடு ஏறபடுததியது.
(இ) ஐபரோப்பியப் ச�ோருைோதோர சமூகம்

இச்�மூகம் பண்ஙகள், ்�யவகள், முதலீடு, 
கதடாழிலடாளர்கள் ்படான்்வறறின் நகர்யவ 
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ச�ர்லினசுவர் தகர்ப்பு  
பசோவியத் �ோட்டின பிைவு

உலக அரசியலில் 1970களிலும், 1980களின் 
முறபகுதியிலும், ்�டாவியத நடாடு மிகுந்த 
க�ல்வடாக்்கடாடுத திகழ்ந்தது. எனினும், அதன் 
கபடாருளடாதடாரம் நலிவய்யவும், முதலடாம் உலக 
நடாடுகளுக்கு ஈடுககடாடுக்கமுடியடாமலும் ்தஙகியது. 
அந்நடாட்டின் அதிபரடாக மிக்்கல் ்கடார்ப்�வ 
1985ஆம் ஆணடு பதவி்யற்டார். கபடாதுவுய்யமக் 
கட்சியில் நீண் கடாலம் கபடாதுச்க�யலடாளரடாக 
பதவிவகிதத பகரஸகனவ 1982ஆம் ஆணடு 
இ்ந்தயதத கதடா்ர்ந்து அவரது பதவியய அவருக்குப 
பின் வகிதத மற்வர்களும் குறுகிய கடாலததில் 
இ்ந்தனர். நிகி்டா குரு்�வின் ஆட்சிக்கடாலததில் 
உயி்ரடாட்்ம் (The Thaw) நிய்ந்து கடாணபபட்் 
்�டாவியத நடாடு பகரஸகனவின் ஆட்சிக்கடாலததில் 
குறுகியப பழயமவடாத �மூகமடாக மடாறிய்தடாடு, 
சுதந்திரம் அ்்வ இல்லடாமல் ்படானது. 
இச்சூழலில் ்கடார்ப்�வ கவளிபபய்ததன்யம 
(Glasnost) பறறியும், சீர்திருததம் (Perestroika) 
பறறியும் ்ப�லடானடார். ஆனடால் அவரது சீர்திருதத 
முயறசிகளுக்கு ஆளும் கபடாதுவுய்யம 
கட்சியினரி்மிருந்து எதிர்பபுக் கிளம்பிய்தடாடு 
அதறகுத ்தயவயடான வளஙகள் ்�டாவியத 
நடாட்டில் இல்லடாதநியலயும் இருந்தது. உள்நடாட்டு 
உறபததியில் மூன்றில் ஒரு பஙகு 1980களின் 
நடுவில் ரடாணுவததிறகடாக ஒதுக்கீடு க�ய்யபபட்்து. 
அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டின் அதிபரடான ரீகனின் 
விணகவளிப ்படார்ததிட்்ததிறகு ஈடுக�ய்ய 
்�டாவியத நடாட்டிறகு அதிக அளவு நிதித்தயவ 
ஏறபட்்து. ரடாணுவச் க�லவினஙகளின் அதிகரிபபு 
நடாட்டின் கபடாருளடாதடாரதயத ்மறககடாணடு 
சிரமததில் ஆழ்ததியது.

்மலும் 1980களின் இறுதியில் ்�டாவியத 
நடாடு இனகவறி கட்்விழ்பபினடாலும், வட்்டார 
உணர்வின் எழுச்சியடாலும், புதிய ்தசிய 
உணர்வின் பி்பபடாலும் கடும் கநருக்கடியயச் 
�ந்திததது. கட்்யமபபுக்ககதிரடான கபரும் எழுச்சி 
1988இல் அர்மீனியடாவிலும், அயததகதடா்ர்ந்து 
படால்டிக் மடாகடாணஙகளிலும் ஏறபட்்து. ஆரம்பகடால 
்�டாவியத நிர்வடாகம் இததயகய எழுச்சிகயள 

திட்்ததின் துயணயடால் ் மறகு 
கபர்லினின் கபடாருளடாதடாரம் 
க�ழித்தடாஙகியது. அதறகு 
மடா்டாக கிழக்கு கபர்லினின் 
கபடாருளடாதடார வளர்ச்சியில் 
ரஷயடா ்படாதிய அக்கய் 
ககடாணடிருக்கவில்யல. ்மலும் 
கிழக்கு கபர்லினில் மக்களடாட்சி்யடா சுதந்திர்மடா 
இல்லடாததடால் மக்களுக்குப கபரும்சிரமம் இருந்தது. 
இதனடால் கிழக்கு கபர்லின் மக்கள் ்மறகு 
கபர்லினுக்கு நகர்ந்து க�ல்ல முயன்்னர். ்மறகு 
கபர்லினி்லடா ரஷயடா தன்மீது எந்த்நரததிலும் 
பய்கயடுதது வரக்கூடும் என்் அச்�ம் நிலவியது. 
இச்சூழலில் 1961இல் கிழக்கு கஜர்மனி ஒரு சுவயர 
எழுபபி கிழக்கு கபர்லின் மறறும் அதன் சுறறுபபு்ப 
பகுதிகளுக்கும் ்மறகு கபர்லினுக்கும் இருந்த 
கதடா்ர்யப நிறுததியது. கடாவல் ்கடாபுரஙகள் 
எழுபபபபட்டு பயஙகர ஆயுதஙகளின் துயண்யடாடு 
கடுயமயடானக் கணகடாணிபபுப பணியின் மூலம் 
கிழக்கிலிருந்து மக்கள் நுயழவது தவிர்க்கபபட்டு 
வந்தது. ரஷயடாவின் கட்டுபபடாடு 1980களின் நடுவில் 
வலுவிழக்கத துவஙகிய நியலயில் இச்சுவரின் 
இருபு்மும் 9 நவம்பர் 1989இல் கூடிய மக்கள்கூட்்ம் 
அயத தகர்க்கத துவஙகியது. கஜர்மனி 3 அக்்்டாபர் 
1990 அன்று முய்யடாக இயணக்கபபட்்து. கபர்லின் 
சுவர் ஒரு கட்டுமடானததய் என்பயதத தடாணடிய 
ஒரு விஷயமடாகும் அது முதலடாளிததுவததிறகும் 
கபடாதுவுய்யமக்கும் இய்்ய இருந்தப பிளயவ 
அய்யடாளபபடுததக்கூடிய ஒன்று. கபர்லின் சுவரின் 
வீழச்சியயத கதடா்ர்ந்து 26 டி�ம்பர் 1991இல் 
்�டாவியத நடாடும் வீழ்ந்து பனிப்படார் கடாலதயத 
முடிவுக்கு ககடாணடு வந்தது.

்மறகு கஜர்மனியின் ்வந்தரடாக 
(Chancellor) 1982 முதல் 1990 வயர 
கபடாறுபபுவகிதத கஹல்மட் ்கடால் கிழக்கு 
கஜர்மனியயயும், ்மறகு கஜர்மனியயயும் 
1990இல் இயணக்கப கபரும் பஙகடாறறினடார், 
அதன் மூலம் நடாறபதயதந்து ஆணடுகளுக்குப 
பின் ஒன்றுபட்் கஜர்மனியின் ்வந்தரடானடார். 
அவர் கிறிததவ ஜனநடாயக ஐக்கியததின் 
தயலவரடாக 1973 முதல் 1998 வயர 
பதவிவகிததடார். அவர் ஐ்ரடாபபியப 
கபடாருளடாதடார ஒருஙகியணயவயும், பிகரஞ்சு, 
கஜர்மடானியர்கள் இணக்கமடானநல்லு்வு 
ககடாணடிருபபயதயும் நடாடினடார். அவர் பிகரஞ்சு 
குடியரசுததயலவரடான மிட்்ரண்்டாடு 
இயணந்து மடாஸட்ரிக்ட் ஒபபந்ததயத 
உருவடாக்கி அதன் மூலமடாக ஒருஙகியணந்த 
ஐ்ரடாபபடாவிறகும் (European Union), யூ்ரடா பண 
உருவடாக்கததிறகும் விததிட்்டார்.
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இரும்புக்கரம் ககடாணடு அ்க்கி வந்தது. ஆனடால் 
சீர்திருததஙகயள முன்கனடுததுக் ககடாணடிருந்த 
நியலயிலும், வலுவிழந்தப கபடாருளடாதடார சூழலிலும் 
்கடார்ப்�வடால் கடுயமயடான ந்வடிக்யககயள 
்மறககடாள்ள முடியவில்யல. ‘க�ர்்னடாபிள் ் பரழிவு’ 
என்று அறியபபடும் உக்யரனில் 1988இல் நிகழ்ந்த 
அணுக்கசிவும், அதனடால் ஏறபட்்க் கடும்படாதிபபும் 
ஒரு ்பரிடியடாக விழுந்தது. பழயமவடாத �க்திகளின் 
துயணககடாணடு 1989லும், 1991லும் நியலயமயய 
�மடாளிததுத தன் நியலயய வலுபபடுதத ் கடார்ப்�வ 
முயன்்டார். ஆனடால் ஒவகவடாரு முய்யும் 
சுரஙகதகதடாழிலடாளர்களின் ்வயலநிறுததப 
்படாரடாட்்ததடாலும், அதனடால் நடாட்டில் எறபட்் ஆற்ல் 
பற்டாக்குய்யடாலும் கநருக்கடியயச் �ந்திததடார்.

்�டாவியத நடாட்டின் அரவயணபபில் இருந்த 
கிழக்கு ஐ்ரடாபபியப கபடாதுவுய்யம நடாடுகளும் 
மிகக்கடுயமயடானப கபடாருளடாதடார மறறும் �மூக 

கநருக்கடியய எதிர்ககடாண்ன. இந்நடாடுகளின்மீது 
்�டாவியத ககடாணடிருந்த கட்டுபபடாட்ய்த 
தளர்தத ்கடார்ப்�வ முடிகவடுதத்படாது அங்க 
சுதந்திர்வட்யகயும், ஜனநடாயகதயத ்நடாக்கிய 
நகர்வும் ்வககமடுக்கலடாயின. கதடாழிலடாளர்களின் 
கதடா்ர் ்படாரடாட்்ம் கபடாதுவுய்யம ஆட்சியய 
முதலில் ்படாலந்திலும், அதன்பின் ஹங்கரியிலும் 
அய�க்கததுவஙகின. 1989இல் அயலக்ல் ்படால் 
பரவிய எழுச்சிகள் கிழக்கு கஜர்மனியின் கபர்லின் 
சுவர் தகர்தகதறியபப்க் கடாரணமடாக விளஙகின. 
அயதத கதடா்ர்ந்து க�க்்கடாஸ்லடாவகியடாவிலும், 
பல்்கரியடாவிலும் ந்ந்து ககடாணடிருந்த 
ஆட்சிகள் �ரிந்தன. ரு்மனியடாவின் நிக்்கடாலடா 
க�ளக�ஸகு, உணர்வடாளர்களின் மீது துபபடாக்கியடால் 
சுட்்யதயடுதது (டி�ம்பர் 1989) அவர் தம் 
இரடாணுவத தளபதிக்ள அவயரச் சுட்டு வீழ்தத 
உததரவிட்்னர். துபபடாக்கிச்சூடு �ம்பந்தமடான 
கதடாயலக்கடாட்சிப பதிவுகளும், கபர்லின் சுவரின் 
வீழ்ச்சியும் கபடாதுவுய்யம உலகம் கநடாறுக்கபப்த 
தூணடியது. ஆ்்மடாதஙகளில் படாதி ஐ்ரடாபபடாவின் 
அரசியல் வயரப்ம் கபரும்மடாற்ததிறகு 
உட்படுததபபட்டிருந்தது. 

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

 எல்சின பகோர்�பசவ்

கபரிஸட்்ரடாய்கடா (மறுகட்்யமபபு) 
என்பது மிக்்கல் ்கடார்ப்�வடால் ்�டாவியத 
நடாட்டின் கபடாருளடாதடாரதயதயும், அரசியல் 
அயமபயபயும் மறுசீரயமபபிறகு உட்படுதத 
1980களின் கய்சியில் அறிமுகபபடுததபபட்் 
ஒன்்டாகும். வளர்ச்சியய்ந்த முதலடாளிததுவ 
நடாடுகளின் முன்்னற்ததிறகு ்�டாவியததின் 
கபடாருளடாதடாரம் ஈடுககடாடுக்கும்படி அதறகுப 
புததுணர்வு ஊட்் கவளிபபய்ததன்யம 
(Glasnost) ககடாள்யக்யடாடு  
அறிமுகபபடுததபட்்்த கபரிஸட்்ரடாய்கடா 
ஆகும். அதன்கீழ் கபடாருளடாதடாரம் ஒரு நடுவண 
அர�டால் கணகடாணிக்கபபட்்டாலும், �ந்யதயய 
அடிபபய்யடாகக் ககடாணடு ஆரம்ப கட்் 
சீர்திருததஙகள் அறிமுகபபடுததபபட்்ன. 
எனினும், அயவ கவறறியய்யடாமல் 
கபடாருளடாதடாரததில் கடாணபபட்் முரணபடாடுகயள 
கடுயமயடானப படாயதக்கு எடுததுச்க�ன்்ன. 
அதனடால் ்�டாவியத கபடாருளடாதடாரம் �ந்திதது 
வந்த �ரியவ நியலநிறுதத முடியவில்யல.

கவளிபபய்ததன்யம என்் ககடாள்யக 
மிக்்கல் ்கடார்ப்�வடால் கபரிஸட்்ரடாய்கடா்வடாடு 
அறிமுகபபடுததபபட்் கவளிபபய்யடான 
ஒரு கருததியல் ககடாள்யகயடாகும். நிகிதடா 
குரு்�வின் உயி்ரடாட்்ததிறகுப பின் 1960களில் 
லி்யடானிட் பிரஸ்னவவின் கடாலகட்்ததில் 
விமர்�னஙகயளயும், எதிர்பயபயும் அ்க்கி 
ஒடுக்கும் ்படாக்கு உருவடாகி அது சிந்தயனத 
தளதயதயும், கலடாச்�டார சூழயலயும் தடுமடாற்ததிறகு 
உட்படுததியது. கவளிபபய்ததன்யம 
எழுததடாளர்களுக்கு விதிக்கபபட்டிருந்த 
கட்டுபபடாடுகயளத தளர்ததி அரய�யும், 
அரசியயலயும் விமர்சிக்க உரியம வழஙகியது.
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க்லச்சசோறகள்

�்கயுணர்வு சகோண் Antagonistic acting against or indicating

�ழுவுதல் Wriggle out to avoid doing something

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

ச�ரு்ம வோய்நத, புகழச�றற Legendary celebrated

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

விலகியிருத்தல், 
ஒதுஙகியிருத்தல்

Abstaining restrain oneself from doing something

சவறுப்புணர்ச்சி, கசப்புணர்வு Embitter cause to feel bitter – to make hateful

திறனறறதோக்குதல், 
மு்மோக்குதல்

Incapacitated lacking in or deprived of strength or power

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

இச்சூழலில், ்�டாவியத ஐக்கியததினுள் 
வீறறிருந்த பல நடாடுகள் சுதடாரிக்கலடாயின. ஆளும் 
குழுவினரிய்்ய வளர்ந்த பிரிவியனப்படாக்கு 
�மூகததின் மீது அவர்கள் ககடாணடிருந்தக் 
கட்டுபபடாட்ய்த தளர்ததியது. ்கடார்ப்�வ ஒரு 
அழுததமடான ந்வடிக்யகயய இய்யூறு புரி்வடார் 
மீது 1991இல் யகக்ககடாள்ள முயன்்்படாது மடாஸ்கடா 
நகயர்ய பிரமிக்க யவதத இரண்டாவது கதடாழிலடாளர் 
எழுச்சி ஒரு கபரும் �வடாலடாக உருகவடுததது. அவரது 
அரசிலிருந்த பழயமவடாத �க்திகள் அவயரயும்மீறி 
கடும் ந்வடிக்யககயளக் யகககடாள்ள முயன்்ன. 
்கடார்ப்�யவ வீட்டுக்கடாவலில் யவதத அந்த 
�க்திகள் துருபபுகளின் துயண்யடாடு மடாஸ்கடாவில் 
ஒரு கிளர்ச்சியய ஏறபடுததின. ஆனடால் மற்ப 
பய்பபிரிவினரின் ஆதரயவபகப் முடியடாமல் 
்படானதடால் முடிவில் ்மறகததிய நடாடுகளின் 
பின்புலத்தடாடு ் படாரிஸ எல்சின் என்் சீர்திருததவடாதி 
ஆட்சியயக் யகபபறறினடார்.

இய்பபட்்கடாலததில் மூன்று படால்டிக் நடாடுகள் 
்�டாவியத ஐக்கியதயத விட்டுவிலகிச் க�ன்றிருந்தன. 
எஸ்்டானியடா, லடாட்வியடா, லிது்வனியடா ஆகியயவ 
ஐக்கிய நடாடுகள் �யபயில் சுதந்திர உறுபபினர்களடாகச் 
்�ர்க்கபபட்்னர். ்மலும் நவம்பர் 1991இல் 11 
குடியரசுகள் (உக்யரன், ஜடார்ஜியடா, கபலடாரஸ, 
அர்மீனியடா, அ�ர்யபஜடான், க�கஸதடான், கிர்கிஸதடான், 
மடால்்்டாவடா, துர்க்கமனிஸதடான், தஜிகிஸதடான், 
உஸகபகிஸதடான்) ்�டாவியத ஐக்கியததில் 
இருந்து பிரிவதடாக அறிவிததன. அதறகு மடாற்டாக 
சுதந்திர நடாடுகளடாக ஒரு கபடாதுநல அயமபபின் 
கீழ் (common wealth) வீறறிருபபயத இந்நடாடுகள் 
விரும்பின. ்கடார்ப்�வ 25 டி�ம்பர் 1991இல் தனது 
ரடாஜினடாமடாயவ அறிவிததடார். கபயரளவில் ஆறு 
நடாட்களுக்கு ்�டாவியத ஐக்கியம் நீடிததடாலும் அது 
1991 டி�ம்பர் 31 அன்று நள்ளிரவில் முழுயமயடாகக் 
கயலக்கபபட்்து. இறுதியில் ்�டாவியத ஐக்கிய்ம 
இல்லடாமல் ்படானது.

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

உலகப்படாருக்குபபின் அதுஒரு கபடாதுவுய்யம அர�டாக மடாறியதுவயர கூ்பபட்டுள்ளது.
�	அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிறகும் ்�டாவியத நடாட்டிறகுமிய்்ய உருவடான பயகயம, உலயக இரு 

இரடாணுவபபிரிவுகளடாகப பிரிததயதயும் வ்க்கு அட்லடாணடிக் ஒபபந்த அயமபபுப பறறியும் வடார்�டா 
ஒபபந்தம் பறறியும் கதளிவடாக விளக்கபபட்டுள்ளது.

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

�	மூன்்டாம் உலக நடாடுகளின் கருததியலடாக கவளிபபட்் அணி்�ரடாஇயக்கம் பறறி விவரிக்கபபட்டுள்ளது.
�	அகமரிக்க ஐக்கிய நடாட்டிலிருந்து விலகி ஐ்ரடாபபியக் குழுயவ ஏறபடுததி அதன் நீட்சியடாக்வ பின்னர் 

ஐ்ரடாபபியப கபடாதுச் �ந்யதயும் ஐ்ரடாபபிய இயணவும் ஏறபட்்து கதளிவடாகக் கூ்பபட்டுள்ளது.

10th_History_Unit_4_TM.indd   72 07-05-2019   16:09:23



73 இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

�யிறசி

I  சரியோன வி்்்யத் 
சதரிவு சசய்க.

1.  வம்்படாவடா இரடாணுவக் கழகததின் முதல் 
இயக்குனர் யடார்?
அ) �ன் யடாட் க�ன்
ஆ) ஷியடாங ்க-்ஷக்
இ) யமக்்கல் கபடா்ரடாடின்
ஈ) சூ-கயன்-லடாய்

2.  எந்த அகமரிக்கக் குடியரசுததயலவர் 
கபடாதுவுய்யமக் ககடாள்யகயயக் கட்டுக்குள் 
அ்க்க ஒரு ககடாள்யக வயரயவ முன்யவததடார்?
அ) உட்்ரடா வில்�ன்
ஆ) ட்ரூகமன்
இ) தி்யடா்ர் ரூஸ்வல்ட் 
ஈ) பிரடாஙக்ளின் ரூஸ்வல்ட்

3.  சீனடாவில் மக்கள் அரசியல் கலந்தடாய்வு மடாநடாடு 
எப்படாது நய்கபற்து?
அ) க�ப்ம்பர் 1959
ஆ) க�ப்ம்பர் 1948
இ) க�ப்ம்பர் 1954
ஈ) க�ப்ம்பர் 1944

4.  அகமரிக்க ஐக்கிய நடாடும் அதன் ஐ்ரடாபபிய 
்ந� நடாடுகளும் ்�ர்ந்து ்�டாவியத நடாட்டின் 
ஆக்கிரமிபயபத தவிர்க்க ஏறபடுததிய 
அயமபபின் கபயர்  ஆகும்.
அ) சீட்்்டா ஆ) ்நட்்்டா
இ) க�ன்்்டா ஈ) வடார்�டா ஒபபந்தம்

5.  படாலஸதீன விடுதயல இயக்கததின் 
க�யறகுழுவிறகு 1969இல் தயலவரடாகப 
பதவி்யற்வர் யடார்?
அ) ஹபீஸ அல் -ஆஸடாத 
ஆ) யடா�ர் அரடாபத
இ) நடா�ர்
ஈ) �தடாம் உ்�ன்

6.  வ்க்கு மறறும் கதறகு வியட்நடாம் எந்த ஆணடு 
ஒன்று ்�ர்க்கபபட்்து?
அ) 1975 ஆ) 1976
இ) 1973 ஈ) 1974

7.  அ்ரபியக் கூட்்யமபபு எவவி்ததில் 
ஏறபடுததபபட்்து.?
அ) ககய்்ரடா  ஆ) ் ஜடார்்டான்
இ) கலபனடான்  ஈ) சிரியடா

8.  எந்த ஆணடு வடார்�டா ஒபபந்தம் 
கயலக்கபபட்்து?
அ) 1979 ஆ) 1989
இ) 1990 ஈ) 1991

II பகோடிட்் இ்ஙக்ை நிரப்புக
1.  நவீன சீனடாவின் தந்யத என்று 

அயழக்கபபடுபவர்  ஆவடார்.
2.  1 9 1 8 இ ல்   

பல்கயலகழகததில் மடார்க்ஸியக் ் கடாட்படாட்ய் 
அறியும் அயமபபு நிறுவபபட்்து.

3.  ் டாக்்ர் �ன் யடாட் க�ன்னின் மய்வுக்குப 
பின்னர் ்கடாமிங்டாங கட்சியின் தயலவரடாக 
இருந்தவர்  ஆவடார்.

4.  அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் விரும்பிய 
அரபுநடாடுகளுக்கு தி்ந்்த இருந்த ஒபபந்தம் 

 ஆகும்.
5.  துருக்கிய அரபுப்பரரய� ஏறபடுததும் 

்நடாக்யகக் ககடாணடிருந்த ஒபபந்தம்  
ஆகும்.

6.  கஜர்மனி ்நட்்்டாவில் 
ஆணடு இயணந்தது.

7.  ஐ்ரடாபபியக் குழுமததின் தயலயமயகம் 
 நகரில் அயமந்துள்ளது.

8.  ஐ்ரடாபபிய இயணயவ உறுதி க�ய்ய 
7 பிபரவரி 1992இல் யககயழுததி்பபட்் 
ஒபபந்தம்  ஆகும்.

III  சரியோன வோக்கியம்/வோக்கியஙக்ைத் 
சதரிவு சசய்க

1. i)  கற்றிந்த சிறுபடான்யமயினரின் தடாக்கததில் 
சீனடாவின் (1878) இளம் ்பரர�ர் துவக்கிய 
சீர்திருததஙகள் நூறு நடாள் சீர்திருததம் 
என்று அறிபபடுகி்து.

 ii)  ் கடாமிங்டாங கட்சி கதடாழிலடாளர்கயளயும் 
விவ�டாயிகயளயும் பிரதிநிதிததுவபபடுததியது.

 iii)  மஞ்சூரியடா மீதும் ஷடாணடுங மீதும் 
ஜபபடான் கபடாருளடாதடாரக் கட்டுபபடாட்ய் 
விதிக்க யுவடான் ஷி-்க உ்ன்பட்்தடால் 
்தசியவடாதிகள் படார்யவயில் அவர் 
க�ல்வடாக்கு இழந்தடார்.

 iv)  ் �டாவியத நடாடு இருபது ஆணடு 
கடாலததிறகும் ்மலடாக சீன மக்கள் 
குடியரய� அஙகீகரிக்க மறுததது.

 அ) i) மறறும் ii) �ரி
 ஆ) ii) மறறும் iii) �ரி
 இ) i) மறறும் iii) �ரி
 ஈ) i) மறறும் iv) �ரி
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6.  ் ம ற க த தி ய  ந டா டு க ளி ன் 
்தயவயின் கபடாருட்்் இஸ்ரல்  
உருவடாக்கபபட்்கதன்பது சூயஸ கடால்வடாய் 
பிரச்�யனயில் உறுதியடானது – விளக்குக.

7.  மூன்்டாம் உலக நடாடுகள் பறறி ஒரு குறிபபு 
வயரக.

8.  கியூபடாவின் ஏவுகயணச் சிக்கல் எவவடாறு 
க�யலிழக்கச் க�ய்யபபட்்து?

VI  ஒவ்சவோரு த்லப்பின கீழும் சகோடுக்கப்�ட்் 
வினோக்களுக்கு வி்் தருக.

1. பனிப்படார்
அ)  இரண்டாம் உலகப்படாருக்குபபின் 

உருவடான இரு இரடாணுவபபிரிவுகயளப 
பறறிக் கூறுக.

ஆ)  பனிப்படார் என்் க�டால்லடா்யல 
உருவடாக்கியவர் யடார்? அயத முதலில் 
பயன்படுததியவர் யடார்?

இ)  ் நட்்்டாவின் உருவடாக்கததிறகு 
்�டாவியத ரஷயடாவின் பதிலடி யடாது?

ஈ)  எவவயகப ்படாட்டியில் வடார்�டா 
உ்ன்படிக்யக கயலக்கபபட்்து?

2. ககடாரியப்படார்
அ)  ககடாரியப்படாரின் ் படாது வ் ககடாரியடாவின் 

அதிபர் யடார்?
ஆ)  வ்ககடாரிய அதிபரின் கதறகுபபு் எதிரி யடார்?
இ)  ககடாரியப ் படார் எததயன கடாலம் நீடிததது? 
ஈ)  ் படாரின் வியளவடாக ஏறபட்் மனித 

உயிரிழபபு எவவளவு?
3. அணி்�ரடா இயக்கம்

அ)  அணி்�ரடா இயக்கததின் முதல் மடாநடாடு 
எங்க எப்படாது நய்கபற்து?

ஆ)  முதல் மடாநடாட்டில் கலந்து ககடாண் 
முக்கியப பிரமுகர்கள் யடாவர்?

இ)  அணி்�ரடா இயக்கததின் குறிக்்கடாள்கள் 
என்ன?

ஈ)  அணி்�ரடா இயக்கததின் கபல்கி்ரட் 
மடாநடாட்டில் ககடாணடுவரபபட்் இரு 
அடிபபய்க் ககடாள்யககயளக் கூறுக.

VII விரிவோன வி்் தருக.
1.  சீனடாயவ ஒரு கபடாதுவுய்யம நடா்டாக்க மடா 

்� துஙகின் பஙகளிபயப  அளவிடுக.
2.  அ்ரபியர்களுக்கும் இஸ்ரலியர்களுக்கு 

மிய்்ய மூண் 1967 மறறும் 1973ஆம் 
ஆணடு ்படார்கயளப பறறி ஒரு கட்டுயர 
வயரக.

3.  ஐ்ரடாபபியக்குழுமம் எவவடாறு ஐ்ரடாபபிய 
இயணவடானது என்் வரலடாறய் 
எடுததியம்புக.

2 i)  கிழக்கு ஐ்ரடாபபடாவில் 1948இல் 
்�டாவியதநடாடு நிறுவிய இ்து�டாரி அரசுகயள 
்�டாவியத இரடாணுவம் விடுதயல க�ய்தது.

 ii)  வ்க்கு அட்லடாணடிக் பகுதியில் 
அயமதியயயும் படாதுகடாபயபயும் உறுதி 
க�ய்ய்வ ்நட்்்டா  உருவடாக்கபபட்்து.

 iii)  சீட்்்டாவின் உறுபபு நடாடுகள் அபபகுதியில் 
மக்களடாட்சி பரவுவயதத தடுக்கும் 
்நடாக்்கடாடு க�யல்பட்்டார்கள்.

 iv)  ஜ ப ப டா னு க் க க தி ர டா க  பி ரி ட் ் ன் 
அணுகுணய்ப பயன்படுததியதின் மூலம் 
அது ரஷயடாவுக்கு தன்னுய்ய அழிக்கும் 
தி்யன எடுததுக்கடாட்் விரும்பியது.
அ) ii), iii) மறறும் iv) �ரி
ஆ) i) மறறும் ii) �ரி
இ) iii) மறறும் iv) �ரி
ஈ) i),  ii)  மறறும் iii) �ரி

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

  கோரணம் (கோ): அகமரிக்க நடாடு அததிட்்ததின் 
மூலம் ்மறகு ஐ்ரடாபபிய நடாடுகயளத தன் 
க�ல்வடாக்கின் கீழ் க�டாணடுவர நியனததது.
அ)  கூறறும் கடாரணமும் இரணடு்ம �ரி. 

ஆனடால் கடாரணம், கூறறிறகடான �ரியடான 
விளக்கமல்ல

ஆ)  கூறறும் கடாரணமும் தவ்டானயவ
இ)  கூறறும் கடாரணமும் �ரி. கடாரணம், 

கூறய்த துல்லியமடாக விளக்குகி்து
ஈ) கூறறு தவறு ஆனடால் கடாரணம் �ரி

IV ச�ோருத்துக
1) ்டாக்்ர் �ன் யடாட் க�ன் - கதறகு வியட்நடாம்
2) சிஙகமன் ரீ - ்கடாமிங்டாங
3) அன்வர் �டாதத - ககடாரியடா
4) ்ஹடா சி மின் - எகிபது
5) நி்கடா டின் டியம் - வ்க்கு வியட்நடாம்
V)  கீழக்கண் வினோக்களுக்கு சுருக்கமோக 

வி்் தருக .
1.  சீனடாவில் 1911ஆம் ஆணடில் ந்ந்த புரட்சிக்கு 

ஏ்தனும் மூன்றுகடாரணிகயளக் குறிபபிடுக.
2.  ் கடாமிங்டாஙகும் ஷியடாங ்க – ்ஷக்கும் 

1928ஆம் ஆணடு சீனடாவில் எவவடாறு நடுவண 
அரய� ஏறபடுததினடார்கள் என்பயத விளக்குக.

3.  மடா்வடாவின் நீண்  பயணம் பறறிக் குறிபபு 
வயரக.

4.  படாக்தடாத உ்ன்படிக்யக பறறி அறிந்தயத எழுதுக.
5.  மடார்ஷல் திட்்ம் என்்டால் என்ன?
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75 இரண்டாம் உலகப்படாருக்குப பிந்தைய உலகம்

பமறபகோள் நூல்கள்
1.  R.D. Cornvell, World History in the Twentieth

Century (London: Longman, 1972)
2.  Richard Overy, Complete History of the World

(London: Harper Collins, 2006)
3.  Chris Harman, A People’s History of the World

(London: Orient Longman, 2007)

இ்ணயதை வைஙகள்

VIII சசயல்�ோடு
1.  வகுபயப இருபிரிவுகளடாகப பிரிக்கவும்.

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

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

கடாலக்்கடாடு
• 1934 – நீண் பயணம்
• 1949 - வ்க்கு அட்லடாணடிக் ஒபபந்த அயமபபு (்நட்்்டா NATO)
• 1954 - கதன்கிழக்கு ஆசிய ஒபபந்த அயமவு (சீட்்்டா SEATO)
• 1955 - வடார்�டா ஒபபந்தம்
• 1956 - சூயஸ கடால்வடாய் சிக்கல்
• 1961 - கபல்கி்ரட் மடாநடாடு
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அறிமுகம்
எழுத்தர்களை உருவாக்கும் ந�ாக்கில் 

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

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

 5.1
   வங்்காைததில் ச்தா்டக்்கக் ்கால  

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள
(அ) ராஜா ராம்்மாகன் ராய், பிரம்ம சமாஜம் 

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

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

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

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

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

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

19ஆம் நூற்றாணடில் 
சமூக, சமய சீர்திருதத 

இயககஙகள்

அலகு - 5
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சோழியில் புலளே 
ச ்ப ற றி ரு ந ்த ந ்த ா டு 
ெேஸ்கிரு்தம், அரபி, 
்பாரசீ்கம், ஆங்கிலம் 
ஆகி்ய சோழி்களிலும் 
புலளே ச்பறறிருந்தார. 
ராஜா ராம்நோ்கன 
ராய ச்பாருைற்ற 
ெே்யச்ெ்டங்கு்களையும், 
ந ்க டு ்க ள ை 
வி ள ை வி க் கு ம் 
ெமூ்க ேரபு்களையும் 

எதிரத்தார. இருந்த ந்பாதிலும் ்க்டந்த ்காலதது்டைாை 
ச்தா்டரள்ப அவர ்பாது்காக்்க விரும்பிைார. 
்தனனுள்ட்ய ெே்ய, ்தததுவ ெமூ்கப்பாரளவயில் அவர 
ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடு, உருவவழி்பாடு எதிரபபு 
ந்பான்ற ்கருததுக்்களின ்தாக்்கதள்தப ச்பறறிருந்தார. 
உ்பநி்ட்தங்்களுக்குத ்தானச்காடுத்த விைக்்கங்்களின 
அடிப்பள்டயில் இநதுக்்களின, ேள்றநூல்்கள 
அளைததும் ஒரு்க்டவுள ந்காட்பாடள்ட அல்லது 
ஒரு ்க்டவுளை வணங்குவள்த உ்பந்தசிப்ப்தா்கக் 
கூறிைார. 

ெமூ்கததில் நிலவிவரும் உ்டன்கடள்ட 
ஏறு்தல் (ெதி) குைநள்தத திருேணம், ்பல்தார ேணம் 
ந்பான்ற ேரபு ொரந்த ்பைக்்கங்்கள குறிதது ச்பரிதும் 
்கவளல ச்காண்்ட அவர, அவறறிறகு எதிரா்கச் 
ெட்டங்்கள இ்யறறும்்படி ஆங்கில அரொங்்கததிறகு 
விண்ணபபித்தார. வி்தளவபச்பண்்கள ேறுேணம் 
செயதுச்காளை உரிளே உள்ட்யவர்கள எனும் 
்கருதள்த முனளவத்தார. ்பல்தார ேணததிறகு 
முறறுபபுளளி ளவக்்கப்ப்ட நவண்டுசேன்றார. 
அவருள்ட்ய ்கருதது்களைப ்பைளேவா்த இநதுக்்கள 
எதிரத்தைர. ேக்்களைப ்பகுத்தறிநவாடும், ்பரிநவாடும், 
ேனி்தப ்பண்ந்பாடும் இருக்கும்்படி நவண்டுந்காள 
விடுத்தார. ்கல்்கத்தாவின இடு்காடு்களுக்குச் செனறு 
வி்தளவ்களின உ்றவிைர்களி்டம் உ்டன்கடள்ட 
ஏறும் வைக்்கதள்தக் ள்கவிடும்்படி நவண்டிக் 
ந்கடடுக்ச்காண்்டார. 1829இல் ்தளலளே 
ஆளு�ர வில்லி்யம் ச்பண்டிங் 'ெதி' எனும் 
உ்டன்கடள்டந்யறும் ்பைக்்கதள்த ஒழிததுச் ெட்டம் 
இ்யறறி்யதில் ராஜாராம் நோ்கன ராய முக்கி்ய ்பங்கு 
வகித்தார. 

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

உ்பநி்ட்தங்்கள எல்ளல்யற்ற ஆதி அந்தமில்லா்த 
ச்தயவீ்கோை பிரம்ேம் குறித்த செயதி்களைப 
ந்பசுள்கயில், ்தைது அன்றா்ட வாழவில், ்தம்ளேச் 
சுறறித ்தான்பாரக்கும் இநதுே்தம் உ்பநி்ட்தங்்களின 
ந்பா்தளை்களிலிருநது முரண்்படடிருப்பள்த அவர 
உணரந்தார.

ராஜா ராம்நோ்கன ராய 1828 பிரம்ே 
ெோஜதள்த நிறுவி ஆ்கஸ்டு 20ஆம் �ாள 
்கல்்கத்தாவில் ஒரு ந்காவிளல நிறுவிைார. 
அக்ந்காவிலில் திருவுருவச் சிளல்கள எதுவும் 
ளவக்்கப்ப்டவில்ளல. இங்கு எந்த ஒரு ே்ததள்தயும் 
ஏைைோ்கநவா, அவோைோ்கநவாப ந்பெக்கூ்டாது 
அல்லது ேள்றமு்கோ்கக் குறிபபி்டப்ப்டலா்காது  எை 
எழுதிளவத்தார. பிரம்ே ெோஜம் உருவவழி்பாடள்ட 
்தவிரத்தந்தாடு ச்பாருைற்ற ெே்யச் ெ்டங்கு்களையும் 
ெம்பிர்தா்யங்்களையும் எதிரத்தது. இருந்தந்பாதிலும் 
ச்தா்டக்்கம் மு்தலா்க பிரம்ே ெோஜததின 
்கருததுக்்கள ்கற்றறிந்த நேள்த்கள, ்கல்வி்யறிவு 
ச்பற்ற வங்்காளி்கள என்ற அைவில் ேடடுநே 
செ்யல்்பட்டது. ெமூ்கததின கீழத்தடடு ேக்்களைத 
்தன்பால் ஈரப்பதில் ெோஜம் ந்தால்வி்யள்டந்தாலும், 
�வீை வங்்காைப ்பண்்பாடடு ேறறும் �டுத்தர 
வரக்்கததின மீ்தாை அ்தனுள்ட்ய ்தாக்்கம் மி்கவும் 
ந்பாறறு்தலுக்குரி்ய்தாகும். 
(ஆ) மகரிஷி ்த்வந்திர�ாத தாகூர் 

ராஜா ராம்நோ்கன ராய 
1833இல் இ்யறள்கச்யயதி்ய 
பினைர அவர விடடுச்சென்றப 
்பணி்களை, ்கவிஞர 
ரவீநதிர�ாத ்தாகூரின 
்தநள்த்யராை ந்தநவநதிர�ாத 
்தாகூர (1817-1905) ச்தா்டரந்தார. 
அவர �ம்பிக்ள்க ்பறறி்ய 
�ானகு ச்காளள்கக்கூறு்களை 
முனளவத்தார. 
1.  ச ்த ா ்ட க் ்க த தி ல் 

எதுவுமில்ளல, எல்லாம் வல்ல ஒரு ்க்டவுள 
ேடடுநே உளைார. அவநர இவவுல்கதள்தப 
்பள்டத்தார. 

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

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

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

்த்வந்திர�ாத 
தாகூர்

ராஜா ராம்்மாகன் ராய்
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(இ)  ் கசவ் சந்திர சசன்னும் இந்தியாவின் பிரம்ம 
சமாஜமும்
ந ்த ந வ ந தி ர � ா த 

மி ்த வ ா ்த ச் 
சீ ர தி ரு த ்த வ ா தி ்ய ா வ ா ர . 
ஆைால் ெோஜததில் 
அவரு்டன ்பணி்பாறறி்ய 
இளை்யவர்கள விளரவாை 
ே ா ற ்ற ங் ்க ள ை ந ்ய 
விரும்பிைர. அவர்களுள 
மி்க முக்கி்யோைவராை 
ந்கெவ ெநதிர சென 
(1838-84), 1857இல் 
ெள்பயில் இளணந்தார. 
கிறித்தவே்தத்தால் ச்பருேைவில் ்கவரப்பட்ட அவர 
கிறித்தவே்தததின ொரதள்த �ம்பிைார. 1886இல் 
பிரம்ேெோஜததின உறுபபிைர்களிள்டந்ய பிைவு 
ஏற்பட்ட்தால் ந்கெவ ெநதிர சென ெோஜததிலிருநது 
விலகி புதி்ய அளேபச்பானள்ற உருவாக்கிைார. 
இ்தனபினைர ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரின அளேபபு 
‘ஆதி பிரம்ே ெோஜம்’ எை அளைக்்கப்ப்டலாயிறறு. 
குைநள்தத திருேணதள்த ெோஜம் ்கண்்டைம் 
செயதிருந்தந்பாதும் அ்தறகுோ்றா்க ந்கெவ ெநதிர சென 
்தைது ்பதிைானகுவ்யது ே்களை இநதி்ய இைவரென 
ஒருவருக்குத திருேணம் செயது ச்காடுத்தந்பாது, 
குைநள்தத திருேணதள்த எதிரதந்தார இநதி்யாவின 
பிரம்ே ெோஜததிலிருநது விலகி ொ்தாரண ெோஜ் 
எனும் அளேபள்ப நிறுவிைர. இவவளேபபு கிறித்தவ 
எதிரபபு ேைப்பாங்கிளை வைரத்தது.
(ஈ) ஈஸவர் சந்திர விதயாசாகர் 

வங்்காைதள்தச் நெரந்த 
ேறச்றாரு மு்தனளே்யாை 
சீரதிருத்தவாதி ஈஸ்வர ெநதிர 
வித்யாொ்கர (1820-1891) 
ஆவார. ராஜா ராம்நோ்கன ராயும் 
ேற்றவர்களும் ெமூ்கதள்தத 
திருததுவ்தறகு நேளல�ாடடுப 
்பகுத்தறிவுச் சிந்தளை்களின 
துளணள்ய �ாடி்யந்பாது 
வித்யாொ்கர இநது ேள்ற 
நூல்்கநை முறந்பாக்்காைளவ 
எை வாதிட்டார. வி்தளவ்களை 
எரிப்பதும் வி்தளவ ேறுேணதள்தத ்தள்டசெயவதும் 
ஏறறுக் ச்காளைப்ப்டவில்ளல என்ப்தறகு ேள்ற 
நூல்்களிலிருநந்த ொனறு்களை முனளவத்தார. அவர 
்தைது ்கருததுக்்களுக்கு ஆ்தரவாை வா்தங்்களைக் 
ச்காண்்ட சிறுநூல்்களை சவளியிட்டார. அவர �வீை  
வங்்காை உளர�ள்டயின முனநைாடி்யாவார. 
ச்பண்்கல்விள்ய நேம்்படுததுவதில் 
முக்கி்யப்பங்்காறறி்ய அவர ச்பண்்களுக்்காை ்பளளி்கள 

்கசவ் சந்திர சசன்

ஈஸவர் சந்திர 
விதயாசாகர்

நிறுவப்ப்ட உ்தவி்கள செய்தார. இநது ெமூ்கததில் 
குைநள்தப ்பருவததிநலந்ய வி்தளவ்கைாை 
சிறுமி்களின வாழளவ நேம்்படுததுவ்தற்கா்கநவ ்தைது 
முழுவாழளவயும் அரப்பணித்தார. ்பண்டி்த ஈஸ்வர 
ெநதிர வித்யாொ்கர ்தளலளேந்யற்ற இ்யக்்கததின 
விளைவாய 1856இல் ேறுேண சீரதிருத்தச் ெட்டம் 
(வி்தளவ்கள ேறுேணச் ெட்டம்) இ்யற்றப்பட்டது. 
இச்ெட்டம் குைநள்த வி்தளவ்களின நிளலள்ய 
நேம்்படுததுவள்தயும் நிரந்தரோ்க வி்தளவ்யாய 
இருக்்கநவண்டி்ய ஆ்பததிலிருநது அவர்களைக் 
்காப்பாறறுவள்தயும் ந�ாக்்கோ்கக் ச்காண்டிருந்தது. 

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

(உ) பிரார்ததனன சமாஜம்
ே்காராஷடிரப ்பகுதி்யாைது சீரதிருத்த 

�்டவடிக்ள்க்களுக்கு ஆ்தரவு கிள்டக்்கபச்பற்ற 
ேறச்றாரு ்பகுதி்யாகும். பிரம்ே ெோஜததுக்கிளண்யா்க 
்பம்்பாயில் 1867இல் நிறுவப்பட்ட அளேபந்ப 
பிராரத்தளை ெோஜம். இ்தளை நிறுவி்யவர 
ஆதேராம் ்பாண்டுரங் (1825-1898) ஆவார. இந்த 
ெோஜததின இரண்டு நேனளேமிக்்க உறுபபிைர்கள 
R.C ்பண்்டர்கர, நீதி்பதி ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட 
ஆகி்ய இருவருோவர. இவவிருவரும் ொதிேறுபபு, 
ெே்பநதி, ொதிேறுபபுத திருேணம், வி்தளவ 
ேறுேணம், ச்பண்்கள ேறறும் ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களின 
முனநைற்றம் ந்பான்ற �்டவடிக்ள்க்களுக்்கா்கத 

ஆதமராம் 
்பாணடுரங

M.G. ரான்ே

10th_History_Unit_5_TM.indd   78 07-05-2019   16:10:02



19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்79

இநதுக்்கைா்க ோற்ற ‘சுததி (Suddhi)’ எனும் சுததி்கரிபபுச் 
ெ்டங்ள்க ெோஜம் வகுததுக்ச்காடுத்தது. 

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின இறுதிப்பகுதியும் 
இரு்ப்தாம் நூற்றாண்டின ச்தா்டக்்கப்பகுதியும் 
பிரிக்்கப்ப்டா்த ்பஞொபில் குைப்போை இநது, இஸ்லாம் 
கிறித்தவ ெே்யங்்களிள்டந்யத தீவிரோை ெரச்ளெ்கள 
�்டந்த ்காலப்பகுதி்யா்க விைங்கி்யது. 

ஆரி்யெோஜம் ெமூ்க சீரதிருத்தக்்கைததிலும் 
்கல்விள்யப்பரபபும் ்பணியிலும் முக்கி்ய ொ்தளை்கள 
புரிந்தது. ெோஜம் ்பல ்த்யாைந்தா ஆங்கிநலா-நவ்தப 
்பளளி்களையும் ்கல்லூரி்களையும் உருவாக்கி்யது.

1893இல் இவவி்யக்்கம் தூயளேக்ந்காட்பாடு 
குறித்தக் ்கருதது முரண்்பாட்டால் இரண்்டா்கப 
பிரிந்தது. ்த்யாைந்த ெரஸ்வதிக்குப பினைர 
ச்பாறுபந்பற்ற வசீ்கர ஆளுளே ச்காண்்ட சுவாமி 
ஸ்ரத்தாைந்தா (1857-1926) DAV ்பளளி்களை 
�்டததிக்ச்காண்டிருந்த குழுவிைளர நிறுவைரின 
்தததுவதள்தப பு்றக்்கணிதது மி்க அதி்கோை 
அைவில் நேற்கததி்ய சிந்தளை்களுக்கு 
முக்கி்யததுவம் ச்காடுப்ப்தா்கக் குற்றம்ொடடிைார. 
1900 மு்தலா்க அவநரப ்பல ்பளளி்களை (குருகுலம்) 
நிறுவிைார. சவளிதந்தாற்றததில் அளவ ்பண்ள்ட்ய 
இநதுக்்கல்விக்கூ்ட ்பாணியில் இருந்தை. அங்கு 
நவ்தக்்கல்விக்கு முக்கி்யததுவம் வைங்்கப்பட்டது. 

(ஆ) இராமகிருஷ்ண ்பரமஹம்சர்
�ாம் ஏற்கைநவ ்பாரத்தவாறு, கிறித்தவர்களின, 

்பகுத்தறிவுவாதி்களின விேரெைங்்களுக்குப 
்பதிலளிக்கும் வி்தோ்க பிரம்ே ெோஜம் உருவ 
வழி்பாடள்டயும் இநதுக்்களின ஏளை்யப 
்பைளே்யாை �ள்டமுள்ற்களையும் விேரெைம் 
செய்தது. ்கல்்கத்தாவுக்கு அருந்கயிருந்த 
்தடசிநணசுவரம் எனனும் ஊளரச்ொரந்த 
எளி்ய அரச்ெ்கராை ராேகிருஷண ்பரேஹம்ெர 
(1836-1886) ்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின 
முற்பகுதியில் ச்பற்ற பு்கழ இ்தற்காை நவச்றாரு 
்பதிலாகும். ்பஜளைப்பா்டல்்களை ேைமுருகிப 
்பாடுவள்தபந்பான்ற வழிமுள்ற்கள மூலம் 
ந்பரின்ப நிளலள்ய அள்டநது அநநிளலயில் 
ஆனேரீதி்யா்க ்க்டவுநைாடு ஒனறிளணவ்தறகு 

்தங்்களை அரப்பணிததுக் ச்காண்்டவர்கைாவர. 
ே்காந்தவ ந்காவிநத ராைந்ட (1842-1901)  வி்தளவ 
ேறுேணச் ெங்்கம் (1861) புநை ெரவஜனிக் ெ்பா (1870) 
்தக்்காணக் ்கல்விக்்கை்கம் (1884) ஆகி்ய அளேபபு்களை 
நிறுவிைார.

நேறகுறிபபி்டப்படடுளை சீரதிருத்தவாதி்கள 
நேல்ொதியிைரக்கிள்டந்யப ்பணி்யாறறி்ய 
அந்தநவளையில் நஜாதி்பா பூநல ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களின, ச்பண்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கப 
்பணி்யாறறிைார. அவருள்ட்ய புத்த்கோை குலாம்கிரி 
(அடிளேத்தைம்) ஒரு முக்கி்ய நூலாகும். அநநூல் 
ொதி்ய ஏற்ற்தாழவு்களைக் ்கண்்டைம் செய்தது.

 5.2  இநது புதச்தழுச்சி இ்யக்்கம் 
(அ)  சுவாமி தயானந்த சரஸவதி மறறும்  

ஆரியசமாஜம் 1875
்பஞொபில், ஆரி்யெோஜம் 

சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களுக்குத 
்த ள ல ள ே ந ்ய ற ்ற து . 
இ வ வ ள ே ப பு 
நேளல்கங்ள்கச்ெேசவளியில் 
அ ள ல ந து தி ரி ந து 
ச்காண்டிருந்த சுவாமி 
்த்யாைந்த ெரஸ்வதி (1824-
83) என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 
சுவாமி ்த்யாைந்தர பினைர 
்தைது ்கருதது்களைப 
ந்பாதிப்ப்தற்கா்கப ்பஞொபில் 
்தங்கிைார. அவருள்ட்ய 
நூலாை ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ 

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

ஆரி்யெோஜம் பிரிடடிஷ இநதி்யாவில் 
�ள்டச்பறறுக் ச்காண்டிருந்த ே்தோற்ற 
�்டவடிக்ள்க்களை நிறுததுவ்தற்காை மு்யறசி்களை 
நேறச்காண்்டது. அ்தன முக்கி்யக் குறிக்ந்காள ‘எதிரே்த 
ோற்றம் என்ப்தாகும்.’ ஏற்கைநவ இஸ்லாமுக்கும் 
கிறித்தவ ே்தததிறகும் ோறி்ய இநதுக்்களை மீண்டும் 

சுவாமி தயானந்த 
சரஸவதி

இராமகிருஷ்ண 
்பரமஹம்சர்

ராமகிருஷ்ணா மிஷன் 
்்பலூர் மேம் 
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அவர முக்கி்யததுவம் ச்காடுத்தார. புனி்தத்தா்யாை 
்க்டவுள ்காளியின தீவிர ்பக்்தராை அவர அக்்க்டவுளின 
திருவிளை்யா்டல்்கள முடிவற்றளவ எை அறிவித்தார. 
அவருள்ட்ய ்கருததின்படி அளைதது ே்தங்்களும் 
உல்கைாவி்ய, எல்நலாருக்குோை மூலக்கூறு்களைக் 
ச்காண்டுளைை. அவறள்றப பின்பறறிைால் அளவ 
வீடுந்பறறுக்கு இடடுச்செல்லும். ‘ஜீவன’ என்பந்த 
‘சிவன’ எைவும் அவர கூறிைார (வாழகின்ற 
அளைதது உயிர்களும் இள்றவநை). பினைர 
அளவ்களின நேல் இரக்்கம் ்காடடுங்்கள எை 
்யாரசொல்வது? இரக்்கம் ந்தளவயில்ளல; நெளவந்ய 
ந்தளவ; ேனி்தர்களுக்குச் செய்யப்படும் நெளவந்ய 
்க்டவுளுக்குச் செய்யப்படும் நெளவ்யாகும் என்றார.
ராமகிருஷ்ணா மிஷன் 

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

பி ன ை ா ளி ல் 
சுவாமி விநவ்காைந்தர 
எ ன ்ற ள ை க் ்க ப ்ப ட ்ட 
�நரநதிர�ாத ்தத்தா (1863-
1902) ராேகிருஷண 
்ப ர ே ஹ ம் ெ ரு ள ்ட ்ய 
மு ்த ன ள ே ச் சீ ்ட ர ா வ ா ர .  
்படித்த இளைஞாராை அவர 
ராேகிருஷணரின ்கருதது்கைால் 
்கவரப்பட்டார. ேரபுொரந்த ்தததுவ 
நிளலப்பாடு்களில் ேைநிள்றவு 
ச்ப்றா்த அவர, �ள்டமுள்ற 
நவ்தாந்தோை ேனி்தகுலததிறகுத ச்தாண்டுசெய்தல் 
எனும் ந்காட்பாடள்டப ்பரிநதுளரத்தார. ே்ததந்தாடு 

சுவாமி 
வி்வகானந்தர்

ச்தா்டரபுள்ட்யது எனும் ஒநர ்காரணததிற்கா்க 
அளைதது நிறுவைங்்களையும் ்பாது்காக்கும் 
ேைப்பாங்கிளை அவர ்கண்்டைம் செய்தார. 
்பண்்பாடடுத ந்தசி்யததிறகு முக்கி்யததுவம் 
ச்காடுத்த அவர இநது ெமூ்கததிறகுப புததுயிரளிக்்க 
இநதி்ய இளைஞர்களுக்கு அள்றகூவல் விடுத்தார. 
அவருள்ட்ய சிந்தளை்கள, ச்பாருள உற்பததியில் 
நேளல�ாடு்கள செயதிருந்த ொ்தளை்களைக் ்கண்டு 
்தாழவுேைப்பானளே ச்காண்டிருந்த இநதி்யர்களுக்கு 
்தனைம்பிக்ள்கயூடடுவ்தாய அளேந்தது. 1893இல் 
சி்காந்காவில் �ள்டச்பற்ற உல்க ெே்ய ோ�ாடடில் 
இநது ெே்யம் ்பறறியும் ்பக்திோரக்்கத ்தததுவம் 
குறிததும் அவராறறி்ய சொறச்பாழிவு்கள அவருக்குப 
ச்பரும்பு்கழ நெரத்தது. இநது ெே்யச்ெ்டங்கு்களில் 
்கலநதுச்காளைக்கூ்டாச்தை ஒதுக்கி ளவக்்கப்படடிருந்த 
ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களும் அதுந்பான்ற ெ்டங்கு்களில் 
்கலநதுச்காளைக் ்கட்டா்யம் அனுேதிக்்கப்ப்டநவண்டும் 
என்றார. விநவ்காைந்தரின செ்யலாக்்கமிக்்க 
்கருதது்கள நேற்கததி்யக் ்கல்வி ்பயின்ற வங்்காை 
இளைஞர்களிள்டந்ய அரசி்யல் ோற்றங்்களுக்்காை  
�ாட்டதள்த  ஏற்படுததி்யது. வங்்கபபிரிவிளைள்யத 
ச்தா்டரநது �ள்டச்பற்ற சுந்தசி இ்யக்்கததின ந்பாது 
இளைஞர்களில் ்பலர விநவ்காைந்தரால் ஊக்்கம் 
ச்பற்றைர.
(ஈ) பிரம்மஞான இயககம்

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டில் இநதுெே்யமும் 
்பண்்பாடும், குறிப்பா்கக் கிறித்தவ ெே்யப்பரபபு 
நிறுவைங்்களின ்பரபபுளர்கைால் ஐநராப்பாவில் 
ேதிபபிைநது ச்காண்டிருந்தை. இச்ெந்தரப்பததில் 
ஒருசில நேளல�ாடடு அறிவுஜீவி்கள ச்பாருள ொரந்த 
நேளல உல்க வாழக்ள்கக்குத தீரவா்க ஆனமீ்க 
முக்திக்்கா்கக் கிைக்ள்க எதிரந�ாக்கிைர. இதில் 
நே்டம்  H.P. பிைாவடஸ்கி (1831-1891) ேறறும் ்கரைல் 
H.S. ஆல்்காட (1832-1907) ஆகிந்யாரால் நிறுவபச்பற்ற 
பிரம்ேஞாைெள்ப முக்கி்யப்பங்கு வகித்தது. 1875இல் 
அசேரிக்்காவில் நிறுவப்பட்ட இவவளேபபுப பினைர 
1886இல் இநதி்யாவில் செனளை அள்ட்யாறுக்கு 
ோற்றப்பட்டது.

்மேம் H.P. 
பிளாவட்ஸகி

கர்னல் H.S. 
ஆல்காட்
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19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்81

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

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

 5.3  ொதி எதிரபபு இ்யக்்கங்்கள 
(அ) ்ஜாதி்பா பூ்ல 

நஜாதி்பா பூநல 1827இல் ே்காராஷடிராவில் 
பி்றந்தார. முக்கி்யோ்க அவர பிராேண 
எதிரபபி்யக்்கததின ச்தா்டக்்க்காலத ்தளலவசரனந்ற 
அறி்யப்படுகி்றார. அவர 1852ஆம் ஆண்டு 
ஒடுக்்கப்படந்டாருக்்காை மு்தல் ்பளளிள்ய புநையில் 
தி்றந்தார. ெததி்யநொ்தக் ெோஜ் (உண்ளேள்ய 
�ாடுநவார ெங்்கம், Truth Seekers Society)  
எனும் அளேபள்ப, பிராேணரல்லா்த ேக்்களும் 
சு்யேரி்யாள்தந்யாடும், குறிக்ந்காநைாடும் வாைத 

அன்னிச்பசன்ட்

தூண்டுவ்தற்காய நிறுவிைார. பூநல குைநள்தத 
திருேணதள்த எதிரத்தார. வி்தளவ ேறுேணதள்தக் 
குறிப்பா்க ேறுேணம் ேறுக்்கப்பட்ட உ்யரொதி 
இநதுக்்களின ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தார. நஜாதி்பாவும் 
அவருள்ட்ய ேளைவி ொவிததிரி்பாயும்  ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களின, ச்பண்்களின முனநைற்றததிற்கா்கத 
்தங்்கள வாழக்ள்கள்ய அரப்பணித்தைர. 
நஜாதி்பா ச்பறந்றாரில்லா குைநள்த்களுக்ச்கனறு 
விடுதி்களையும் வி்தளவ்களுக்ச்கை 
்காப்ப்கங்்களையும் உருவாக்கிைார. ்தனனுள்ட்ய 
ெே்கால ந்தசி்யவாதி்களைப ந்பாலல்லாேல் பூநல 
ஆங்கிநல்ய ஆடசிள்யயும்  ெே்யப ்பரப்பாைர்களின 
செ்யல்்பாடு்களையும் ஆ்தரித்தார. அளவ ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைளரப பிராேணர்களின நேலாதிக்்கதள்த 
எதிரக்்கத துளணநிறகும் எனும் நிளலப்பாடள்ட 
வரநவற்றார. மி்க முக்கி்யோ்க அவர எழுதி்ய 
நூலாை ‘குலாம்கிரி’ (அடிளேத்தைம்) அவருள்ட்யப 
ச்பரும்்பாலாை தீவிரக்்கருததுக்்களைச் சுருக்கிக் 
கூறுகி்றது.
(ஆ) �ாராய்ண குரு 

1854இல் ந்கரைாவில் 
ஏ ள ை ப ச ்ப ற ந ்ற ா ர க் கு 
ே்கைா்கப பி்றந்த 
�ாரா்யண குரு (1854-
1928) ேளல்யாைம், 
ெேஸ்கிரு்தம், ்தமிழ ஆகி்ய 
சோழி்களில் அறிஞரா்கவும் 
்கவிஞரா்கவும் தி்கழந்தார. 
அந�ாட்களில் ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்கள ந்காவில்்களுக்கும் உ்யரொதி ேக்்களவாழும் 
ச்தருக்்களுக்கும் செல்லமுடி்யாது. ச்பாது 
நீரநிளல்களிநலா, கிணறு்களிநலா நீசரடுக்்க 
முடி்யாது. ஒடுக்்கப்பட்ட ொதி்களைச்நெரந்த 
ஆண்்களும் ச்பண்்களும் நேலாள்ட்யணி்ய 
அனுேதிக்்கப்ப்டவில்ளல. ்ப்யங்்கரோை ொதிக் 
ச்காடுளே்களையும், ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள்படும் 
து்யரங்்களையும் ்கண்டு ேைம்சவதும்பி்ய அவர 
அம்ேக்்களின நேம்்பாடடிற்கா்கத ்தைது வாழக்ள்க 
முழுவள்தயும் அரப்பணித்தார. அவர்களின 
நேம்்பாடடிறகுப ்பணி்யாறறுவ்தற்கா்க ஸ்ரீ �ாரா்யண 
்தரே ்பரி்பாலை ந்யா்கம் எனும் அளேபள்ப 
உருவாக்கிைார. அருவிபுரம் எனும் ஊரில் ஒரு ச்பரி்ய 
ந்காவிளலக்்கடடி்ய அவர அள்த அளைவருக்கும் 
அரப்பணித்தார. அவருள்ட்ய இ்யக்்கம் ந்கரை 
ெமூ்கததில் குறிப்பா்க ஈைவர்களுக்கிள்டயில் 
ச்பரும்ோற்றங்்கள நி்கை உநது ெக்தி்யாயத 
தி்கழந்தது. குோரன ஆொன, ்டாக்்டர ்பால்பு ந்பான்ற 
சிந்தளை்யாைர்களும் ்கவிஞர்களும் இவருள்ட்ய 
சிந்தளை்கைால் தூண்்டபச்பறறு இ்யக்்கதள்த 
முனசைடுததுச் சென்றைர.

�ாராய்ண குரு

்ஜாதி்பா பூ்ல மறறும் சாவிததிரி ்பாய்
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(இ) அய்யன்காளி
்ப த ச ்த ா ன ்ப ்த ா ம் 

நூ ற ்ற ா ண் டி ல் 
ந்கரைம் ்படுநோெோை 
ொதி்யப்பாகு்பாடு்கைால் 
பீடிக்்கப்படடிருந்தது. ஒரு 
சில ெமூ்கக்குழுக்்கள 
தீண்்டத்த்கா்தவரா்கவும் 
்காணத்த்கா்தவரா்கவும் 
கூறி ஒடுக்்கப்பட்டைர. 
இ ந நி ள ல யி ல் 
� ா ர ா ்ய ண கு ரு , 
அய்யன்காளி (1863-1941) 
ந்பான்ற சிந்தளை்யாைர்கைால், ச்பருேைவில் அரசி்யல், 
ச்பாருைா்தார ோற்றங்்கள ஏற்படடுக்ச்காண்டிருந்த 
ந�ரததில், அவர்கைால் �்டத்தப்பட்ட வலுவாை 
இ்யக்்கங்்கள வி்யபபூடடும் ெமூ்க ோற்றங்்களைக் 
குறிப்பா்கக் ்கட்டளேபபில் ஏற்படுததி்யது.

அய்யன்காளி 1863இல் திருவைந்தபுரததிலுளை 
சவங்்கனூரில்  பி்றந்தார. அபந்பாது அப்பகுதி 
திருவி்தாங்கூர அரெரின ஆடசிப்பகுதி்யாகும். 
குைநள்த்யாய இருக்கும்ந்பாந்த அவர ெநதித்த 
ொதி்யப்பாகு்பாடு அவளர ொதி எதிரபபி்யக்்கததின 
்தளலவரா்க ோறறி்யது. பினைர அவர ச்பாது 
இ்டங்்களுக்குச் செல்லு்தல், ்பளளி்களில் ்கல்வி ்கற்க 
இ்டம்ச்பறு்தல் ந்பான்ற அடிப்பள்ட உரிளே்களுக்்கா்கப 
ந்பாராடிைார. ஆள்ட அணிவது உட்ப்ட, ்பல ேரபுொரந்த 
்பைக்்கங்்களை அவர எதிரத்தார. ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைருக்கு ேடடும் ேறுக்்கப்பட்ட, உ்யரொதியிைர 
ேடடுநே அணியும் ஆள்ட்களை இவர அணிந்தார. 
உ்யரொதியிைர ்ப்யன்படுததி்யதும் ஒடுக்்கப்பட்ட 
ொதியிைருக்கு ேறுக்்கப்படடிருந்ததுோை ச்பாதுச் 
ொளல்களில், ெவால்விடும் வள்கயில் ்காளை்கள 
பூட்டபச்பற்ற வண்டியில் அவர ்ப்யணம் செய்தார.

ஸ்ரீ�ாரா்யணகுருவால் ஊக்்கம்ச்பற்ற 
அய்யன்காளி 1907இல் ொது ஜை ்பரி்பாலை ெங்்கம் 
(ஏளை ேக்்கள ்பாது்காபபுச் ெங்்கம் - Association for the 
protection of  the Poor) எனும் அளேபள்ப நிறுவிைார. 
கீழொதி்யா்கக் ்கருதி ஒடுக்்கப்பட்ட புளல்யர 
ெமூ்கேக்்களின ்கல்விக்்கா்க இவவளேபபு இ்யக்்கம் 
�்டததி நிதிதிரடடி்யது.

 5.4  இஸ்லாமி்ய சீரதிருத்தங்்கள
1857ஆம் ஆண்டுப ச்பரும்புரடசி ஒடுக்்கப்பட்ட 

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

அய்யன்காளி

்கல்வி்பயில முனவந்தைர. இ்தனவிளைவா்க 
இநதி்யமுஸ்லீம்்கள, ஒபபீட்டைவில் இநதி்யாவின 
்பல்நவறு ்பகுதி்களைச் நெரந்த செல்வாக்குப 
ச்பறறிருந்த இநதுக்்களைவி்ட ஒருெமூ்கம் என்றைவில் 
பின்தங்கியிருந்தைர.
சர் னசயத அகமதகான்

்கல்வி, அரசுப்பணி்கள, 
ந ்த சி ்ய அ ை வி ல் 
்த ள ல ள ே வ கி த ்த ல் 
ஆகி்யவறறில் ்தங்்கள 
இ ்ட ங் ்க ள ை ப ச ்ப ரி து ம் 
இ ை ந து வி ட ்ட 
இ ந தி ்ய மு ஸ் லீ ம் ்க ள 
்த ங் ்க ள ெ மூ ்க ம் 
முனநைற்றப ்பாள்தயில் 
ச ெ ல் ல ந வ ண் டு ே ா ை ா ல் 
ஆ ங் கி ல க் ்க ல் வி ள ்ய 
ஏறறுக்ச்காளவள்தத ்தவிர நவறு ோறறு இல்ளல 
எனறு புரிநதுச்காண்்டைர. இபபுரி்தலுக்கு 
உயிரும் உணரவும் ச்காடுத்தவநர ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கான (1817-1898). ச்டல்லியில் உ்யரகுடி 
முஸ்லீம் குடும்்பததில் பி்றந்த ளெ்யத அ்கேத்கான 
்படிப்பறிவினளேந்ய குறிப்பா்க, �வீை 
்கல்வி்யறிவினளேந்ய இஸ்லாமி்யர்களுக்குப 
ச்பருநதீங்கு விளைவிதது, அவர்களைக் 
கீழநிளலயில் ளவததுவிட்டது எைக்்கருதிைார. 
நேளல�ாடடு அறிவி்யளலயும், அரசுப்பணி்களையும் 
ஏறறுக்ச்காளளும்்படி அவர இஸ்லாமி்யர்களை 
வறபுறுததிைார. அறிவி்யல்்கை்கசோனள்ற நிறுவி்ய 
அவர ஆங்கிலநூல்்களைக் குறிப்பா்க அறிவி்யல் 
நூல்்களை உருதுசோழியில் சோழி்யாக்்கம் 
செய்தார. நேசலழுநதுவரும் ந்தசி்யஇ்யக்்கததில் 
இளணவள்தக் ்காடடிலும் ஆங்கிலஅரசு்டன �ல்லு்றவு 
நேறச்காண்்டால் இஸ்லாமி்யர �லன்கள ந்பணப்படும் 
எை அவர �ம்பிைார. எைநவ அவர இஸ்லாமி்யருக்கு 
ஆங்கிலக்்கல்விள்யப ்பயிலும்்படியும் அதில் ்கவைம் 
செலுததும்்படியும் அறிவுளர கூறிைார.
அலிகார் இயககம் 

ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கான 1875ஆம் 
ஆண்டு அலி்கார �்கரில் 
அலி்கார மு்கேதி்ய 
ஆங்கிநலா-ஓரி்யண்்டல் 
்கல்லூரிள்ய (Aligarh 
Mohammedan Anglo-
Oriental College) 
நிறுவிைார. ‘அலி்கார 
இ்யக்்கம்’ எைப்பட்ட அவரது 
இ்யக்்கம் இக்்கல்லூரிள்ய 
ள ே ்ய ப ்ப டு த தி 

சர் னசயத 
அகமதகான்

அலிகார் கல்லூரி
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�ள்டச்பற்ற்தால் அபச்ப்யளரப ச்பற்றது. 
இநதி்யமுஸ்லீம்்களின ்கல்விவரலாறறில் இக்்கல்லூரி 
ஒரு ளேல் ்கல்லாகும். 1920இல் இக்்கல்லூரி ்தரம் 
உ்யரத்தப்படடு ்பல்்களலக்்கை்கோைது. அலி்கார 
்பல்்களலக்்கை்கம் ச்தா்டரநதுவந்த ெந்ததியிைளரச் 
நெரநந்தாளர ஒரு ்கற்றறிந்த நேள்த்களின 
கூட்டோ்க உருவாக்கி்யது. அவர்கைளைவரும் 
ச்பாதுவாழக்ள்கயில் முக்கி்யப ்பங்கு வகித்தைர.
தி்யா்பந்த இயககம்

திந்யா்பநத இ்யக்்கம் ஒரு மீடபி்யக்்கோகும். 
இவவி்யக்்கம் ்பைளேவா்த முஸ்லீம் உநலோக்்கைால், 
இரு முக்கி்யக் குறிக்ந்காள்களு்டன 
ச்தா்டங்்கபச்பற்றது. அக்குறிக்ந்காள்கள, குரான ேறறும் 
ஷரி்யததின உண்ளே்யாை ந்பா்தளை்களைப 
்பரபபுளர செய்தல், இஸ்லாேல்லா்த அ்யல்கூறு்களுக்கு 
எதிரா்கப புனி்தபந்பார செயயும் உணரவு்களை 
ஊக்குவித்தல் என்பைவாகும். இவவுநலோக்்கள 
மு்கேது குவாசிம் �ாநைா்தவி (1832-1880), ரஷித 
அ்கேத ்கங்ந்காதரி (1826-1905) ஆகிந்யாரின 
்தளலளேயில் 1866இல் உத்தரபபிரந்தெததில் 
ெ்கரனபூரில் ஒரு ்பளளிள்ய நிறுவிைார. இப்பளளியின 
்பா்டததிட்டம் ஆங்கிலக்்கல்விள்யயும் நேளல�ாடடுப 
்பண்்பாடள்டயும் பு்றக்்கணித்தது. உண்ளே்யாை 
இஸ்லாமி்யே்தம் இப்பளளியில் ்கறறுத்தரப்பட்டது. 
இ்தன ந�ாக்்கம் இஸ்லாமி்ய ெமூ்கததின 
ஒழுக்்கதள்தயும் ே்ததள்தயும் மீடச்டடுப்ப்தாய 
அளேந்தது. திந்யா்பநத ்பளளி ்தைது ோணவர்களை 
அரசுப்பணி்களுக்குத ்த்யார செய்யவில்ளல. ோ்றா்க 
இஸ்லாம் ே்த �ம்பிக்ள்கள்யப ்பரபபுளர செய்யத 
்த்யாரசெய்தது.

அரசி்யல் ்கைததில், திந்யா்பநத ்பளளி 1885இல் 
அகில இநதி்ய ந்தசி்யக் ்காங்கிரஸ் உருவாக்்கப்பட்டள்த 
வரநவற்றது. 1888இல் திந்யா்பநத உநலோ, 
ளெ்யத அ்கேத்கானுள்ட்ய அளேபபு்கைாை ‘தி 
யுளைச்டட ந்படரி்யாடடிக் அநொசிந்யென’(The 
United Patriotic Association), ‘மு்கே்தன ஆங்கிநலா-
ஓரி்யண்்டல் அநொசிந்யஷன’ (The Mohammedan 
Anglo-Oriental Association) ஆகி்யவறறிறகு எதிரா்க 
ெே்யஆளணள்யப (fatwa) பி்றபபித்தது. ெர ளெ்யத 
அ்கேத்கானுள்ட்ய �்டவடிக்ள்க்களை எதிரப்பது 
என்ற அவர்களின உறுதிப்பாந்ட திந்யா்பநத 
உநலோக்்களை இ்யக்கி்யது எைச் சொல்லப்பட்டது.

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

 5.5  ்பாரசி சீரதிருத்த இ்யக்்கம்
்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டின 

இள்டப்பகுதியில் ்படிப்பறிவு ச்பறறிருந்த ்பாரசி்களின 
(ெே்யக்ச்காடுளே்களிலிருநது ்தபபிக்கும் ச்பாருடடு 
இரானிலிருநது ்பத்தாம் நூற்றாண்டில் குடிச்ப்யரநது 
வந்த சஜாராஸ்டிரி்யர்கள) சீரதிருத்த இ்யக்்கம் 
்பம்்பாயில் ச்தா்டங்்கப்பட்டது. 1851இல் ்பரதுனஜி 
ச�ௌநராஜி என்பார “ரஹ்னுோய ேஜ்்த்யாஸ்ைன ெ்பா” 
(்பாரசி்களின சீரதிருத்தச் ெங்்கம்) எனும் அளேபள்ப 
ஏற்படுததிைார. ராஸ்ட ந்காப்தார (உண்ளே 
விைம்பி) என்பந்த அ்தன ்தார்கேநதிரோ்க இருந்தது. 
இவவளேபபின ்தளலவர்கள திருேண நிச்ெ்யம், 
திருேணம், இ்றநதுந்பா்தல் ஆகி்ய ெந்தரப்பங்்களில் 
செய்யப்படும் விரிவாை ெ்டங்கு்களை விேரெைம் 
செய்தைர. குைநள்தத திருேணம், நொதி்டதள்தப 
்ப்யன்படுதது்தல் ஆகி்ய இரண்ள்டயும் எதிரத்தைர. 
்பம்்பாய ்பாரசி ெமூ்கதள்தச் நெரந்த ச்பரரம்ஜி ேல்்பாரி 
என்பார குைநள்தத திருேணப ்பைக்்கததிறகு 
எதிராை ெட்டம் இ்யற்றப்ப்ட நவண்டுசேை 
இ்யக்்கம் �்டததிைார. இச்ெமூ்கம் ச்பநராொ நேத்தா, 
தீனொ வாச்ொ ந்பான்ற சி்றந்த ்தளலவர்களை 
உருவாக்கி்யது. அவர்கள ச்தா்டக்்க்கால ்காங்கிரசில் 
முக்கி்யப ்பங்கு்பணி்யாறறிைர.

 
5.6

    சீக்கி்யர சீரதிருத்த இ்யக்்கம் 
(நிரங்்கரி்கள, �ாம்்தாரி்கள)

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

்பா்பாராம் சிங் என்பவரால் ச்தா்டங்்கப ச்பற்ற 
�ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யரிள்டந்ய �ள்டச்பற்ற 
ேறறுசோரு ெமூ்க, ெே்யச் சீரதிருத்த இ்யக்்கோகும். 
�ாம்்தாரி இ்யக்்கம் சீக்கி்யர்களின அள்ட்யாைங்்களை 
(வாளைத ்தவிர) அணி்ய வறபுறுததி்யது. வாளுக்குப 
்பதிலா்கத ்தைது சீ்டர்களை லததிள்ய ளவததுக் 
ச்காளளும்்படி ராம்சிங் கூறிைார. இவவி்யக்்கம் 
ஆணும் ச்பண்ணும் ெேம் எைக் ்கருதி்யது. 
வி்தளவ ேறுேணதள்த ஆ்தரித்தது. வர்தடெளண 
முள்றள்யயும் குைநள்தத திருேணதள்தயும் 
்தள்டசெய்தது. 
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848419ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்

ச்காளைா்தவர்கள ்கல் ச�ஞெக்்காரர்கள, அவர்களின 
ஞாைம் நே்கங்்கைால் மூ்டப்படடிருக்கும்” எனும் 
்கருததிளை முனளவத்தார. அவர ்தனனுள்ட்ய 
அனள்பயும் இரக்்கதள்தயும் செடிச்காடி்கள உட்ப்ட 
அளைதது உயிரிைங்்களி்டமும் ்காடடிைார. 
இள்த அவர ஜீவ்காருண்்யம் என்றார. 1856இல் 
ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க ெங்்கம் எனும் அளேபள்ப 
நிறுவிைார. பினைர அது ெேரெசுத்த ெனோரக்்க 
ெத்ய ெங்்கம் எைப ச்ப்யர ோற்றம் செய்யப்பட்டது. 
1866இல் ச்தனனிநதி்யாவில் ஏற்பட்ட ச்காடி்ய 
்பஞெதள்தக் ்கணக்கில் ச்காண்டு 1867இல் ொதி 
எல்ளல்களைத ்தாண்டி அளைதது ேக்்களுக்குோை 

இலவெ உணவ்கதள்த வ்டலூரில் நிறுவிைார. 
அவர இ்யறறி்ய ஏராைோை ்பா்டல்்கள திருவருட்பா 
என்ற ்தளலபபில் ச்தாகுக்்கப்பட்டை. அவருள்ட்ய 
தீவிரோை சிந்தளை்கள ்பைளேவா்த ளெவர்களை 
ஆைோ்கப புண்்படுததி்ய்தால் அவர்கள வளைலாரின 
்பா்டல்்களை ‘ேருட்பா’ (அறி்யாளேயின ்பா்டல்்கள) 
எைக் ்கண்்டைம் செய்தைர.

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

(ஆ)  னவகுணே சுவாமிகள் 
ச்தனனிநதி்யாவின 

ச ்த ா ்ட க் ்க க் ்க ா ல ச் 
ெமூ்கததின ந்பாராளி்களில் 
ஒருவராை ளவகுண்்ட 
சுவாமி்கள (1809-1851) 
்கனனி்யாகுேரிக்கு அருகில், 
இனறு ொமிதந்தாபபு 
எ ன ்ற ள ை க் ்க ப ்ப டு ம் 
ெ ா ஸ் ்த ா ந ்க ா வி ல் வி ள ை 
எனும் கிராேததில் பி்றந்தார. 
அவருள்ட்ய இ்யறச்ப்யர 
முடிசூடும் ச்பருோள. இபச்ப்யருக்கு உ்யரொதி 
இநதுக்்கள எதிரபபுத ச்தரிவித்த்தால் அவரின 
ச்பறந்றார அவருள்ட்ய ச்ப்யளர முததுக்குடடி 
எை ோறறிைார. முததுக்குடடிக்கு முள்ற்யாை 
்பளளிக் ்கல்விள்யப ச்பறும் வாயபபுக் கிட்டவில்ளல. 
ஆைாலும் ்பல ெே்யநூல்்கள குறித்த புலளேள்ய 
அவர ச்பறறிருந்தார. திருவி்தாங்கூர அரசின, 
உ்யரொதியிைரின ்கடுளே்யாை எதிரபபு்களிள்டந்ய 
அளைவரும் ெேம் எனும் ்கருததிளைப ந்பாதித்தார. 
அடித்தடடு ேக்்களின உரிளே்களை ஆ்தரித்தார. 

னவகுணே சுவாமிகள் 

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

 
5.7

     ்தமிழ�ாடடின ெமூ்க 
சீரதிருத்தவாதி்கள

(அ) இராமலிஙக சுவாமிகள் 
வளைலார எைப 

பிர்பலோ்க அறி்யப்பட்ட, 
ராேலிங்்க சுவாமி்கள அல்லது 
ராேலிங்்க அடி்கள (1823 -1874) 
சி்தம்்பரததிறகு அருந்கயுளை 
ேருதூர எனும் கிராேததில் 
பி்றந்தார. ்தநள்த்யாரின 
ேள்றவுக்குபபினைர அவரது 
குடும்்பம் செனளையிலிருந்த அவருள்ட்ய ெந்கா்தரரின 
இல்லததிறகுக் குடிச்ப்யரந்தது. முள்ற்யாை ்கல்விள்ய 
அவர ச்பறறிராவிட்டாலும் அைப்பரி்யப புலளேள்யப 
ச்பறறிருந்தார. உயிர்களிள்டந்ய �ம்பிக்ள்க, இரக்்கம் 
எனும் பிளணபபு்கள இருக்்கநவண்டுசேன்றார. 
“து்யரப்படும் உயிரிைங்்களைப ்பாரதது இரக்்கம் 

வேலூர் சதயா ஞான ச்பா இராமலிஙக 
சுவாமிகள்

ளவகுண்்ட சுவாமி்கள ஆங்கிலஆடசிள்யயும் 
திருவி்தாங்கூர அரெரின ஆடசிள்யயும் முள்றந்ய 
“சவளளைப பிொசு்களின ஆடசிச்யனறும்” 
்கறுபபுப பிொசு்களின ஆடசிச்யனறும்” 
விேரசித்தார. 
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அவளர மிக்்க ேரி்யாள்தயு்டன ‘அய்யா’ (்தநள்த) 
எை அளைத்தைர. அவருள்ட்ய ெே்யவழி்பாடடு 
முள்ற ‘அய்யாவழி’ என்றறி்யப்பட்டது. அவருள்ட்ய 
அறிவுளர்கள நீதிக்குபபு்றம்்பாை ெமூ்கப்பைக்்க 
வைக்்கங்்களிலிருநதும் மூ்ட�ம்பிக்ள்க்களிலிருநதும் 
ேக்்களை விடுவித்தது. அவருள்ட்ய ்கருததுக்்கள 
ஒரு நூலா்கத திரட்டப்படடுளைது. அநநூலின ச்ப்யர 
‘அகிலததிரடடு’ என்ப்தாகும்.
இ) அ்யாததி தாசர்

்பண்டி்தர அந்யாததி ்தாெர (1845-1914) ஒரு 
தீவிரத ்தமிழஅறிஞரும் 
சி த ்த ே ரு த து வ ரு ம் 
்ப த தி ரி க் ள ்க ்ய ா ை ரு ம் 
ெமூ்க அரசி்யல் 
ச ெ ்ய ல் ்ப ா ட ்ட ா ை ரு ம் 
ஆவார. செனளையில் 
பி்றந்த அவர ்தமிழ, 
ஆங்கிலம், ெேஸ்கிரு்தம், 
்பாலி ஆகி்ய சோழி்களில் 
புலளே ச்பற்றவர. 
ெரைோ்கப ந்பெக் கூடி்யவர. அது வளரயிலும் உ்யர 
ொதியிைரின ராஜ்ஜி்யோ்க விைங்கி்ய அச்சிடடு 
சவளியிடும் இ்தழி்யளலத ்தைது ்கருவி்யா்கக் 
ச்காண்டு அந்யாததி்தாெர ஒரு புதி்ய அறிளவப்பரபபும் 
முள்றள்ய முனசைடுத்தார. ெமூ்கநீதிக்்கா்க இ்யக்்கம்  
�்டததி்ய அவர, ொதி்யததின ச்காடி்ய பிடியிலிருநது 
ஒடுக்்கப்படந்டார விடு்தளலச்ப்றப ்பாடு்பட்டார. 
ொதி்கைற்ற அள்ட்யாைதள்த நிறுவமு்யன்ற அவர 
ொதி்ய நேலாதிக்்கததிறகும் தீண்்டாளேக்கும் 
எதிரா்கக் ்கண்்டைக்குரல் எழுபபிைார. ்கல்விள்ய 
வலிளே ச்பறுவ்தற்காை ்கருவி்யா்கக் ்கருதி்ய அவர 
்தமிை்கததில் ஒடுக்்கப்படந்டாருக்ச்கை ்பல ்பளளி்கள 
உருவாக்்கப்படுவ்தறகு உநதுெக்தி்யா்கத தி்கழந்தார. 

ஒடுக்்கப்படந்டாரின ந்காவில்நுளைவுக்கு 
ஆ்தரவா்கக் குரல் எழுபபுவ்தற்கா்கப ்பண்டி்தர 
அந்யாததி்தாெர அதளவ்தாைந்தா ெ்பா எனும் 
அளேபள்ப நிறுவிைார 1882இல் அந்யாததி 
்தாெரும் ஜான திரவி்யம் என்பவரும் “திராவி்டரக் 
்கை்கம்” எனும் அளேபள்ப நிறுவிைர. நேலும் 
1885இல் “திராவி்ட ்பாண்டி்யன” எனும் இ்தளையும் 
ச்தா்டங்கிைார. “திராவி்ட ே்காஜைெள்ப” என்ற 
அளேபள்ப 1891இல் நிறுவி்ய அவர அவவளேபபின 
மு்தல் ோ�ாடள்ட நீலகிரியில் �்டததிைார. 1907இல் 
“ஒரு ள்பொ ்தமிைன” என்ற ச்ப்யரில் ஒரு வாராநதிரப 
்பததிரிள்கள்யத ச்தா்டங்கி அள்த 1914இல் அவர 
்காலோகும் வளரயிலும் ச்தா்டரநது சவளியிட்டார. 

்பண்டி்தர அந்யாததி்தாெர ொதி்யதள்தப 
்பரபபுளர செய்யவும் அள்த நி்யா்யப்படுத்தவும் 
அடித்தைோ்க விைங்கி்ய இநது்தரேததின்பால் 
ேைக்்கெபபுற்றார. பிரம்ேஞாை ெள்பள்ய 

திருச்செநதூர ந்காவிலுக்குச் செனறிருந்த 
அவர ச்தயவீ்க அனு்பவம் ஒனள்றபச்பற்றார. 
ளவகுண்்டர எை ்தனளை அளைததுக் ச்காண்்ட 
அவர வழி்பாடடின ந்பாது பின்பறறும் ந்தளவ்யற்ற 
ெ்டங்கு ெம்பிர்தா்யங்்களைக் ள்கவிடும்்படி 
ேக்்களைக் ந்கடடுக்ச்காண்்டார. �ள்டமுள்றயிலுளை 
ெே்யச�றிமுள்ற்களுக்கு எதிராை அவருள்ட்ய 
ந்பா்தளை்கள, ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்களின 
�்டவடிக்ள்க்களில் ச்பரும் ோற்றதள்த ஏற்படுததி்யது. 
1833ஆம் ஆண்டு ொதிநவறறுளே்களை 
ஒழிப்ப்தற்கா்கவும் ெமூ்க ஒருங்கிளணபபுக்்கா்கவும் 
ொமிதந்தாபபில் ்தைது தி்யாைதள்தத துவக்கிைார. 
அந�ாட்களில் து்றவிள்யப ந்பான்றச்தாரு 
வாழக்ள்கள்ய வாழந்தார.

ச்தறகு திருவி்தாங்கூரில் ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள 
எவறள்ற அணி்யலாம்; எவறள்ற அணி்யக் 
கூ்டாது என்பது உட்ப்ட ்பல ்கடடுப்பாடு்களுக்கு 
உளைாகியிருந்தைர. ெமூ்கததின சில குறிபபிட்டப 
பிரிவு்களைச் நெரந்த ேக்்கள ்தளலப்பாள்க 
அணி்யக்கூ்டாது எனறிருந்த நிளலயில் ளவகுண்்டர 
எதிரபள்பத ச்தரிவிக்கும் வள்கயில் அம்ேக்்களைத 
்தளலப்பாள்க அணியும்்படி கூறிைார. இது ஒடுக்்கப்பட்ட 
ேக்்களுக்கு சு்தநதிர உணரளவ வைங்கி்யந்தாடு 
அவர்களுக்குச் சு்யேரி்யாள்த ொரந்த ஊக்்கதள்தயும் 
ச்காடுத்தது. அவளரப பின்பறறுநவாரின ேைங்்களில் 
புதி்ய �ம்பிக்ள்க ஊன்றப்பட்டது. 

்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டில் அரங்ந்கறி்ய 
ஏளை்ய ெே்காலச் சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களைப 
ந்பாலநவ ளவகுண்்டசுவாமி்களும் 
உருவவழி்பாடள்ட எதிரத்தார. ஒடுக்்கப்பட்ட ேக்்கள 
்தங்்கள ச்தயவங்்களுக்ச்கைக் ந்காவில்்களைப 
ச்பறறிருக்்கவில்ளல. ்தங்்கள ச்தயவங்்களை 
நேனளேப்படுததும் ச்பாருடடு ்களிேண்ணால் 
அல்லது செங்்கல்லால் சிறி்யப பிரமிடு்களைக்்கடடி 
அவறறுக்குச் ொநதுபூசி சவளளை்யடிதது 
ளவததிருந்தைர. அவவடிவங்்களை வழி்படுவது 
அ�ா்கரி்கோை ்பைக்்கம் எை ளவகுண்்டர 
்கருதிைார. விலங்கு்களை வணங்குவள்தயும் 
அவர நிரா்கரித்தார. வழி்பாடடினந்பாது ேக்்கள 
ஆடு்கள, நெவல்்கள, ந்காழி்கள ஆகி்யவறள்ற 
்பலி ச்காடுக்கும் ெே்யச்ெ்டங்கு்களைக் ்கண்்டைம் 
செய்த ளவகுண்்டசுவாமி்கள விலங்கு்களைப 
்பலியிடுவ்தறகு எதிரா்க இ்யக்்கம் �்டததிைார.

்பல்நவறு ொதி்களைச்நெரந்த ேக்்களை 
ஒருங்கிளணப்ப்தற்கா்க ளவகுண்்டசுவாமி்கள 
ெேததுவ ெோஜம் எனும் அளேபள்ப நிறுவிைார. 
அநந�ாக்்கததில் சவறறிச்பறுவ்தற்கா்க அளைததுச் 
ொதி ேக்்களும் நெரநதுண்ணும் ெே்பநதி விருநது்களை 
�்டததிைார. திருவி்தாங்கூர அரெரால் சிள்றயில் 
அள்டக்்கப்பட்ட ந்பாதும் அவர ்தைது ச்காளள்க்களை 
விடடுத்தரவில்ளல. அவளரப பின்பறறி்யவர்கள 

Iyothithassarஅ்யாததி தாசர்
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நிறுவி்யவர்களில் ஒருவராை ்கரைல் H.S. ஆல்்காட 
ஏற்படுததி்யத ்தாக்்கததின விளைவா்க 1898இல் 
இலங்ள்க சென்ற அவர அங்ந்க ச்பௌத்ததள்தத 
்தழுவிைார. அந்த ஆண்டில் ச்பௌத்தே்தததின 
வழிந்ய ்பகுத்தறிவின அடிப்பள்டயிலாை  
ெே்யத்தததுவதள்தக் ்கட்டளேப்ப்தற்கா்க “ொக்கி்ய 
ச்பௌத்த ெங்்கம்” எனும் அளேபள்ப செனளையில் 
நிறுவிைார. பிராேணி்யத்தால் ஒடுக்்கப்பட்டவர்கநை 
உண்ளே்யாை ச்பௌத்தர்கள எை அவர வாதிட்டார. 
ச்பௌத்தெே்ய நிளலப்பாடடிலிருநது ்தமிழ 

இலக்கி்யங்்களுக்கும் �ாட்டார வைக்்காறறி்யல் 
ேரபுக்கும் புதி்ய விைக்்கங்்கள ச்காடுத்த அவர ஒரு ோறறு 
வரலாறள்றக் ்கட்டளேத்தார. நேலும் ச்பௌத்தெே்ய 
மீடபின வழி்யா்க இநதுெே்யதள்தப பிடிததிருக்கும் 
ொதி்யக்ச்காடுளே்களிலிருநது ேக்்களை விடுவிக்்க 
இ்யலுசேை உளைத்தார. ஒடுக்்கப்பட்டவர்களை 
ொதி ந்ப்தேற்ற திராவி்டர எை அளைத்த அவர 
ேக்்களச்தாள்கக் ்கணக்ச்கடுபபினந்பாது அவர்களைச் 
ொதி்யற்ற திராவி்டர்கள எைப ்பதிவுசெயயுோறு 
வறபுறுததிைார. 

்பாேச்சுருககம்
�	ெமூ்கப்பண்்பாடடுச் சீரதிருத்தங்்களுக்்கா்க ராஜா ராம்நோ்கன ராய நேறச்காண்்ட முனமு்யறசி்கள 

குறித்த சுருக்்கோை வி்பரம் ்தரப்படடுளைது. 

�	ராஜா ராம்நோ்கன ரா்யால், பிரம்ேெோஜம் நிறுவபச்பற்றதும், அவருள்ட்ய இ்றபபிறகுப பினைர 
ெோஜததின செ்யல்்பாடு்களை முனசைடுததுச் செல்வதில் ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூரும் ந்கெவ 
ெநதிர செனனும் வகித்த ்பங்கு குறிததும் விவாதிக்்கப்படடுளைது. 

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

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

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

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

�	அனனிச்பெனட ்தளலவராய இருந்தந்பாது பிரம்ேஞாைெள்பயின ்பணி்களும், அதது்டன ளெ்யத 
அ்கேத ்கான ்தளலளேந்யற்ற அலி்கார இ்யக்்கததின ்பணி்களும் ஆயவு செய்யப்படடுளைை.

�	்பாரசி்கள, சீக்கி்யர ெமூ்கங்்களில் �ள்டச்பற்ற சீரதிருத்தங்்கள குறிதது ச்பாதுவாை செயதி்கள 
கூ்றப்படடுளைை.

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

�	ந்கரைாவில் �ாரா்யணகுரு, அய்யன்காளி ஆகிந்யார ்தளலளேந்யற்ற ெமூ்க  எதிரபபி்யக்்கங்்களும், 
்தமிை்கததில் ராேலிங்்க அடி்கைாரும் அய்யா ளவகுண்்டரும்   அந்யாததி்தாெரும் நேறச்காண்்ட 
சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களும் விவரிக்்கப்படடுளைை.
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கனலச்சசாறகள்

சசால்லப்்படும் Alleged stated but not proved

்பரவசமான Ecstatic in a state of extreme happiness

அதிகப் ்பரிமா்ணமுள்ள Voluminous bulky

வலியுறுததுதல் Reiterated repeat a statement for emphasis

உருவ வழி்பாடு Idolatry the practice of worshipping idols

சிறு நூல் Tract a small booklet

திருசவளிப்்பாடு Revelation disclosure

இடுகாடு Crematorium a place where a dead person’s body is burnt 

அடினமப்்படுததுதல் Subjugation the act of bringing something under control

 திருமன்ற நூல்கள் Scriptures the sacred writings

்பயிறசி

I)  சரியான வினேனயத 
்தர்வு சசய்யவும்

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

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

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

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

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

6.  சுவாமி ஸ்ரத்தாைந்தா என்பவர ்யார?
அ)  சுவாமி விநவ்காைந்தரின சீ்டர
ஆ)  இநதி்ய பிரம்ே ெோஜததில் பிைளவ 

ஏற்படுததி்யவர
இ)  ஆரி்ய ெோஜததில் பிைளவ ஏற்படுததி்யவர
ஈ)  ெேததுவ ெோஜதள்த நிறுவி்யவர

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

8.  ‘ெத்யாரத்தபிர்காஷ’ எனும் நூலின ஆசிரி்யர 
்யார?
அ) ்த்யாைந்த ெரஸ்வதி
ஆ) ளவகுண்்டொமி
இ) அனனி ச்பெனட
ஈ) சுவாமி ொர்தா�ந்தா

II)  ் காடிட்ே இேஙகனள நிரப்புக.
1.   ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க 

ெங்்கதள்த நிறுவிைார.
2.  புநை ெரவஜனிக் ெ்பாளவ நிறுவி்யவர 

3.  ெத்யநொ்தக் ெோஜதள்தத ச்தா்டங்கி்யவர 
 ஆவார.
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4.  குலாம்கிரி நூளல எழுதி்யவர .
5.  ெத்யாரத்த பிர்காஷ எனும் நூல்  

ந � ர ே ள ்ற க்  ச ்க ா ள ள ்க ்க ள ை ப 
்படடி்யலிடுகி்றது.

6.  ராேகிருஷணா மிஷன  ஆல் 
நிறுவப்பட்டது.

7.   அ்காலி இ்யக்்கததின 
முனநைாடி்யாகும்.

8.   ந்கரைாவின ொதி்யக் 
்கடடுோைததில் வி்யத்தகு ோற்றங்்களைக் 
ச்காண்டு வந்தது.

9.  ‘ஒரு ள்பொ ்தமிைன’ ்பததிரிள்கள்யத 
துவக்கி்யவர  ஆவார.

III)  சரியான கூறன்றத ்தர்ந்சதடுககவும்.
1. i)  ராஜா ராம்நோ்கன ராய ஒரு ்க்டவுள 

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

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

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

2. i)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்டாக்்டர ஆதோராம் 
்பாண்டுரங்்கால் நிறுவபச்பற்றது.

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

 iii)  நஜாதி்பா பூநல ஆண்்களின 
நேம்்பாடடிற்கா்கப ்பணி்யாறறிைார.

 iv)  பிராரத்தளை ெோஜம் ்பஞொள்பப 
பி்றபபி்டோ்கக் ச்காண்்டது.

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

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

 ii)  ந்பரின்பநிளல எயதும் ்பைக்்கங்்களின 
மூலம் ஆனே ரீதி்யா்க இள்றவநைாடு 
இ ள ண வ ள ்த  ர ா ே கி ரு ஷ ண ர 
வலியுறுததிைார.

 iii)  ராேகிருஷணர ராேகிருஷணாமிஷளை 
ஏற்படுததிைார.

 iv)  ராேகிருஷணர வங்்கபபிரிவிளைள்ய 
எதிரத்தார.

அ) i) ெரி
ஆ) i) ேறறும் ii) ெரி
இ) iii) ெரி
ஈ) iv) ெரி

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

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

ச்பாருத்தோை்தா்க இல்ளல.
ஆ)  கூறறு ெரி. ்காரணம் கூறறுக்குப 

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

ச்பாருத்தேற்ற்தா்க உளைது.

IV) ச்பாருததுக.
அ) அய்யா வழி  -  வி்தளவ ேறுேண 

சீரதிருத்தச் ெட்டம்
ஆ) திருவருட்பா - நிரங்்கரி இ்யக்்கம்
இ) ்பா்பா ்த்யாள்தாஸ் -  ஆதி பிரம்ேெோஜம்
ஈ)  ஈஸ்வர ெநதிர  

வித்யாொ்கர -  ளவகுண்்ட சுவாமி்கள
உ) ந்தநவநதிர�ாத - ஜீவ்காருண்்யப ்பா்டல்்கள

V)  கீழ்ககாணும் வினாககளுககு சுருககமாக 
வினேயளிககவும்.

1.  ே்கரிஷி ந்தநவநதிர�ாத ்தாகூர முனளவத்த 
�ம்பிக்ள்கயின �ானகு கூறு்களைக் 
குறிபபிடு்க.

2.  ெமூ்கச் சீரதிருத்தங்்களுக்கு ே்காந்தவ 
ராைந்டயின ்பங்்களிபள்பக் குறிபபிடு்க.

3.  ஒடுக்்கப்படந்டாரின �லன்களுக்்கா்கப 
ந்பாராடி்ய அய்யன்காளியின ்பாததிரதள்த 
ேதிபபீடு செய்க.

4.  ராேலிங்்க சுவாமி்களின சீரதிருத்தங்்கள 
குறிதது சிறுகுறிபபு வளர்க.

5.  சுவாமி விநவ்காைந்தரின ‘செ்யல்்பாட்டாைர’ 
சித்தாந்தததின ்தாக்்கசேனை?

6.  சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்களுக்கும், ெே்ய 
இ்யக்்கங்்களுக்கும் இள்டந்யயுளை 
நவறு்பாடு்கள ்யாளவ?
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7.  பிரம்ே ெோஜத்தால் ஒழிக்்கப்பட்ட 
ெமூ்கததீளே்கள ்யாளவ?

8.  ஏளை்கள ேறறும் அடித்தடடு ேக்்களின
�லன்களுக்்கா்க நஜாதி்பா பூநல ஆறறி்ய
்பணி்களைக் ந்காடிடடுக் ்காடடு்க.

9.  அந்யாததி ்தாெர இலங்ள்க சென்றந்பாது
�்டந்த நி்கழவு எனை?

VI)  ஒவ்சவாரு தனலப்பின் கீழும்
சகாடுககப்்பட்டுள்ள வினாககளுககு
வினேயளிககவும்.

1.  அலி்கார இ்யக்்கம்
அ)  இவவி்யக்்கததின முக்கி்யக் குறிக்ந்காள 

எனை?
ஆ)  இவவி்யக்்கததின ஆனோவா்கக் 

்கரு்தப்படு்பவர ்யார?
இ)  ஆங்கில நூல்்கள ஏன உருது சோழியில் 

சோழி்யாக்்கம் செய்யப்பட்டை?
ஈ)  ்பல்்களலக்்கை்கோ்க ்தரம் உ்யரத்தப்பட்ட 

்கல்லூரியின ச்ப்யளரக் குறிபபிடு்க.
2.  ராேலிங்்க அடி்கள

அ)  ஜீவ்காருண்்யம் என்றால் எனை?
ஆ)  அருட்பா என்றால் எனை?
இ)  ெேரெ நவ்த ெனோரக்்க ெத்ய ெங்்கததின

முக்கி்யப ்பங்்களிபள்ப குறிபபிடு்க.
ஈ) ்தைது இலவெ உணவ்கதள்த அவர 

எங்ந்க அளேததிருந்தார?
3.  திந்யா்பநத இ்யக்்கம்

அ)  இவவி்யக்்கதள்தத திட்டமிடடு 
�்டததி்யவர்கள ்யார?

ஆ)  இவவி்யக்்கததின இரண்டு முக்கி்யக் 
குறிக்ந்காள்கள ்யாளவ?

இ)  திந்யா்பநத ்பளளிள்ய நிறுவி்யவர ்யார?
ஈ)  ்யாருக்கு எதிரா்க திந்யா்பநத

உநலோக்்கள ெே்ய ஆளணள்யப 
பி்றபபித்தைர?

VII) விரிவாக வினேயளிககவும்.
1.  மீடபி்யக்்கததின ்பங்்களிபள்ப ெே்யச் சீரதிருத்த

இ்யக்்கங்்களின ்பங்்களிபந்பாடு ஒபபிடடும்
நவறு்படுததியும் ்காடடு்க.

2.  19ஆம் நூற்றாண்டில் சீரதிருத்த இ்யக்்கங்்கள
�ள்டச்பறுவ்தறகு இடடுச் சென்ற
சூழநிளல்களை விவாதிக்்கவும்.

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

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

VIII) சசயல்்பாடு
•  ்பதச்தான்ப்தாம் நூற்றாண்டு சீரதிருத்தவாதி்கள

அவர்களின சீரதிருத்தங்்கள குறிதது
ோணவர்கள �டிததுக் ்காண்பித்தல்.

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

•  இப்பா்டததில் விவரிக்்கப்படடுளை சீரதிருத்த
அளேபபு்களின இனள்ற்ய நிளல குறிதது
ோணவர்கள ஒரு ஒப்பள்டபபுச் செய்யலாம்.

்மற்காள் நூல்கள்

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

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

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

4. Mohan, P. Sanal (2013), “Religion, Social
Space, and Identity: The Prathyaksha
Raksha Daiva Sabha and the Making of
Cultural Boundaries in Twentieth Century 
Kerala”, in Joan Mencher(ed.),  Life as a
Dalit: Views from the Bottom on Caste in
India, SAGE Publications.
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909019ஆம் நூற்றாணடில் சமூக, சமய சீர்திருதத இயககஙகள்

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

• ந்தடு ச்பாறியில் ‘ History of  Modern India’ எை ்தட்டச்சு செய்யவும்.

• ்காலக்ந்காடு நி்கழவு்களை துல்லி்யோை விைக்்கதது்டன
ச்தரிநதுச்காளைலாம்

சசயல்முன்ற

இந்த செ்யல்்பாடடின மூலம் ்காலக்ந்காடு 
நி்கழவு்களை துல்லி்யோை விைக்்கதது்டன 

ச்தரிநதுச்காளைலாம்

இைணயச் ெசயல்பா�
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அறிமுகம்
இந்தியா பரபபளவில் உலகின் ஏழாவது பபரிய 

நாடாகவும் ஆசிய கணடத்தின் இரணடாவது 
பபரிய நாடாகவும் உளளது.  பெறகாசியாவின் ஒரு 
பகுதியாகவும் ஏனைய ஆசிய பகுதிகளிலிருந்து 
இமயமனலயால் பிரிககபபட்டும் உளளது.  
இந்தியாவின் நிலபபரபபு 32,87,263 ச.கி.மீ 
ஆகும்.  இது புவியில்  பமாத்ெ பரபபளவில் 2.4 
செவீெமாகும். உலகிலுளள பல நாடுகனளவிடவும் 
இந்தியாவில் உளள பல மாநிலஙகள பரபபளவில் 
பபரியனவகளாக  உளளை.

இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் நீர் எல்லகள்
இந்தியா 15200 கி.மீ, நில எல்னலகனளக 

பகாணடுளளது. மமறகில் பாகிஸொனுடனும், 
வட மமறகில் ஆபகானிஸொனுடனும், வடககில் 
சீைா, மநபாளம், பூடானும், கிழககில் வஙகாள 
மெசம் மறறும் மியான்மர் நாடுகளுடனும் நில 
எல்னலகனளப பகிர்ந்து  பகாளகிறது.

மமலும் இந்தியா அதிகபட்சமாக   
வஙகாள மெசத்துடன் 4156 கி.மீ நீளமுளள 
நில எல்னலனயயும், குறுகிய எல்னலயாக 
ஆபகானிஸொனுடன் 106 கி.மீ  நில எல்னலனயயும் 
பகாணடுளளது.

இந்தியா, பெறகில் இந்தியப பபருஙகடலாலும், 
கிழககில் வஙகாள விரிகுடாவாலும், மமறமக அரபிக 

கடலாலும் சூழபபட்டு சுமார் 6100 கி.மீ நீளமுளள 
நீணட கடறகனரப பகுதினய மூன்று பககஙகளில் 
பகாணடுளளது.

இந்திய கடறகனரயின் பமாத்ெ நீளம் மறறும் 
தீவுக கூட்டஙகனளயும் மசர்த்து 7516.6 கி.மீ. ஆகும். 
இந்தியானவயும் இலஙனகனயயும் பிரிககும்  
குறுகிய ஆழமறற கடல் பகுதி பாகநீர்சந்தி ஆகும்.

இந்தியாவும் உலகமும்
இந்தியாவின் அனமவிடம் கிழககு  மறறும் 

மமறகு ஆசியாவிறகு மத்தியிலும், ஆசியாவின் 
பென்பகுதியிலும் அனமந்துளளது. இந்தியப 
பபருஙகடல் வழிபபானெ, மமறகிலுளள ஐமராபபிய 
நாடுகனளயும், கிழககாசிய நாடுகனளயும் இனைத்து 
இந்தியாவிறகு அனமவிட முககியத்துவத்னெ 
அளிககிறது. இந்தியாவின் மமறகு கடறகனர  மமறகு 
ஆசியா, ஆபபிரிககா மறறும் ஐமராபபிய நாடுகனள 
இனைககும் பாலமாகவும், கிழககுக கடறகனர  
பென்கிழககு மறறும்  கிழககாசிய நாடுகளுடன் 
பநருஙகிய பொடர்பு பகாளளவும்  உெவி புரிகிறது.

இந்தியா – து்ைககண்டம்
பாகிஸொன், மியான்மர், வஙகாளமெசம், 

மநபாளம், பூடான் மறறும் இலஙனக ஆகிய 
நாடுகளுடன் இனைந்து இந்தியா ஒரு 
துனைககணடம் எை அனழககபபடுகிறது. 
வடமமறகு, வடககு மறறும் வடகிழககு மனலத் 

கற்்றலின் ந�ாககஙகள்
�	புவியில், இந்தியாவின் அனமவிட முககியத்துவத்னெபபறறி புரிந்துகபகாளளல்
�	இந்தியாவின் முககிய ெனித்துவபபணபுகனளக பகாணட  இயறனகயனமபபுப 

பிரிவுகனளப பறறி அறிந்துகபகாளளல் 
�	இந்திய பபரும் சமபவளிப பகுதிகனள ஒபபிடுெல். 
�	இந்தியாவின் வடிகாலனமபபு பறறி புரிந்துக பகாளளல்.
�	இமயமனலயில் உருவாகும் ஆறுகள மறறும் தீபகறப ஆறுகளுககு இனடமயயாை  மவறறுனமகனளப 

புரிந்துக பகாளளல்.

இந்தியா - அ்மவி்டம், 
நிலதநதாற்்றம் மற்றும் 

வடிகால்மப்பு

அலகு - 1
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93 இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தாற்றம் ைறறும் வடிகாலமைப்பு
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பொடர்களாலும், பெறமக கடல்களாலும்  சூழபபட்டு, 
இத்துனைககணடம் ஆசியாவின் மறற 
பகுதிகளிலிருந்து பிரிந்துளளது.

இயற்்க நில அ்மப்பு, காலநி்ல, இயற்்கத 
தாவரம், கனிமஙகள் மற்றும் மனித வளஙகள் 
ந�ான்்றவற்றில  ஒரு கண்டததில காைப்�்டகூடிய 
நவறு�ாடுக்ளக ககாணடுள்ளதால இந்தியா ஒரு 
து்ைககண்டம் என அ்ைககப்�டுகி்றது.

  1 . 1     அ்மவி்டமும் �ரப்�ளவும்
இந்தியா 8° 4’ வ்ட அட்சம் முதல 37°6’ வ்ட 

அட்சம் வ்ரயிலும் 68°7’ கிைககு தீர்ககம் முதல 
97°25’ கிைககு தீர்ககம் வ்ரயிலும் �ரவியுள்ளது.

அட்ச தீர்கக பரவல்படி இந்தியா முழுனமயும் 
வடகிழககு அனரகமகாளத்தில் அனமந்துளளது.

1 . 1 . 1  இந்திய திட்ட ந�ரம்
மமறகில் உளள குஜராத் முெல் கிழககில் உளள 

அருைாசசல பிரமெசெம் வனர இந்தியா ஏறத்ொழ 
30 தீர்கக மகாடுகனளக பகாணடுளளது.  புவியாைது 
ென் அசசில் சுழன்று  24 மணி மநரத்தில் 360 
தீர்கக மகாடுகனளக கடககிறது.  1° தீர்கக மகாட்னட 
கடகக எடுத்துக பகாளளும் மநரம் 4 நிமிடம் 
ஆகும்.  எைமவ இந்தியாவின் மமறமக உளள 
குஜராத் மாநிலத்திறகும் (68° 7’கி) கிழகமக உளள 

அருைாசசலபிரமெச மாநிலத்திறகும் (97° 25’)  
இனடமய உளள  தீர்ககமகாடு  29° 18’ ஆகும்.  
இந்ெ இரணடு பகுதிகளுககும் உளள ெல மநர 
மவறுபாடு 29.18 x 4 நிமிடஙகள = 1 மணி 57 நிமிடம்  
12 விைாடிகள ஆகும்.  (மொராயமாக இரணடு மணி 
மநரம்)

இந்தியாவின் கிழககிலுளள அருைாசசல 
பிரமெசத்தில் மமறகிலுளள குஜராத்னெக 
காட்டிலும் இரணடு மணி மநரம் முன்ைொகமவ 
சூரியன் உெயமாகிறது. இந்ெ மநர 
மவறுபாட்னட ெவிர்பபெறகாக, இந்தியாவின்  
மத்திய தீர்ககமரனகயாை 82° 30’ கிழககு 
தீர்ககமரனகயின் ெலமநரம், இந்திய 
திட்டமநரமாக எடுத்துகபகாளளபபடுகிறது. 
இத்தீர்ககமரனக மிர்சாபூர் (அலகாபாத்) வழியாக 
பசல்கிறது.  இந்திய திட்ட மநரமாைது கீரீன்வீச 
சராசரி மநரத்னெ விட 5 மணி 30 நிமிடம் 
முன்ைொக உளளது.

இந்தியாவின் பென்மகாடி பகுதியாை 
முன்பு பிகபமலியன் என்று அனழககபபட்ட  
இந்திரா முனை 6° 45’ வட அட்சத்தில் அந்ெமான் 
நிமகாபர் தீவுக கூட்டத்தில் அனமந்துளளது.  
இந்திய நிலபபகுதியின் பென்மகாடி குமரி 
முனையாகும். வடமுனை இந்திரா மகால் எைவும் 
அனழககபபடுகிறது.  இது ஜம்மு காஷ்மீரில் 
அனமந்துளளது.
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இந்தியா, வடகமக காஷ்மீரிலுளள 
இந்திராமகால் முெல் பெறமக கன்னியாகுமரி வனர 
3214 கி.மீ நீளத்னெயும், மமறமக குஜாரத்திலுளள  
ரான் ஆப கட்ச முெல் கிழகமக அருைாசசல 
பிரமெசம் வனர 2933 கி.மீ நீளத்னெயும் 
பகாணடுளளது. 23°30’ வட அட்சமாை கடகமரனக 
இந்தியாவின் னமயமாக அனமந்து பென்பகுதி 
பவபப மணடலமாகவும்,  வடபகுதி மிெ பவபப 
மணடலமாகவும், இரு பபரும் பகுதிகளாக 
பிரிககிறது. 

இந்தியா 29 மாநிலஙகளாகவும் 7 யூனியன் 
பிரமெசஙகளாகவும் நிர்வாக வசதிககாக 
பிரிககபபட்டுளளது.
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 �  மமறகு மறறும் கிழககு 
கடறகனரகளில் அனமந்துளள 
யூனியன் பிரமெசஙகள

 �  அதிக மறறும் குனறந்ெ 
பரபபளவுளள மாநிலஙகள

 �  சர்வமெச எல்னலகனளக பகாணடிராெ 
மாநிலஙகள அருகிலுளள மாநிலஙகள

 �  பாகிஸொன், சீைா, மியன்மார் மறறும் 
வஙகாள மெச நாடுகளுடன் பபாதுவாை 
எல்னலகனளக பகாணட நாடுகளின் 
பபயர்கனளப பட்டியலிடுக.

க ண்  ண்  ணட்  ட்  � க� க

ஆந்திர பிரமெசத்தின் 
ெனலநகரம் அமராவதி நகர் 
ஆகும்.  ஆந்திர பிரமெச மறு 
சீரனமபபுச சட்டத்தின்படி 2024- 

வனர ஐெராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரமெசம் மறறும் 
பெலுஙகாை மாநிலஙகளின்  ெனலநகரமாக  
இருககும்.

 1.2   இந்தியாவின் முககிய 
இயற்்கய்மப்பு பிரிவுகள்

இந்தியா வடககில் 
உளள கம்பீரமாை இமயமனல 
முகடுகனளயும், பெறகில் அழகாை 
கடறகனரகனளயும் மமறகில் 
இந்திய பானலவைத்னெயும் 
கிழககில் புகழபபறற இயறனகப 
பாரம்பரியத்னெயும் பகாணட 
சிறந்ெ புவியியல் மொறறஙகனளக பகாணட ஒரு 
வல்லனமப பபறற நாடாக  அனமத்துளளது.

இந்திய நிலபபகுதி பல மாறுபட்ட இயறனக 
நிலத் மொறறஙகனளப பபறறுளளது.  இந்தியாவின் 
இயறனக அனமபனப 6 பபரும் பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம்.
1. இமயம்லகள்
2.  க�ரிய இந்திய வ்ட ்சமகவளிகள் 
3. தீ�கற்� பீ்டபூமிகள்
4. இந்தியப் �ா்லவனம்
5. க்டற்க்ரச ்சமகவளிகள்
6. தீவுகள்

1 .2 . 1  இமயம்லகள்
இமயமனலகள (வடககு மனலகள) உலகின் 

இளனமயாை மறறும் மிக உயரமாை மனலத் 
பொடர்கள ஆகும்.  ஏபைனில் இம்மனலகள 
சில  மில்லியன் ஆணடுகளுககு முன்ைார்ொன் 
உருவாகியனவ.  மமலும் புவிமமமலாட்டு மபரியகக 
வினசகள காரைமாக புவி மமமலாடு மடிககபபட்டு, 
மடிபபு மனலகளாக உருவாகிை. மமறகில் சிந்து 
பளளத்ொககிலிருந்து கிழகமக பிரம்மபுத்திரா 
பளளத்ொககு வனர சுமார் 2500 கி.மீ நீளத்திறகு 
நீணடு பரவியுளளது.  இம்மனலகள காஷ்மீர் 
பகுதியில் 500 கி.மீ அகலத்துடனும், அருைாசசலப 
பிரமெசத்தில் 200 கி.மீ அகலத்துடனும் மவறுபடுகிறது.  
பிரபலமாை �ாமீர் முடிசசு  "உலகின் கூ்ர" எை 
அனழககபபடுகிறது.  இது மத்திய ஆசியாவின்  
உயரமாைமனலத் பொடனரயும் இமயமனலனயயும் 
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இந்தியாவின் பபரு அரைாக உளள 
இமயமனலனய மூன்று பபரும் உட்பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம்.
1.  ட்ரான்ஸ இமயமனலகள (The Trans Himalayas 

or Western Himalayas)

இனைககும் பகுதியாக உளளது. இமயமனல 
பாமீர் முடிசசியிலிருந்து கீழமநாககி வில் மபான்ற 
வடிவத்தில் அனமந்துளளது. இமாலயா(Himalaya) 
என்ற பசால் சமஸகிருெ பமாழியில் ‘’�னிஉ்்றவி்டம்’’ 
(Abode of Snow) எை அனழககபபடுகிறது. 
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2.  இமயமனலகள (Himalayas  or Central 
Himalayas)

3.  கிழககு இமயமனல / பூர்வாஞசல் குன்றுகள 
(Eastern Himalayas or Purvanchal Hills)

ஆரவல்லி மனலத்பொடர் 
இந்தியாவிமலமய மிகப 
பழனமயாை மடிபபு மனலத் 
பொடராகும்.

இமயமனலத் பொடரிலுளள 
ம க ா ன ட வ ா ழி ட ங க ன ள க 

கணடறிக.

க ண்  ண்  ணட்  ட்  � க� க

1. டரான்ஸ இமயம்ல (நமற்கு இமயம்லகள்)
இம்மனலகள மமறகு இமயமனலகள  என்றும் 

அனழககபபடுகிறது. இம்மனலகள ஜம்மு-காஷ்மீர் 
மறறும் திபபத் பீடபூமியில் அனமந்துளளது.  இென் 
பரபபளவு  திபபத்தில் அதிகமாக இருபபொல் 
இனவ ’’திக�ததியன் இமயம்ல‘’ எைவும் 
அனழககபபடுகிறது.  இம்மனலகள மமறகு மறறும் 
கிழககு எல்னலகளில் சுமார் 40 கி.மீ அகலத்துடனும் 
அென் னமயபபகுதியில் 225 கி.மீ அகலத்துடன் 
காைபபடுகிறது.  இபபகுதியில் காைபபடும் பானற 
அனமபபுகள கடலடி உயிரிைப படிமஙகனளக 
பகாணட படர்சியரி கிரானைட் பானறகளாகும். 
இபபானறகளின் ஒரு பகுதி உருமாறிய பானறப 
படிமஙகளாக, இமயமனலத்பொடரின் னமய 
அசசாக அனமந்துளளது. இஙகுளள முககியமாை 
மனலத்பொடர்கள  ்சாஸகர், ல்டாக, ்கலாஸ 
மற்றும்  காரநகாரம் ஆகும்.

2. இமயம்ல
இனவ வடககு மனலகளின் பபரிய பகுதியாக 

அனமந்துளளது. இது ஒரு  இளம்  மடிபபு மனலயாகும். 
வடகமக இருந்ெ  அஙகாரா நிலபபகுதியும் (Angara 
Land Mass), பெறமக இருந்ெ மகாணட்வாைா 
நிலபபகுதியும்(Gondwana Land Mass) ஒன்னற 

மநாககி ஒன்று நகர்ந்ெொல் ஏறபட்ட அழுத்ெத்தின் 
காரைமாக இனடயிலிருந்ெ படத்தீஸ என்ற கடல் 
மடிககபபட்டு இமயமனல உருவாைது. இது பல 
மனலத்பொடர்கனள உளளடககியது. இனவ 
மூன்று பிரிவாகளாக பிரிககபபடுகிறது.
(i) க�ரிய இமயம்லகள் / இமாதரி
(ii) சிறிய இமயம்ல / இமாச்சல
(iii) சிவாலிக / கவளி இமயம்ல
(i)  க�ரிய இமயம்ல அலலது இமாதரி (Greater 

Himalayas/Himadri)
பபரிய இமயமனல, சிறிய இமயமனலககு 

வடகமக மிக  உயர்ந்து பசஙகுத்ொக அனமந்துளளது. 
இென் சராசரி அகலம் 25 கி.மீ மறறும் சராசரி உயரம் 
6000 மீ ஆகும்.  சிறிய இமயமனல மறறும் சிவாலிக 
குன்றுகனள ஒபபிடும்மபாது இபபகுதி குனறவாை 
மனழனயப பபறுகின்றது.

மறற மனலத்பொடர்கனள ஒபபிடும் மபாது 
இபபகுதியில் பபௗதீக சினெவாகமவ உளளது. 
இமயமனலயில் மிக உயர்ந்ெ சிகரஙகளில் 
பபரும்பலாைனவ இம்மனலத்பொடரில் 
அனமந்துளளை. அதில் முககியமாைனவ எவகரஸட 
(8848 மீ) மறறும் கஞ்சன் ஜஙகா (8586 மீ) 
ஆகும். எவபரஸட் சிகரம்  மநபாளத்திலும், கஞசன் 
ஜஙகா சிகரம் மநபாளம் மறறும் சிககிமிறகு 
இனடமயயும்  அனமந்துளளது.  இது  மறற 
மனலத்பொடர்கனளவிட பொடர்சசியாை 
மனலத்பொடராக அனமந்துளளது.  

இம்மனலயில் எபமபாதும் நிரந்ெரமாக 
பனிசூழந்து காைபபடுவொல் கஙநகாததிரி, 
சியாசசின் மபான்ற பனியாறுகள காைபபடுகின்றை.

சிகரம் நாடு உயரம்
எவபரஸட் மநபாளம் 8848 மீ
காட்வின் ஆஸடின் 
அல்லது K2 இந்தியா 8611 மீ

கஞசன் ஜஙகா இந்தியா 8586 மீ
மககாலு மநபாளம் 8481 மீ
பெளலகிரி மநபாளம் 8172 மீ
நஙக பர்வெம் இந்தியா 8126 மீ
அன்ை பூர்ைா மநபாளம் 8078 மீ
நந்ொ மெவி இந்தியா 7817 மீ
காபமட் இந்தியா 7756 மீ
நம்ச  பர்வெம் இந்தியா 7756 மீ
குருலா மருொத்ொ மநபாளம் 7728 மீ
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(ii)  சிறிய இமயம்லகள் அலலது இமாச்சல (Lesser 
Himalayas or Himachal)

இது இமய மனலயின் மத்திய மனலத் 
பொடராகும். இென் சராசரி அகலம் 80 கி.மீ ஆகும். 
இென்  சராசரி உயரம் 3500 மீ முெல் 4500 மீ  
வனர மவறுபடுகிறது.  பவணகறபானறகள, 
சுணைாம்புப பானறகள, மறறும் மைறபானறகள 
இத்பொடரில் காைபபடுகின்றை.  நகரமயமாககல், 
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• இமயமனல பல  சிகரஙகளின்  
இருபபிடமாக உளளது.
• உலகிலுளள ஏனைய 
மனலத்பொடர்கனளக காட்டிலும் 

அதிகமாை சிகரஙகனளக பகாணடுளளது.
•  உலகிலுளள 14 உயரமாை  சிகரஙகளில் 9 

சிகரஙகனள ென்ைகத்மெ பகாணடுளளது.
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இமயம்லயின் முககியததுவம்.
•  பென்மமறகு பருவககாறனறத் ெடுத்து வட 

இந்திய பகுதிககு கைமனழனயக பகாடுககிறது.
•  இந்திய துனைககணடத்திறகு இயறனக 

அரைாக அனமந்துளளது.
•  வறறாெ நதிகளின் பிறபபிடமாக உளளது. (எ.கா) 

சிந்து, கஙனக, பிரம்புத்திரா மறறும் பிற ஆறுகள.
•  இயறனக அழகின் காரைமாக வடககு 

மனலகள சுறறுலா பயணிகளின் பசார்ககமாகத் 
திகழகிறது.

•  பல மகானடவாழிடஙகளும், புனிெ ெலஙகளாை 
அமர்�ாத, நகதர்�ாத, �தரி�ாத மறறும் 
்வஷைவிநதவி மகாயில்களும் இம்மனலத் 
பொடரில் அனமந்துளளை.

•  வைபபபாருட்கள சார்ந்ெ பொழிலகஙகளுககு 
மூலபபபாருட்கனள அளிககிறது.

•  மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் 
குளிர்காறனற ெடுத்து இந்தியானவ 
குளிரிலிருந்து பாதுகாககிறது.

•  இமயமனல பல்லுயிர் மணடலத்திறகு பபயர் 
பபறறனவ.

இமய ம்லயின் நீள்கவடடு பிரிவுகள்
1)  காஷ்மீர், பஞசாப,  இமாசசல் இமயமனலகள: 

சிந்து மறறும் சட்பலஜ் நதிகளுககு இனடமய 
அனமந்துளளை.

2)  குமாயூன் இமயமனலகள: சட்பலஜ் மறறும் 
காளி ஆறுகளுககினடமய அனமந்துளளது.

3)  மத்தியமநபாள இமயமனலகள: காளி மறறும் 
திஸொ ஆறுகளுககினடமய அனமந்துளளது.

4)  அசாம் கிழககு இமயமனலகள: திஸொ மறறும் 
திகாங ஆறுகளுககினடமய அனமந்துளளது.

1 .2 .2 வ்டக�ரும் ்சமகவளிகள்
வளமாை சமபவளிகள, வட இந்திய ஏழு 

மாநிலஙகளில், வடககு மனலகளின் பென்புறம் 
பரந்து காைபபடுகிறது. சிந்து, கஙனக பிரம்மபுத்திரா 
மறறும் அென் துனையாறுகளால் உருவாககபபட்ட 
வணடல் மண படிவுகனளக பகாணட உலகிமலமய 
வளமாை சமபவளியாக இது உளளது. இென் நீளம் 
சுமார் 2400 கி.மீ இென் அகலம் மமறகிலிருந்து 
கிழககு மநாககி 240 கி.மீ முெல் 320 கி.மீ. வனர 
காைபபடுகிறது. இது 7 லட்சம் சதுர கிமலா மீட்டர் 
பரபபளவிறகு பரவியுளளது.

வட இந்திய பபரும் சமபவளி மமடு பளளமறற 
ஒரு சீராை சம பரபபாக அனமந்துளளது. இனவ 
இமயமனல மறறும் விந்திய மனலகளிலுளள 

காடுகள அழிபபு மறறும் மிக அதிக மனழபபபாழிவின் 
காரைமாக மணைரிபபு ஏறபடுகிறது.  
இம்மனலத்பொடரில் காைபபடும் மனலகள 
பீர்பாஞசல், ெவலொர், மறறும் மகாபாரத்  ஆகிய 
மனலகள இத்பொடரில் காைபபடுகின்றை.  புகழ 
பபறற மகானட வாழிடஙகலாை சிம்லா, முக்சளரி, 
்�னி்டால, அலநமாரா, ரானிகட மறறும் ்டார்ஜிலிங 
மபான்ற  மகானட வாழிடஙகள இம்மனலத் 
பொடரில் அனமந்துளளை.

• காரநகாரம் கைவாய் (ஜம்மு-
காஷமீர்), கஜாஷிலா கைவாய், 
சிப்கிலா கைவாய் (இமாச்சல 
பிரநத்சம்) க�ாமிடிலா கைவாய் 
(அருைாச்சல பிரநத்சம்)  �ாதுலா 

மற்றும் கஜலிப்லா கைவாய் (சிககிம்)   
ஆகியன இமயம்லயின்  முககியக 
கைவாய்களாகும்.

• �ாகிஸதா்னயும், ஆப்கானிஸத்னயும் 
இ்ைககும் ்க�ர் கைவாய் மற்றும் 
�ாகிஸதானிலுள்ள ந�ாலன் கைவாயும் 
இந்தியத து்ைககண்டததிலுள்ள 
முககியக கைவாய்களாகும்.

(iii) சிவாலிக / கவளி இமயம்ல
இம்மனலத் பொடராைது ஜம்மு காஷ்மீரில் 

இருந்து அசாம் வனர நீணடு உளளது.  இத்பொடரின் 
ஒரு பகுதி ஆறுகளால் உருவாககபபட்ட படிவுகளால்  
ஆைது.  இென் உயரம் 900 மீட்டரிலிருந்து  
1100 மீட்டர் வனர மவறுபடுகிறது. இென் சராசரி 
உயரம் 1000 மீ ஆகும்.

இென் சராசரி அகலமாைது மமறகில் 50 கி.மீ. 
முெல்  கிழககில் 10 கி.மீ வனரயும் மாறுபடுகிறது.   இது 
மிகவும் பொடர்சசியறற மனலத் பொடர்களாகும். 
குறுகலாை நீணட பளளத்ொககுகள, சிறிய 
இமயமனலககும் பவளிபபுற இமயமனலககும் 
இனடயில் காைபபடுகின்றை.  இனவ கிழககு பகுதியில் 
டூயர்ஸ(Duars) எைவும் மமறகு பகுதியில் டூன்கள 
(Duns) எைவும் அனழககபபடுகிறது.  இப பகுதிகள 
குடியிருபபுகளின் வளர்சசிககு ஏறறொக உளளது.

3 பூர்வாஞ்சல குன்றுகள்
இனவ இமயமனலயின் கிழககு கினளயாகும். 

இது வடகிழககு மாநிலஙகளில் பரவியுளளது. 
பபாரும்பாலாை குன்றுகள மியான்மர் மறறும் 
இந்திய எல்னலகளுககினடமய காைபபடுகின்றை. 
மறற மனலகள அல்லது குன்றுகள இந்தியாவின் 
உட்பகுதிகளில் பரவியுளளை. ்டாப்லா, அந�ார், 
மிஸமி, �டகாய்�ம், �ாகா, மாணிப்பூர், மிககீர், காநரா, 
காசி மற்றும் கஜயந்தியா குன்றுகள் அ்னததும் 
ஒன்றி்ைந்து பூர்வாஞ்சல ம்லகள் என்று 
அனழககபபடுகின்றது.
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ஆறுகளின் படியனவத்ெல் பசயல்முனறகளால் 
உருவாககபபட்டுளளை. இவவாறுகள 
மனலயடிச சமபவளிகள மறறும் பவளளச 
சமபவளிகளில் அதிகமாை வணடல் படிவுகனளப 
படியனவககின்றை. வட பபரும் சமபவளி 
படிவுகளின் முககிய பணபுகள:
அ. �ா�ர் ்சமகவளி 

இசசமபவளி இமயமனல ஆறுகளால் 
படியனவககபபட்ட பபரும் மைல்கள மறறும் 
பலெரபபட்ட படிவுகளால் ஆைது. இபபடிவுகளில் நுண 
துனளகள அதிகமாக உளளொல், இென் வழியாக 
ஓடும் சிறமறானடகள நீர் உளவாஙகபபட்டு மனறந்து 
விடுகின்றை. இசசமபவளி சிவாலிக குன்றுகளின் 
பென்புறம் மமறகிலிருந்து கிழககாக (ஜம்மு முெல் 
அஸ்ாம் வனர) அனமந்துளளது. இென் அகலம் 
மமறகில்(ஜம்மு) அகன்றும் கிழககில் (அஸ்ாம்) 
குறுகியும் 8 கி.மீ முெல் 15 கி.மீ வனர உளளது. 
ஆ. தராய் மண்டலம்

ெராய் மணடலம் அதிகபபடியாை ஈரபபெம் 
பகாணட பகுதியாகவும், காடுகள வளர்வெறகும் 
பல்மவறு விெமாை வைவிலஙகுகள வாழவெறகு 
ஏறறொகவும் உளளது. இம்மணடலம் பாபர் பகுதிககு 
பெறகில் அனமந்துளளது. இது சுமார் 15 கி.மீ முெல் 
30 கி.மீ வனர அகலம் பகாணடது. இனவ கிழககு 
பகுதியில் உளள பிரம்மபுத்திரா பளளத்ொககு 
பகுதியில் மிக அதிக மனழ காரைமாக அகலமாக 
காைபபடுகிறது.

பபரும்பாலாை மாநிலஙகளில் ெராய் காடுகள 
மவளாணனம சாகுபடிககாக அழிககபபட்டு 
வருகின்றை.

இ. �ாஙகர் ்சமகவளி
பபரும் சமபவளியில் காைபபடும் பாஙகர் 

என்பது மமட்டு நில வணடல் படிவுகனளக 
பகாணட நிலத்மொறறம். இஙகுளள படிவுகள 
யாவும் பனழய வணடல் மணைால் ஆைனவ. 
இனவ பவளளபபபருககு ஏறபடா உயர்நிலப 
பகுதிகளில் அனமந்துளளை. இம்மணைாைது 
கருனம நிறத்துடன், வளமாை இனலமககுகனளக 
பகாணடும், நல்ல வடிகலானமபனபனயயும் 
பகாணடுளளொல் இது மவளாணனமககு 
உகந்ெொக உளளது.

ஈ. காதர் ்சமகவளி
ஆறுகளால் பகாணடுவரபபட்டு 

படியனவககபபடும் புதிய வணடல் மண காெர் (அ) 
பபட் நிலம் (betland) என்று அனழககபபடுகிறது. 
மனழககாலஙகளில் ஒவபவாரு ஆணடும் புதிய 
வணடல் படிவுகள படியனவககபபடுகின்றை. 
காெர் மைல், களிமண, மசறு மறறும் வணடனலக 
பகாணட வளமிககச சமபவளியாகும்.

உ. க்டல்டா ்சமகவளி
காெர் சமபவளினயத் பொடர்ந்து காைபபடும் 

பகுதி படல்டா சமபவளி கஙனக ஆறறின் 

இந்தியாவின் வ்ட இந்திய க�ரும் ்சமகவளி்யக காலநி்ல மற்றும் நிலப்�ரப்பின் �ணபுக்ளக ககாணடு 
4 வ்கயாக பிரிககலாம்.
அ)  இராஜஸதான் ்சமகவளி: இராஜஸொன் சமபவளி ஆரவல்லி மனலத்பொடருககு மமறகில் ஏறத்ொழ  

1,75,000 சதுர கி.மீ பரபபளவில் பரவியுளளது.  இசசமபவளி லூனி மறறும் மனறந்து மபாை சரஸவதி 
ஆறுகளின் படிவுகளால் உருவாகியுளளது. பல உபபு ஏரிகள இராஜஸொன் சமபவளியில் காைபபடுகின்றை. 
பஜய்பூருககு அருகில் உளள சாம்பார் ஏரி (அ) (புஷ்கர் எரி) அவறறுள குறிபபிடத்ெககொகும்.

ஆ)  �ஞ்சாப் - ஹரியானா ்சமகவளி: ஏறத்ொழ 1.75 லட்சம் சதுர கிமலாமீட்டர் பரபபளனவக பகாணட பஞசாப 
ஹரியாை சமபவளிகள இந்திய பானலவைத்தின் வடகிழகமக அனமந்துளளை.  இசசமபவளி சட்பலஜ் 
பியாஸ மறறும் ராவி ஆறுகளிைால் ஏறபடும் படிவுகளால் உருவாைது.  இசசமபவளி நீர்பிரி மமடாகவும், 
கஙனக – யமுனை, யமுனை – சட்பலஜ் ஆறறினடச சமபவளியாகவும் உளளது.  

இ)  கங்கச ்சமகவளி: கஙனகச சமபவளி மமறகிலுளள யமுனை ஆறறிலிருந்து கிழககிலுளள வஙகாளமெசம் 
வனர சுமார் 3.75 சதுர லட்சம் கிமலா மீட்டர் பரபபளனவக பகாணடுளளது.  கஙனகயும் அென் துனை 
ஆறுகளாை காககரா, காணடக, மகாசி, யமுனை, சாம்பல், பபட்வா மபான்றனவகளும் அதிக அளவில் 
வணடல் பவுகனளப படிய னவத்து இந்தியாவின் மிகபபபரிய சமபவளினய உருவாககியுளளை.  
கஙனகச சமபவளி கிழககு மறறும் பென்கிழககு மநாககி பமன் சரிவாக அனமந்துளளது.

ஈ)  பிரம்மபுததிரா ்சமகவளி: பிரம்மபுத்திரா சமபவளியின் பபரும்பகுதி அஸ்ாமில் அனமந்துளளது.  
பிரம்மபுத்திரா ஆறறிைால் உருவாககபபட்ட ஒரு ொழநில சமபவளியாக வடபபரும் சமபவளியின் கிழககு 
பகுதியில்  அனமந்துளளது.  சுமார் 56.275 சதுர கிமலா மீட்டர் பரபபளவில் வணடல் விசிறிகளாகவும், 
ெராய் எைபபடும் சதுபபு நிலக காடுகளாகவும் காைபபடுகிறது.
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கனடபபகுதியாக சுமார் 1.9 லட்சம் சதுர கி.மீ பரபனப 
உளளடககியொகும். இபபகுதியில் ஆறுகளின் 
மவகம் குனறவாக இருபபொல், படிவுகள 
படியனவககபபடுகின்றை. படல்டாசமபவளி புதிய 
வணடல் படிவுகள, பனழய வணடல் படிவுகள 
மறறும் சதுபபுநிலஙகனளக பகாணட ஒரு பகுதியாக 
உளளது. வண்டல ்சமகவளியில உயர் நிலப்�குதி 
“்சார்ஸ” (Chars) எனவும் ்சதுப்பு நிலப்�குதி “பிலஸ” 
(Bils) எைவும் அனழககபபடுகின்றை.

1 .2 .3 தீ�கற்� பீ்டபூமிகள்
தீபகறப பீடபூமி வட இந்திய சமபவளிககு பெறமக 

அனமந்துளளது. இது சுமார் 16 லட்சம் சதுர கி.மீ  
பரபபளனவக பகாணடு (இது நாட்டின் பமாத்ெ 
பரபபளவில் சுமார் பாதியாகும்) இந்தியாவின் 
மிகபபபரிய இயறனகப பிரிவாக உளளது. தீபகறப 
பீடபூமி பொன்னமயாை பானற அனமபபுகனளயும், 
பல குன்றுகனளயும் பல்மவறு சிறு பீடபூமிகனளயும், 
ஆறறுப பளளத்ொககுகளால் பிளவுபட்டும் 
காைபபடுகின்றை.

இபபீடபூமி வடமமறமக ஆரவல்லி 
மனலத்பொடர், வடககு மறறும் வடகிழகமக பணடல் 
கணட் உயர்நிலபபகுதி, னகமூர், ராஜ்மகால் 
குன்றுகள, மமறமக மமறகுத் பொடர்சசி மனலகள, 
கிழகமக கிழககுத் பொடர்சசி மனலகள ஆகியை 
எல்னலயாக அனமந்துளளை. இபபீடபூமியின் 
பபரும்பகுதி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 600 மீ.  
உயரத்னெக பகாணடது. ஆனைமனலயில் 
அனமந்துளள 2695 மீ உயரமுனடய 
ஆனைமுடிசசிகரம் இபபீடபபூமியின் உயர்ந்ெ 
சிகரமாகும். இபபீடபூமி மமறகிலிருந்து கிழககு 
மநாககி சரிந்துளளது. இது மகாணடுவாைா 
நிலபபகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். ஆறறின் மூபபு 
நினலககாரைமாக ஆறுகள, அகலமாை மறறும் 
ஆழமறற பளளத்ொககுகனள உருவாககியுளளது.

நர்மனெ ஆறு தீபகறப பீடபூமினய இரு பபரும் 
பகுதிகளாக பிரிககின்றது. இென் வட பகுதினய 
மத்திய உயர்நிலஙகள என்றும், பென் பகுதினய 
ெககாை பீடபூமி என்றும் அனழபபர். விந்திய 
மனலககு பென் பகுதியில் பாயும் ஆறுகளாை 
மகாொவரி, காவிரி, மகாநதி, கிருஷ்ைா 
மபான்றனவ கிழககு மநாககி பாய்ந்து வஙகாள 
விரிகுடாவில் கலககின்றை.

விந்தியமனலயின் பென்பகுதியிலுளள 
பிளவு பளளெககுகளிைால் நர்மனெ மறறும் ெபதி 
ஆறுகள மமறகு மநாககி பாய்ந்து அரபிககடலில் 
கலககின்றை. 
அ. மததிய உயர் நிலஙகள்

மத்திய உயர் நிலஙகள நர்மனெ 
ஆறறிறகும் வடபபரும் சமபவளிககும் இனடமய 

அனமந்துளளை. இபபகுதியின் வடககு மறறும் 
வடமமறகு எல்னலயில் ஆரவல்லி மனலத்பொடர் 
அனமந்துளளது. இம்மனலத்பொடர் வடமமறகாக 
குஜராத்திலிருந்து ராஜஸொன் வழியாக படல்லி 
வனர சுமார் 700 கி.மீ வனர நீணடுளளது. 
வடககில் படல்லிககு அருகில் சராசரியாக சுமார் 
400 மீ உயரத்னெயும் பென் மமறகில் 1500 மீ 
உயரத்னெயும் பகாணடுளளது. ஆரவல்லி மனலத் 
பொடரின் மிக உயரமாை சிகரம் குருசிகார்  
(1722 மீ) ஆகும்.

நமற்கு �குதியிலுள்ள மததிய உயர்நிலஙகள் 
மாளவப் பீ்டபூமி எனப்�டுகி்றது. இபபீடபூமி ஆரவல்லி 
மனலத்பொடருககு பென்கிழககிலும் விந்திய 
மனலககு வடககிலும் அனமந்துளளது. சம்பல், 
பீட்வா, பகன், மபான்ற ஆறுகள இபபீடபூமியில் 
பாய்ந்து யமுனை ஆறறுடன் கலககின்றை. மாளவப 
பீடபூமியின் கிழககுத் பொடர் பகுதினய பணடல் 
கணட் என்றும் இென் பொடர்சசினய பாகல்கணட் 
என்றும் அனழபபர். மசாட்டாநாகபுரி பீடபூமி 
மத்திய உயர் நிலஙகளின் வடகிழககு பகுதியில் 
அனமந்துளளது. இபபீடபூமி ஜார்கணட் மாநிலத்தின் 
பபரும் பகுதி, மமறகு வஙகாளம், பீகார், சத்தீஸகர் 
மறறும் ஒடிசாவின் சில பகுதிகனள உளளடககியது. 
இபபகுதி இரும்புத்ொது மறறும் நிலககரி மபான்ற 
கனிம வளத்திறகு புகழ பபறறது. 
ஆ. தககாை பீ்டபூமி

ெககாை பீடபூமி, தீபகறப பீடபூமியில் 
அனமந்துளள மிகபபபரிய இயறனக அனமபனபக 
பகாணடொகும். இது மொராயமாக முகமகாை 
வடிவம் பகாணடது. வடமமறகு தினசயில் 
விந்திய, சாத்பூரா மனலத் பொடர்கனளயும் 
வடககில் மகாமெவ, னமககாலா குன்றுகனளயும், 
வடகிழககில் இராஜ்மகால் குன்றுகனளயும், மமறகில் 
மமறகு பொடர்சசி மனலகனளயும், கிழககில் 
கிழககு பொடர்சசி மனலகனளயும் எல்னலகளாக 
பகாணடது. சுமார் 7 லட்சம் சதுர கி.மீ பரபபளனவயும் 
கடல் மட்டத்திலிருந்து 500 மீ முெல் 1000 மீ உயரம் 
வனரயும் அனமந்துளளது.
I. நமற்குத கதா்டர்சசி ம்லகள்

இம்மனலகள தீபகறப பீடபூமியின் 
மமறகு விளிம்பு பகுதியில் காைபபடுகிறது. 
இனவ மமறகு கடறகனரககு இனையாகச 
பசல்கிறது. இம்மனலயின் வடபகுதி ்சயாதரி 
என்று அனழககபபடுகிறது. இென் உயரமாைது 
வடககிலிருந்து பெறகு மநாககி பசல்லச பசல்ல 
அதிகரிககிறது. ஆனைமனல, ஏலககாய் மனல 
மறறும் பழனிமனல ஆகியனவ சந்திககும் 
பகுதியில் ஆனைமுடிசசிகரம் அனமந்துளளது. 
மனலவாழிடமாை பகானடககாைல் பழனி 
மனலயில் அனமந்துளளது.
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II. கிைககுத கதா்டர்சசி ம்ல
கிழககு பொடர்சசி மனல பென்மமறகு 

பகுதியிலிருந்து வடகிழககு மநாககி நீணடு 
தீபகறப பீடபூமியின் கிழககு விளிம்பு பகுதியில் 
அனமந்துளளது. இம்மனலத்பொடர் பூர்வாதிரி 
என்றும் அனழககபபடுகிறது. கிழககு பொடர்சசி 
மனலகளும், மமறகு பொடர்சசி மனலகளும், 
கர்நாடக, ெமிழநாடு எல்னலயிலுளள நீலகிரி 
மனலயில் ஒன்றினைகின்றை. மமறகு பொடர்சசி 
மனலகனளப மபான்று கிழககு பொடர்சசி மனலகள 
பொடர்சசியாை மனலகள அல்ல. மகாநதி, 
மகாொவரி, கிருஷ்ைா, பபன்ைாறு மறறும் காவிரி 
மபான்ற ஆறுகளால் அரிககபபட்டு பிளவுபட்ட 
குன்றுகளாக காட்சியளிககின்றை. 
1 .2 .4  க�ரிய இந்திய �ா்லவனம் (The Great Indian 

Desert)
பபரிய இந்திய பானலவைம், ொர் 

பானலவைம் என்றும் அனழககபபடுகிறது. இது 
இந்திய துனைககணடத்தின் வடமமறகு பகுதியில் 
அனமந்துளள மிகபபபரிய வறணட நிலபபகுதியாக 
உளளது. 2 இலட்சம் ச. கி.மீ. பரபபளவில் 
இந்தியாவிறகும் பாகிஸொனுககும் இனடயில் 
இயறனக எல்னலயாக அனமந்துளளது. இது 
உலகின் 17 வது மிகப்க�ரிய �ா்லவனமாகவும், 
உ� அயன மண்டல �ா்லவனஙகளில உலக 
அளவில 9 ஆவது க�ரிய �ா்லவனமாக 
அ்மந்துள்ளது.

இபபானலவைம் ஆரவல்லி மனலத்பொடருககு 
மமறமக, இராஜஸொன் மாநிலத்தின் மூன்றில் 
இரணடு பஙகு நிலபபரபனபக பகாணடுளளது. 
இந்ெ பானலவைப பகுதி மருஸெலிஎன்றும், 
அனர (Semi Desert) பானலவைபபகுதி பாஙகர் 
என்றும் இரு பகுதிகளாக அனழககபபடுகின்றை. 
இபபானலவைப பகுதியில் பல உபபு ஏரிகளும்  
(Dhands), மைல் திட்டுகளும் உளளை.

தார் �ா்லவனம்

1.2 .5 க்டற்க்ரச ்சமகவளிகள்
இந்திய தீபகறப பீடபூமி குறுகலாை, மவறுபட்ட 

அகலத்னெயுனடய வடககு பெறகாக அனமந்துளள 
கடறகனரகளால் சூழபபட்டுளளது. இககடறகனரச 
சமபவளிகள மமறகு கடறகனரச சமபவளிகள 

என்றும் கிழககு கடறகனரச சமபவளிகள என்றும் 
அனழககபபடுகின்றை. இககடறகனரச சமபவளிகள 
ஆறுகள, கடல் அனலகள அரித்ெல் மறறும் 
படிய னவத்ெல் பசயல்களால் உருவாைனவ. 
இந்திய கடறகனரச சமபவளிகனள இரு பபரும் 
பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்.

அ. நமற்கு க்டற்க்ரச ்சமகவளி
ஆ. கிைககு க்டற்க்ரச ்சமகவளி

அ. நமற்கு க்டற்க்ரச ்சமகவளி
மமறகு கடறகனரச சமபவளி மமறகு 

பொடர்சசி மனலககும் அரபிக கடலுககும் 
இனடமய அனமந்துளளது. இதுவடககில் உளள 
ராைாபகட்ச முெல் பெறகில் உளள கன்னியாகுமரி 
வனர நீணடு, 10 கி.மீ முெல் 80 கி.மீ வனர 
அகலம் பகாணடொகவுளளது. இசசமபவளி, 
மைறகடறகனர, கடறகனர மைல் குன்றுகள, 
கழிமுகஙகள, காயல்கள, எஞசிய குன்றுகள 
மறறும் சரனள மைல் மமடுகள மபான்ற 
நிலத்மொறறஙகனளக பகாணடுளளது.

மமறகு கடறகனரயின் வடபகுதி 
பகாஙகைக கடறகனர எைவும். மத்திய பகுதி 
கைரா கடறகனர எைவும் அனழககபபடுகிறது.  
20-100 கி.மீ வனர அகலமும், 550 கி.மீ நீளமும் 
பகாணட இென் பென்பகுதி மலபார் கடறகனர எை 
அனழககபபடுகிறது. ஆழமில்லாெ பல காயல்கள, 
உபபஙகழிகள மறறும் படரிஸ மபான்றனவ 
இககடறகனரப பகுதியில் காைபபடுகின்றை. 
நவம்��ாடு ஏரி இபபகுதியில் உளள ஒரு 
முககியமாை ஏரியாகும். 
ஆ. கிைககு க்டற்க்ர ்சமகவளி

கிழககு கடறகனரச சமபவளி கிழககு 
பொடர்சசி மனலககும் வஙகாள விரிகுடாவிறகும் 
இனடமய மமறகு வஙகாளம், ஒடிசா, ஆந்திர 
பிரமெசம், மறறும் ெமிழநாடு வனர நீணடுளளது. 
இசசமபவளியாைது கிழககு மநாககி பாயும் 
ஆறுகளால் படிய னவககபபட்ட வணடல் 
படிவுகளால் உருவாைது. இசசமபவளி புதிய 
வணடல் படிவுகளால் நன்கு வனரயறுககபபட்ட 
கடறகனரனயகபகாணடது. மகாநதிககும் 
கிருஷ்ைா நதிககும் இனடபபட்டப பகுதி 
வடசர்ககார் எைவும், கிருஷ்ைா மறறும் காமவரி 
ஆறறிறகு இனடபபட்டப பகுதி மசாழமணடல 
கடறகனர எைவும் அனழககபபடுகிறது. 
க்சன்்னயில உள்ள கமரினா க்டற்க்ர மிக 
பிர�லமான உலகின் இரண்டாவது க�ரிய 
க்டற்க்ரயாகும். மகாநதி படல்டாவிறகு 
பென்மமறமக அனமந்துளள சிலிகா ஏரி 
இந்தியாவின் மிகப்க�ரிய காயல ஏரியாகும். 
மகாொவரி ஆறறுககும் கிருஷ்ைா ஆறறுககும் 
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இனடமய பகால்மலறு ஏரி அனமந்துளளது. 
ெமிழநாடு மறறும் ஆந்திரப பிரமெச எல்னலயில் 
பழமவறகாடு (புலிகாட்) ஏரி அனமந்துளளது. 
இனவகள கிழககு கடறகனரச சமபவளியில் 
அனமந்துளள முககியமாை ஏரிகளாகும். 

1 .2 .6 தீவுகள்
அந்ெமான் நிமகாபர் தீவுகள மறறும் 

இலட்சத்தீவுகள எை இரணடு பபரும் தீவுக 
கூட்டஙகள இந்தியாவில் அனமந்துளளை. 
572  தீவுகனளக பகாைட அந்ெமான் நிமகாபர் 
தீவுகள  வஙகாள விரிகுடாவிலும், 27 தீவுக 
கூட்டஙகனளக பகாணட  இலட்சத்தீவுகள அரபிக 
கடலிலும் அனமந்துளளை.  இவறறில் அந்ெமான் 
நிமகாபர் தீவுகள புவி உள இயகக வினசகள 
மறறும்  எரிமனலகளால் உருவாைொகும்.  
இந்தியாவின் ஒநர க்சயல�டும் எரிம்ல அந்தமான் 
நிநகா�ர் தீவுககூட்டததில உள்ள  �ாரன் தீவாகும். 
அரபிககடலில் உளள இலட்சததீவுகள் முரு்கப் 
�ா்்றகளால உருவான்வ.

அ) அந்தமான் நிகநகா�ார் தீவுகள்

அந்தமான் தீவுகள்

இத்தீவுக கூட்டஙகள கடலடி மனலத்பொடரின் 
மமல் பகுதியாக அனமந்துளளை.  பூமத்திய 
மரனகககு அருகில் உளளொலும், அதிக ஈரபபெம், 
அதிக பவபபம் பகாணட காலநினல நிலவுவொலும் 
அடர்ந்ெ காடுகள இஙகு காைபபடுகின்றை.
இத்தீவின் பரபபளவு 8,249 ச.கி.மீ ஆகும்.

இத்தீவுக கூட்டத்னெ இரணடு பிரிவுகளாக 
பிரிககலாம்.அனவ
(i) வட பகுதி தீவுகள, அந்ெமான் என்றும்
(ii) பென் பகுதி தீவுகள, நிகமகாபர் எைவும் 
அனழககபபடுகின்றை.

இத்தீவுக கூட்டஙகள நாட்டின் அனமவிட 
முககியத்துவம் அனமந்ெொக உளளது.  இென் 
நிர்வாகத் ெனலநகரம் ந�ார்ட பிநளயர் ஆகும்.  
அந்ெமான் தீவுக கூட்டஙகனள நிமகாபர் தீவுக 
கூட்டஙகளிலிருந்து 10° கால்வாய் பிரிககிறது.  
நிமகாபரின் பென்மகாடி முனைனய "இந்திரா 
மு்ன" என்று அனழககபபடுகிறது.

ஆ) இலட்சததீவுகள்
இந்தியாவின் மமறகுப பகுதியில் அனமந்துளள 

இலட்சத்தீவு முருனகப பானறகளால் ஆைது.  
இத்தீவுகள சுமார் 32 ச.கி.மீ பரபபளனவக 
பகாணடொகும். இென் நிர்வாகத் ெனலநகரம் 
காவராத்தி ஆகும் இலட்சத்தீவுககூட்டஙகனள 8° 
கால்வாய் மாலத்தீவிலிருந்து பிரிககிறது.  இஙகு 
மனிெர்கள வசிககாெ பிட் தீவு(Pitt Island) பறனவகள 
சரைாலயத்திறகு பபயர் பபறறது. இலட்சத தீவு, 
மினிககாய் மற்றும் அமினித தீவு கூட்டஙக்ள 
1973 ஆம் ஆணடு முதல இலட்சததீவுகள் என 
அ்ைககப்�டுகி்றது. 

 இ) மற்்ற க்டல தீவுகள்
இந்தியாவின் இரு பபரும் தீவுக கூட்டஙகனளத் 

ெவிர்த்து பல்மவறு சிறிய தீவுகள, மமறகு 
கடறகனர, கிழககு கடறகனர, கஙனக படல்டா 
பகுதி மறறும் மன்ைார் வனளகுடா பகுதிகளில் 
காைபபடுகின்றை.  இவறறில் பல  தீவுகள 
மனிெர்கள வசிககாமல் உளளைர். இத்தீவுகனள 
அருகானமயில் உளள அந்ெந்ெ மாநிலஙகள 
நிர்வாகம் பசய்கின்றை. 

  1 .3     இந்தியாவின் வடிகால்மப்பு
வடிகால்மப்பு என்�து முதன்்மயாறுகளும், 

து்ையாறுகளும் ஒருஙகி்ைந்து நமற்�ரப்பு நீ்ர 
க்டலிநலா, ஏரிகளிநலா அலலது நீர் நி்லகளிநலா 
ந்சர்ககும் க்சயலாகும்.  முென்னம ஆறுகளும், 
துனையாறுகளும் இனைந்து பாயும் பரபபளவு 
வடிகால் பகாபபனர என்று அனழககபபடுகின்றது.  
வடிகால் அனமபபாைது ஒரு பிரமெசத்தில் உளள 
நிலவியல் அனமபனபப பபாறுத்மெ அனமகிறது.  
ஆறறுத் பொகுதியாைது நீர்வளம், குடிநீர், 
மபாககுவரத்து, மின்சாரம் மறறும் அதிக மககளுககு 
வாழவாொரத்னெயும் அளிககிறது.  இந்தியாவின் 
அனமவிட  அடிபபனடயில் வடிகாலனமபனப இரு 
பபரும் பிரிவுகளாகப பிரிககலாம்.அனவ

(i) இமயம்லயில நதான்றும் ஆறுகள்
(II) தீ�கற்�  இந்திய ஆறுகள்

ஆறுகள்

இமயம்ல ஆறுகள்

 ¾ மகா�தி
 ¾ நகாதாவரி
 ¾ கிருஷைா

 ¾ காநவரி
 ¾ �ர்ம்த
 ¾ த�தி

 ¾ சிந்து
 ¾ கங்க
 ¾ பிரம்மபுதரா

தீ�கற்� ஆறுகள்
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அ) சிந்து �தி கதாகுப்பு
சிந்து நதி 2850 கி.மீ நீளத்துடன் (இந்தியப 

பகுதியில் 709 கி.மீ நீளம் மட்டுமம பாய்கிறது) உலகில் 
உளள நீளமாை நதிகளில் ஒன்றாகத் திகழகிறது. 
திபபத் பகுதியில் உளள னகலாஷ் மனலத் 
பொடரின் வடககு சரிவில் மாைசமராவர் ஏரிககு 
அருகில் 5150 மீ.உயரத்தில் உறபத்தியாகிறது. 

1 .3 . 1  இமயம்லயில நதான்றும் ஆறுகள் 
இவவாறுகள வட இந்தியாவில் பாய்கின்றை. 

வடகமக உளள இமய மனலயில் இந்ெ ஆறுகள 
உறபத்தியாவொல் இமயமனல ஆறுகள என்று 
அனழககபபடுகின்றை. இனவ வறறாெ ஜீவ நதிகள 
ஆகும். 
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வழியாக இந்தியாவிறகுள நுனழகிறது. திஸடா, 
மைாஸ, பராக, சுபன்்ரீ ஆகியனவ இவவாறறின் சில 
முககிய துனையாறுகளாகும். வஙகளாமெசத்தில் 
ஜமுைா எைவும் கஙனக ஆறறுடன் இனைந்ெ 
மபாது மமகைா எைவும் அனழககபபடுகிறது.

இமய ம்லயில நதான்றும் ஆறுகளின் சி்றப்பு 
இயலபுகள்

1) இமயமனலயில் உறபத்தியாகின்றை.
2 நீளமாைனவ மறறும் அகலமாைனவ
3) வறறாெ நதிகள
4) நீர்மின் உறபத்தி பசய்ய இயலாெ நினல
5)  ஆறறின் மத்திய மறறும் கீழநினலபபகுதிகள 

மபாககுவரத்திறகு ஏறறது.

1 .3 .2 தீ�கற்� இந்திய ஆறுகள்
பென் இந்தியாவில் பாயும் ஆறுகள தீபகறப 

ஆறுகள எைபபடுகின்றை. பபரும்பாலாை ஆறுகள 
மமறகுத்பொடர்சசி மனலயில் உறபத்தியாகின்றை. 
இனவ பருவகால ஆறுகள அல்லது வறறும் ஆறுகள 
எைபபடும். நீரின் அளவு மனழப பபாழிவிறகு 
ஏறறாறமபால் மாறுபடுகிறது. இவவாறுகள 
பசஙகுத்து சரிவுடன் கூடிய பளளத்ொககு வழிமய 
பாய்கிறது. தீபகறப ஆறுகனள அனவபாயும் 
தினசயின் அடிபபனடயில் இரு பிரிவுகளாகப 
பிரிககலாம். அனவ

 1)  கிைககு ந�ாககி �ாயும் ஆறுகள்
2) நமற்கு ந�ாககி �ாயும் ஆறுகள்

1.3 .3 கிைககு ந�ககி �ாயும் ஆறுகள்

அ) மகா�தி
இந்நதி சத்தீஸகார் மாநிலத்திலுளள 

ராய்பபூர் மாவட்டத்திலுளள சிகாவிறகு அருகில் 
உறபத்தியாகி ஒடிசா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் 
851 கி.மீ நீளத்திறகுப பாய்கிறது. சீநாத், படலன், 
சந்தூர், சித்ரட்லா, பகஙகுட்டி மறறும் நன் ஆகியனவ 
இென் முககிய துனையாறுகளாகும். மகாநதி 
பல கினளயாறுகளாகப பிரிந்து இந்தியாவின் 
மிகபபபரிய படல்டாககனள உருவாககுகிறது. 
இந்நதி வஙகாள விரிகுடாவில் கலககிறது.

ஆ) நகாதாவரி
தீபகறப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமாை 

ஆறாை (1465 கி.மீ) மகாொவரி, மகாராஷ்ட்ரா 
மாநிலம் நாசிக மாவட்டத்தில் அனமந்துளள மமறகுத் 
பொடர்சசி மனலயில் உறபத்தியாகிறது. இந்நதி 
விருததகஙகா எைவும் அனழககபபடுகிறது. இது 
3.13 இலட்சம் சதுர.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்னெக 
பகாணடது. இது ஆந்திரபபிரமெசம் வழியாக 

இந்நதிபாயும் பமாத்ெ வடிகாலனமபபு பரபபாை 
11,65,500 ச.கி.மீட்டரில் 3,21,289 ச.கி.மீட்டர் பரபபு 
இந்தியாவிலுளளது. இது லடாக மறறும் ஜாஸகர் 
மனலத்பொடர் வழியாக பாய்ந்து குறுகிய மனல 
இடுககுகனள உருவாககுகிறது. ஜம்மு-காஷ்மீர் 
வழியாக பாய்ந்து பின் பென்புறமாக பாகிஸொனின் 
சில்லார் பகுதியில் நுனழந்து, பின் அரபிககடலில் 
கலககிறது. இென் துனையாறுகள ஜீலம், சினாப், 
ராவி, பியாஸ மறறும் ்சடகலஜ் ஆகியைவாகும். சினாப் 
சிந்து�தியின் மிகபபபரிய துனையாறு ஆகும். 

ஆ) கங்க ஆற்றுத கதாகுப்பு

கங்க ஆறு - ஹரித்துவார்
கஙனகயாறறின் பொகுபபு 8,61,404 ச.கி.மீ 

பரபபளவில் பாயும் இந்தியாவின் மிகபபபரிய வடிகால் 
அனமபனபக பகாணடொகும். கஙனக சமபவளியில் 
பல நகரஙகள ஆறறஙகனரனயபயாட்டியும் அதிக 
மககளடர்த்தி பகாணடொகவும் உளளை. கஙனக 
ஆறு உத்ெரகாணட் மாநிலத்தில் உளள உத்ெர் 
காசி மாவட்டத்தில் 7010 மீ உயரத்தில கஙமகாத்ரி 
பனியாறறிலிருந்து பாகிரதி என்னும் பபயருடன் 
உறபத்தியாகிறது. இந்நதியின் நீளம் சுமார் 2525 கி.மீ  
ஆகும். வட பகுதியிலிருந்து மகாமதி, காகரா, 
கணடாக, மகாசி மறறும் பென் பகுதியிலிருந்து 
யமுனை, மசான், சாம்பல் மபான்ற துனையாறுகள 
கஙனகயுடன் இனைகின்றை. வஙக மெசத்தில், 
கஙனக பத்மா என்ற பபயரில் அனழககபபடுகிறது. 
கஙனக மறறும் பிரம்மபுத்ரா ஆறுகள மசர்ந்து 
உலகிமலமய மிகப பபரிய படல்டானவ உருவாககி 
பின் வஙகாள விரிகுடாவில் கலககின்றை.

இ) பிரம்மபுதரா ஆற்றுதகதாகுப்பு
திபபத்தில் உளள மாைசமராவர் ஏரிககு கிழகமக 

னகலாஷ் மனலத் பொடரில் உளள பசம்மாயுஙடங 
என்ற பனியாறறில் சுமார் 5150 மீ உயரத்திலிருந்து 
உறபத்தியாகிறது. இென் பமாத்ெ வடிகாலனமபபாை 
5,80,000 ச.கி.மீட்டரில் இந்தியாவில் பாயும் பரபபு 
1,94,413 ச.கி.மீ ஆகும். திக�த �குதியில ்சாஙந�ா 
(தூய்்ம) என்்ற க�யரில அ்ைககப்�டுகி்றது. 
இவவாறறின் நீளம் சுமார் 2900 கி.மீ. இதில் 
900 கி.மீ. மட்டுமம இந்தியாவில் பாய்கிறது.

பிரம்மபுத்ரா ஆறு அருைாசசலப 
பிரமெசத்திலுளள திகாங என்ற மனல இடுககின் 
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பாய்ந்து வஙகாள விரிகுடாவில் கலககிறது. பூர்ைா, 
பபன்கஙகா, பிரனிொ, இந்திராவதி, ொல் மறறும் 
சாலாமி மபான்றனவ இவறறின் துனையாறுகள 
ஆகும். இந்நதி ராஜமுந்திரிககு அருகில் கவுெமி 
மறறும் வசிஸொ எை இரணடு கினளகளாகப 
பிரிந்து மிகப பபரிய படல்டானவ உருவாககுகிறது. 
மகாொவரி படல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியாை 
பகால்மலரு ஏரி அனமந்துளளது.
இ) கிருஷைா

மகாராஷ்ட்டிரா மாநிலத்தில் உளள மமறகு 
பொடர்சசி மனலயில் மகா பமலஷ்வர் என்ற பகுதியில் 
ஊறறாக உருவாகி சுமார் 1400 கி.மீ நீளம் வனரயும் 
2.58 இலட்சம் ச.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்னெக 
பகாணடிருககிறது. இது தீபகறப ஆறுகளில் 
இரணடாவது பபரிய நதியாகும். பகாய்ைா, பீமா, 
முசி, துஙகபத்ரா மறறும் பபடவாறு மபான்றனவ 
இவவாறறின் முககிய துனையாறுகளாகும். இந்நதி 
ஆந்திரபபிரமெசத்தின் வழியாக பாய்ந்து ஹம்சலாமெவி 
என்ற இடத்தில் வஙகாள விரிகுடாவில் கலககிறது.

ஈ) காநவரி
காமவரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் குடகு 

மனலயிலுளள ெனலககாமவரியில் உறபத்தியாகி 
சுமார் 800 கி.மீ நீளத்துககு பாய்கிறது. இது பென் 
இந்தியாவின் கஙனக என்றும் அனழககபபடுகிறது. 
ஹரஙகி, மஹமாவதி, கபினி, பவானி, அர்காவதி, 
பநாய்யல், அமராவதி ஆகியனவ காவிரியின் 
துனை ஆறுகளாகும். கர்நாடகாவில் இரணடாக 
பிரிந்து சிவசமுத்திரம் மறறும் ்ரீரஙகபபட்டிைம் 
ஆகிய புனிெ ஆறறுத் தீவுகனள உருவாககுகிறது. 
பின்பு ெமிழநாட்டில் நுனழந்து பொடர்சசியாை 
மறறும் குறுகலாை மனலயிடுககுகள வழியாக 
ஒமகைககல் நீர் வீழசசியாக பாய்கிறது. பின்பு 
திருசசிராபபளளிககு முன் ்ரீரஙகம் அருமக 
பகாளளிடம், மறறும் காமவரி எை இரணடு 
பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் பூம்புகார் என்ற 
இடத்திறகு அருகில் வஙகக கடலில் கலககிறது.

1 .3 .4 நமற்கு ந�ாககி �ாயும் ஆறுகள்
அ) �ர்ம்த 

மத்திய பிரமெசத்தில் உளள அமர்கணடாக 
பீடபூமியில் 1057 மீ உயரத்தில் உறபத்தியாகி 

1312 கி.மீ நீளத்னெயும் 98796 ச.கி.மீ பரபபளவு 
வடிநிலத்னெயும் பகாணட தீபகறப இந்தியாவில் 
மமறகு மநாககி பாயும் நதியாகும். இது 27 கி.மீ 
நீளத்திறகு ஒரு நீணட கழிமுகத்னெ உருவாககி 
காம்மப வனளகுடா வழியாக அரபிக கடலில் 
கலககிறது. இது மமறகு மநாககி பாயும் 
ஆறுகளிமலமய நீளமாைொகும். பர்ைா, ஹலுன், 
பஹரன், பஞசர், தூதி, சககார், டவா, மறறும் மகாலர் 
ஆகியனவ இென் முென்னமயாை துனையாறுகள 
ஆகும்.

ஆ) த�தி
ெபதி ஆறு தீபகறப இந்தியாவின் முககிய 

ஆறுகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி 724 கி.மீ 
நீளத்னெயும் 65145 ச.கி.மீ பரபபளவு வடிநிலத்னெ 
பகாணடது. இந்நதி மத்திய பிரமெசத்தில் உளள 
பபட்டூல் மாவட்டத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 752 மீ 
உயரத்தில் முல்டாய் என்ற இடத்திலிருந்து 
உறபத்தியாகிறது. பின்பு காம்மப வனளகுடா 
வழியாக அரபிககடலில் கலககிறது. தீபகறப இந்திய 
ஆறுகளில் நர்மனெ, ெபதி மறறும் மாஹி ஆகிய 
மூன்று ஆறுகள மட்டுமம கிழககில் இருந்து மமறகு 
மநாககி பாய்கின்றை. வாகி, மகானம, அருைாவதி, 
அபைர், நீசு, புபர, பஞசரா மறறும் மபாரி ஆகியை 
ெபதி ஆறறின் துனை ஆறுகள ஆகும்.

எந்ெ ஆறறில் 
பஜர்சபபா(மஜாக) நீர்வீழசசி 

உளளது?

க ண்  ண்  ணட்  ட்  � க� க

கதன்னிந்திய ஆறுகளின் சி்றப்பியலபுகள்
1)  மமறகுத் பொடர்சசி மனலயில் 

உறபத்தியாகின்றை.
2) குறுகலாை மறறும் நீளம் குனறந்ெனவ.
3) வறறும் ஆறுகள.
4) நீர் (புைல்) மின்சாரம் உறபத்திககு ஏறறது.
5)  நீர்வழி மபாககுவரத்திறகுப பயன்படாெனவ.

�ா்டசசுருககம்
�	இந்தியா 6 இயறனகப பிரிவுகளாகப பிரிககபபட்டுளளை. அனவ வடககு மனலகள, வடபபரும் 

சமபவளிகள, தீபகறப பீடபூமிகள, பானலவைம், கடறகனர சமபவளிகள மறறும் தீவுகள
�	வடககு மனலகள மூன்று பிரிவுகனள உளளடககியது.  அனவ டிரான்ஸ இமயமனல, இமயமனல, 

பூர்வாஞசல் அல்லது கிழககு இமயமனலகள
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I.  ்சரியான வி்்ட்யத நதர்வு 
க்சய்க.

1. இந்தியாவின் வடககு பெறகு பரவல்.
அ) 2500 கி.மீ ஆ) 2933 கி.மீ
இ) 3214 கி.மீ ஈ) 2814 கி.மீ

�யிற்சி

2. இந்தியாவின் பென்மகாடி முனை
அ) அந்ெமான் ஆ) கன்னியாகுமரி
இ) இந்திராமுனை ஈ) காவரட்தி

3. இமயமனலயின் கிழககு – மமறகு பரவல்
அ) 2500 கி.மீ அ) 2400 கி.மீ
இ) 800 கி.மீ ஈ) 2200 கி.மீ

4. பீகாரின் துயரம் என்று அனழககபபடும் ஆறு
அ) நர்மொ ஆ) மகாொவரி
இ) மகாசி ஈ) ொமமாெர்

க்லசக்சாற்கள்
காயலகள் அலலது உப்�ஙகழிகள் (Back waters): ஆறறின் முகத்துவாரத்தில் ஆறறுநீர் கடல் அனலகளால் 
ெடுககபபட்டு கடலில் கலககாமல் மெஙகி இருபபது.
கி்ள ஆறு (Distributary): முென்னம ஆறாைது அென் கனடபபகுதியில் பல கினளகளாகப பிரிந்து கடலில் 
கலபபது.
ஆற்றி்்டச ்சமகவளி (Doab): இரு ஆறுகளுககு இனடபபட்ட வளமாை சமபவளி.
கழிமுகம் (Estuary): ஆறு அென் கனடபபகுதியில் பல கினளகளாகப பிரியாமல் ஒமர ஆறாக கடலில் கலககும் 
பகுதி.
வற்்றாத ஆறுகள் (Perennial Rivers): ஆறுகள ஆணடு முழுவதும் நீமராட்டத்துடனும் நினலயாை நீர் 
பிடிபபு பகுதினயயும் பகாணடிருபபது.
கைவாய் (Pass): இரு மனலத்பொடர்களின் ஊடாகபசல்லும் குறுகிய பானெ
தீ�கற்�ம் (Peninsula): மூன்று புறஙகளிலும் நீரால் சூழபபட்ட நிலபபகுதி
து்ைககண்டம் (Subcontinent): ஒரு கணடத்திறகுரிய அனைத்து பணபுகனளயும் பகாணடுளள 
மிகபரந்ெ நிலபபரபபு துனைககணடம் எை அனழககபபடுகிறது.
திட்ட ந�ரம் (Standard Time): ஒரு நாட்டின் னமய தீர்ககத்தின் ெலமநரத்னெ திட்ட மநரம் என்கிமறாம்.
து்ையாறு (Tributary): ஒரு சிறமறானட அல்லது ஆறாைது முென்னம ஆறறுடன் ஒன்று மசர்வது.

�	வடபபரும் சமபவளிகள, இராஜஸொன் சமபவளி, பஞசாப - ஹரியாைா சமபவளி, கஙனக 
சமபவளிகள, பிரம்மபுத்திரா சமபவளிகள எை நான்கு பிரிவுகளாக உளளை

�	தீபகறப பீடபூமி இரு பிரிவுகனள உளளடககியது.1) மத்திய உயர்நிலம் 2) ெககாை பீடபூமி
�	அந்ெமான் நிமகாபர் தீவுகள மறறும் இலட்சத் தீவுகள இந்தியாவிலுளள இரணடு பபரிய தீவுக 

கூட்டஙகள 
�	இந்தியாவின் வடிகாலனமபபு வடஇந்திய ஆறுகள (இமயமனல ஆறுகள)  மறறும் தீபகறப ஆறுகள 

எை இரு  பிரிவுகளாக பிரிககபபடுகின்றை.
�	சிந்து ஆறறுத் பொகுதி, கஙனக ஆறறுத் பொகுதி மறறும் பிரம்மபுத்ரா ஆறறுத் பொகுதிகள வட 

இந்தியானவ வளமாககுகின்றை.  மமலும்  இனவ வறறாெ ென்னமக பகாணட ஆறுகள.
�	நர்மொ, ெபதி, மாஹி மறறும் சமர்மதி ஆறுகள அரபிககடலில் கலககின்றை.
�	மகாநதி, மகாொவரி, கிருஷ்ைா மறறும் காவிரி ஆறுகள கிழககு மநாககி பாய்ந்து வஙகாள 

விரிகுடாவில் கலககின்றை.
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3.  மசாட்டா நாகபுரி பீடபூமி கனிமவளம் நினறந்ெது.
4.  இந்திய பபரும் பானலவைம் மருஸெலி என்று 

அனழககபபடுகிறது.
5.  வடககு கிழககு மாநிலஙகள “ஏழுசமகாெரிகள”எை 

அனழககபபடுகின்றை
6.  மகாொவரி ஆறு விருத்ெகஙகா எை 

அனழககபபடுகிறது.

IV. நவறு�டுததுக.
1. இமயமனல ஆறுகள மறறும் தீப கறப ஆறுகள
2.  மமறகுத் பொடர்சசி மனலகள மறறும் கிழககு 

பொடர்சசி மனலகள
3. இமாத்ரி மறறும் இமாசசல்
4.  மமறகு கடறகனரச சமபவளி மறறும் கிழககு 

கடறகனரச சமபவளி.

V. சுருககமாக வி்்டயளி
1.  இந்தியாவின் அணனட நாடுகளின் பபயர்கனளக 

கூறுக.
2.  இந்திய திட்டமநரத்தின் முககியத்துவம் பறறி 

கூறுக.
3.  ெககாை பீடபூமி – குறிபபு வனரக.
4.  இந்தியாவின் மமறகு மநாககி பாயும் ஆறுகனளப 

பறறி கூறுக.
5. இலட்சத்தீவுக கூட்டஙகள பறறி விவரி.

VI. ஒரு �ததியில வி்்டயளிககவும்
1.  இமயமனலயின் உட்பிரிவுகனளயும் அென் 

முககியத்துவம் பறறியும் விவரி.
2.  தீபகறப ஆறுகனளப பறறி விவரி.
3.  கஙனக ஆறறு வடிநிலம் குறித்து விரிவாக 

எழுதுக.

VII. வ்ர�்டப் �யிற்சி
பகாடுககபபட்டுளள இடஙகனள இந்திய 
வனரபடத்தில் குறிககவும்.
1.  மனலத் பொடர்கள: காரமகாரம், லடாக, ஜாஸகர், 

ஆரவல்லி, மமறகு பொடர்சசி மனல, கிழககு 
பொடர்சசி மனல.

2.  ஆறுகள: சிந்து, கஙனக, பிரம்மபுத்ரா, நர்மொ, 
ெபதி, மகாநதி, மகாொவரி, கிருஷ்ைா மறறும் 
காவிரி.

3.  பீடபூமிகள: மாளவபீடபூமி, மசாட்டா நாகபுரிபீடபூமி, 
ெககாை பீடபூமி.

5.  ெககாை பீடபூமியின் பரபபளவு ___________
சதுர கி.மீ ஆகும்.

அ) 6 லட்சம் ஆ) 8 லட்சம்
இ) 5 லட்சம் ஈ) 7 லட்சம்

6.  மூன்று பககம் நீரால் சூழபபட்ட பகுதி 
___________ எை அனழககபபடுகிறது.

அ) கடறகனர ஆ) தீபகறபம்
இ) தீவு ஈ) நீர்சசந்தி

7.  பாக நீர்சந்தி மறறும் மன்ைார் வனளகுடா 
__________________ ஐ இந்தியாவிடமிருந்து 
பிரிககிறது.

அ) மகாவா ஆ) மமறகு வஙகாளம்
இ) ்ரீலஙகா ஈ) மாலத்தீவு

8  பென்னிந்தியாவின் மிக உயரமாை சிகரம் 
___________.

அ) ஊட்டி ஆ) ஆனை முடி
இ) பகானடககாைல் ஈ) ஜின்டா கடா

9.  பனழய வணடல் படிவுகளால்  உருவாை 
சமபவளி ___________. 

அ) பாபர் அ) ெராய்
இ) பாஙகர் ஈ) காெர்

10.  பழமவறகாடு ஏரி ___________________
மாநிலஙகளுககினடமய அனமந்துளளது.

அ) மமறகு வஙகாளம் மறறும் ஒடிசா
ஆ) கர்நாடகா மறறும் மகரளா
இ) ஒடிசா மறறும் ஆந்திரப பிரமெசம்
ஈ) ெமிழநாடு மறறும் ஆந்திரப பிரமெசம்

II. க�ாருததுக.
1. சாஙமபா -  கஙனக ஆறறின் 

துனை ஆறு
2. யமுனை -  இந்தியாவின் 

உயர்ந்ெ சிகரம்
3. புதிய வணடல் படிவுகள - பிரம்மபுத்ரா
4.  காட்வின் 

ஆஸடின் (K2) -  பென்கிழககு 
கடறகனரச 
சமபவளி

5.  மசாழ  
மணடலககடறகனர - காெர்

III. காரைம் கூறுக.
1.  இமயமனலகள மடிபபுமனலகள எை 

அனழககபபடுகின்றை.
2.  வட இந்திய ஆறுகள வறறாெ ஆறுகள 
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2. Siddhartha, K. and Mukherjee, S. (2013).
Geography through Maps (11th Edition).
Kisalaya Publications Pvt. Ltd., New Delhi.

3. Singh, G. (1976). A Geography of India.
Atma Ram & Sons Publications, New Delhi.

4. Singh, S. and Saroha, J. (2014). Geography
of India (1st Edition). Access Publishing
India Pvt. Ltd., New Delhi.

VIII. க்சய்மு்்றப்  �யிற்சி
1.  நிலவனரபடத்தில் தீபகறப பீடபூமினய உறறு

மநாககி முககிய பீடபூமி பகுதிகனளக குறிககவும்.
2.  தீபகறப இந்தியாவில் கிழககு மநாககி

பாயும் ஆறுகனளயும், மமறகு மநாககி பாயும்
ஆறுகனளயும் அட்டவனைபபடுத்ெவும்.

3.  மமறகு வஙகத்திலிருந்து கடறகனர வழியாக
குஜராத்திறகு பயைம் பசய்யும் மபாது நீஙகள
கடந்து பசன்ற மாநிலஙகளின் பபயர்கனளக
கணடுபிடிககவும்.

4.  நில வனரபடப புத்ெகத்னெக பகாணடு கஙனக 
ஆறு பாயும் மாநிலஙகனளக இந்திய நில 
வனரபடத்தில் குறிககவும்.

5.  இந்தியாவில் உளள முககிய ஆறுகளின்
பிறபபிடம், நீளம், வடிநிலம், பரபபளவு மறறும்
அவறறின் துனையாறுகள ஆகியவறனற
அட்டவனைபபடுத்ெவும்.

நமற்நகாள் நூலகள்

1. Husain, M. (2015). Geography of India (6th
Edition). McGraw Hill Education, New
Delhi.
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அறிமுகம்

நாம் க�ாடைக�ாலத்தில் அதி�மா� 

தண்ணீடைப் பருகுகிக�ாம் ஆனால் குளிர் �ாலத்தில் 

அகத அளவு தண்ணீடைப் பருகுவதில்டல. வை 

இந்தியாவில் க�ாடைக�ாலத்தில் மமனடமயான 

பருத்தியாலான ஆடை�டளயும் குளிர்�ாலத்தில் 

�ம்பளி ஆடை�டளயும் ஏன அணிகிக�ாம்?. 

மதனனிந்திய மக�ள் குளிர்�ாலத்தில் �ம்பளி 

ஆடை�டள அணியாதது ஏன? ஏமனனில், வை 

மற்றும் மதனனிந்தியாவில் தடபமவப்பநிடல 

மாறுபடுவகத இதற்கு �ாைணமாகும்.

முந்டதய அத்தியாயத்தில் இந்தியாவின 

நிலத்கதாற்� அடமப்பு, மற்றும் வடி�ாலடமப்பு 

எவவாறு சுற்றுச் சூழலுைன மதாைர்புடையது 

எனபடத �ற்�றிந்கதாம். இந்த அத்தியாயத்தில் 

இந்தியாவின �ாலநிடல, மடழப்பைவல், இயற்ட�த் 

தாவைங�ள் மற்றும் வன விலஙகு�டளப் பற்றி 

�ற்கபாம். 

சமச்சீர் �ாலநிடல எனபது 

’பிரிடடிஷ் �ாலநிடல’ எனறும் 

அடழக�ப்படுகி�து. இக�ாலநிடல 

அ தி � ம வ ப் ப மு ட ை ய த ா � க வ ா 

அல்லது மி�ககுளிருடையதா�கவா  இருக�ாது.

 2.1   இந்திய காலநிலலலய 

நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

அட்சம் பரவல், கடலிலிருந்து அலைந்துள்்ள 

த�ாலலவு, கடல் ைடடத்திலிருந்து உயரம், 

பருவக்காற்று, நிலத்்�ாற்்றம், தெட காற்றுகள் 

கபான�டவ இந்திய �ாலநிடலடய பாதிககும் 

�ாைணி�ளாகும்.

2.1.1 அட்சஙகள்

இந்தியா 8
0
4’ வை அடசம் முதல் 37

0
6’ வை 

அடசம் வடை அடமந்துள்ளது. 23
0
30’ வை அடசமான 

�ை�கைட� நாடடை இரு சமபா�ங�ளா� பிரிககி�து. 

�ை�கைட�ககு மதற்க� அடமந்துள்ள பகுதி�ளில் 

ஆண்டு முழுவதும் அதி�மவப்பமும் மி� குளிைற்� 

சூழலும் நிலவுகி�து. �ை�கைட�ககு வைகக� 

உள்ள பகுதி�ள் மித மவப்ப �ாலநிடலடயக 

ம�ாண்டுள்ளது. க�ாடைக�ாலத்தில் இப்பகுதியின 

மவப்பம் 40
0
C-ககு கமலா�வும் குளிர் �ாலத்தில் 

மவப்பநிடல உட�நிடலடய ஒடடியும் உள்ளன.

2.1.2 உயைம்

புவிபபரபபிலிருந்து உய்ர த்சல்ல த்சல்ல 

வளிைணடலத்தில் ஒவதவாரு 1000 மீடடர 

உயரத்திற்கும் 6.5
0
C என்ற அ்ளவில் தவபபநிலல 

குல்றகி்றது. இ�ற்கு ”இயல்பு தவபப வீழ்ச்சி” எனறு 

தபயர. எனகவ சமமவளிப் பகுதி�டளக �ாடடிலும் 

�	இந்தியக �ாலநிடலடயக �டடுப்படுத்தும் �ாைணி�டளப் புரிந்து ம�ாள்ளுதல்.

�	இந்திய பருவ�ாலங�ளின பண்பு�டளப் புரிந்து ம�ாள்ளுதல்.

�	இந்தியாவின மடழப்பைவடலத் மதரிந்து ம�ாள்ளுதல்.

�	இந்தியாவின பல்கவறு இயற்ட�த் தாவைவட��ள் மற்றும் வன உயிரினங�ள் 

பற்றி �ற்�றிதல்.

இந்தியா – காலநிலல 

ைற்றும் இயற்லகத் 

�ாவரஙகள்

அலகு - 2

கற்்றலின ்�ாக்கஙகள்
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மடலப்பகுதி�ள் குளிைா� இருககும். உதட� , 

மதனனிந்தியாவின இதை மடழ வாழிைங�ள் 

மற்றும் இமயமடலயில் அடமந்துள்ள முமசௌரி, 

சிம்லா, கபான� பகுதி�ள் சமமவளி�டளவிை 

மி�வும் குளிைா� உள்ளது.

�ைல் மடைத்திலிருந்து 6.7மீ 

உயைத்தில் அடமந்துள்ள 

மசனடனயின மவப்பநிடல 35
0
Cஆ� 

இருககும்மபாழுது 2240மீ உயைமுள்ள 

உதட� மவப்பநிடலடயக �ண்ைறி�. 

மசனடனயின மவப்பநிடல 35

இருககும்மபாழுது 2240மீ உயைமுள்ள 

க ண்  ண்  ணட்  ட்  � க� க

2.1.3 கடலிலிருந்து அலைந்துள்்ள த�ாலலவு 

�ைலிலிருந்து அடமந்துள்ள மதாடலவு, 

மவப்பம் மற்றும் அழுத்த கவறுபாடு�டளத் 

கதாற்றுவிப்பதன மூலம் மடழப்மபாழிடவயும் 

பாதிககின�து. இந்தியாவின மபரும்பகுதி குறிப்பா� 

தீப�ற்ப இந்தியா �ைலிலிருந்து மவகுமதாடலவில் 

இல்டல. இதன �ாைணமா� இப்பகுதி முழுவதும் 

நிலவும் �ாலநிடல �ைல் சார் ஆதிக�த்டத 

ம�ாண்டுள்ளது. இப்பகுதியில் குளிர்க�ாலம் 

குளிைற்று �ாணப்படடு வருைம் முழுவதும் சீைான 

மவப்பநிடலடயக ம�ாண்டுள்ளது.

�ைல்�ளின ஆதிக�மினடம �ாைணமா� 

மத்திய மற்றும் வை இந்திய பகுதி�ள் 

மவப்பநிடலயில் பருவ�ால மாறுபாடு�டளக 

ம�ாண்டுள்ளன. இஙகு க�ாடையில் �டும் மவப்பமும் 

மற்றும் குளிர் �ாலத்தில் �டும் குளிரும் நிலவுகி�து. 

ம�ாச்சி �ைற்�டை பகுதியில் அடமந்திருப்பதால் 

இதன வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 30
0
C அளவுககு 

மி�ாமல் உள்ளது. மா�ா� �ைற்�டையிலிருந்து 

மவகு மதாடலவில் அடமந்துள்ள புதுடில்லியின 

வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 40
0
C ககும் அதி�மா� 

உள்ளது. �ைற்�டை பகுதியில் �ாற்றில் ஈைப்பதம் 

மிகுந்து இருப்பதால் இடவ அதி� மடழத்தரும் 

தி�டனக ம�ாண்டுள்ளது. இதனால் �ைற்�டைககு 

அருகிலுள்ள ம�ால்�த்தாவில் மடழப்மபாழிவு 

119 மச.மீ ஆ�வும் உள் பகுதியில் அடமந்திருககும் 

பி�ானிரில் (இைாெஸதான) 24 மச.மீ ககு குட�வான 

மடழப்மபாழிகவ பதிவாகின�து.

2.1.4 பருவக�ால �ாற்று

இந்தியாவின காலநிலலலயப பாதிக்கும் 

மிக முக்கிய காரணி பருவக் காற்்றாகும். இலவ 

பருவஙகளுக்்கற்ப ைாறி வீசும் காற்றுக்ளாகும். 

இந்தியா ஒரு ஆண்டின �னிசமான �ாலத்தில் 

பருவக�ாற்று�ளின தாக�த்திற்கு உள்ளாகி�து. 

இந்தியாவில் சூரியனின மசஙகுத்துக �திர்�ள் 

ெுன மாத மத்தியில் விழுகின�மபாழுதிலும் 

க�ாடைக�ாலம் கம மாத இறுதியில் முடிவடைகி�து. 

ஏமனனில் மதன கமற்கு பருவக�ாற்று மதாைக�த்தின 

�ாைணமா� மவப்பநிடல குட�ந்து இந்தியாவின 

பல பகுதி�ளுககு மிதமானது முதல் �னமடழ வடை 

மபாழிகி�து. இகதகபால் மதனகிழககு இந்தியாவின 

�ாலநிடலயும் வைகிழககு பருவக�ாற்றின 

ஆதிக�த்திற்கு உடபடுகி�து.

வானிடல எனபது ஒரு 

குறிப்பிடை இைத்தில் உள்ள 

வளிமண்ைலத்தின தனடமடயக 

குறிப்பதாகும்.

�ாலநிடல எனபது ஒரு குறிப்பிடை பகுதியின 

சுமார் 30-35 ஆண்டு சைாசரி வானிடலடயக 

குறிப்பதாகும். 

2.1.5 நிலத்கதாற்�ம்

இந்தியாவின நிலத்கதாற்�ம், �ாலநிடலயின 

முககிய கூறு�ளான மவப்பநிடல, வளிமண்ைல 

அழுத்தம், �ாற்றின திடச மற்றும் மடழயளடவ 

மபருமளவில் பாதிககின�து. இமயமடல�ள் மத்திய 

ஆசியாவிலிருந்து வீசும் �டும் குளிர்க�ாற்ட� 

தடுத்து, இந்திய துடணக �ண்ைத்டத மவப்பப் 

பகுதியா� டவத்திருககி�து. இதனால் குளிர் 

�ாலத்திலும் வைஇந்தியா மவப்ப மண்ைல 

�ாலநிடலடயக ம�ாண்டுள்ளது. மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று �ாலங�ளில் கமற்கு மதாைர்ச்சி 

மடல�ளின கமற்கு சரிவுப்பகுதி �ன மடழடயப் 

மபறுகி�து. மா�ா� ம�ாைாஷ்டைா, �ர்நாை�ா, 

மதலங�ானா, ஆந்திைப்பிைகதசம் மற்றும் 

தமிழ்நாடடின மபரும் பகுதி�ள் கமற்கு மதாைர்ச்சி 

மடல�ளின மடலமட�வுப் பகுதி அல்லது 

�ாற்று கமாதாப்பக�த்தில் அடமந்திருப்பதால் 

மி�ககுட�ந்த அளவு மடழடயப் மபறுகின�ன.

இப்பருவத்தில் கமற்கு �ைற்�டையில் அடமந்துள்ள 

மங�ளூர் 280 மச.மீ மடழப்மபாழிடவயும், 

மடலமட�வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ள மபங�ளூரு 

50 மச.மீ மடழப்மபாழிடவயும் மபறுகின�ன.

2.1.6 மெட �ாற்க�ாடைங�ள் 

வளிைணடலத்தின உயர அடுக்குகளில் 

குறுகிய பகுதிகளில் ்வகைாக �கரும் காற்றுகள் 

”தெடகாற்றுகள்” எனகி்்றாம். மெட �ாற்க�ாடை 

க�ாடபாடடின படி, உப அயன கமடல �ாற்க�ாடைம் 

வைமபரும் சமமவளி�ளிலிருந்து திமபத்திய 

பீைபூமிடய கநாககி இைம்மபயர்வதால் மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று உருவாகின�து.கீடழ மெட 

�ாற்க�ாடைங�ள் மதனகமற்கு மற்றும் பினனடையும் 

பருவக�ாற்று �ாலங�ளில் மவப்பமண்ைல 

தாழ்வழுத்தங�டள உருவாககுகின�ன. 
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 2. 2   பருவக்காற்று

‘’ைானசூன’’ என்ற த்சால் ’’தைௌசிம்’’ என்ற 

அரபு த்சால்லிருந்து தப்றபபடடது. இ�ன தபாருள் 

பருவகாலம் ஆகும். பருவ �ாலம் என� மசால் பல 

நூற்�ாண்டு�ளுககு முனனர் அைபு மாலுமி�ளால் 

இந்தியப்மபருங�ைல் �ைற்�டைப் பகுதி�ளில் 

குறிப்பா� அைபிக�ைலில் பருவங�ளுகக�ற்ப 

மாறி வீசும் �ாற்று�டள குறிப்பிடுவதற்கு 

பயனபடுத்தப்படைது. இக�ாற்று க�ாடைக�ாலத்தில் 

மதனகமற்கு திடசயிலிருந்து வைகிழககு கநாககியும், 

குளிர்�ாலத்தில் வைகிழககு திடசயிலிருந்து 

மதனகமற்கு கநாககியும் வீசுகி�து.

பருவக�ாலக �ாற்று�ள் எளிதில் 

புரிந்துகம�ாள்ள இயலாத ஒரு சிக�லான நி�ழ்வு 

ஆகும். வானிடல வல்லுநர்�ள் பருவக�ால 

கதாற்�த்டதப் பற்றி பல க�ாடபாடு�டள 

உருவாககியுள்ளனர்.

இயஙகு க�ாடபாடடினபடி, சூரியனின 

நிடலககு ஏற்ப பருவ�ால இைப்மபயர்வாகும். 

வளி அழுத்த மண்ைலங�ளால் பருவக�ாற்று�ள் 

உருவாகின�ன. வைக�ாள உச்ச க�ாடையில் 

சூரியனின மசஙகுத்துக�திர் �ை� கைட�யினமீது 

விழுகின�து. இதனால் அடனத்து வளி அழுத்த 

மற்றும் �ாற்று மண்ைலங�ள் வைககு கநாககி 

இைம்மபயர்கின�ன. இச்சமயத்தில் இடை 

அயனக குவி மண்ைலமும் (ITCZ) வைககு கநாககி 

ந�ர்வதால் இந்தியாவின மபரும் பகுதி மதன 

கிழககு வியாபாைக �ாற்றின ஆதிக�த்திற்கு 

உள்ளாகின�ன. இக�ாற்று பூமத்திய கைட�டயக 

�ைககும் கபாது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விடசயின 

�ாைணமா� வைகிழககு கநாககி வீசுகி�து. இது 

மதனகமற்கிலிருந்து வீசுவதால் மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்�ா� மாறுகி�து. 

குளிர்பருவத்தில் வளியழுத்த மற்றும் �ாற்று 

மண்ைலங�ள் மதற்குகநாககி ந�ர்வதனமூலம் 

வைகிழககு பருவக�ாற்று உருவாகின�து. இவவாறு 

ப ரு வ ங க ளு க் ் க ற் ்ற வ ா று 

�ஙக்ளது தில்சகல்ள 

ைாற்றிக்தகாணடு வீசும் ்காள் 

காற்றுகல்ளப பருவக்காற்று 

எனகி்்றாம். 

2.2.1 பருவக�ாலங�ள் 

வானிடல நிபுணர்�ள் இந்திய �ாலநிடலயில் 

நானகு பருவங�டள அடையாளம் �ண்டுள்ளனர். 

அடவ.

1. குளிரகாலம்: ெனவரி மு�ல் பிபரவரி வலர

2. ்காலடக்காலம்: ைாரச் மு�ல் ்ை வலர

3. த�ன்ைற்கு பருவக்காற்று காலம் அல்லது 

ைலைக்காலம்: ெுன மு�ல் த்சபடம்பர வலர

4. வடகிைக்கு பருவக் காற்று காலம்: அக்்டாபர 

மு�ல் டி்சம்பர வலர

1. குளிர்�ாலம் (அ) குளிர் பருவம்

இக�ாலத்தில் சூரியனின மசஙகுத்து �திர்�ள் 

இந்தியாவிலிருந்து மவகுமதாடலவிலுள்ள 

ம�ைகைட�யின மீது மசஙகுத்தா� விழுகி�து. 

இதனால்இந்திய பகுதி சாயவான சூரியக�திர்�டளப் 

மபறுகி�து. இதுகவ குட�ந்த மவப்பத்திற்கு 

�ாைணமா� உள்ளது. மதளிவான வானம், 

சி�ந்த வானிடல, மமனடமயான வைககு 

�ாற்று�ள், குட�ந்த ஈைப்பதம் மற்றும் மிகுந்த 

தினசரி ப�ல்கநை மவப்ப கவறுபாடு�ள் ஆகியன 

இப்பருவத்தின குணாதிசயங�ள். இப்பருவத்தில் வை 

இந்தியாவில் ஓர் உயர் அழுத்தம் உருவாகி �ாற்று 

வைகமற்கிலிருந்து சிந்து-�ஙட� பள்ளத்தாககு�ள் 

வழியா� வீசுகி�து. மதனனிந்தியாவில் �ாற்றின 

திடசயானது கிழககிலிருந்து கமற்�ா� உள்ளது. 

சைாசரி மவப்ப நிடலயானது வைககிலிருந்து மதற்க� 

அதி�ரிககி�து. நாடடின வைகமற்கு பகுதியில் வைககு 

கநாககி மசல்லும்மபாழுது மவப்பம் �ணிசமா� 

குட�கி�து.

ஒரு நாளின குட�ந்தபடச சைாசரி 

மவப்பநிடலயானது மதனனிந்தியாவில் 22
0
C 

லிருந்து வைககு சமமவளி�ளில் 10
0
C ஆ�வும் 

பஞசாப் சமமவளியில் 6
0
C ஆ�வும் உள்ளது 

கமற்கு இமயமடல, தமிழ்நாடு, க�ைளா ஆகிய 

பகுதி�ள் இப்பருவத்தில் மடழடயப் மபறுகின�ன. 

இக�ாலத்தில் மத்தியத் தடைக�ைல் பகுதியில் 

உருவாகும் கமற்�த்திய இடையூறுைன 

தாழ்வழுத்தங�ள் வை இந்தியாவில் மடழடயத் 

தருகின�ன. இக�ாற்ட� இந்தியாவிற்கு 

ம�ாண்டுவருவதில் மெட �ாற்க�ாடைம் முககிய 

பஙகு வகிககி�து. இக�ாற்�ானது பஞசாப், 

ஹரியானா, இமாச்சலப் பிைகதசத்தில் மடழப் 

மபாழிடவயும், ெம்மு �ாஷ்மீரின மடலப் பகுதி�ளில் 

அை�ாமா பாடலவனம் 

பூமியிகலகய வ�ண்ை 

பகுதியாகும் 
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பனிப் மபாழிடவயும் தருகி�து. இம்மடழ குளிர்�ால 

க�ாதுடம பயிரிைலுககு மி�வும் பயனளிககி�து.

2.  முன பருவக்காற்றுக்காலம் அல்லது 

்காலடக்காலம் 

இப்பருவத்தில் சூரியனின மசஙகுத்துக 

�திர்�ள் இந்திய தீப�ற்பத்தின மீது விழுகி�து. 

எனகவ மவப்பநிடல மதற்கிலிருந்து வைககு கநாககி 

அதி�ரிககி�து. க�ாடைக�ாலத்தின முற்பகுதியில் 

நாடு முழுவதும் மவப்பமான வ�ண்ை வானிடல 

நிலவுகி�து. க�ாடைக �ாலத்தின மத்தியிலும், 

இறுதியிலும் நிலப்பகுதி இடியுைன கூடிய ஆலங�டடி 

மடழயின ஆதிக�த்திற்கு உடபடுகி�து.

இப்பருவத்தில் இந்தியா முழுவதும் மவப்பம் 

அதி�ரிககின�து. ஏப்ைல் மாதத்தில் மதன இந்திய 

உடபகுதி�ளில் தின சைாசரி மவப்பநிடல 

30
0
C - 35

0
C ஆ� பதிவாகி�து. மத்திய இந்திய 

நிலப்பகுதியின பல பகுதி�ளில் ப�ல் கநை உச்ச 

மவப்பநிடல 40
0
C ஆ� உள்ளது. இப்பருவத்தில் 

குெைாத், வைககு ம�ைாஷ்டடிைா, ைாெஸதான மற்றும் 

வைககு மத்தியப்பிைகதசத்தில் பல இைங�ள் அதி� 

ப�ல் கநை மவப்பத்டதயும், குட�ந்த இைவு கநை 

மவப்பத்டதயும் ம�ாண்டுள்ளது.

வளிமண்ைல அழுத்த நிடலயின கவறுபாடைால் 

அைபிக�ைல் மற்றும் வங�க �ைல் பகுதி�ளில் 

�ாற்�ானது மதன கமற்கிலிருந்து வைகிழககு 

கநாககி வீசுகி�து. இக�ாற்று�ள் கம மாதத்தில் 

கமற்கு �ைற்�டை பகுதி�ளுககு முன பருவ�ால 

மடழடயத் தருகின�ன. “ைாஞ்சாரல்” (Mango 

shower) என� இடியுைன கூடிய மடழயானது 

க�ைளா மற்றும் �ர்நாை� �ைற்�டை பகுதி�ளில் 

விடளயும் “ைாஙகாயகள்” விடைவில் முதிர்வதற்கு 

உதவுகி�து. 

ஏப்ைல் மற்றும் கம மாதங�ளில் வைகமற்கு 

திடசயிலிருந்து வீசும் தலக�ாற்று நார்மவஸைர் 

அல்லது �ால்டபசாகி எனறு அடழக�ப்படுகி�து. 

இக�ாற்று கிழககு மற்றும் வைகிழககு பகுதி�ளான 

பீ�ார், கமற்கு வங�ம் மற்றும் அசாம் மாநிலங�ளுககு 

இடியுைன கூடிய குறுகியக �ால மடழடயத் 

தருகி�து 

3.  த�ன்ைற்கு பருவக்காற்றுக் காலம் அல்லது 

ைலைக்காலம்

இந்திய �ாலநிடலயின முககிய அம்சமா� 

மதனகமற்கு பருவக�ாற்று விளஙகுகி�து. 

பருவக�ாற்று மபாதுவா� ெுன முதல் 

வாைத்தில் இந்தியாவின மதன பகுதியில் மதாைஙகி 

ம�ாங�ணக �ைற்�டை பகுதிககு ெுன இைண்ைாவது 

வாைத்திலும் ெுடல 15-இல் அடனத்து இந்தியப் 

பகுதி�ளுககும் முனகனறுகி�து.

உல�ளாவிய �ாலநிடல நி�ழ்வான 

“எல்நிகனா” மதனகமற்கு பருவக�ாற்றுக �ாலத்தில் 

மி�ப்மபரிய தாக�த்டத ஏற்படுத்துகி�து. 

த�ன்ைற்கு பருவக்காற்று த�ாடஙகுவ�ற்கு 

முன வட இந்தியாவின தவபபநிலலயானது 

46
0
C வலர உயருகி்றது. இபபருவக்காற்றின 

இடி ைற்றும் மினனலுடன கூடிய துவக்கம் (த�ன 

இந்தியாவில்)’பருவைலை தவடிபபு’ எனபபடுகி்றது. 

இது இந்தியாவின மவப்பநிடலடய மபருமளவில் 

குட�ககி�து. இக�ாற்று இந்தியாவின மதன 

முடனடய அடையும்மபாழுது இைண்டு 

கிடள�ளா�ப் பிரிககி�து. இதன ஒரு கிடள 

அைபிக�ைல் வழியா�வும் மற்ம�ாரு கிடள வங�ாள 

விரிகுைா வழியா�வும் வீசுகி�து.

மதனகமற்கு பருவக�ாற்றின அைபிக�ைல் 

கிடள கமற்கு மதாைர்ச்சி மடலயின கமற்குச் 

சரிவு�ளில் கமாதி பலத்த மடழப் மபாழிடவ 

தருகி�து. இககிடளயானது வைககு கநாககி 

ந�ர்ந்து இமயமடலயால் தடுக�ப்படடு வை இந்தியா 

முழுவதும் �னமடழடயத் கதாற்றுவிககி�து. 

ஆைவல்லி மடலத் மதாைர் இக�ாற்று வீசும் திடசககு 

இடணயா� அடமந்துள்ளதால் இைாெஸதான 

மற்றும் வை இந்தியாவின கமற்கு பகுதிககு 

மடழப்மபாழிடவ தருவதில்டல.

வங�ாள விரிகுைா கிடள, வைகிழககு 

இந்தியா மற்றும் மியானமடை கநாககி வீசுகி�து. 

இது �ாசி, �ாகைா, மெயந்தியா குனறு�ளால் 

தடுக�ப்படடு ் ைகாலயாவில் உள்்ள தைௌசினராமில் 

(mawsynram) மிக கனைலைலயத் �ருகி்றது. 

பி�கு இக�ாற்று கிழககிலிருந்து கமற்கு கநாககி 

ந�ரும்கபாது மடழப் மபாழிவின அளவு குட�ந்து 

ம�ாண்கை மசல்கி�து.

இந்தியாவின ஒடடு தைாத்� ைலைபதபாழிவில் 

75 ்ச�வீ� ைலைப தபாழிவானது இபபருவக்காற்று 

காலத்தில் கிலடக்கி்றது. தமிழ்நாடு மடல 

மட�வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ளதால் குட�வான 

மடழடயப் மபறுகி�து.

4.  வடகிைக்கு பருவக்காற்றுக் காலம் அல்லது 

பினனலடயும் பருவக்காற்றுக் காலம்

மசப்ைம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த 

மண்ைலமானது புவியில் மதற்கு கநாககி ந�ை 

ஆைம்பிப்பதால் மதனகமற்கு பருவக�ாற்று 

பினனடையும் பருவக�ாற்�ா� நிலப்பகுதியிலிருந்து 

வங�ாளவிரிகுைா கநாககி வீசுகி�து. பூமி 

சுழல்வதால் ஏற்படும் விடசயின (ம�ாரியாலிஸ 

விடச) �ாைணமா� �ாற்றின திடச மாற்�ப்படடு 

வைகிழககிலிருந்து வீசுகி�து. எனகவ இக�ாற்று 

வைகிழககு பருவக�ாற்று என அடழக�ப்படுகி�து. 

இப்பருவக�ாலம் இந்திய துடணக�ண்ை பகுதியில் 
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வை கீடழக �ாற்றுத் மதாகுதி கதானறுவதற்கு 

�ாைணமா� உள்ளது எனலாம்.

இப்பருவ�ாற்றின மூலம் க�ைளா, ஆந்திைா 

தமிழ்நாடு மற்றும் மதன �ர்நாை�ாவின உடபகுதி�ள் 

நல்ல மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன. 

இப்பகுதி�ள் மமாத்த மடழப்மபாழிவில் சுமார் 

35 சதவீதத்டதப் மபறுகின�ன. வங�க�ைலில் 

உருவாகும் புயலால் தமிழ்நாடடின பல பகுதி�ளும் 

ஆந்திைா மற்றும் �ர்நாை�ாவின சில பகுதி�ளும் 

மடழடயப் மபறுகின�ன .

�ைற்�டைப் பிைகதசங�ளில் �னமடழயுைன 

கூடிய பலத்த புயல் �ாற்று, மபரும் 

உயிர்கசதத்டதயும், மபாருடகசதத்டதயும் 

ஏற்படுத்துகி�து. இப்பருவத்தில் நாடு முழுவதும் 

ப�ல் கநை மவப்பநிடல வீழ்ச்சியடைகி�து. நாடடின 

வைகமற்கு பகுதியின சைாசரி மவப்ப நிடலயானது 

அககைாபர் மாதத்தில் 38
0
C-இல் இருந்து நவம்பர் 

மாதத்தில் 28
0
C ஆ� குட�கி�து.

 2. 3   ைலைப பரவல்

இந்தியாவில் ஆண்டு சைாசரி மடழயளவு 

118 மச.மீ, இருப்பினும் நாடடின மடழவீழ்ச்சியின 

பைவல் சீைற்று �ாணப்படுகி�து. 11 சதவீத பைப்பளவு 

200 மச.மீடைருககும், அதி�மான ஆண்டு மடழப் 

மபாழிடவயும், 21 சதவீத பைப்பு, 125-200 மச.மீ 

மடழப்மபாழிடவயும், 37 சதவீத நிலப்பைப்பு 

75-125 மச.மீ மடழ மபாழிடவயும், 24 சதவீத 

நிலப்பைப்பு 35-75 மச.மீ, மடழ மபாழிடவயும், 7 

சதவீத நிலப்பைப்பு 35 மச.மீடைருககு குட�வான 

மடழப் மபாழிடவயும் மபறுகின�ன.

்ைற்கு கடற்கலர, அ்சாம், ்ைகாலயாவின 

த�னபகுதி, திரிபுரா, �ாகலாந்து, 

அரு்ணாச்்சலபபிர்�்சம் ்பான்ற பகுதிகள் 200 

த்ச. மீடடருக்கும் அதிகைான ைலைபதபாழிலவயும் 

தபறுகின்றன. ைாெஸதான மாநிலம் 

முழுவதும், பஞசாப், ஹரியானா, உத்திைப்பிைகதச 

மாநிலத்தின கமற்கு மற்றும் மதனகமற்கு 
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இந்தியா-பருவக்காற்றுகள்

உயர சிந்�லன

மமௌசினைாம் உலகிகலகய மி� அதி� 

மடழமபறும் பகுதியா� உள்ளது. ஏன ? 

உலகில் மி� அதி� அளவு மடழப் 

மபறும் (1141 மச.மீ) பகுதியான 

மமௌசினைாம் (Mawsynram) 

கம�ாலயாவில் அடமந்துள்ளது. 
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பகுதி�ள், மத்தியப் பிைகதசத்தின கமற்கு பகுதி 

மற்றும் கமற்குத் மதாைர்ச்சி மடலயின கிழககு 

பகுதி மற்றும் தக�ாணப் பீைபூமி பகுதி மற்றும் 

தமிழ� �ைற்�டையின ஒரு குறுகியப்பகுதி 

கபான�டவ 100 மச. மீடைருககும் குட�வான 

மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன. மற்� 

பகுதி�ள் 100 முதல் 200 மச.மீ வடையிலான 

மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின�ன 

 2. 4  இயற்லகத் �ாவரஙகள்

இயற்லகத் �ாவரம் எனபது ்�ரடியாக்வா 

ைல்றமுகைாக்வா ைனி� உ�வியில்லாைல் 

இயற்லகயாக வ்ளரந்துள்்ள �ாவர 

இனத்ல� குறிக்கி்றது. இடவ இயற்ட�யான 

சூழலில் �ாணப்படுகின�ன. ஒரு பகுதியில் 

இயல்பா�கவ நீண்ை �ாலமா� மனிதர்�ளின 

தடலயீடு இனறி இயற்ட�யா� வளரும் 

மைங�ள், புதர்�ள், மசடி�ள், ம�ாடி�ள் கபான� 

அடனத்து தாவை உயிரினங�டளயும் இயற்ட�த் 

தாவைங�ள் எனகிக�ாம்.

�ாலநிடல, மண் வட��ள், மடழப்மபாழிவு 

மற்றும் நிலத்கதாற்�ங�ள் ஆகியடவ இயற்ட�த் 

தாவைங�ள் பைவல் மற்றும் வளர்ச்சிடய 

�டடுப்படுத்துகின�ன.

LEGEND

Tropical Evergreen Forests
Coastal Forests

Tropical Dry  Forests

Desert  Forests

Tidal Forests
Eastern Himalaya  Forests

Western Himalayan  Forests
Alpine Forests

Cold Forests

ªõŠðñ‡ìô ð²¬ññ£ø£‚ è£´èœ

èìŸè¬ó è£´èœ

ªõŠðñ‡ìô õø‡ì è£´èœ

ð£¬ôõù è£´èœ

Ü¬ô è£´èœ

Aö‚°  Þñòñ¬ô è£´èœ

«ñŸ° Þñòñ¬ô è£´èœ

Ü™¬ð¡ è£´èœ

°O˜„Cò£ù è£´èœ

õ¬óðì M÷‚è‹

Þ‰Fò£
ÞòŸ¬è î£õóƒèœ

ªî

A«ñ

õ

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

10th_Geography_Unit_2_TM.indd   114 07-05-2019   16:46:05



115 இந்தியா – காலநிலல மற்றும் இயற்லகத் தாவரஙகள்

கமற்�ண்ை �ாைணி�ளின அடிப்படையில் 

இந்தியாவின இயற்ட�த் தாவைங�ள் 

பினவருவமாறு வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன.

2.4.1 அயனைணடல பசுலை ைா்றாக் காடுகள்

ஆண்டு மடழப்மபாழிவு 200 மச.மீடைருககு 

கமலும் ஆண்டு மவப்பநிடல 22
0
C ககு 

அதி�மா�வும், சைாசரி ஆண்டு ஈைப்பதம் 70 

சதவீதத்திற்கு கமலும் உள்ள பகுதி�ளில் 

இவவட�க�ாடு�ள் �ாணப்படுகி�ன. க�ைளா, 

�ர்நாை�ா, ம�ாைாஷ்டைா, அந்தமான நிகக�ாபர் 

தீவு�ள், அசாம், கமற்குவங�ம், நா�லாந்து, திரிபுைா, 

மிகசாைம், மணிப்பூர் மற்றும் கம�ாலயா ஆகிய 

பகுதி�ளில் இவவட�க �ாடு�ள் �ாணப்படுகி�ன. 

இரபபர, எபனி, ்ராஸ் ைரம், த�னலன, மூஙகில், 

சின்கானா, சிடார கபான� மைங�ள் இஙகுக 

�ாணப்படுகின�ன. கபாககுவைத்து வசதியினடம 

�ாைணமா� இடவ வியாபாை ரீதியா� மபருமளவில் 

பயனபடுத்தப்படுவதில்டல. 

2.4.2 அயன ைணடல இலலயுதிரக் காடுகள்

இவவட� �ாடு�ள் ஆண்டு சைாசரி 

மடழப்மபாழிவு அளவு சுமார் 100 மச.மீ முதல் 200 

மச.மீ வடை உள்ள பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின�ன. 

இப்பகுதியில் ஆண்டு சைாசரி மவப்பநிடல 27
0
C 

ஆ�வும் மற்றும் சைாசரி ஒப்பு ஈைப்பதம் 60 முதல் 

70 சதவீதமா�வும் உள்ளது. இக�ாடு�ளில் உள்ள 

மைங�ள் வசந்த �ாலத்திலும் க�ாடைக�ாலத்தின 

முற்பகுதியிலும் வ�டசியின �ாைணமா� இடல�டள 

உதிர்த்து விடுகின�ன. எனகவ இக�ாடு�ள் 

இடலயுதிர்க�ாடு�ள் என அடழக�ப்படுகின�ன. 

இமயமடலககு அருகில் அடமந்துள்ள பஞசாப் 

முதல் அசாம் வடையிலான பகுதி�ள், வை 

சமமவளி�ள், பஞசாப், ஹரியானா, ஆந்திைப் 

பிைகதசம், பீ�ார், கமற்கு வங�ம், மத்திய இந்தியா, 

ொர்�ண்ட, மத்தியப்பிைகதசம், சதீஸ�ர், மதன 

இந்தியா, ம�ாைாஷ்டைா, �ர்நாை�ா, மதலுங�ானா, 

ஆந்திைப்பிைகதசம், க�ைளா, தமிழ்நாடு கபான� 

பகுதி�ளில் இக�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. இஙகு 

கதககு மற்றும் சால் மி� முககிய மைங�ளாகும் 

இடதத் தவிை ்சந்�னைரம், ்ராஸ்ைரம், கு்சம், ைாகு, 

பாலாங, ஆம்லா, மூஙகில், சி்சம் ைற்றும் படாக் 

ஆகியலவ தபாரு்ளா�ார முக்கியத்துவம் வாயந்� 

ைரஙக்ளாகும். இக�ாடு�ள் நறுமண திைவியங�ள், 

வார்னீஷ், சந்தன எண்மணய மற்றும் வாசடன 

திைவியங�டள அளிககின�ன.

2.4.3 அயனைணடல வ்றணடக் காடுகள்

ஆண்டு மடழப்மபாழிவு 50 மச.மீ முதல் 100 

மச.மீ வடை உள்ள பகுதி�ளில் அயனமண்ைல 

வ�ண்ை �ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

அயனமண்ைல வ�ண்ை �ாடு�ள் ஒரு இடைநிடல 

வட�க �ாைாகும்.

கிழககு இைாெஸதான, ஹரியானா, 

பஞசாப், உத்திைப்பிைகதசத்தின கமற்குப்பகுதி, 

மத்தியப்பிைகதசம், ம�ாைாஷ்டைாவின கிழககுப்பகுதி, 

மதலுங�ானா, கமற்கு �ர்நாை�ா மற்றும் 

தமிழ்நாடடின கிழககு பகுதி�ளில் இவவட�க 

�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. இலுபலப (mahua), 

ஆலைரம், ஆவாராம் பூ ைரம் (Amaldas), பலா, ைஞ்சக் 

கடம்பு (Haldu), கரு்வலம் (Babool) ைற்றும் மூஙகில் 

ஆகிய முக்கிய ைரவலகக்ளாகும்.

பாலலவன ைற்றும் அலரப பாலலவனத் 

�ாவரஙகள்: இக�ாடு�டள ”முடபு�ர காடுகள்” 

எனறும் அடழப்பர். இடவ ஆண்டு சைாசரி 

மடழப்மபாழிவு 50 மச.மீடைருககு குட�வா�வும், 

அதி� மவப்பமும் மற்றும் குட�வான ஈைப்பதமும் 

ம�ாண்ை பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின�ன. 

இவவட�த் தாவைங�ள் வை கமற்கு இந்தியப் 

பகுதி�ளான கமற்கு இைாெஸதான, வைககு குெைாத் 

மற்றும் மதனகமற்கு பஞசாப் ஆகிய பகுதி�ளிலும், 

தக�ாண பீைபூமியின �ர்நாை�ா, ம�ைாஷ்டடிைா 

மற்றும் ஆந்திைப்பிைகதசத்தின வ�ண்ை 

பகுதி�ளிலும் �ாணப்படுகின�ன. கரு்வலம் 

(Babool), சீலை கரு்வல ைரம் (Kikar), ஈச்்சைரம் 

்பான்ற ைரஙகள் இக்காடுகளில் வ்ளரகின்றன.

2.4.4 ைலலக் காடுகள்

உயைம் மற்றும் மடழயளவின அடிப்படையில் 

இக�ாடு�ள் வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன. 

இக�ாடு�ள் கமற்கு இமயமடலக�ாடு�ள் மற்றும் 

கிழககு இமயமடலக�ாடு�ள் என இைண்ைா� 

பிரிக�ப்படடுள்ளன. 

i.  கிைக்கு இையைலலக்காடுகள்: வைகிழககு இந்திய 

மாநிலங�ளில் உள்ள கிழககு இமயமடலச் 

சரிவு�ளில் இடவ �ாணப்படுகின�து. இடவ 200 

மச.மீடைருககும் அதி�மான மடழப்மபாழிடவ 

மபறுகின�து. கமலும் பசுடமமா�ாக �ாடு�ள் 

வட�டயச் சார்ந்தடவ. 1200-2400 மீ உயைம் 

உள்ள பகுதி�ளில் �ாணப்படும் இக�ாடு�ளில் 

சால், ஓக, லாைஸ, அமுைா, மசஸடமநட, சினனமன 

கபான� மைங�ள் வளர்கின�ன. 2400-

3600 மீ உயைங�ளில் ஓக், பிரச், சில்வர, தபர, 

லபன , ஸ்புரூஸ், ெுனிபபர ்பான்ற ைரஙகள் 

கா்ணபபடுகின்றன.

II.  ் ைற்கு இையைலலக் காடுகள்: ெம்மு-�ாஷ்மீர், 

இமாச்சலப்பிைகதசம், உத்ை�ாண்ட கபான� 

மாநிலங�ளில் மிதமான மடழப் மபாழிவு உள்ள 

பகுதி�ளில் இக�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

சுமார் 900 மீடைர் உயைமுள்ள பகுதி�ளில் அடை 

பாடலவனத் தாவைங�ளான சிறு புதர் மசடி�ள், 
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சிறு மைங�ள் கபான�டவ வளருகின�ன. சுமார் 

900 – 1800 மீ உயைம் உள்ள மடல�ளில் 

சிர்டபன எனப்படும் மைங�ள் அதி�மா�க 

�ாணப்படுகின�ன. சால், சீமமால், ைாக, ொமுன, 

ஜீஜீபி ஆகியன இஙகு வளரும் இதை முககிய 

மைங�ளாகும். 1800 முதல் – 3000 மீ உயைமுள்ள 

பகுதி�ளில் மித மவப்ப மண்ைல ஊசியிடலக 

�ாடு�ள் பைவியுள்ளன. இக�ாடு�ளில் சிர, 

தி்யா�ர, நீலலபன, பாபபுலர, பிரச் ைற்றும் எல்டர 

்பான்ற ைரஙகள் வ்ளரகின்றன.

2.4.5.அல்லபன காடுகள்

சுமார் 2400 மீடைருககு கமல் உள்ள 

இமயமடல�ளின உயைமான பகுதி�ளில் 

இவவட�க �ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

இவவட�க�ாடு�ள் ஊசியிடல மைங�டளக 

ம�ாண்டுள்ளன. ஓக், சில்வர பிர, லபன 

ைற்றும் ெுனிபர ைரஙகள் இக்காடடின முக்கிய 

ைரவலகக்ளாகும். கிைக்கு இையைலலப பகுதியில் 

இவவலகயான காடுகள் பரந்� அ்ளவில் உள்்ளன.

2.4.6. ஓ� அலலக் காடுகள்

இக�ாடு�ள் மைல்ைாக�ள், மபாஙகு 

மு�ங�ள் மற்றும் �ைற்�ழிமு�ப் பகுதி�ளில் 

�ாணப்படுகின�ன. இடவ ஓதங�ளின 

ஆதிக�த்திற்கு உள்ளாவதால் சதுப்புநிலக�ாடு�ள் 

மற்றும் மைல்ைா �ாடு�ள் எனவும் 

அடழக�ப்படுகின�ன. �ஙட�-பிைம்மபுத்திைா 

மைல்ைா பகுதி�ளில் உலகில் மி�ப் மபரிய சதுப்பு 

நிலக �ாடு�ள் உள்ளன. ம�ாநதி, க�ாதாவரி 

மற்றும் கிருஷ்ணா நதி�ளின மைல்ைா பகுதி�ளிலும் 

இவவட� ஓதக�ாடு�ள் �ாணப்படுகின�ன. 

இடவ ’’ைாஙகு்ராவ காடுகள்’’ எனறும் 

அடழக�ப்படுகின�ன.

2.47. கடற்கலர்யாரக் காடுகள்

இடவ ”�ைற்�டை �ாடு�ள்” எனவும் 

அடழக�ப்படுகின�ன. இஙகு ்சவுக்கு, பலன ைற்றும் 
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è˜ï£ìè£
1,101

«èó÷£
1,043

å®ê£
885

Ý‰Fó 
Hó«îê‹
2,141

õù ðóŠ¹ ÜFèKˆ¶œ÷ 
ºî™ ä‰¶ ñ£Gôƒèœ

õù ðóŠ¹ °¬ø‰¶œ÷ 
ºî™ ä‰¶ ñ£Gôƒèœ

(õù ðóŠ¹ ê.A.e)

(õù ðóŠ¹ ê.A.e)

Ü¼í£„êô 
Hó«îê‹

190«ñè£ôò£
116

ï£è£ô£‰¶
450

I«ê£ó‹
531

FK¹ó£
164

è£†´ b

10th_Geography_Unit_2_TM.indd   116 07-05-2019   16:46:06



117 இந்தியா – காலநிலல ைற்றும் இயற்லகத் �ாவரஙகள்

த�னலன ஆகியலவ மு�னலையான�ாகும். 

இடவ இந்தியாவின கமற்கு மற்றும் கிழககு 

இரு �ைற்பகுதியின �டைப்பகுதி�ளிலும் 

�ாணப்படுகின�ன. குறிப்பா� க�ைளா மற்றும் க�ாவா 

பகுதி�ளில் இவவட�க �ாடு�ள் அதி�மா� உள்ளன.

2.4.8.  �தி வனபபகுதி அல்லது ஆற்்றஙகலரக் 

காடுகள்

இக�ாடு�ள் �ஙட�, யமுடன நதி 

பாயும் பகுதி�ளில் குறிப்பா� �ாதர் பகுதி�ளில் 

�ாணப்படுகின�ன. இது பசுடமயான புதர் 

தாவைங�ள் மற்றும் புளியமைம் கபான�வற்றிற்கு 

மபயர் கபானடவ. வைமபறும் சமமவளி 

பகுதி�ளிலுள்ள ஆற்றுப்பகுதி�ளில் இவவட�த் 

தாவைங�ள் அதி�ம் �ாணப்படுகின�ன.

 2. 5  வன உயிரினஙகள்

இயற்ட�ச் சூழ்நிடல அல்லது �ாடு�டள 

வாழிைமா�க ம�ாண்டு வாழும் விலஙகு�ள் 

வன உயிரினங�ள் எனப்படுகின�ன. வன 

உயிரினங�ள் இருபிரிவு�டள உள்ளைககியது. 

அடவ முதும�லும்புள்ளடவ (மீன, இருவாழ்வி�ள், 

ஊர்வன, ப�டவ�ள், பாலூடடி�ள்) மற்றும் 

முதும�லும்பில்லாதடவ (கதனீ, படைாம் பூச்சி, 

அந்திப்பூச்சி கபான�டவ). இந்தியா அதி� வன 

உயிரினங�டளயும், வன உயிரின வட��டளயும் 

ம�ாண்ை நாடு. உலகிலுள்ள 1.5 மில்லியன 

வட�யான வன விலஙகு உயிரினங�ளில் 

இந்தியாவில் மடடும் 81251 ககும் கமற்படை 

வட�யான வன விலஙகினங�ள் உள்ளன. 

இந்தியாவின வன விலஙகினப்பனடம,6500 

முதும�லும்பற்� உயிரினங�ள், 5000 

மமல்லுைலி�ள், 2546 வட� மீன�ள், 1228 

ப�டவயினம், 458 பாலூடடி வட��ள், 

446 ஊர்வன வட��ள், 204 வட�யான 

இருவாழ்வி�ள், 4 வட� சிறுத்டத�ள் மற்றும் சுமார் 

60000 பூச்சி வட��டள உள்ளைககியது.

புலி, சிங�ம், சிறுத்டத, பனி சிறுத்டத, 

மடலப்பாம்பு, நரி, ஓநாய, �ைடி, முதடல, 

நீலகிரி வடையாடு  

ஒரு முககிய  

அச்சுறுத்தடல எதிர் 

ம � ா ள் கி � து । ம த ா ை ர் ச் சி ய ா ன  

கவடடையாடுதல் ,யுகிலிபடஸ 

சாகுபடி  பண்ணுதுல் அதனுடைய  

இருப்பிைத்டத  பாதிககி�து  

அதனால்  நீலகிரி வடையாடு �ளின  

எண்ணிகட�  குட� கி�து

�டலமான  ஆந்திைா 

ம ா நி ல த் தி ற் கு ம்  

ஹ ரி ய ன ா வி ற் கு ம் 

ப ஞ ச ா பி ற் கு ம்  

மாநில விலங�ா�   

தி�ழ்கின�துதி�ழ்கின�து
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�ாண்ைாமிரு�ம், நீர்யாடன, ஒடை�ம், வரிககுதிடை, 

�ாடடுநாய, குைஙகு, பாம்பு, மான வட�, �ாடடு எருடம 

வட�, வலிடமமிக� யாடன வட� கபான� 

வனவிலஙகு�ளின வாழிைமா� இந்தியா தி�ழ்கி�து. 

கவடடையாடுதல், �ாைழிப்பு மற்றும் இதை மனித 

குறுககீடு�ளானது வன விலஙகு�ளின வாழிைங�ள் 

அழிக�ப்படடு பல உயிரினங�ள் அழிவின 

விளிம்பில் உள்ளன. இவவன விலஙகு�டளப் 

பாது�ாக�வும் சூழியல் சமநிடலத்தனடமடயப் 

பைாமரிக�வும், இச்சூழலில் வன உயிரி�ளின 

பனடமத் தனடமடயப் பாது�ாப்பது நம் நாடடிற்கு 

அத்தியாவசியமான ஒன�ாகும்.
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இந்திய வனவிலஙகு வாரியம் 1952 (IBWL)

1952 ஆம் ஆண்டு வன விலஙகு�ள் பாது�ாப்பு 

மற்றும் கமலாண்டமக குறித்த பரிந்துடை�டள 

அைசாங�த்திற்கு வழங� நிறுவப்படை அடமப்பு 

இதுவாகும்.

வனவிலஙகு�டளப் பாது�ாக�வும், 

கவடடையாடுதல், �ைத்துதல் மற்றும் சடைவிகைாத 

வணி�ம் ஆகியவற்ட�க �டடுப்படுத்தும் 

கநாக�த்துைனும் இந்திய அைசு 1972 – இல் வன 

விலஙகு பாது�ாப்புச் சடைத்டத இயற்றியது.

1992- இல் நடைமபற்� ஐககிய நாடு�ளின 

சடபயின உயிரியல் பனடம மைபு என� 

�ருத்தைஙகில் நாடு�ள் தத்தமது உயிரியல் 

வளங�டளப் பயனபடுத்தும் இட�யாண்டம 

அஙகீ�ரிக�ப்படைது..

இந்திய வனவிலஙகின 

மசழுடமத்தனடமடயயும், பனடமடயயும் 

பாது�ாக� 102 ்�சிய பூஙகாக்கள் ைற்றும் 

515 வனவிலஙகுகள் ்சர்ணாலயஙகள் 

உருவாக்கபபடடன.

2.5.1 உயிரக்்கா்ள தபடடகம் அல்லது காபபகஙகள்

உயிரக்்கா்ள தபடடகம் எனபது நிலம் 

ைற்றும் கட்லார சுற்றுச் சூைலலப பாதுகாக்க 

ஏற்படுத்�பபடட ஒனறு. மக�ள் இவற்றின 

ஒருஙகிடணந்த அங�மாகும். இந்திய அைசாங�ம் 

18 உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�டள ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இவற்றின பணி இயற்ட� வாழ்விைத்தின மபரும் 

பகுதி�டளப் பாது�ாத்தல், ஒனறு அல்லது அதற்கு 

கமற்படை கதசிய பூங�ாக�டளப் பாது�ாத்தல் 

இடவ�ளின மபாருளாதாை பயனபாடடு அண்டமப் 

பகுதி�டளப் பாது�ாத்தல் கபான�வற்ட� 

உள்ளைககியது.

இந்தியாவின உயிரக்்கா்ள காபபகஙகள்

இந்தியாவில் உள்்ள 18 உயிரக்்கா்ள 

காபபகஙகளில் 11 காபபகஙகள் (ைனனார 

வல்ளகுடா, �ந்�ா ்�வி, நீலகிரி, �ாக்்ரக், 

பச்ைாரி, சிம்லிபால், சுந்�ரவனம், அகத்திய 

ைலல,தபரிய நிக்்காபார ,கஞ்சனெஙகா ைற்றும் 

அைரகனடாக்) யுதனஸ்்காவின (UNESCO) ைனி� 

ைற்றும் உயிரக்்கா்ள காபபக திடடத்தின கீழ் 

த்சயல்படுகின்றன. 

வ. 

எண் 

உயிர்கக�ாள 

�ாப்ப�ங�ள்
மாநிலம் 

1 அச்சனகமர்-

அமர்�ண்ைாக

மத்தியபிைகதசம், 

சத்தீஸ�ர் 

2 அ�த்தியமடல க�ைளா 

3 திப்ரு 

மசயம�ாவா

அசாம் 

4 திக�ங திபங அருணாச்சல பிைகதசம் 

5 மபரிய 

நிகக�ாபார் 

அந்தமான நிகக�ாபார் 

தீவு�ள் 

6 மனனார் 

வடளகுைா

தமிழ் நாடு

7 �டச் குெைாத் 

8 �ஞசனெங�ா சிககிம் 

9 மானாஸ அசாம் 

10 நந்தா கதவி உத்ை�ாண்ட 

11 நீலகிரி  தமிழ் நாடு 

12 நாகமைக கம�ாலயா 

13 பச்மாரி மத்தியப்பிைகதசம் 

14 சிம்லிபால் ஒடிசா 

15 சுந்தைவனம் கமற்கு வங�ம் 

16 குளிர் 

பாடலவனம்

இமாச்சலப்பிைகதசம் 

17 கசஷாசலம் 

குனறு�ள்

ஆந்திைப்பிைகதசம் 

18 பனனா மத்தியப்பிைகதசம் 

புலி�ள் பாது�ாப்பு திடைம் 1973-ல் 

மதாைங�ப்படைது. புலி�டள 

பாது�ாக�வும் அதன 

எண்ணிகட�டய அதி�ரிககும் 

கநாக�த்கதாடும் புலி�ள் பாது�ாப்ப�ங�ள் 

மதாைங�ப்படைன. இத்திடைத்தின மூலம் இருந்த 

புலி�ள் எண்ணிகட� 60 சதவீதம் உயர்ந்து 

1979-இல் 3015 ஆ� இருந்தது. இகதகபால் மற்� 

பாதிக�ப்படை பாைசிங� (சதுப்பு நில மான), 

�ாண்ைாமிரு�ம், யாடன�ள் கபான�வற்றின 

எண்ணிகட�யும் �ணிசமா� 

உயர்த்தப்படடுள்ளன.
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பாடச்சுருக்கம்

• இந்திய �ாலநிடல அயனமண்ைல பருவக�ாற்றுக �ாலநிடல என வடையறுக�ப்படுகி�து. 

• இந்தியாவில் நானகு பருவக�ாலங�ள் உள்ளன. அடவ குளிர்க�ாலம், க�ாடைக�ாலம், மதனகமற்கு 

பருவக�ாற்று �ாலம் மற்றும் வைகிழககு பருவக�ாற்று �ாலம்.

• மதனகமற்குப் பருவக�ாற்று மதாைஙகுவதற்கு முன வை இந்தியாவின மவப்பநிடல 46
0
C. வடை 

உயர்கி�து.

• மதன கமற்கு பருவக�ாற்று, க�ைளாவில் உள்ள மலப்பார் �ைற்�டைடய அடையும் கபாது பலத்த இடி 

மினனலுைன கூடிய மடழடய அளிககி�து. இதடன ’பருவமடழ மவடிப்பு’ எனபர்.

• மனிதனின கநைடி அல்லது மட�மு�த் தடலயீடினறி இயற்ட�ச் சூழலில் வளரும் தாவை இனத்டத 

”இயற்ட�த் தாவைங�ள்” எனகிக�ாம்.

• இயற்ட�த் தாவைங�ள், அயனமண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள், அயனமண்ைல இடலயுதிர்க�ாடு�ள், 

அயனமண்ைல வ�ண்ை �ாடு�ள், பாடல மற்றும் அடைபாடலவனக �ாடு�ள், மடலக �ாடு�ள், 

ஆல்டபன �ாடு�ள் மற்றும் சதுப்புநிலக�ாடு�ள் என வட�ப்படுத்தப்படுகின�ன. 

• உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�ள் எனபது நிலம் மற்றும் �ைகலாைப் பகுதி�ளில் பாது�ாக�ப்படை சுற்றுச்சூழல் 

மண்ைலங�ளாகும்.

கலலச்த்சாற்கள்

�ாலநிடல (Climate): ஒரு பகுதியின நீண்ை �ால வானிடல சைாசரிகய �ாலநிடலயாகும். 

வானிடலயியல் (Meteorology): வானிடலயின பல்கவறு கூறு�டளப் பற்றி, குறிப்பா� வானிடல 

முனனறிவிப்பு பற்றிய ஒரு அறிவியல் பிரிவு .

பருவக �ாலங�ள் (Season): ஒரு வருைத்தின நனகு வடையறுக�ப்படை நானகு பருவங�ள் 

(வசந்த�ாலம்,க�ாடைக�ாலம், இடலயுதிர்க �ாலம் மற்றும் குளிர்க�ாலம்)

வானிடல (Weather): ஓர் இைத்தின குறுகிய �ால வளிமண்ைலத்தின நிடலடயக குறிப்பது.(மவப்பம், 

கம�மூடைம், வ�டசி, சூரிய ஒளி, �ாற்று மற்றும் மடழ) 

வன உயிரினங�ள் (Wildlife): ஓர் இைத்தின வனவிலஙகினங�ள் மற்றும் இயற்ட� தாவைங�ளின 

மதாகுப்பு.

I.  ்சரியான விலடலயத் ்�ரவு 

த்சயக.

1.  வானிடலயியல் ஒரு 

__________ அறிவியலாகும்.

அ) வானிடல  ஆ) சமூ�

இ) அைசியல்  ஈ) மனித

2.  நாம் பருத்தி ஆடை�டள ________ �ாலத்தில் 

அணிகிக�ாம்.

அ) க�ாடைக�ாலம்

ஆ) குளிர்க�ாலம்

இ) மடழக�ாலம்

ஈ) வைகிழககு பருவக�ாற்று �ாலம்

3.  கமற்�த்திய இடையூறு�ளால் மடழப்மபாழிடவப் 

மபறும் பகுதி __________

அ) தமிழ்நாடு ஆ) க�ைளா

இ) பஞசாப் ஈ) மத்தியப் பிைகதசம்

4.  க�ைளா மற்றும் �ர்நாை� �ைற்�டைப் பகுதி�ளில் 

விடளயும் மாங�ாய�ள் விடைவில் முதிர்வதற்கு 

________ �ாற்று�ள் உதவுகின�ன.

அ) லூ ஆ) நார்மவஸைர்ஸ 

இ) மாஞசாைல் ஈ) மெட �ாற்க�ாடைம்

5.  ஒகை அளவு மடழமபறும் இைங�டள இடணககும் 

க�ாடு __________ ஆகும்.

அ) சமமவப்ப க�ாடு�ள்

ஆ) சம மடழகக�ாடு�ள்

இ) சம அழுத்தக க�ாடு�ள்

ஈ) அடசக க�ாடு�ள்

பயிற்சி
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6.  இந்தியாவின �ாலநிடல __________ ஆ� 

மபயரிைப்படடுள்ளது.

அ) அயன மண்ைல ஈைக �ாலநிடல

ஆ) நிலநடுகக�ாடடுக �ாலநிடல

இ) அயனமண்ைல பருவக�ாற்றுக �ாலநிடல

ஈ) மித அயனமண்ைலக �ாலநிடல

7.  பருவக�ாற்று �ாடு�ள் இவவாறு 

அடழக�ப்படுகின�ன.

அ) அயன மண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள்

ஆ) இடலயுதிர்க �ாடு�ள்

இ) மாஙகுகைாவ �ாடு�ள்

ஈ) மடலக �ாடு�ள்

8.  இமய மடலயில் 2400 மீ உயைத்திற்கு கமல் 

�ாணப்படும் �ாடு�ள் __________

அ) இடலயுதிர்க�ாடு�ள்ஆ) ஆல்டபன �ாடு�ள்

இ) மாஙகுகைாவ �ாடு�ள்ஈ) ஓதக�ாடு�ள் 

9.  கசஷாசலம் உயிர்கக�ாள மபடை�ம் அடமந்துள்ள 

மாநிலம் __________

அ) தமிழ்நாடு ஆ) ஆந்திைப் பிைகதசம்

இ) மத்தியப் பிைகதசம் ஈ) �ர்நாை�ா

10. யுமனஸக�ாவின (UNESCO) உயிர்கக�ாளப் 

பாது�ாப்பு மபடை�த்தின ஒரு அங�மா� இல்லாதது 

____________.

அ) நீலகிரி ஆ) அ�த்திய மடல

இ) மபரிய நிகக�ாபார் ஈ) �டச்

II .தபாருத்துக.

1.  யாடன பாது�ாப்புத்  - பாடல மற்றும் 

   திடைம்  அடைப்பாடலவனத் 

தாவைங�ள்

2.  உயிர்பனடமச் சி�ப்பு  

பகுதி�ள் - அககைாபர், டிசம்பர்

3.  வைகிழககுப்  

பருவக �ாற்று - �ைற்�டைக �ாடு�ள்

4.  அயன மண்ைல  

முடபுதர் �ாடு�ள் - யாடன�ள் பாது�ாப்பு 

5.  �ைகலாைக �ாடு�ள் - இமயமடல�ள்

III.  கீழ்க்காணும் வாக்கியஙகல்ளக் 

கருத்தில்தகாணடு தகாடுக்கபபடடுள்்ளவற்றில் 

்சரியான விலடலயத் ்�ரவு த்சயயவும். 

1.  கூற்று: (A) பருவக �ாற்று�ள் எளிதில் 

புரிந்தும�ாள்ள இயலாத வானிடல  நி�ழ்வாகும்.

கார்ணம்: (R) வானிடல வல்லுநர்�ள் 

பருவக�ாற்றின கதாற்�த்டதப் பற்றி பல்கவறு 

�ருத்துக�டளக கூறியுள்ளனர்.

அ)  A மற்றும் R இைண்டும் சரி கூற்றுக�ான 

�ாைணம் சரி.

ஆ)  A மற்றும் R இைண்டும் சரி கூற்றுக�ான 

�ாைணம் தவறு.

இ) கூற்று சரி �ாைணம் தவறு.

ஈ) கூற்று தவறு �ாைணம் சரி.

2.  கூற்று: (A) இமய மடலயானது ஒரு �ாலநிடல 

அைணா�ச் மசயல்படுகி�து.

கார்ணம்: (R) இமயமடல மத்திய 

ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்க�ாற்ட� தடுத்து 

இந்தியத் துடணக�ண்ைத்டத மிதமவப்பமா� 

டவத்திருககி�து.

அ)  A மற்றும் R இைண்டும் சரி, கூற்றுக�ான 

�ாைணம் சரி.

ஆ)  A மற்றும் R இைண்டும் சரி, கூற்றுக�ான 

�ாைணம் தவறு.

இ) கூற்று சரி �ாைணம் தவறு.

ஈ) கூற்று தவறு �ாைணம் சரி.

IV தபாருந்�ா� விலடலயத் ்�ரவு த்சயக.

1. ஓதக�ாடு�ள் இதடனச் சுற்றி �ாணப்படுகி�து.

அ) பாடலவனம்

ஆ) �ஙட� பிைம்மபுத்ைா மைல்ைா

இ) க�ாதாவரி மைல்ைா

ஈ) ம�ாநதி மைல்ைா

2.  இந்தியாவின �ாலநிடலடயப் பாதிககும் 

�ாைணி�ள்

அ) அடச பைவல்

ஆ) உயைம்

இ) �ைலிலிருந்து அடமந்துள்ள தூைம்

ஈ) மண்

V சுருக்கைாக விலடயளிக்கவும்

1.  ’வானிடலயியல்’ வடையறு.

2.  ”இயல்பு மவப்ப வீழ்ச்சி” என�ால் எனன?

3.  ”மெட �ாற்க�ாடைங�ள்”’ என�ால் எனன?

4.  பருவக �ாற்று குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுது�.

5.  இந்தியாவின நானகு பருவக �ாலங�டளக 

குறிப்பிடு�..

6.  ’பருவமடழ மவடிப்பு’ என�ால் எனன?

7.  அதி� மடழப்மபறும் பகுதி�டளக குறிப்பிடு�.

8.  இந்தியாவில் சதுப்புநிலக �ாடு�ள் �ாணப்படும் 

இைங�டளக குறிப்பிடு�.

9.  அயன மண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ளிலுள்ள 

மைங�டள எழுது�..
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10.  இந்தியாவில் உள்ள உயிர்கக�ாள �ாப்ப�ங�ள்

ஏகதனும் ஐந்திடன எழுது�.

11.  “புலி�ள் பாது�ாப்புத் திடைம்” என�ால் எனன?

VI ்வறுபடுத்துக.

1. வானிடல மற்றும் �ாலநிடல.

2.  அயன மண்ைல பசுடம மா�ாக �ாடு�ள் மற்றும்

இடலயுதிர்க �ாடு�ள்.

3.  வைகிழககு பருவக �ாற்று மற்றும் மதனகமற்கு

பருவக�ாற்று.

VII கார்ணம் கணடறிக.

1. கமற்கு �ைற்�டைச் சமமவளி குறு�லானது.

2.  இந்தியா அயன மண்ைலப் பருவக�ாற்றுக

�ாடலநிடலடயப் மபற்றுள்ளது.

3.  மடலப்பகுதி�ள் சமமவளி�டள விை 

குளிைானடவ.

VIII விரிவான விலடயளிக்கவும்.

1. மதனகமற்கு பருவக �ாற்று குறித்து எழுது�.

2. இந்திய �ாடு�ள் பற்றி விவரிக�வும்.

3. இந்தியாவில் உள்ள உயிர்கக�ாள மபடை�ங�ள்

மற்றும் அடவ�ளின அடமவிைங�டள எழுது�.

IX வலரபடப பயிற்சி

1.  இந்திய நில வடைபைத்தில் கீழ்க�ண்ை

இைங�டளக குறிக�வும்.

அலகு-2 இந்தியா – காலநிலல ைற்றும் இயற்லகத் �ாவரஙகள்

இைணயச் ெசயல்பா�

த்சயல்முல்ற

• கீழ்�ாணும் உைலி / விடைவுக குறியீடடைப் பயனபடுத்தி இச்மசயல்பாடடிற்�ான

இடணயப் பக�த்திற்குச் மசல்லவும்.

• சுடடிடய பயனபடுத்தி இடணய பக�த்தின கீகழ மசல்லவும். பினபு  ‘Explore’ டய

மசாடுக�வும்.

• பினபு இைது பக�த்தில் ம�ாடுக�ப்படடுள்ள ‘ Climate’ மசனறு ‘

Annual Rainfall’ டய கதர்ந்மதடுக�வும்.

2. மதனகமற்கு பருவக�ாற்று வீசும் திடச.

3. வைகிழககு பருவக�ாற்று வீசும் திடச.

4. அதி� மடழ மபரும் பகுதி�ள்.

5. மடலக �ாடு�ள்.

6. பனனா உயிர்கக�ாள மபடை�ம்.

7. அ�த்தியர் மடல உயிர்கக�ாளப் மபடை�ம்.
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Govt. of India, New Delhi.

2.  Singh, S. and J.Saroha, 2014. “Geography
of India”, Access Publishing India Pvt. Ltd.
New Delhi.

3.  Hussain, M. 2008. “Geography of India” Tata 
McGraw-Hill Publishing House Company
Ltd. New Delhi.

4.  Govt. of India, 2014. “India’s fi ft h National
report to the Convention on Biological
Diversity” Ministry of Environment and
Forests.
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அறிமுகம்
வளங்களில் மணவளம் மி்க முக்கிய வளமா்கக் 

்கருதப்படுகிறது. உலகில் ்காணப்படும். இந்திய 
நாட்டின் ்பரப்பளவு க்காண்ட மறற நாடு்களளக் 
்காட்டிலும், இந்தியாவில் வவறு்பட்்ட இயறள்கச் சூழல் 
அதி்க எணணிக்ள்கயிலான மண வள்க்களுக்கு 
்காரணமா்க உளளது. (வளமான மண வள்க்கள, 
வவளாணளமளய ஊக்்கப்படுத்துவதன் மூலம் 
அதி்க மக்்கட் கதாள்கக்கு ஆதரவா்க உளளது).

  3.1    மண்
மண்  என்பது  கனிமஙகளின  கூட்டுப் 

ப்பொருட்கள்,  மக்கிய  தொவரஙகள்,  விலஙகினப் 
ப்பொருட்கள்,  கொற்று  மற்றும்  நீர்  ஆகியவற்்றை 
உள்்ளடக்கியது. இது புவியின் வமற்பரபபில் 
்காணப்படும் ஒரு அடுக்்காகும். மணது்கள்கள, 
்களிமண, மணல் மறறும் மணமணடி ்படிவு (Silt) என 
மூன்று வள்க்களா்கப பிரிக்்கப்படுகிறது. ்பல்வவறு 
்காலநிளல சூழலில் ்பாளற்கள சிளதவள்டவதால் 
மண உருவாகிறது. சில மணவள்க்கள வதயுருதல் 
்காரணி்களால் அரிக்்கப்பட்டு பின் ்படியளவக்்கப்பட்டு 
உருவாகின்றன. மணணானது பிரவதசத்திறகு 
பிரவதசம் வவறு்படும்.

3.1.1  மண்ணின வ்ககள்
1953 ஆம் ஆணடு கதா்டங்கப்பட்்ட இந்திய 

வவ்ளொண்  ஆரொய்ச்சிக்  கழகம் இந்தியாவில் 

்காணப்படும் மணவள்க்களள 8 பிரிவு்களா்க 
வள்கப்படுத்தியுளளது. அளவ
 1. வண்டல் மண்
 2. கரிசல் மண்
 3. பசம்மண்
 4. சர்்ள மண்
 5. கொடு மற்றும் ம்ல மண்
 6. வறைண்ட ்பொ்ல மண்
 7. உப்பு மற்றும் கொரமண்
 8. களிமண் மற்றும் சதுப்பு நில மண்

29.69%

28%

22.16%

6.13%

7.94%

2.62%
2.17%

1.
29

%

õ‡ì™ ñ‡

ªê‹ ñ‡

èKê™ ñ‡

àŠ¹ & è£ó 
ñ‡

èKñ‡ & ê¶Š¹ 
ñ‡

êó¬÷ ñ‡

õø‡ì ð£¬ô
ñ‡

è£´ &  ñ¬ô ñ‡

Þ‰Fò£ - -ñ‡ õ¬èèœ

கற்றைலின வ�ொக்கஙகள்
�	இந்திய மண வள்க்களின் தன்ளம மறறும் ்பரவளலப புரிந்துக்க்காளளல்.
�	நீர்பாசனம் மறறும் ்பல்வநாக்கு திட்்டங்களின் முக்கியத்துவத்ளத 

கதரிந்துக்க்காளளல்.
�	இந்திய வவளாணளம வள்க்கள மறறும் அதன் முக்கியத்துவத்ளத ்கறறறிதல்.
�	இந்திய ்கால்நள்ட மறறும் மீன் வளங்களளப புரிந்துக்க்காளளல்.
�	இந்தியா வவளாணளம எதிரக்காளளும் பிரச்சளன்கள ்பறறி புரிந்துக் க்காளளல்.

வவ்ளொண்்மக் கூறுகள்

அலகு  -  3
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மண் 
வ்ககள் மண்ணின ்பண்புகள் ்பரவல் வ்ளரும் 

்பயிர்கள்

வண்டல் 
மண்

கொதர்: கவளிர நிறமுள்டய மணற்பாங்கான மண.
்பாங்கர: சுணணாம்பு மறறும் ்களிமண ்பாங்கான 
்பளழய வண்டல் ்படிவு்கள, அ்டர நிறம் உள்டயது. 
உருவாக்்கம்: சிறவறாள்ட்கள மறறும் ஆறு்களின் 
வவ்கம் குளறயும் க்பாழுது ்படிய ளவத்ததினால் 
உருவாகின்றன. 
வவதியியல் ்பணபு்கள: க்பாட்்டாசியம், ்பாஸவ்பாரிக் 
அமிலம், சுணணாம்பு மறறும் ்கார்பன் ்கலளவ்கள 
அதி்கமா்க ்காணப்படுகின்றன. ளநட்ரஜன் குளறவா்க 
உளளது.   
மணணின் தன்ளம்கள: வண்டல், மணமணடி (Silt) 
்களிமண வ்பான்ற ்கலளவ்களு்டன் மணணடுக்கு 
்காணப்படுகிறது 

்கஙள்க மறறும் 
பிரம்மபுத்திரா ஆறறுப 
்பளளத்தாக்கு்கள, 
உத்திரபபிரவதசம், 
உத்தர்காணட் , 
்பஞசாப, ஹரியானா, 
வமறகு வங்கம் மறறும் 
பீ்கார மாநிலங்களில் 
உளள சமகவளிப 
்பகுதி்கள

கநல், 
வ்காதுளம, 
்கரும்பு மறறும் 
எணகணய் 
வித்துக்்கள

கரிசல் மண் உருவொக்கம் - தக்்காணப ்பகுதியில் உளள ்பசால்ட் 
்பாளற்களில் இருந்து உருவானது. 
நிறம்: ள்டட்்டானியம் மறறும் இரும்பு தாதுக்்களால் ்கருபபு 
நிறமா்க உளளது.   வவதியியல் ்பணபு்கள –: ்கால்சியம், 
மக்னீசியம், ்காரவ்பாவனட்டு்கள, அதி்க அளவிலான இரும்பு, 
அலுமினியம், சுணணாம்பு மறறும் மாங்கனீசு ஆகியன 
்காணப்படுகின்றன. ளநட்ரஜன்,்பாஸவ்பாரிக் அமிலம், 
மறறும், இளல மக்கு்கள குளறவா்க உளளன .
தன்மகள்: ஈரமா்க இருக்கும் வ்பாது வசறா்கவும், 
ஈரப்பதத்ளத நீண்ட வநரம் தக்்க ளவத்துக் க்காளளும் 
தன்ளமயும் உள்டயது. 

ம்கராஷ்டிரா மறறும் 
மாளவப பீ்டபூமி 
்கத்தியவார தீ்ப்கற்பம், 
கதலங்கானா, ஆந்திர 
பிரவதசத்தில் உளள 
ராயல்சீமா மறறும் 
்கரநா்ட்க மாநிலத்தின் 
வ்ட்பகுதி

்பருத்தி, திளன 
வள்க்கள, 
புள்கயிளல 
மறறும் ்கரும்பு

பசம்மண் உருவொக்கம்: ்பழளமயான ்படி்க ்பாளற்களான 
கிராளனட்,ளநஸ வ்பான்ற ்பாளற்கள, சிதவள்டவதால் 
உருவாகின்றன
வவதியியல் ்பண்புகள்: இரும்பு மறறும் மக்னீசியம் 
அதி்கமா்க ்காணப்படுகிறது. ளநட்ரஜன், இளலமக்கு்கள, 
்பாஸவ்பாரிக் அமிலம் மறறும் சுணணாம்பு சத்துக்்கள 
குளறவா்க ்காணப்படுகின்றன.
மண்ணின தன்மகள்: கமன்து்கள்கள இள்டயளவு 
குறிபபி்டப்பட்டுளள உபபுக்்களரசல், கவண்களிப 
்பாளறத்தாதுக்்கள, சிறு கவடிபபு்களு்டன் கூடிய 
கசம்மண ்படிவு.

தக்்காண பீ்டபூமியின் 
கிழக்குப ்பகுதி, கதன் 
மாநிலங்களான 
வ்கரளா, தமிழநாடு, 
்கரநா்ட்கா மறறும் 
வசாட்்டா நா்கபுரி 
பீ்டபூமி, ஜார்கணட்

வ்காதுளம, 
கநல், ்பருத்தி, 
்கரும்பு 
மறறும் ்பருபபு 
வள்க்கள

சர்்ள 
மண்

உருவொக்கம்: கவப்பம் மறறும்குளிர அடுத்தடுத்து 
நி்கழும் வ்பாது மணசுவரல் (leaching ) ்காரணமா்க 
உருவாகிறது.
வவதியியல் ்பண்புகள்; இரும்பு மறறும் அலுமினியத்தின் 
நீவரறற ஆக்ளசடு்களால் உருவானது.
தன்ம: உயரமான மளலப ்பகுதி்களில் அதி்கமான 
அமிலத்தன்ளமயு்டனும் தாழவான ்பகுதி்களில் குளறந்த 
அளவும் உளளது.க்பாதுவா்க இது ஈரப்பதத்ளத 
தக்்களவத்துக் க்காளவதில்ளல. ஆனால் ்களிமண 
்கலந்த வண்டல் ்படிவு்களளக் க்காண்ட சமகவளிப 
்பகுதி்களில் ஈரப்பதத்ளத தக்்களவத்துக் க்காளகிறது. 

அசாம் 
குன்று்கள,வ்கரளா 
மறறும் ்கரநா்ட்காவில் 
உளள வமறகுத் 
கதா்டரச்சி மளலயின் 
அடிவாரப ்பகுதி்கள, 
ஒடிசா மறறும் கிழக்கு 
கதா்டரச்சி மளல்கள

்காபி, இரப்பர, 
முந்திரி மறறும் 
மரவளளிக் 
கிழஙகு
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மண் 
வ்ககள் மண்ணின ்பண்புகள் ்பரவல் வ்ளரும் 

்பயிர்கள்

கொடு மற்றும் 
ம்ல மண்

உருவாக்்கம்: ்பனிமளழ கவப்பநிளல வவறு்பாடு்களால் 
க்பௌதீ்க சிளதவின் ்காரணமா்க உருவாகின்றது. 
்காலநிளலக்கு ஏற்ப இ்டத்திறகு இ்டம் மாறு்படுகிறது
வவதியியல் ்பணபு்கள: க்பாட்்டாஷ், ்பாஸ்பரஸ மறறும் 
சுணணாம்புச் சத்துக்்கள குளறவா்கக் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம:கமன்ளமயான மணல் மறறும் ்பாளற 
து்கள்கள ்கலந்து ்காணப்படுகிறது. இம் மணணின் 
தன்ளம தாய்்பாளறக் வ்கட்்ப மாறு்படுகிறது. அதி்க 
இளல மக்குச் சத்து்கள உள்டயது கமதுவா்க 
மக்கு்களால் சிளதவுறுவதால் ்காரத்தன்ளம 
க்காண்டதா்க உளளது.

ஜம்மு-்காஷ்மீர, 
இமாச்சலப பிரவதசம், 
உத்தர்காணட், 
சிக்கிம் வ்பான்ற 
மாநிலங்களில் 
உளள ஊசியிளலக் 
்காடு்களின் ்பகுதி்கள, 
வமறகு கதா்டரச்சி 
மளல்கள மறறும் 
கிழக்கு கதா்டரச்சி 
மளல்கள

்காபி, வதயிளல, 
கநல், மக்்காச் 
வசாளம், 
உருளளக் 
கிழஙகு, ்பாரலி, 
கவப்ப மண்டல 
்பழவள்க்கள 
மறறும், 
்பல்வவறு 
வள்கயான 
வாசளனப 
க்பாருட்்கள

வறைண்ட 
்பொ்ல 
மண்

உருவாக்்கம்: வறண்ட ்கால நிளல, அதி்க கவப்பம் 
்காரணமா்க ஆவியாதல் அதி்கமா்க இருப்பதால் 
வமல் மண வறணடு ்காணப்படுகிறது. தாவரங்கள 
இல்லாளமயால் இளல மக்கு சத்து குளறவா்கக் 
்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: அதி்க அளவிலான உபபு, 
அமிலத்தன்ளம, ்பாஸவ்பட், ்பல்வவறு அளவு்களில் 
உளள ்கால்சியம் ்கார்பவனட், உயிரசத்துக்்கள மறறும் 
ளநட்ரஜன் குளறவா்கவும் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: கவளிரநிறம் குளறந்த இளல மக்கு சத்து 
புளரத்தன்ளமயுள்டயது, குளறந்த ஈரப்பதம் உள்டயது.

இராஜஸதான், 
குஜராத்தின் வ்ட 
்பகுதி, ்பஞசாப 
மாநிலத்தின் கதன் 
்பகுதி

நீர ்பாசன 
வசதியு்டன் 
திளன 
வள்க்கள, 
்பாரலி, ்பருத்தி, 
வசாளம், ்பருபபு 
வள்க்கள 
்பயிரி்டப 
்படுகின்றன.

உப்பு 
மற்றும் கொர 
மண்

உருவாக்்கம்: வடி்காலளமபபு இல்லாளமயால் 
நீரபிடிபபுக் ்காரணமா்க தீஙகு விளளவிக்்கக் கூடிய 
உபபு்கள நுணபுளழ நுளழவு ்காரணமா்க மணணின் 
கீழ அடுக்கிலிருந்து வமற்பரபபிறகு ்க்டத்தப்படுகிறது. 
இதனால் இம்மண, உபபு மறறும் ்காரத் தன்ளமயு்டன் 
்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: வசாடியம், மக்னீசியம், ்கால்சியம் 
மறறும் சல்பூரிக் அமிலம் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: சிளதக்்கப்ப்டாத ்பாளற்கள மறறும் சிளதவுறற 
்கனிமங்களள உள்டயது.

ஆந்திரப பிரவதசம், 
்கரநா்ட்கம், பீ்கார, 
உத்திரபபிரவதசம், 
ஹரியானா, ்பஞசாப, 
இராஜஸதான் 
மறறும் ம்காராஷ்டிரா 
மாநிலங்களின் 
வறண்ட ்பகுதி்கள

களிமண் 
மற்றும் 
சதுப்பு நிலம்

உருவாக்்கம்: உயிரினப க்பாருட்்களிலிருந்து 
ஈர ்காலநிளல உளள ்பகுதி்களில் இம்மண 
்காணப்படுகிறது. இவவள்க மண ்கருளம நிறம் மறறும் 
அதி்க்காரத் தன்ளமயுள்டயது.அதி்க மளழயளவு, அதி்க 
ஈரப்பதம் க்காண்ட ்பகுதி்களில் ்காணப்படுகிறது.
வவதியியல் ்பணபு்கள: க்பாட்்டாஷ் மறறும் ்பாஸவ்பட், 
சத்து்கள குளறவா்கவும், ்கனிசமான அளவில் 
உபபுக்்களரசல், உயிரினப க்பாருட்்கள 10- 40 சதவீதம் 
வளரக் ்காணப்படுகிறது.
தன்ளம: ஈரத்தன்ளமயு்டன் இளல மக்ள்கக் க்காணடும் 
்கருளம நிறத்திலும் உளளது.

வ்கரளாவில் 
வ்காட்்டயம் மறறும் 
ஆலபபுளழ 
மாவட்்டங்கள, ஒடிசா 
தமிழநாடு ்க்டற்களரப 
்பகுதி்கள, வமறகு 
வங்கத்தில் உளள 
சுந்தரவனப ்பகுதி்கள, 
பீ்கார, உத்தர்காணட் 
மாநிலத்தில் ்பல 
மாவட்்டங்கள.
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பசயல்்பொடுகள்
கீழக்்கண்ட அட்்டவளணளயப ்பயன்்படுத்தி வமற்கண்ட மண வள்க்களின் நீரக்காள திறன் 

தன்ளம்களளப ்பட்டியலிடு்க.
மண்ணின ்பண்புகள்/தன்மகள் மணல் மண் மண்டி  களிமண்
நீரக்காளதிறன் குளறவு மத்திய அளவில் இருந்து அதி்கம் வளர அதி்கம்
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  3.2    நீர்ப்்பொசனம்
வவ்ளொண்  ்பயிர்களுக்கு  பசயற்்க 

மு்றையில்  நீ்ரக்  பகொண்டு  பசல்லும்  மு்றைக்கு 
நீர்ப்்பொசனம்  எனறு  அ்ழக்கப்்படுகிறைது. 
இந்தியா அதி்க கவப்பத்ளதயும் சீரறற ்பருவ்கால 
மளழபக்பாழிளவயும் க்காணடிருப்பதால், வறண்ட 
்காலங்களிலும் வவளாண ந்டவடிக்ள்க்களள 
வமறக்காளள நீரப்பாசனம் அத்தியாவசியமான 
ஒன்றா்க உளளது. இளததவிர, அதி்க கவப்பநிளல, 
வரு்டம் முழுவதும் ்பயிரச்சாகு்படி, அதி்க நீரத் 

வதளவயுளள ்பயிரச் சாகு்படி, வணி்க வவளாணளம 
மறறும் மணணின் நீர புகும் தன்ளம ஆகியவறறால் 
வவளாண நா்டான இந்தியாவிறகு நீரப்பாசனம் 
இன்றியளமயாததாகிறது.

3.2.1  நீர்ப்்பொசன ஆதொரஙகள் (அ) மூலஙகள்
நிலத்வதாறறம், மண, மளழப க்பாழிவு, நிலநீர 

மறறும் நிலத்தடி நீர இருபபு ஆறறின் இயல்பு 
(வறறும் ஆறு, வறறாத ஆறு) ்பயிர்களின் வதளவ்கள 
வ்பான்றவறறின் அடிப்பள்டயில் ்பல்வவறு 
வள்கயான நீரப்பாசன வள்க்கள ்பயன்்பாட்டில் 
உளளன.

்பாசன மூலங்களாவன:
�	கொல்வொய் நீர்ப் ்பொசனம்
�	கிணற்றுப் ்பொசனம் மற்றும்
�	ஏரிப் ்பொசனம்

அ. கொல்வொய் ்பொசனம்
்கால்வாய் ்பாசனம் இந்தியாவின் இரண்டாவது 

மறறும் முக்கியமான நீரப்பாசன ஆதாரமாகும். 
கமாத்த ்பாசன ்பரபபில் ்கால்வாய் ்பாசனத்தின் ்பரபபு 
24 சதவீதமாகும். (ஆதாரம் புளளியியல் புத்த்கம் 
2017). ( 2013-14 )

தாழவான மறறும் சமமான நிலப்பகுதி, ்பருமன் 
மிகுந்த வளமான மண, வறறாத நீர மூலங்கள 
மறறும் அதி்க நீரபிடிபபுக் க்காண்ட ்பகுதி்களில் 
்கால்வாய் ்பாசனம் முக்கிய ஆதாரமா்க உளளது. 

நீரப்பாசன வள்க்கள மறறும் ்பரப்பளவு

நீர்ப்்பொசனதின ்பரப்்ப்ளவு
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்கால்வாய்ப ்பாசனத்ளத இரணடு வள்கயா்கப 
பிரிக்்கலாம்.

1.  பவள்்ளப் ப்பருக்கு கொல்வொய்
இவவள்க ்கால்வாய்்களில் ஆறறிலிருந்து 

வநரடியா்க எவவித தடுப்பளண்களும் இன்றி 
தணணீர ்கால்வாய் மூலம் எடுக்்கப்படுகிறது. 
இவவள்க ்கால்வாய்்கள கவளளக் ்காலங்களில் 
தணணீளர திளச திருப்பப ்பயன்்படுவவதாடு 
மளழக்்காலங்களில் மட்டுவம ்பயன்்பாட்டில் 
இருக்கும்.

மண் சீரழிவு:
இந்தியாவில் மண சீரழிவு என்்பது ஒரு 

முக்கிய பிரச்சளனயா்க உளளது. இந்திய 
விணகவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (IIRS), 
2015 ஆணடு அறிக்ள்கயின் ்படி 147 மில்லியன் 
கஹக்வ்டர நிலப்பரபபு மண அரிப்பால் 
்பாதிப்பள்டந்துளளது.

இந்திய மண வள்க்கள எதிரக்காளளும் 
சவால்்கள:
 1. மண அரிபபு (தாள அரிபபு, நீவராட்்ட 

மணணரிபபு, நீர ்பளள மணணரிபபு, 
்பளளத்தாக்கு மணணரிபபு).

 2. மண சீரழிவு
 3. நீர வதஙகுதல்
 4. உவரபபு மறறும் ்காரத்தன்ளம
 5. உபபு ்படிவு்கள-ஆகியனவாகும்.
மண் வ்ளப்்பொதுகொப்பும் மண்வ்ள 
வமலொண்்மயும்:
 1. ்காடு்கள உருவாக்்கம்
 2. அளண்கள மறறும் 

கு று க் ்க ள ண ்க ள 
்கட்டுதல்.

 3. அதி்க வமய்ச்சளலத் 
தடுத்தல்

 4. வமம்்பட்்ட ்பயிரச்சாகு்படி முளற்களளப 
பின்்பறறல்

  - சம உயரம் உழுதல் 
  - ்பயிறசுழறசி முளற
  - ்களர்கள ்கட்டுதல்
  - ்படிக்்கட்டு வவளாணளம 
  - ்பட்ள்ட ்பயிரி்டல்
  - ்காறகறதிர திளசயில் மரங்கள ந்டல்

நிளலத்த வவளாண நுட்்பத்ளதயும் 
மண வமலாணளமக்கு உ்கந்த ்பாது்காபபு 
முளற்களளப பின்்பறறுதல்.
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2.  வற்றைொத கொல்வொய்
இவவள்க ்கால்வாய்்கள வறறாத நதி்களின் 

குறுக்வ்க அளண்களள ்கட்டி நீரின் வ்பாக்ள்க 
சீர்படுத்தி ்பயன்்பாட்டிறகு க்காணடு வருதலாகும். 
நம் நாட்டில் க்பரும்்பாலான ்கால்வாய்்கள இந்தப 
பிரிவின் கீழ வருகின்றன. இவவள்க ்கால்வாய்்கள 
நீர்பாசனத்திறகு ்பயனுளளதா்க இருக்கிறது. 2014 
ஆம் ஆணடின் ்படி இந்தியாவில் சுமார 15.8 மில்லியன் 
கஹக்வ்டர நிலங்கள ்கால்வாய் ்பாசன வசதிளயப 
க்பறறுளளன. ்கால்வாய் ்பாசனத்தில் 60 சதவீதம் வ்ட 
இந்திய க்பரும் சமகவளி்களில் ்காணப்படுகின்றன. 
குறிப்பா்க உத்திரப பிரவதசம், ்பஞசாப, ஹரியானா, 
இராஜஸதான் மறறும் பீ்கார ஆகிய மாநிலங்களில் 
இளவ அதி்கம் உளளது. வமலும் கதன் மறறும் மத்திய 
இந்தியாவில், ஆந்திரபபிரவதசம், சத்தீஸ்கர, ஒடிசா 
மறறும் தமிழநாடு ஆகிய மாநிலங்களிலும் ்கால்வாய் 
்பாசனம் ்காணப்படுகிறது.

ஆ) கிணற்றுப் ்பொசனம்
கிணறு  என்பது  புவியில்  பசஙகுததொக 

வதொண்டப்்பட்ட  ்பள்்ளம்  அல்லது  ஆழ்து்்ள 
மூலம்  நிலததடி  நீ்ர  புவியின  வமற்்பரப்பிற்கு 
பகொண்டுவருதல்  ஆகும். இந்தியாவில் கமாத்த 
்பாசன ்பரப்பளவில் 62 சதவீதம் கிணறறு 
்பாசனத்தின் கீழ உளளது. இது நாட்டின் மலிவான 
மறறும் நம்்ப்கமான நீர்பாசன ஆதாரமா்க உளளது. 
மளழபக்பாழிவு குளறவான ்பகுதி்களிலும் ்கால்வாய் 
மறறும் ஏரிப்பாசனம் இல்லாதாப ்பகுதி்களிலும் 
கிணறறுப ்பாசனம் அவசியமாகிறது.

கிணறு்கள இரணடு வள்கப்படும் அளவ:
 1. திறைந்தபவளிக் கிணறுகள்
 2. ஆழ்து்்ளக் கிணறுகள்

2017-ஆம் ஆணடு இந்திய 
நீரப்பாசன புளளிவிவரப 
புத்த்கத்தின்்படி, 2013 – 2014 
ஆம் ஆணடு ்காலத்தில் கிணறறு 

்பாசனத்தின் கீழ சதவிகித ்பரப்பளவில் முதல் 5 
மாநிலங்கள க்காடுக்்கப்பட்டுளளன.

வ. 
எண்

மொநிலம்  ்பரப்்ப்ளவு 
சதவீதததில் 

1. உத்திரபபிரவதசம் 26.6
2. மத்தியப பிரவதசம் 14.6
3. இராஜஸதான் 13.1
4. குஜராத் 7.8
5. ்பஞசாப 7.1

1.   திறைந்த பவளிக் கிணறுகள்
நிலத்தடி நீர வ்பாதுமான அளவிறகு 

இருக்்கக் கூடிய ்பகுதி்களில் இவவள்கப ்பாசனம் 
்காணப்படுகின்றது. இப்பாசனம் ்கஙள்க சமகவளி, 
ம்காநதி, வ்காதாவரி, கிருஷ்ணா, ்காவிரி, நரமளத 
மறறும் த்பதி ஆறறுப ்பளளத்தாக்குப ்பகுதி்களில் 
அதி்கம் ்காணப்படுகிறது.

2.  ஆழ்தது்்ளக் கிணறு
ஆழத்துளளக் கிணறறு ்பாசனம் நிலத்தடி 

நீர மட்்டம் குளறவா்க உளள ்பகுதி்கள, மின் 
மிள்க ்பகுதி்கள மறறும் கமன்்பாளற்கள க்காண்ட 
்பகுதி்களில் வமறக்காளளப்படுகிறது. குஜராத், 
ம்காராஷ்டிரா, ்பஞசாப, மத்தியபபிரவதசம் மறறும் 
தமிழநாடு ஆகிய மாநிலங்களில் இப்பாசனம் 
அதி்களவில் ்காணப்படுகிறது.

இ) ஏரிப்்பொசனம்
ஏரி  என்பது  புவியின  வமற்்பகுதியில் 

இயற்்கயொக  அல்லது  மனிதனொல் 
உருவொக்கப்்பட்ட  ஒரு  தொழ்வொன  நீர்  வதஙகும் 
்பகுதியொகும். க்பாதுவா்க இளவ ஆறறின் குறுக்வ்க 
ஏற்படுத்தப்பட்டு ஏரிளயச் சுறறிலும் ்களர்கள 
்கட்்டப்படுகின்றன. இஙகு நீளரச் வச்கரித்து 
வவளாணளம மறறும் இதர வதளவ்களுக்கும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. ஏரிப்பாசனம் இந்தியாவின் 
மி்கப ்பழளமயான ்பாசன முளறயாகும். 
இப்பாசனமுளற ஏரி்கள மறறும் குளங்களளயும் 
உளள்டக்கியது.

கீழக்்கண்ட அட்்டவளணயில் ஏரிப்பாசனத்தில் 
முதன்ளமயா்க உளள 5 மாநிலங்களளக் 
்காணலாம்.

வ. 
எண்

மொநிலததின 
ப்பயர்

்பரப்பு லட்சம் 
பெக்வடர் (2013 – 14)

1. தமிழநாடு 3.78
2. ஆந்திரபபிரவதசம் 3.40
3. மத்தியபபிரவதசம் 2.64
4. கதலுங்கானா 2.30
5. ்கரநா்ட்கா 1.54

(ஆதாரம் – இந்தியாவின் நீரப்பாசன புளளி 
விவர வரு்டாந்திர புத்த்கம் – 2017)

தீ்ப்கற்ப இந்தியாவில் ஏரிப்பாசனம் சிறந்து 
விளங்க கீழக்்கண்ட ்காரணி்கள முக்கியமானளவ-
்களாகும்.
  1) ்கடினமானப ்பாளற்களும் சமமறற 

நிலத்வதாறறம் உளள ்பகுதி்களில் 
்கால்வாய்்கள, மறறும் கிணறு்கள 
வதாணடுவதறகு ்கடினமா்க உளளது.
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3.2.2   ்பல்வ�ொக்கு ஆற்றுப் ்பள்்ளததொக்குத 
திட்டம்

இது  ஒரு  அறிவியல் 
மு்றையிலொன  நீர்வ்ள 
வமலொண்்ம  திட்டமொகும். 
ஆற்றின  குறுக்வக  ்பல்வவறு 
வ � ொ க் க ங க ளு க் க ொ க 
அ்ணக்்ளக்  கட்டுவதொல் 
இ்வ  ்பல்வ�ொக்கு  ஆற்றுப் 
்பள்்ளததொக்குத திட்டஙகள் எனறு அ்ழக்கப்்படுகிறைது. 
நீரப்பாசனம், நீரமின் உற்பத்தி, குடிநீர மறறும் 
கதாழிறசாளலக்கு நீர வழஙகுதல், கவளளத்தடுபபு, 
மீன்வள வமம்்பாடு, நீர வழிப வ்பாக்குவரத்து 
வ்பான்றளவ இதன் ்பல்வவறு வநாக்்கங்களாகும்.
நீர மின் சக்தி மறறும் நீரப்பாசனம் ஆகியளவ 
க்பரும்்பாலான ்பல்வநாக்கு ஆறறுப ்பளளத்தாக்குத் 
திட்்டத்தின் முக்கிய வநாக்்கங்களாகும்.

குளறந்த அளவு நீரில் 
அதி்க ம்கசூளல க்பறுதல் 
மறறும் தணணீர ்பயன்்பாட்ள்ட 
வமம்்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்்ட திட்்டம் 

பிரதொன  மந்திரி  கிருஷி  சிஞசொயி  வயொஜனொ – 
(PMKY) ஆகும்.

நீர வமலாணளமளய அதி்கரிக்கும் 
வநாக்்கத்வதாடு மத்திய அரசு நன்னீர ்பாசன 
திட்்டத்ளத அறிமு்கப ்படுத்தியுளளது. நீர 
வசமிபபு மறறும் ்பாது்காபபு கதாழில் நுட்்பங்கள 
விவசாயி்களள ஊக்குவிக்கும் வள்கயில் கசாட்டு 
நீர கதளிப்பான் வ்பான்ற கதாழில் நுட்்பங்கள 
வவளாண துளறயில் உருவாக்்கப்பட்டுளளன.

நுணநீர ்பாசனத் திட்்டத்தில் ஐந்து 
மாநிலங்கள மட்டும் சுமார 78 சதவீத நீரப்பாசன 
வசதிளய க்பறறுளளது. அளவ ஆந்திரப்பிரவதசம், 
கர்�ொடகொ,  குஜரொத,  மகொரொஷட்ரொ மறறும் 
தமிழ்�ொடு.

  2) இயறள்கயா்க உருவான ்பளளங்கள 
நீரவதக்்கங்களா்க ்பயன்்படுகின்றன.

  3) இப்பகுதியில் வறறாத ஆறு்கள இல்லாளம.
  4) நீரபு்காப ்பாளற்களில் நீர ்கசிவு ஏற்ப்டாது.
  5) குளறவான மக்்கள கதாள்கப ்பரவலும் 

குளறவான வவளாண நிலங்களும் உளளது.

�வீன நீர்ப்்பொசன மு்றைகள்:
இந்தியாவில் ்பல நவீன நீரப்பாசன 

முளற்கள ்பயன்்பாட்டில் உளளன. அவறறில் 
முதன்ளமயானளவ, பசொட்டு நீர்ப்்பொசனம், பதளிப்பு 
மு்றை  ்பொசனம் மறறும் ்மயச்சுழல்  நீர்ப்்பொசனம் 
ஆகியனவாகும்.

பசொட்டுநீர்  ்பொசனம்  என்பது  தொவரஙகளின 
வவர்ப்்பகுதிகளுக்கு  பசொட்டுநீரொகப் 
்பொய்ச்சுவதொகும்.  தாவர வவர்களின் சிறிய 
்பகுதி்களுக்கு ்பாய்ச்சப்பட்டு க்பரிய மரங்கள, 
வதாட்்டப ்பயிர்கள வ்பான்றளவ்கள வளரக்்கவும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

பதளிப்புப் ்பொசனம்:
பதளிப்புப் ்பொசனம் என்பது ப்பயருக்வகற்றைவொறு 

ம்ழப்  ப்பொழி்வப்  வ்பொனவறை  ்பயிர்களுக்கு 
நீர்ததுளிக்்ளத  பதளிப்்பதொகும். கதளிப்பான் 
்பயிர்களின் உயரத்திறவ்கறறவாறு மாறறி 4 
மீட்்டருக்கும் அதி்க உயரமான ்பயிர்களுக்குக் 
கூ்ட ்பயன்்படுத்தலாம். குறிப்பா்க ்கரும்பு மறறும் 
வசாளப்பயிர்களுக்கு இவவள்க ்பாசனம் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 

பதளிப்புப் ்பொசனம்

்மய சுழற்சி நீர்ப்்பொசனம்:
இது நீரச்சக்்கரம் அல்லது வட்்ட சுழறசி 

நீரப்பாசனம் என்றும் அளழக்்கப்படுகிறது. 
இம்முளறயில் ்கருவியின் ளமயப்பகுதி சுழன்று 
க்காணடும் கதளிப்பான்்கள மூலம் ்பயிர்களுக்கு 
நீரத் கதளிபபு முளற வமறக்காளளப்படுகிறது.
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  3.3    வவ்ளொண்்ம
வவ்ளொண்்ம  என்பது  குறிப்பிடப்்பட்ட 

்பயிர்க்்ள  உற்்பததி  பசய்தும்  மற்றும் 
கொல்�்டக்்ள  வ்ளர்ததும்  மக்களுக்கு 
உண்வயும் கொல்�்டகளுக்கு தீவனத்தயும், 
�ொர் மற்றும்  வத்வயொன  இதர  ப்பொருட்க்்ள 
வழஙகுவதொகும். இந்தியா கதாழில் துளறயில் 
வவ்கமா்க வளரந்து வரும் நாக்டன்றாலும் 
வவளாணளம மூலம் 50 சதவீதத்திறகும் 
வமலான மக்்களுக்கு வவளலவாய்பள்பயும், 
நாட்டின் கமாத்த வருமானத்தில் 25 
சதவீதத்ளதயும் நாட்டிறகு அளிக்கின்றது.

3.3.1   வவ்ளொண்்ம்ய நிர்ணயிக்கும் 
கொரணிகள்

இந்திய வவளாணளமளய ்பல ்காரணி்கள 
நிரணயிக்கின்றன. அவறறில் சில முக்கியக் 
்காரணி்களாவன.
  1) இயறள்கக் ்காரணி்கள : நிலத்வதாறறம், 

்காலநிளல மறறும் மண

  2) அளமபபு சார ்காரணி்கள : வவளாண 
நிலத்தின் அளவு, நில வாரம் முளற மறறும்  
நிலச்சீரதிருத்தங்கள

  3) உட்்கட்்டளமபபு ்காரணி்கள : நீரப்பாசனம், 
மின்சாரம், வ்பாக்குவரத்து, வரவு, சந்ளத, 
்காபபீடு மறறும் வசமிபபு வசதி்கள, 

  4) கதாழில்நுட்்பக் ்காரணி்கள : வீரிய விளத்கள, 
இரசாயன உரங்கள, பூச்சிக்க்கால்லி்கள 
மறறும் இயந்திரங்கள .

3.3.2  வவ்ளொண்்மயின வ்ககள்
்பல்வவறு இயறள்கச் சூழல் மறறும் 

்கலாச்சாரம் ்காரணமா்க இந்தியாவில் ்பல்வவறு 
வவளாணமுளற்கள மறறும் ்பயிரசாகு்படி முளற்கள 
பின்்பறறப்படுகின்றன.

அ)  தனனி்றைவு வவ்ளொண்்ம
இந்தியாவில் ்கணிசமான அளவு விவசாயி்கள 

தன்னிளறவு வவளாணளம முளறளய 
பின்்பறறுகிறார்கள. இம்முளறயில் விவசாய 

்பல்வ�ொக்கு திட்டததின 
ப்பயர்

ஆறுகள் ்பயன்டயும் 
மொநிலஙகள்

நீர்ப்்பொசனம்  
(சதுர. கி.மீ)

நீர்மினசக்தி 
(பமகொவொட்)

தாவமாதர ்பளளத்தாக்கு திட்்டம் தாவமாதர வமறகுவங்கம், ஜார்கணட் 5,150 260

்பக்ரா நங்கல் திட்்டம் (உலகின் 
க்பரிய புவி ஈரபபு அளண)

சட்லஜ் ்பஞசாப, ஹரியானா, 
இராஜஸதான்

52,609 1500

ஹிராகுட் திட்்டம் (உலகின் 
மி்க நீளமான அளண)

ம்காநதி ஒடிசா 1,41,600 347.5

வ்காசி திட்்டம் வ்காசி, (பீ்காரின் 
துயரம்)

பீ்கார மறறும் வந்பாளம் 8,750 19.2

துங்க்பத்ரா திட்்டம் துங்க்பத்ரா ஆந்திரப பிரவதசம் மறறும் 
்கரநா்ட்கா

1968 35

கதகிரி அளண ்பகிரதி உத்தர்காணட் 6000 1000

சம்்பல் ்பளளத்தாக்குத் திட்்டம் சம்்பல் இராஜஸதான்மறறும் 
மத்தியபபிரவதசம்

- -

நா்காரஜஜுன சா்கர திட்்டம் கிருஷ்ணா ஆந்திரப பிரவதசம் - -

சரதார சவராவர திட்்டம் நரமளத மத்தியபபிரவதசம், 
ம்காராஷ்டிரா, இராஜஸதான்

18450 250

இந்திரா ்காந்தி ்கால்வாய்த் 
திட்்டம்

சட்லஜ் இராஜஸதான், ்பஞசாப, 
ஹரியானா

- -

வமட்டூர அளண ்காவவரி தமிழநாடு - 40
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நிலவுள்டளம சிறிய அளவிலானது. விவசாயி்கள 
ஏழளமயா்க இருப்பதால், இயந்திரங்கள மறறும் 
அதி்க கசலவு க்காண்ட நவீன யுத்தி்களள 
்பயன்்படுத்த முடிவதில்ளல. க்பரும்்பாலும் 
குடும்்ப உறுபபினர்களின் உதவியு்டன் சாகு்படி 
கசய்யப்பட்டு நிலத்தின் கமாத்த விளளச்சலின் 
க்பரும் ்பகுதிளய குடும்்ப உறுபபினர்களால் 
நு்கரப்பட்டு மீதம் உளளளவ அருகில் உளள 
சந்ளதயில் விற்பளன கசய்யப்படுகிறது. உணவுப 
்பயிர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்்கப்பட்்டாலும் 
்கரும்பு, எணகணய் வித்துக்்கள, ்பருத்தி ,சணல் 
மறறும் புள்கயிளல ஆகியளவ சிறிய அளவில் 
்பயிரி்டப்படுகின்றன. ்பாரம்்பரிய விவசாய 
முளறயாதலால் குளறவான உற்பத்திளய 
அளிக்கிறது. ்பஞசாப இராஜஸதானின் சில ்பகுதி்கள, 
உத்திரபபிரவதசம் மறறும் மத்தியபபிரவதச 
மாநிலங்களின் சில்பகுதி்களில் இவவள்க 
வவளாணமுளற பின்்பறறப்படுகிறது.
ஆ)  இடப்ப்பயர்வு வவ்ளொண்்ம

இவவள்க வவளாணளம ்பழஙகுடி இன 
மக்்களால் ்காடு்களில் ஒரு சிறிய ்பகுதியிலுளள 
மரங்களள அ்கறறி சாகு்படி கசய்யப்படுகிறது.இரணடு 
அல்லது மூன்றாணடு்கள சாகு்படிக்குப பிறகு, 
மணணின் வளம் குளறவதால் அவவி்டத்ளதக் 
ள்கவிட்டு மக்்கள வவகறாரு புதிய இ்டத்திறகுச் 
கசல்வர. இவவாறா்க இது கதா்டரச்சியா்க நள்டக்பறும் 
சில உணவு்பயிர்களும், ்காய்வள்க ்பயிர்களும் 
மனித உளழபபின் மூலம் ்பயிரி்டப்படுகிறது. இளவ 
’கவட்டுதல்’ மறறும் ’எரித்தல்’ வவளாணளம என்றும் 
அளழக்்கப்படுகிறது.

இந்தியொவில் உள்்ள இடப்ப்பயர்வு 
வவ்ளொண்்மயின ்பல்வவறு ப்பயர்கள்

ப்பயர் மொநிலம்
ஜூம்
க்பான்னம்
க்பாடு
பீவார, மாசன், 
க்பன்்டா, பீரா

அசாம்
வ்கரளா
ஆந்திரபபிரவதசம் மறறும் 
ஒடிசா
மத்தியபபிரவதசத்தின் 
்பல்வவறு ்பகுதி்கள

இ) தீவிர வவ்ளொண்்ம
தீவிர வவளாணளம எனப்படுவது 

இயந்திரங்கள மறறும் ்பல்வவறு நவீன யுக்தி்கள 
மூலம் உற்பத்திளய அதி்கப்படுத்துவதாகும். சிறிய 
நிலத்தில் பூச்சிக் க்கால்லி்கள,்களளக்க்கால்லி்கள 
மறறும் இரசாயன உரங்களள அதி்கமா்க 
்பயன்்படுத்தி அதி்க்பட்ச விளளச்சளள க்பறுவது 
இதன் வநாக்்கமாகும். இந்த இயந்திரமயமாக்்கல் 
மறறும் தீவிரப்படுத்துதல் மூலம் சிறிய அளவில் 
வளரக்்கப்பட்்ட ்கால்நள்ட்களின் எணணிக்ள்களய 

குறிப்பா்க ்பசுக்்கள, ்பன்றி்கள, வ்காழி்கள வ்பான்ற 
விலஙகு்களள க்பரிய ்பணளண்கள மூலம் 
வளரக்்க வழிவள்க கசய்கிறது. இந்தியாவில் ்பஞசாப 
இராஜஸதானின் சில ்பகுதி்கள, உத்தரபபிரவதசம் 
மறறும் மத்தியபபிரவதசப ்பகுதி்களில் இத்தீவிர 
வவளாணளம முளற பின்்பறறப்படுகிறது.
ஈ) வறைண்ட நில வவ்ளொண்்ம

நீர ்பாசன வசதி இல்லாத வறண்ட ்பகுதி்களில் 
இவவள்கயான வவளாணமுளற பின்்பறறப்பட்டு 
வருகிறது. இந்தப ்பகுதி்களில் ்பயிரி்டப்படும் 
்பயிர்கள வறட்சிளய தாங்கக் கூடியளவ. ்பாசன 
வசதி உதவியு்டன் ்பயிரி்டப்படும் ்பயிர்களும் 
இவவவளாணளமயின் கீழ ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 
இத்தள்கய சூழநிளலயில் விளளச்சல் க்பாதுவா்க 
குளறவா்கவவ இருக்கும். க்பரும்்பாலான ்பகுதி்களில் 
ஒரு ஆணடிறகு ஒரு ்பயிர மட்டுவம ்பயிரி்டப்படுகின்றது. 
இது இராஜஸதான், குஜராத், மத்தியபபிரவதசம் 
வ்பான்ற வறண்ட ்பகுதி்களில் நள்டக்பறுகிறது.
உ) கலப்பு வவ்ளொண்்ம

கலப்பு  வவ்ளொண்்ம  என்பது  ்பயிரிடுதலுடன 
கொல்�்ட  வ்ளர்ப்பு,  வகொழி  வ்ளர்ப்பு,  மீன 
வ்ளர்ப்பு,  வதனீ  வ்ளர்ப்புகள்  வ்பொனறைவற்்றை 
உள்்ளடக்கியதொகும்.  விவசொயிகளின  ்பல 
வத்வக்்ள இது பூர்ததி பசய்கிறைது.

கலப்பின விவசொயம்
ஊ) ்படிக்கட்டு மு்றை வவ்ளொண்்ம

இவவவளாணளம முளறயானது 
மளலபபிரவதசங்களில் பின்்பறறப்படுகிறது. 
இப்பகுதி நிலங்கள இயறள்கயா்கவவ சரிவு 
அளமபள்ப க்காண்டளவ மளலச்சரிவுப ்பகுதி்கள 
சமப்படுத்தப்பட்டு நிலத்ளத நிளலயான வவளாண 
்பகுதி்கள வ்பாலவவ ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 
ஏகனனில் சமமான நிலப்பகுதி குளறவா்க 
இப்பகுதி்களில் உளளது. ்படிக்்கட்டு நிலங்கள சிறிய 
சமமான நிலப்பகுதி்களா்க உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
மளலச் சரிவு்களில் உளள ்படிக்்கட்டுமுளற 
அளமபபு மண அரிபள்ப தடுக்கிறது. இந்தியாவில் 
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்பஞசாப, வம்காலயா, ஹரியானா, உத்திரபபிரவதசம், 
இமாச்சலபபிரவதசம் மறறும் உத்தர்காணட் வ்பான்ற 
மாநிலங்களில் ்படிக்்கட்டுமுளற வவளாணளம 
பின்்பறறப்படுகிறது.

்படிக்கட்டு மு்றை சொகு்படி 

 3.4   இந்தியொவின முக்கியப் ்பயிர்கள்
இந்தியாவின் சாகு்படியாகும் முக்கியப 

்பயிர்களள நான்கு பிரிவு்களா்க பிரிக்்கலாம்.
 1. உணவுப ்பயிர்கள – வ்காதுளம, 

மக்்காச்வசாளம், திளனப்பயிர்கள, ்பருபபு 
இன்னும் பிற.

 2. வாணி்பப ்பயிர்கள - ்கரும்பு, புள்கயிளல, 
்பருத்தி, சணல், எணகணய் வித்துக்்கள

 3. வதாட்்டப்பயிர்கள - வதயிளல, ்காபி, இரப்பர
 4. வதாட்்டக்்களலப ்பயிர்கள - ்பழங்கள, 

மலர்கள, மறறும் ்காய்்கறி்கள

1. உணவுப்்பயிர்கள்
அதி்க மக்்கள கதாள்க ்காரணமா்க 

இந்திய வவளாணளம க்பரும்்பாலும் உணவுப 
்பயிர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. உணவுப 
்பயிர்களில் தானியங்கள மறறும் ்பருபபு வள்க்கள 
அ்டஙகும் இதில் அரிசி வ்காதுளம, ்கம்பு, வசாளம், 
மக்்காச்வசாளம், ்பாரலி, வ்கழவரகு, ்பயறு மறறும் 
்பருபபு வள்க்கள ஆகியன முக்கியமானளவயாகும்.

இந்தியவவ்ளொண்்பருவகொலஙகள்
வவ்ளொண்்பருவம் முக்கியப்்பயிர்கள்

வடமொநிலஙகள் பதனமொநிலஙகள்
கொரிிஃப் ்பருவம்  
(ஜூன பசப்டம்்பர்)

கநல், ்பருத்தி, மக்்காச் வசாளம், வசாளம், ்கம்பு, 
உளுந்து

கநல், வ்கழவரகு, மக்்காச்வசாளம், ்கம்பு, 
நிலக்்க்டளல

ரொபி ்பருவம்  
(அக்வடொ்பர்-மொர்ச்)

வ்காதுளம, ்பருபபு, ஆலிவிளத்கள, ்கடுகு, 
்பாரலி

கநல், மக்்காச்வசாளம், வ்கழவரகு, 
நிலக்்க்டளல, ்கம்பு

்சயத ்பருவம்  
(ஏப்ரல்-ஜூன)

்காய்்கறி்கள, ்பழங்கள, திளணப ்பயிர்கள கநல், ்காய்்கறி்கள, தீவனப ்பயிர்கள

ப�ல்

கநல் இந்தியாவின் பூரவீ்கப ்பயிராகும். 
உல்களவில் கநல் உற்பத்தியில் சீனாவிறகு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா இரண்டாம் இ்டத்ளத 
வகிக்கிறது. இது அயனமண்டலப ்பயிராகும். 
240C சராசரி கவப்பநிளலயும், 150 கச.மீ ஆணடு 
மளழயளவும் உளள ்பகுதி்களில் ்பயிரி்டப்படுகிறது. 
வளமான ்களிமண அல்லது வண்டல் மண கநல் 
சாகு்படிக்கு ஏறறது. கநல் ்பயிரி்ட அதி்கமான 
கதாழிலாளர்கள வதளவப்படுகிறார்கள. இந்தியாவில் 
கநல் மூன்று முளற்களில் ்பயிரி்டப்படுகிறது.
 1. விளதத் தூவல் முளற
 2. ஏர உழுதல் (அ) துளளயிடும் முளற
 3. நாறறு நடுதல் முளற 
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வசொ்ளம்:
நம் நாட்டின் மூன்றாவது முக்கிய 

உணவுப்பயிர வசாளம் ஆகும். இது ஆபபிரிக்்காளவ 
பூரவி்கமா்கக் க்காண்ட ்பயிராகும். இப்பயிர 
வறட்சியான ்காலநிளலயிலும் நன்கு வளரக் 
கூடியது. இத்தானியத்தில் ்காரவ்பா-ளஹட்வரட், 
புரதச்சத்து, தாதுக்்கள மறறும் ளவட்்டமின்்கள 
நிளறந்துளளன. இது க்பரும்்பாலான ஏளழ 
மக்்களுக்கு மலிவான உணவா்க விளஙகுகிறது. 
இது நாட்டின் ்பல ்பகுதி்களில் ்கால் நள்ட 
தீவனமா்கவும் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. தீ்ப்கற்ப 
இந்தியாவின் ஒரு முக்கியப்பயிரா்கவும் இது 
விளஙகுகிறது. ம்காராஷ்ட்ரா, ்கரநா்ட்கா மறறும் 
மத்தியபபிரவதசம் வ்பான்ற மாநிலங்கள இவறறின் 
முதன்ளமயான உற்பத்தியாளர்களாகும்.

கம்பு:
்கம்பு ஆபபிரிக்்காளவ பூரவீ்கமா்கக் க்காண்ட 

ஒரு ்பயிராகும். இது ஏளழ மக்்களின் ஒரு முக்கிய 
உணவுப ்பயிராகும். ்கம்பு ்பயிரின் தணடுப்பகுதி 
்கால்நள்ட்களுக்கு தீவனமா்கவும் வீட்டுக்கு கூளற 
வவய்வதறகும் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. இது வறண்ட 
்பகுதி்களில் நன்கு வளரக்கூடியது. இந்தியாவில் 
இராஜஸதான் முதன்ளம உற்பத்தியாளரா்கவும் 
அளதத் கதா்டரந்து உத்திரபபிரவதசம், ஹரியானா, 
குஜராத் மறறும் ம்காராஷ்ட்ரா ஆகிய மாநிலங்கள 
அதி்க உற்பத்திளய தரு்பளவ்களா்கவும் உளளன. 

வொற்வகொது்ம (்பொர்லி):
்பாரலி நம் நாட்டின் முக்கியமான தானியப 

்பயிர்களுள ஒன்றாகும். இது ஏளழ்களின் முக்கிய 
உணவா்க மட்டும் இல்லாமல் ்பாரலி நீர, பீர மறறும் 
விஸகி தயாரிப்பதறகும் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 
இராஜஸதான் மறறும் உத்திரபபிரவதசம் 
மாநிலங்கள இரணடும் இவறறின் முதன்ளம 
உற்பத்தியாளர்கள ஆகும்.

்பருப்பு வ்ககள்
்பருபபு வள்க்கள அவளர இனத்ளதச் சாரந்த 

்பல ்பயிர்களள உளள்டக்கியதும் தாவர புரதச்சத்து 
கசறிந்ததும் ஆகும். இளவ மனிதர்களுக்கு 
உணவா்கவும், ்கால்நள்ட்களுக்கு தீவனமா்கவும் 
்பயன்்படுகிறது. இளவ வளிமண்டல ளநட்ரஜளன 
கிரகித்து மண வளத்ளத அதி்கரிக்கின்றது. எனவவ 
இப்பயிர்கள ்பயிரசுழறசி ்பயிரி்டல் முளறயில் 
வழக்்கமா்க ்பயிரி்டப்படுகிறது. உலகில் அதி்க 
்பருபபு உற்பத்திளய கசய்யும் நாடு இந்தியாவாகும். 
மத்தியபபிரவதசம், உத்திரபபிரவதசம், இராஜஸதான், 
ம்காராஷ்ட்ரா மறறும் ஆந்திரபபிரவதச மாநிலங்கள 
்பருபபு உற்பத்தியில் முதன்ளம மாநிலங்களாகும்.

அதி்க விளளச்சல் தரும் விளத்களான (CR 
தொன 205, A.R. தொன 306 ,CRR 451, வ்பான்றளவ) 
அதி்கரித்ததன் ்காரணமா்க ்பல ்பழளமயான கநல் 
வள்க்கள மளறந்து வ்பாயிறறு. வமறகு வங்கம், 
(முதல் மாநிலம்) உத்திரபபிரவதசம், ்பஞசாப, 
தமிழநாடு, ஆந்திரப பிரவதசம், பீ்கார, சத்தீஸ்கர, 
ஒடிசா, அசாம் மறறும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள 
2016 ஆம் ஆணடு நிலவரப்படி அரிசி உற்பத்தியில் 
முதல் 10 இ்டங்களில் உளளன.

ப�ல் சொகு்படி
வகொது்ம:

கநற ்பயிருக்கு அடுத்தாற வ்பால் இரண்டாவது 
முக்கிய உணவுப ்பயிரா்க விளஙகுவது வ்காதுளம 
ஆகும். நாட்டின் ்பயிர சாகு்படி ்பரபபில் 24 
சதவீதமும், கமாத்த உணவுப ்பயிர உற்பத்தியில் 54 
சதவீத ்பஙள்கயும் வ்காதுளம வகிக்கிறது. இப்பயிர 
விளதக்கும் ்பருவத்தில் 10-15°C கவப்பமும், 
முதிரும் ்பருவத்தில் 20-25°C கவப்பநிளலயும் 
வதளவப்படுகிறது. சுமார 85 சதவீதத்திறகும் வமலான 
வ்காதுளம உற்பத்தி உத்தரபபிரவதசம், ்பஞசாப, 
ஹரியானா, இராஜஸதான், மத்தியபபிரவதசம் ஆகிய 
ஐந்து மாநிலங்களிலிருந்து கிள்டக்கிறது. இளதத் 
தவிர ம்காராஷ்ட்ரா மறறும் குஜராத் மாநிலங்களின் 
்கரிசல் மண பிரவதசமும் வ்காதுளம உற்பத்தியில் 
ஒரு முக்கிய ்பங்களிபபிளன அளிக்கிறது
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்பருததி:
்பருத்தி இந்தியாவின் முக்கியமான 

வாணி்பப்பயி்களுள ஒன்றாகும். இது இந்தியாவின் 
மி்கப க்பரிய கதாழிறசாளல பிரிவுக்கு மூலப 
க்பாருட்்களள அளிக்கிறது. ்பருததி  உற்்பததியில் 
சீனொவிற்கு அடுதத்படியொக இரண்டொவது இடததில் 
இந்தியொ  உள்்ளது. குஜராத், ம்காராஷ்டிரா, 
ஆந்திரபபிரவதசம் மறறும் ்பஞசாப ஆகிய நான்கு 
மாநிலங்கள கமாத்த ்பருத்தி உற்பத்தியில் 79% 
்பங்களிபள்ப வழஙகுகின்றன.

சணல்:
சணல் ஒரு கவப்பமண்டல இளழப்பயிராகும். 

இது வண்டல் மணணில் நன்கு வளரும்.இது 
சணல் கதாழிறசாளலக்கு மூலபக்பாருளள 
அளிக்கிறது. வ்கானிபள்ப்கள, ்கம்்பளங்கள, 
்கயிறு, நூலிளழ்கள, வ்பாரளவ்கள, துணி்கள, 
தார்பாலின், திளரச்சீளல்கள வ்பான்ற க்பாருட்்கள 
தயாரிக்்க சணல் நார ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 
சணல் ்பயிரிடுவதிலும் உற்பத்தியிலும் வமறகு 
வங்க மாநிலம் முதலி்டத்தில் ளவகிக்கிறது. பீ்கார, 
அசாம் மறறும் வம்காலயா சணல் ்பயிரிடும் மறற 
மாநிலங்களாகும்.

எண்பணய் விததுக்கள்:
இந்தியர்களின் உணவில் க்காழுபபு 

சத்துளவ அதி்கம் அளிப்பது எணகணய் வித்துக்்கள 
ஆகும். நிலக்்க்டளல, ்கடுகு, எள, ஆளி விளத, 
சூரிய்காந்தி, ஆமணக்கு, ்பருத்தி விளத்கள, ளநஜர 
விளத்கள வ்பான்றளவ முக்கியமான எணகணய் 
வித்துக்்கள ஆகும். இவறறின் எணகணய் மறறும் 
பிணணாக்கு்கள, மசகு எணகணய், வாரனிஷ், 
மருந்துப க்பாருட்்கள வாசளனபக்பாருட்்கள, கமழுகு, 
வசாபபு, உரம் ்கால்நள்டத்தீவனம் வ்பான்றளவ 
தயாரிக்்கப்பயன்்படுகின்றன.

இந்தியொவில்  குஜரொத  மொநிலம்  எண்பணய் 
விததுக்கள்  உற்்பததியில்  முதலிடததில்  உள்்ளது. 
இராஜஸதான், மத்தியபபிரவதசம், ம்காராஷ்ட்ரா 
மறறும் ஆந்திரபபிரவதசம் எணகணய் வித்துக்்கள 
உற்பத்தி கசய்யும் பிற முக்கிய மாநிலங்களாகும். 
நிலக்்க்டளல உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு 
அடுத்த்படியா்க உலகில் இரண்டாவது இ்டத்ளத 
இந்தியா வகிக்கிறது.

3. வதொட்டப்்பயிர்கள்: 
வதாட்்டப்பயிர்கள ஏறறுமதி கசய்யும் 

வநாக்்கத்து்டன் ்பயிரி்டப்படுகிறது. இளவ 
மளலச்சரிவு்களில் க்பரிய எஸவ்டட் ்பணளண்களா்க 
உளளது. ்க்டற்களரப ்பகுதி்களுக்கு அரு்காளமயில் 

2. வொணி்பப் ்பயிர்கள்
வணி்க வநாக்்கத்திற்கா்க ்பயிரி்டப்படும் 

்பயிர்களள வாணி்பப்பயிர்கள என அளழக்கிவறாம். 
வாணி்பப்பயிர்கள ்கரும்பு, புள்கயிளல, 
இளழப்பயிர்கள (்பருத்தி மறறும் சணல்) மறறும் 
எணகணய் வித்துக்்களள உளள்டக்கியதாகும்.

கரும்பு:

இந்தியொ - ்பணப் ்பயிர்கள்

்கரும்பு இந்தியாவின் மி்க முக்கியமான 
வாணி்பப்பயிராகும். இந்தியா ்கரும்பில் உலகின் 
இரண்டாவது க்பரிய உற்பத்தியாளராகும். இப்பயிர 
சரக்்களர கதாழிறசாளலக்கு மூலப க்பாருளள 
அளிக்கிறது. இது நம் நாட்டின் இரண்டாவது 
க்பரிய கதாழிறசாளல பிரிவாகும். சரக்்களர 
உற்பத்திளய தவிர கவல்லம், நாட்டுச்சக்்களர, 
சாராய கதாழிறசாளலக்்கான ்கரும்புச்சாறு 
மறறும் ்காகித கதாழிறசாளலக்கு வதளவயான 
்கரும்பு சக்ள்க்களளயும் அளிக்கிறது. சரக்்களர 
உற்பத்தியில் �ம் �ொடு கியூ்பொ மற்றும் பிவரசிலுக்கு 
அடுதது  ்படியொக  மூனறைொவது  இடததில்  உள்்ளது. 
இந்தியாவில் உததிரப்பிரவதசம் இதன் முதன்ளம 
உற்பத்தியாளராகும். அதளனத் கதா்டரந்து 
ம்காராஷ்ட்ரா, ்கரநா்ட்கா, தமிழநாடு மறறும் குஜராத் 
ஆகியளவ ்கரும்பு அதி்கம் உற்பத்தி கசய்யும் பிற 
மாநிலங்களாகும்.
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்பயிரிடுதல் இவறறின் ஏறறுமதிக்கு உ்கந்ததா்க 
அளமயும். வதயிளல, ்காபி, இரப்பர மறறும் 
வாசளனப க்பாருட்்கள ஆகியளவ இந்தியாவின் 
முக்கியத் வதாட்்டப ்பயிர்களாகும்.

வதயி்ல:
வதயிளல அயன மண்டல மறறும் 

உ்பஅயன மண்டல ்காலநிளல்களில் வளரும் 
ஒரு ்பசுளமயான தாவரமாகும். வதயிளல ்பயிரி்ட 
அதி்க கதாழிலாளர்களும், மிதமான நிழலும், 
அதி்க மளழயளவும் வதளவ. ஆனால் வவர்களில் 
தணணீர வதங்காமல் இருக்்க வவணடும். 
இந்தியாவில் ்பயிரி்டப்படும் இரணடு முக்கிய 
வதயிளல வள்க்கள. 
 1. பூகி (BOHEA) – சீனொவின பிறைப்பிடம்
 2. அசொமிகொ  (ASSAMICA)  –  இந்தியொவின 

பிறைப்பிடம்
இவவிரணடின் ்கலபபின் மூலம் ்பல 

வீரியமுளள வதயிளல உருவாக்்கப்பட்டுளளன. 
உல்கத்வதயிளல உற்பத்தியில் சீனாவிறகு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா இரண்டாவது இ்டத்தில் 
உளளது. இந்தியாவில் வதயிளல உற்பத்தி கசய்யும் 
முதன்ளம மாநிலம் அசாம் ஆகும். தமிழநாடு, வ்கரளா 
மறறும் வமறகு வங்கம் வதயிளல ்பயிரிடும் மறற 
மாநிலங்களாகும்.

கொபி:
இளவ நிழல்்களில் நன்றா்க வளரக்கூடியது. 

்க்டல் மட்்டத்திலிருந்து சுமார 1000 மீ முதல் 1500 மீ 
உயரம் க்காண்ட மளலச் சரிவு்களில் நன்றா்க 
வளரகிறது.

்காபியில் இரணடு முக்கிய வள்க்கள உளளன.
அளவ:
 1. அரொபிகொ  –  தரம்  மிக்கதும்,  இந்தியொவில் 

அதிகம் ்பயிரிடப்்படுவதுமொகும்.
 2. பரொ்பஸடொ – தரம் கு்றைந்த வ்க

உல்க ்காபி உற்பத்தியில் இந்தியா 7 வது 
இ்டத்ளத வகிக்கிறது. இந்தியாவில் ்காபபி 
உற்பத்தியில் ்கரநா்ட்கம் முதன்ளமயான 
உற்பத்தியாளரா்க தி்கழகிறது. இம்மாநிலம் 
இந்திய உற்பத்தியில் 71 சதவீதத்ளதயும், உல்க 
உற்பத்தியில் 2.5 சதவீதத்ளதயும் அளிக்கிறது. 
(ஆதாரம் இந்திய ்காபி வாரியம் 2018).

இரப்்பர்:
1902 ஆம் ஆணடு வ்கரளாவில் முதன் முதலில் 

இரப்பர வதாட்்டம் உருவாக்்கப்பட்்டது. கவப்ப ஈரப்பத 
அயன மண்டல ்காலநிளல இரப்பர ்பயிரி்ட ஏறறதாகும். 

(கவப்பநிளல 20°C க்கும் அதி்கம், மளழபக்பாழிவு 
300 கச.மீக்கு வமல்) க்பரும்்பாலான இரப்பர 
வதாட்்டங்கள சிறு நில உள்டளமயாளர்களி்டம் 
உளளன. வ்கரளா தமிழநாடு, ்கரநா்ட்கா மறறும் 
அந்தமான் நிக்வ்கா்பர தீவு்கள இரப்பர உற்பத்தியில் 
முக்கியமான ்பகுதி்களாகும்.

�றுமணப் ்பயிர்கள்:
்பழங்காலம் கதாட்வ்ட நறுமணப 

க்பாருட்்களுக்கு இந்தியா உல்க பு்கழ க்பறறதாகும். 
இந்நறுமணப க்பாருட்்கள க்பரும்்பாலும் உணவிறகு 
சுளவயூட்டியா்கவும், மருந்துபக்பாருட்்கள மறறும் 
சாயங்கள தயாரிக்்கவும் ்பயன்்படுகிறது. மிளகு, 
மிள்காய், மஞசள, இஞசி, ஏலக்்காய், இலவங்கம், 
்பட்ள்ட மறறும் ்பாக்கு வ்பான்ற நறுமணப 
க்பாருட்்கள இந்தியாவில் ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 
வ்கரளா நறுமணப க்பாருட்்களள உற்பத்தி கசய்யும் 
இந்தியாவின் முதன்ளமயான மாநிலம் ஆகும்.

வதொட்டக்க்ல ்பயிர்கள்
வதொட்டக்  க்லப்  ்பயிர்கள்  என்பது  ்பழஙகள், 

மலர்கள்  மற்றும்  கொய்வ்கப்  ்பயிக்்ளக் 
குறிக்கிறைது. உ்டல்நலத்திறகுத் வதளவயான தாது 
சத்து்கள, ளவட்்டமின்்கள, நாரசத்துக்்கள, ்பழங்கள 
மறறும் ்காய்வள்க்கள அதி்கம் உளளதால் இளவ 
மனிதர்களின் அன்றா்ட உணவில் ஒரு முக்கியப 
்பஙள்க வகிக்கிறது. ்பழங்கள மறறும் ்காய்வள்க்கள 
உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாம் இ்டம் 
வகிக்கிறது. ஆபபிள இமாச்சலபபிரவதசம், ஜம்மு 
்காஷ்மீர, மறறும் உத்திர்காணட் மாநிலங்களில் 
அதி்கம் விளளகிறது. தமிழநாடு மறறும் ்கரநா்ட்கா 
ஆகிய மாநிலங்களில் வாளழ ்பயிரி்டப்படுகிறது. 
ம்கராஷ்ட்ரா, உத்திர்காணட், இமாச்சலபபிரவதசம், 
ஜம்மு-்காஷ்மீர, தமிழநாடு மறறும் ்கரநா்ட்கா 
ஆகிய மாநிலங்களில் ஆரஞசு மறறும் திராட்ளச 
்பயிரி்டப்படுகிறது. உல்க ்காய்வள்க்கள உற்பத்தியில் 
இந்தியா மட்டும் 13 சதவீதத்ளத அளிக்கிறது. 

 3.5    கொல்�்டகள்
்கால்நள்ட்கள இந்தியாவின் விவசாயத்வதாடு 

ஒருஙகிளணந்த கூறு்கள ஆகும். ்கால்நள்ட்களின் 
்பல்வவறு வள்கப ்பயன்்பாடு்கள ்காரணமா்க 
இளவ சமூ்க மறறும் க்பாருளாதார முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த ஒன்றா்கக் ்கருதப்படுகின்றன. 
இளவ சமூ்க ்கலாச்சாரப ்பாது்காப்பதும் தன் 
்பங்களிபள்ப தருகின்றது. ஊட்்டசத்து நிளறந்த 
உணவு்களள அளிப்பதன் மூலம் இளவ 
உணவு மறறும் ஊட்்டச்சத்து ்பாது்காபள்ப 
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வமம்்படுத்துகிறது. வவளாணளம க்பாய்க்கும் 
க்பாழுது வவளலவாய்பள்பயும், வருவாளயயும் 
அளிக்கின்றன. நிலத்ளத உழுவதறகும், 
்பயிர்களுக்கு உரம் அளிப்பளவயா்கவும் இளவ 
விளஙகுகின்றன. 

கமாத்த உளநாட்டு உற்பத்தியில் ்கால்நள்ட்கள 
சுமார 4 சதவீதத்ளதயும், வவளாண உற்பத்தியில் 
25.6% சதவீதத்ளதயும் தன் ்பங்களிப்பா்க 
அளிக்கின்றன. 2012 ஆம் ஆணடில் (இந்திய 
அரசு 2014) ந்டத்திய 19வது ்கால்நள்ட வளரபபு 
்கணக்க்கடுபபின் ்படி இந்தியா உலகிவலவய அதி்க 
்கால்நள்ட்களளக் க்காண்ட நா்டா்க உளளது. 
உலகின் கமாத்த ்கால்நள்ட்களில் 11.6 சதவீதத்ளத 
இந்தியா க்காணடுளளது. இவறறில் மாடு்கள 
37.3%, கவளளாடு்கள 26.4%, எருளம்கள 21.2%, 
கசம்மறியாடு்கள 12.7%, மறறும் ்பன்றி்கள 2.0% ஆகும்.

இந்திய ்கால்நள்ட்கள ்பரவல்-2012
வ. 

எண்
மொநிலம் கொல்�்டகளின 

எண்ணிக்்க 
(இலட்சஙகளில்)

1. உத்திரபபிரவதசம் 687.2
2. இராஜஸதான் 577.3
3. ஆந்திரபபிரவதசம் 561.0
4. மத்தியபபிரவதசம் 363.3
5. பீ்கார 329.4
ஆதாரம்: 19-வது ்கால்நள்டக் ்கணக்க்கடுபபு, 
்கால்நள்ட ்பாது்காபபு, மீன் மறறும் ்பால் வளத்துளற.

2012 ஆம் ஆணடின் ்படி இந்திய வவளாணசார 
்கால் நள்ட்களின் எணணிக்ள்க.

வ. 
எண்

கொல்�்டகளின 
ப்பயர்

எண்ணிக்்க 
இலட்சஙகளில்

1. மாடு்கள 1.91
2. கவளளாடு்கள 1.35
3. எருளம்கள 1.09
4. கசம்மறியாடு்கள 0.65
5. ்பன்றி்கள 0.10
ஆதாரம்: ்கால்நள்ட – ்பால் வளம் – மீன் வளத் 
துளற்களின் 19 வது ்கால் நள்ட்கள ்கணக்க்கடுபபு.

3.5.1  மொடுகள்
இந்தியாவில் கமாத்த ்கால்நள்ட்களில் மாடு்கள 

37.3 சதவீதமாகும். உல்க அளவில் பிவரசிலுக்கு 
அடுத்த்படியா்க இந்தியா மாடு்கள எணணிக்ள்கயில் 
இரண்டாவது இ்டத்ளத வகிக்கிறது. இந்தியாவில் 
மத்தியபபிரவதசம் 10.3 சதவீதம், உத்தரபபிரவதசம் 

10.2 சதவீதம் மறறும் வமறகு வங்காளம் 8.7 சதவீதம் 
மாடு்களளக் க்காணடுளளது. இந்தியாவில் உளள 
மாடு்கள ்பல்வவறு இனங்களளச் சாரந்ததாகும். இளவ
 1. ்பொல் இனம்
 2. இழு்வ இனம் மற்றும்
 3. கலப்பு அல்லது ப்பொது இனம்.

3.5.2  பவள்்ளொடுகள்
ஏ்ழ  மக்களின  ்பசு  எனறை்ழக்கப்்படும் 

பவள்்ளொடுகள்,  ்பொல்,  இ்றைச்சி,  வதொல்  மற்றும் 
உவரொமம்  வ்பொனறைவற்்றை  அளிக்கினறைன. இது 
நாட்டின் இளறச்சிக்கு முக்கிய ஆதாரமா்க உளளது. 
தறவ்பாளதய நிளலயில் இராஜஸதான் 16 சதவீத 
எணணிக்ள்கயு்டன் முதல் இ்டத்தில் உளளது. 
இதளனத் கதா்டரந்து உத்தரபபிரவதசம் மறறும் பீ்கார 
வ்பான்ற மாநிலங்கள அதி்க எணணிக்ள்களயக் 
க்காணடுளளன.

3.5.3 எரு்மகள்
இந்தியாவில் ்பால் உற்பத்தியின் ஒரு முக்கிய 

ஆதாரமா்க எருளம்கள உளளன. உத்தரபபிரவதசம் 
அதி்கப்படியான எருளம்களளயும் (28.2%). 
அதளனத் கதா்டரந்து இராஜஸதான் (9.6%) மறறும் 
ஆந்திரபிரவதசம் (7.9%)-ம் முளறவய இரண்டாம் 
மறறும் மூன்றாம் இ்டத்ளத வகிக்கின்றன.

 இந்தியாவின் முதல் 
்கால்நள்ட ்கணக்க்கடுபபு 
1919-ல் மி்கக் குளறந்த ்பால் 
்பணளண ்கால்நள்ட்களு்டன் 

எடுக்்கப்பட்்டது. இளதத் கதா்டரந்து 19 வது 
்கால்நள்டக் ்கணக்க்கடுபபு 2012-ல் 
எடுக்்கப்பட்்டது. ்கால்நள்டக் ்கணக்க்கடுபபு ஐந்து 
வரு்ட இள்டகவளியில் வமறக்காளளப்படுகிறது. 
இறுதி ்கால்நள்டக் ்கணக்க்கடுபபு 2017-ல் 
வமறக்காளளப்பட்்டது.

்கால்நள்ட்கள
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3.5.4 ்பொல் ப்பொருட்கள், இ்றைச்சி மற்றும் வரொம 
உற்்பததி

மாநில மறறும் யூனியன் பிரவதச ்கால்நள்ட 
வளரபபுத் துளற 2016-17 ஆம் ்கணக்க்கடுபபின்்படி, 
நம் நாட்டின் கமாத்த ்பால் உற்பத்தி 163.7 மில்லியன் 
்டன்்களாகும். இவவுற்பத்தியில் உத்தரபபிரவதசம் 
27.6 மில்லியன் ்டன்்களளயும் (16.8%), 
இராஜஸதான் 19.4 மில்லியன் ்டன்்களளயும் (11.8%), 
மத்தியபபிரவதசம் 13.4 மில்லியன் ்டன்்களளயும் 
(8.2%) உற்பத்தி கசய்து ்பால் உற்பத்தியில் 
முதன்ளம மாநிலங்களா்கத் தி்கழகின்றன.

இளறச்சிளயப க்பாறுத்தவளர கமாத்த 
உற்பத்தியானது 7.4 மில்லியன் ்டன்்களாகும். 
இதில் உத்திரபபிரவதசம் 1.3 மில்லியன் ்டன்்களு்டன் 
(18.2%) முதன்ளம மாநிலமா்க விளஙகுகிறது. 
அதளனத் கதா்டரந்து நாட்டின் இளறச்சி 
உற்பத்தியில் ம்காராஷ்ட்ரா 0.8 மில்லியன் 
்டன்்களளயும் (11.4%), வமறகு வங்காளம் 0.7 
மில்லியன் ்டன்்களளயும் (9.6%) உற்பத்தி கசய்து 
உளளன. நம் நாட்டின் கமாத்த வராம உற்பத்தி 
43.5 மில்லியன் கிவலாகிராமாகும். இராஜஸதான் 
மாநிலம் 14.5 மில்லியன் கிவலாவு்டன் முதல் 
இ்டத்ளதயும், (32.9%) அதளனத் கதா்டரந்து ஜம்மு 
– ்காஷ்மீர 7.3 மில்லியன் கிவலா கிராம் (16.7%) 
மறறும் ்கரநா்ட்கம் 6.6 மில்லியன் கிவலா கிராம் 
உற்பத்தி (15.1%) முளறவய இரண்டாம் மறறும் 
மூன்றாம் இ்டத்ளத வகிக்கின்றது. 

  3.6    மீன வ்ளர்ப்பு
இந்தியாவில் மீன் வளரபபு ஒரு முக்கியப 

க்பாருளாதார ந்டவடிக்ள்கயாகும். இத்துளற 
வளரந்து வரும் துளறயா்கவும் ்பல்வவறு 
வளங்களளக் க்காண்டதா்கவும் உளளது. மீன் 
பிடி கதாழிலானது இந்தியாவின் ்க்டவலார 

மாநிலங்களில் ஒரு முக்கிய கதாழிலா்கக் 14 
மில்லியன் மக்்கள கதாள்கக்கும் அதி்கமாவனாருக்கு 
வவளல வாய்பள்ப அளிக்கிறது. உல்க மீன் 
உற்பத்தியில் 3% சதவீதத்து்டன் சீனாவிறகு 
அடுத்த ்படியா்க இந்தியா இரண்டாம் இ்டத்தில் 
உளளது. மீன் பிடி கதாழில் உணவு உற்பத்திளய 
அதி்கரித்தல், வவளலவாய்பள்ப உருவாக்்கல், 
ஊட்்டச்சத்து அளித்தல், அன்னிய கசலாவாணி 
ஈட்்டல் வ்பான்ற ்பல வழி்களில் உதவி புரிகிறது.

இந்திய ்க்டற்களரயின் நீளம் 6100 கி.மீ ஆகும். 
தீவுக் கூட்்டங்களின் ்க்டற்களரளயயும் வசரத்து 
கமாத்த நீளம் 7517 கி.மீ ஆகும். இந்தியாவில் மீன் பிடி 
கதாழில் இருவள்க்களா்க வள்க்படுத்தப்பட்டுளளது.
  1)  கடல் மீன பிடிப்பு
  2) உள்�ொட்டு (அ) �னனீர் மீனபிடிப்பு

மீனபிடிததல்

1.  கடல் மீன பிடிப்பு
்க்டற்களரப்பகுதி, ்க்டறள்களரளய ஒட்டிய்பகுதி 

மறறும் ஆழ்க்டல் முக்கியமானப ்பகுதி்களில் 200 
மீட்்டர ஆழம் வளர உளள ்கண்டத்திட்டு ்பகுதி்களில் 
மீன் பிடித்தல் நள்டக்பறுகிறது. இது கடற்க்ர 
மொநிலஙகளில்  வகர்ளொ  கடல்மீன  உற்்பததியில் 
முதன்மயொனதொக உள்்ளது.

2. உள்�ொட்டு மீன பிடிப்பு 
நீரத்வதக்்கங்களான ஆறு்கள, ஏரி்கள, 

்கால்வாய்்கள குளங்கள மறறும் ்கணமாய்்கள 
வ்பான்ற நீர நிளல்களில் நள்டக்பறும் நன்னீர 
மீன்பிடிபபு இவறறில் அ்டஙகும். நாட்டின் கமாத்த 
மீன் உற்பத்தியில் சுமார 50 சதவீதம் உளநாட்டு 
மீன் பிடித்தல் மூலம் கிள்டக்கிறது. இந்தியொவில் 
ஆந்திரப்பிரவதசம்  உள்�ொட்டு  மீன  பிடிததலில் 
முதன்ம மொநிலமொகத திகழ்கிறைது.

இந்தியாவில் மீனவர்களால் பிடிக்்கப்படும் 
முக்கியமான மீன் வள்க்கள க்களுத்தி, 
கஹரகிஙஸ, ்கானாங க்களுத்தி, க்பரசல், ஈல்மீன் 
முல்லட்ள்ட மீன் வ்பான்றளவயாகும். 2014-15ம் 
ஆணடின் ்படி கமாத்த உளநாட்டு உற்பத்தியானது 
65.77 இலட்சம் ்டன்்களா்கவும் ஆனால் ்க்டல்மீன் 

தமிழ நாட்டில் ்கால்நள்ட 
்கணக்க்கடுபபு எவவாறு 
வமறக்காளளப்படுகிறது?

தமிழநாடு அரசு மாநில 
அளவிலான ்கால்நள்ட ்கணக்க்கடுபள்ப 
்கால்நள்ட வளரபபுத் துளற உதவியு்டன் 
வமறக்காளகிறது. மாவட்்ட அளவிலான 
்கணக்க்கடுபபு மண்டல இளண இயக்குநர மூலம் 
வமறக்காளளப்படுகிறது. இக்்கணக்க்கடுபபு்கள 
மத்திய அரசின் 1. வவளாண மறறும் விவசாயி்கள 
நலத்துளற அளமச்ச்கம், ்கால்நள்ட வளரபபு, ்பால் 
்பணளண, மீன்வளத் துளற வ்பான்றவறறின் 
வழி்காட்டுதலின் ்படி வமறக்காளளப்படுகிறது.
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அதிக பசலவின உள்ளீடுகள்
அதி்க விளளச்சலுக்கும் கதா்டர வவளாண 

உற்பத்திக்கும் விளத்கள அடிப்பள்டயான ஒரு 
உளளீ்டாகும். அதி்க விளலயின் ்காரணமா்க நல்ல 
தரமான விளத்கள சிறு-குறு விவாசயி்களுக்கு 
எட்்டாக் ்கனியா்க உளளது. 
வ்ளமற்றை மண்

இந்திய மண ்பல்லாயிரம் ஆணடு்களா்க 
கதா்டரந்து வளம் கூட்்டல் மறறும் புதுபபித்தல் 
கசயல்்பாடியின்றி வவளாணளமக்கு 
உட்்படுத்த்பட்டிருப்பதால் மணணின் வளம் குன்றி 
அதன் உற்பத்தித் திறன் ்பாதிக்்கப்பட்டுளளது.

நீர்ப்்பொசன ்பற்றைொக்கு்றை
இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு ்பஙகு வவளாண 

நிலப்பகுதிவய ்பாசன வசதிளய க்பறறிருக்கின்றது. 
வவளாணளமயின் நம்்ப்கத்தன்ளமக்கு, நீரப்பாசன 
வசதி்கள உருவாக்்கப்ப்ட வவணடும்.

உற்பத்தியானது 34.91 இலட்சம் ்டன்்களா்க 
உளளது. ஆந்திரபபிரவதசம், வமறகு வங்கம், குஜராத் 
வ்கரளம் மறறும் தமிழநாடு இந்தியாவின் முதல் 
ஐந்து மீன் பிடி மாநிலங்களாகும்.

  3.7     இந்திய விவசொயிகள் எதிர் 
பகொள்ளும் முக்கிய சவொல்கள்

இந்திய வவளாணளம மறறும் இந்திய 
விவசாயி்கள ்பல்வவறு சவால்்களள 
எதிரக்காளகின்றனர. அவறறில் சில இயறள்க 
்காரணி்களா்கவும் வவறு சில கசயறள்க 
்காரணி்களா்கவும் உளளன. அளவ
சிறிய மற்றும் குறு நில உட்ம

இந்தியாவில் மக்்கள அ்டரத்தி மிகுந்த மறறும் 
தீவிர ்பயிர சாகு்படி கசய்யும் மாநிலங்களில் சிறிய 
மறறும் துண்டாக்்கப்பட்்ட நில உ்டளமயாளர்கள 
அதி்கம் உளளனர. இந்தியாவில் 67சதவீத நில 
உ்டளமயாளர்கள (1 கஹக்வ்டருக்கும் குளறவு) குறு 
விவசாயி்களா்க உளளனர.

விவசாயிகள் எதிர்காள்ளும் பிரச்சினைகள் 
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வசமிப்பு கிடஙகு வசதியில்லொ்ம
கிராமபபுற ்பகுதி்கள விவசாய வசமிபபு 

கி்டஙகு வசதியறவறா அல்லது முழுளம க்பறா 
நிளலயிவலா ்காணப்படுகிறது. இத்தள்கய சூழலில் 
விவசாய்கள அறுவள்ட முடிந்தவு்டன் வவளாண 
உற்பத்தி க்பாருட்்களள சந்ளதயில் விறகும் ்கட்்டாய 
நிளலக்குத் தளளப்படுகிறார்கள.

வ்பொக்குவரதது வசதியின்ம
இந்திய வவளாணளமயின் முக்கிய 

சவால்்களில் ஒன்று மலிவான மறறும் வ்பாதுமான 
வ்பாக்குவரத்து வசதியின்ளமயாகும். தறசூழலில் 
இலட்சக்்கணக்்கான கிராமங்களில் பிரதான 
இளணபபுச் சாளல்கள இல்லாமவலா அல்லது 
சந்ளத ளமயங்களு்டன் இளணக்்கப்ப்டாமவலா 
உளளது.

மூலதனப் ்பற்றைொக்கு்றை 
வவளாணளம அதி்க மூலதனம் வதளவப்படும் 

கதாழில்்களில் ஒன்றாகும். வமம்்படுத்தப்பட்்ட 
்பணளண இயந்திரங்கள மறறும் ்கருவி்கள வாங்க 
மூலதனம் முக்கிய ்பஙகு வகிக்கிறது.

இயந்திரமயமொக்க ்பற்றைொக்கு்றை
நாட்டின் ்பல ்பகுதி்களில் வவளாணளம 

க்பரிய அளவில் இயந்திரமயமாக்்கப்பட்டிருபபினும் 
க்பரும்்பாலான ்பகுதி்களில் மனிதர்களளக் 
க்காணடு எளிய மறறும் ்பழளமயான ்கருவி்கள 
மூலவம வவளாணளம கசய்யப்படுகிறது.

மண் அரிப்பு
்காறறு மறறும் நீரின் மூலமான மண அரிபபில் 

க்பரும் நிலப ்பரபபு ்பாதிக்்கப்பட்டுளளது. இத்தள்கய 
்பகுதி்களளக் ்கண்டறிந்து சரியான முளறயில் 
மீணடும் அதளன வளளமயானதா்க மீட்டுருவாக்்கம் 
கசய்தல் வவணடும்.

வவ்ளொண் சந்்த
இந்தியாவின் கிராமபபுற விவசாயப 

க்பாருட்்களின் சந்ளத வமாசமான வடிவத்திவலவய 
்காணப்படுகிறது. தரமான உள்கட்்டளமபபு 
வசதி்கள இன்ளமயால் விவசாயி்கள உளளூர 
வியா்பாரி்களி்டமும், தர்கர்களி்டமும் விவசாயப 
க்பாருட்்களளக் குளறந்த விளலக்கு விற்பளன 
கசய்கிறார்கள. வமலும் விவசாயப க்பாருட்்களின் 
விளலயில் அதி்கமா்க ஏறறத்தாழவு்கள 
்காணப்படுகின்றன.

இந்தியொவின முக்கிய வவ்ளொண் புரட்சிகள்
புரட்சிகள் உற்்பததிகள்

மஞசள புரட்சி எணகணய் வித்துக்்கள (குறிப்பா்க ்கடுகு மறறும் சூரிய ்காந்தி)
நீலப புரட்சி மீன்்கள உற்பத்தி
்பழுபபுப புரட்சி வதால், வ்காக்வ்கா, மரபுசாரா உற்பத்தி
தங்க நூலிளழப புரட்சி சணல் உற்பத்தி
க்பான் புரட்சி ்பழங்கள, வதன் மறறும் வதாட்்டக்்களலப ்பயிர 
சாம்்பல் புரட்சி உரங்கள
இளஞசிவபபுப புரட்சி கவங்காயம், மருத்து க்பாருட்்கள, இறால் உற்பத்தி.
்பசுளமப புரட்சி அளனத்து வவளாண உற்பத்தி
கவளளிப புரட்சி முட்ள்ட மறறும் வ்காழி்கள 
கவளளி இளழப புரட்சி ்பருத்தி
சிவபபுப புரட்சி இளறச்சி உற்பத்தி, தக்்காளி உற்பத்தி
வட்்டப புரட்சி உருளளக்கிழஙகு
்பசுளமப புரட்சி உணவு தானியங்கள
கவணளமப புரட்சி ்பால் உற்பத்தி
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்பொடச்சுருக்கம்
�	புவியின் வமற்பரபபில் ்காணப்படும் நுணணிய து்கள்கவள மண எனப்படும்.
�	வண்டல் மண, ்கரிசல்மண, கசம்மண, சரளளமண ஆகியன இந்தியாவில் ்காணப்படும் முக்கிய மண 

வள்க்களாகும்.
�	்கால்வாய் ்பாசனம், கிணறறுப ்பாசனம், ஏரிப்பாசனம் ஆகியன முக்கிய நீரப ்பாசன ஆதாரங்களாகும்.
�	தாவமாதர ்பளளத்தாக்குத் திட்்டம், ்பக்ராநங்கல் திட்்டம், ஹீராகுட் திட்்டம் ஆகியளவ இந்தியாவில் 

்காணப்படும் முக்கிய ்பல்வநாக்கு திட்்டங்களாகும்.
�	்காரிிஃப, ராபி மறறும் ளசயத் வ்பான்றளவ இந்தியாவின் முக்கிய வவளாண ்பயிர ்பருவங்களாகும்.
�	உணவுப்பயிர, வாணி்பப்பயிர மறறும் வதாட்்டப ்பயிர்கள இந்தியாவின் முக்கிய ்பயிரவள்கப 

பிரிவு்களாகும்.
�	இந்தியாவில் நள்டக்பறும் மீன் பிடித்தல் இரணடு வள்கப்படும். அளவ உளநாட்டு மீன் பிடிபபு மறறும் 

்க்டல் மீன் பிடிபபு.

க்லச்பசொற்கள்
மண (Soil) மண என்்பது ்கனிமங்களின் கூட்டுப க்பாருட்்கள, மக்கிய தாவரங்கள, விலஙகினப 

க்பாருட்்கள, ்காறறு மறறும் நீர ஆகியவறளற உளள்டக்கிய புவியின் வமற்பரபபில் 
்காணப்படும் ஒரு அடுக்்காகும்.

்காதர (Khadar) ஆறறுச் சமகவளியில் ்காணப்படும் புதிய வண்டல் மண
்பாங்கர (Bhangar) வண்டல் சமகவளியில் 30 மீக்கு வமல் உளள உயர ்பகுதி்களில் ்காணப்படும் 

்பளழய வண்டல் மண.
மண அரிபபு (Soil erosion) புவிப்பரபபின் வமல் அடுக்கு மண அ்கறறப்படுதல்
மணவளப ்பாது்காபபு  
(Soil Conservation)

மணணரிபள்ப தடுத்து, மண வளத்ளத வ்பணிக் ்காத்தல்

நீரப்பாசனம் (Irrigation) கசயறள்க முளறயில் தாவரங்களுக்கு நீர ்பாய்ச்சுதல்
்பல்வநாக்குத் திட்்டம்  
(Multi purpose project)

்பல்வவறு வநாக்்கங்களுக்்கா்க ஆறறின் குறுக்வ்க அளண ்கட்டுதல். 

வவளாணளம (Agriculture) ்பயிரி்டல் மறறும் அளவ சாரந்த ்கால்நள்ட வளரபபு

்பயிற்சி

I சரியொன வி்ட்யத 
வதர்வு பசய்க.
1. ___________ மணணில் இரும்பு ஆக்ளஸைடு 

அதி்கமா்க ்காணப்படுகிறது
அ)  வண்டல் ஆ) ்கரிசல்
இ) கசம்மண ஈ) உவர மண

2. எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உளள 
மண வள்க்களள 8 க்பரும் பிரிவு்களா்கப 
பிரித்துளளது?
அ) இந்திய வவளாண ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
ஆ) இந்திய வானியல் துளற
இ) இந்திய மண அறிவியல் நிறுவனம்
ஈ) இந்திய மண ஆய்வு நிறுவனம்

3.  ஆறு்களின் மூலம் உருவாகும் மண
அ) கசம்மண ஆ) ்கரிசல் மண
இ) ்பாளலமண ஈ) வண்டல் மண

4. இந்தியாவின் உயரமான புவிஈரபபு அளண
அ) ஹிராகுட் அளண
ஆ) ்பக்ராநங்கல் அளண
இ) வமட்டூர அளண
ஈ) நா்கரஜூனா சா்கர அளண

5. ____________ என்்பது ஒரு வாணி்பப்பயிர
அ) ்பருத்தி ஆ) வ்காதுளம
இ) அரிசி ஈ) மக்்காச் வசாளம்

6. ்கரிசல் மண _______________ எனவும் 
அளழக்்கப்படுகிறது.
அ) வறண்ட மண ஆ) உவர மண
இ) மளல மண ஈ)  ்பருத்தி மண
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III. ப்பொருந்தொத்தத வதர்ந்பதடுக்கவும்:
1) அ) வ்காதுளம  ஆ) கநல்
 இ) திளண வள்க்கள ஈ)  ்காபி
2) அ) ்காதர   ஆ) ்பாங்கர
 இ) வண்டல் மண ஈ)  ்கரிசல் மண
3) அ) கவளளப க்பருக்கு ்கால்வாய்
 ஆ) வறறாத ்கால்வாய்
 இ) ஏரிப்பாசனம்
 ஈ) ்கால்வாய்

IV. ப்பொருததுக
1. இந்தியாவின்  –  ம்காநதி 

சரக்்களர கிணணம்
2. ்காபி -  தங்கப புரட்சி
3. க்டகிரி அளண - ்கரநா்ட்கா
4. ஹிராகுட் -  உ த் தி ர ப பி ர வ த ச ம் 

மறறும் பீ்கார
5. வதாட்்டக் ்களல -   இ ந் தி ய ா வி ன் 

உயரமான அளண

V. சுருக்கமொக வி்டயளி
1. ’மண’ –வளரயறு
2. இந்தியாவில் ்காணப்படும் மணவள்க்களின் 

க்பயர்களளப ்பட்டியலிடு்க.
3. ்கரிசல் மணணின் ஏவதனும் இரணடு 

்பணபு்களள எழுது்க.
4. ்பல்வநாக்குத் திட்்டம் என்றால் என்ன?
5. ’வவளாணளம’–வளரயறு
6. இந்தியாவின் வவளாணளம முளற்களள 

குறிபபிடு்க.
7. இந்திய வவளாண ்பருவங்களளக் குறிபபிடு்க.
8. இந்தியாவின் வதாட்்டப ்பயிர்களளக் குறிபபிடு்க.
9. ்கால்நள்ட்கள என்றால் என்ன?
10. இந்தியாவில் மீன்வளரபபு பிரிவு்களளப ்பறறி 

ஒரு சுருக்்கமான குறிபபு தரு்க.

VI. கொரணம் கூறுக.
1) வவளாணளம இந்தியாவின் முதுக்கலும்பு.
2) மளழநீர வசமிபபு அவசியம்.
3) சிறிய வவளாண ்பணளண்கள இந்தியாவில் 

அதி்கம்.

7. உலகிவலவய மி்க நீளமான அளண _______
அ) வமட்டூர அளண
ஆ) வ்காசி அளண
இ) ஹிராகுட் அளண
ஈ) ்பக்ராநங்கல் அளண

8. இந்தியாவில் அதி்கம் கநல் விளளயும் மாநிலம் 
________
அ) ்பஞசாப
ஆ) ம்கராஷ்டிரா
இ) உத்தரபபிரவதசம்
ஈ) வமறகு வங்காளம்

9. இந்தியாவில் தங்க இளழப ்பயிர என 
அளழக்்கப்படுவது _______
அ) ்பருத்தி  ஆ) வ்காதுளம
இ) சணல் ஈ) புள்கயிளல

10. ்காபி அதி்கம் உற்பத்தி கசய்யும் மாநிலம்
அ) வமறகு வங்கம் ஆ) ்கரநா்ட்கா
இ) ஓடிசா ஈ) ்பஞசாப

II சரியொன கூற்்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்
1. கூறறு (1) : ்பழங்கள ்காய்வள்க்கள மறறும் 

பூக்்கள ்பயிரி்டலில் ஈடு்படுவது வதாட்்டக்்களலத் 
துளறயாகும்.

 ்காரணம் (2): உல்களவில் இந்தியா மா, 
வாளழ மறறும் சிட்ரஸ ்பழவள்க உற்பத்தியில் 
முதலி்டத்தில் உளளது.

 அ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் 
சரி, ்காரணம் கூறறுக்்கான சரியான 
விளக்்கமாகும்.

 ஆ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி, 
்காரணம் கூறறுக்்கான சரியான விளக்்கம் 
அல்ல

 இ) கூறறு சரி, ்காரணம் தவறு 
 ஈ) கூறறு தவறு, ்காரணம் சரி
2. கூறறு : வண்டல் மண ஆறு்களின் மூலம் 

அரிக்்கப்பட்டு ்படியளவக்்கப்பட்்ட, மக்கிய 
க்பாருட்்களால் ஆன ஒன்று.

 ்காரணம் : கநல் மறறும் வ்காதுளம வண்டல் 
மணணில் நன்கு வளரும் 

 அ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடு சரி, கூறறு 
்காரணத்திற்கான சரியான விளக்்கம்

 ஆ)  கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் 
சரி, கூறறுக்்கான ்காரணம் சரியான 
விளக்்கமல்ல

 இ) கூறறு சரி, ்காரணம் தவறு
 ஈ) கூறறு தவறு, ்காரணம் சரி.
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143 வேளாண்மைக் கூறுகள்

8) ்காவவரி மறறும் வ்காதாவரி க்டல்்டா 
்பகுதி்களளக் குறிக்்கவும்.

பசயல்்பொடு 1
அன்றா்ட வாழவின் அனு்பவங்களளக்
க்காணடு கீழக்்கண்ட அட்்டவளணளயப 
பூரத்தி கசய்க.

வ. 
எண்

 உணவு ஆதொரம்

1 முக்கிய உணவு அரிசி/வ்காதுளம/
சிறு தானியங்கள
__________________

2 ்பால் ்பசு/ எருளம/ஆடு
__________________

3
4
5

 வமற்வகொள் நூல்கள்

1. Singh, G. (1976). A Geography of India.
Atma Ram & Sons Publications, New Delhi.

2. Siddhartha, K. and Mukherjee, S. (2013).
Geography through Maps (11th Edition).
Kisalaya Publications Pvt. Ltd., New Delhi.

3. Husain, M. (2015). Geography of India
(6th Edition). McGraw Hill Education,
New Delhi.

4. Sharma, T.C. and Coutinho, O. (1978).
Economic and Commercial Geography
India (2nd Edition). Vikas Publishing
House Pvt. Ltd., New Delhi.

5. Mamoria, C.B. (1980). Economic and
Commercial Geography of India. Shiva
Lal Agarwala & Company, Agra.

VII வவறு்படுததுக.
1) ராபி ்பருவம் மறறும் ்காரிப ்பருவம்
2) கவளளப க்பருக்கு ்கால்வாய் மறறும் வறறாத

்கால்வாய்
3) ்க்டல் மீன்பிடிபபு மறறும் உளநாட்டு மீன் பிடிபபு
4) வண்டல் மண மறறும் ்கரிசல் மண

VIII ்பததிய்ளவில் வி்டயளி.
1) இந்திய மண வள்க்களளக் குறிபபிட்டு,

மணணின் ்பணபு்கள மறறும் ்பரவல் ்பறறி
விவரி.

2) ஏவதனும் இரணடு இந்திய ்பல்வநாக்கு
திட்்டங்கள ்பறறி எழுது்க

3) தீவிர வவளாணளம மறறும் வதாட்்ட
வவளாணளமயின் ்பணபு்களள கவளிக்
க்காணர்க

4) கநல் மறறும் வ்காதுளம ்பயிரிடுவதறகு ஏறற
புவியியல் சூழல்்கள ்பறறி விவரி.

IX உயர் சிந்த்ன வினொக்கள்
1) வவளாணளம இல்லாத உலள்க ்கற்பளன

கசய்து ்பாரக்்க முடியுமா?
2) கதன்னிந்தியாவில் நிலவும் நீர ்பஙகீட்டு

பிரச்சளனக்கு ஏவதனும் தீரளவ உங்களால் 
க்காடுக்்க முடியுமா?
(அளண்கட்டுதல்/ அளண்களின் உயரத்ளத 
உயரத்துதல் / ஏரி்கள தூரவாருதல்)

X. நிலவ்ர்பட ்பயிற்சி
1) வண்டல் மண அதி்கம் ்காணப்படும்

்பகுதி்களளக் குறிபபிடு்க
2) ்கரிசல் மண ்காணப்படும் ்பகுதி்களளக்

குறிக்்கவும்.
3) ஹிராகுட் அளண, வமட்டூர அளண மறறும்

தாவமாதர அளண்களின் அளமவி்டங்களளக்
குறிக்்கவும்.

4) சணல் விளளயும் ்பகுதி்களளக் குறிக்்கவும்.
5) ்காபி மறறும் வதயிளல விளளயும் ்பகுதி்கள

ஏவதனும் மூன்ளற குறிக்்கவும்.
6) ்பாளல மண ்காணப்படும் ்பகுதி்களளக்

குறிக்்கவும்.
7) தூத்துக்குடி, கசன்ளன, க்காச்சின், மும்ள்ப

மறறும் மசூலிப்பட்டினம் மீன் பிடித்தல்
ளமயங்களளக் ்கண்டறி்க.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� வளங்கள் மற்றும் அதன் வக்க்ககளப் பற்றிப் அறிந்து க்கொள்ளல். 
� புதுப்பிக்கததக்க மற்றும் புதுப்பிக்க இயலொ வளங்ககளப் பற்றி புரிந்துக 

க்கொள்ளல்.
� இந்தியொவில் உள்ள கதொழில்கங்களின் வக்க்கள் மற்றும் பரவல்்ககள 

அகையொளம் ்கொணுதல்.
� இந்திய கதொழில்கங்களின் பிரச்சகை்ககளப் பகுப்பொய்வுச க்சய்தல்.

வளஙகள் மறறும் 
த�ோழிலகஙகள்

அலகு - 4

அறிமுகம்  
இயற்க்கயிலிருந்து கபறப்பட்டு 

உயிரிைங்களொல் பயன்படுததப்படும் 
அகைதது வளங்களும்  இயற்க்க 
வளம்’ என்று அகைக்கப்படுகிறது. ்கொற்று, 
நீர்,மண்,தொதுக்கள்,புகதப் படிம எரிகபொருள் 
தொவரங்கள், வை விலஙகு்கள் பபொன்றகவ 
இயற்க்க வளங்களில் அைஙகும். பல இயற்க்க 
வளங்கள் மூலப்கபொருட்்களொ்க பயன்படுகின்றை. 
இயற்க்க வளங்கள் எந்த ஒரு பிரபத்சததின் 
கபொருளொதொர வளர்சசியிலும் முககிய பஙகு 
வகிககிறை. பல்பவறு ்கொரணி்களின் அடிப்பகையில் 
இயற்க்க வளங்கள் வக்கப்படுததப்படுகிறை. 
கதொைர்ந்து கிகைககும் தன்கமயின் 
அடிப்பகையில் வளங்கள் இரண்டு வக்க்களொ்க 
வக்கப்படுததப்படுகின்றை.

புதுப்பிக்கககூடிய வளங்கள் பயன்பொட்டிற்கு 
பிறகு இயற்க்க முகறயில் மீட்டுருவொக்கம்  
க்சய்து க்கொள்கின்றை. சூரிய ஆற்றல், ்கொற்று 
்சகதி, உயிரி வளிமம், ஓத்சகதி, அகல்சகதி 
பபொன்றகவ புதுப்பிக்கககூடிய வளங்கள் ஆகும். 
பயன்பொட்டிற்கு பிறகு மீண்டும் மீட்டுருவொக்கம் 
க்சய்ய இயலொ வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலொ 
வளங்கள் ஆகும். நிலக்கரி, கபட்பரொலியம், 
இயற்க்க வொயு பபொன்றகவ இவவக்ககயச 
்சொர்ந்தகவ.

 4. 1    கனிம வளஙகள்
ஒரு குறிப்பிட்ட நவதியியல் மறறும் இயறபியல் 

பண்புகளளக தகோண்்ட  உயிருள்ள மறறும் 
உயிரற்ற இயறளக மூலஙகள் கனிமஙகள் ஆகும். 
புவியிலிருந்து கனிமஙகளள அகழந்த�டுககும் 
முள்றககு சுரஙகத் த�ோழில் என்று தபயர். 
ஆைம் குகறந்த புவிபயொட்டிற்கு அருகில் உள்ள 
சுரங்கங்கள் திறந்தகவளிச சுரங்கங்கள் என்றும் 
ஆைமொ்க உள்ள சுரங்கங்கள் ஆழ்ச சுரங்கங்கள் 
என்றும்  அகைக்கப்படுகின்றை.

இந்தியொவில் உள்ள 
்கனிமங்கள் மற்றும் அதபைொடு 
கதொைர்புகைய அகமப்பு்கள் :

1.  இந்திய நிலவியல் ்களஆய்வு நிறுவைததின் 
தகலகமயிைம் - க்கொல்்கததொ 

2.  இந்தியச சுரங்கப் பணிய்கம் - நொகபூர் 
3.  இரும்பு ்சொரொ கதொழில் நுட்ப பமம்பொட்டு கமயம் 

- கைதரொபொத 
4.  இந்தியொவில் உள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் 

்கனிமங்களின் நிர்வொ்கததிற்்கொை கபொறுப்பு 
சுரங்கப்பணி அகமச்ச்கததிைம்  உள்ளது. 
(பமம்பொடு மற்றும் ஒழுஙகுமுகறச ்சட்ைம் , 
1957 )
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145 வளங்கள் மற்றும் த�ொழில்கங்கள்

4.1.1  கனிமஙகளின் வளககள் 
பவதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்பு்களின் 

அடிப்பகையில் ்கனிமங்கள் இரண்டு கபரும் 
பிரிவு்களொ்க வக்கப்படுததப்படுகின்றை. அகவ  
அ. உநலோகக கனிமஙகள் ஆ. அநலோகக கனிமஙகள் 
அ. உநலோகக கனிமஙகள் 

உபலொ்கக ்கனிமங்கள் என்பது ஒன்று 
அல்லது அதற்கு பமற்பட்ை உபலொ்கங்ககளக 
க்கொண்டிருககும். உபலொ்கக ்கனிமங்கள் 
அரிதொ்கவும் இயற்க்கயொை அைர்ந்த தொது 
படிவங்களொ்கவும் ்கொணப்படுகின்றை. உபலொ்கப் 
படிவு்களில் இரும்பு, மோஙகனீசு, �ோமிரம், போகளசைட, 
நிககல், துத்��ோகம், கோரியம், �ஙகம் பபொன்ற மதிப்பு 
மிக்க உபலொ்கங்கள் ்கொணப்படுகின்றை. 
1. இரும்புத்�ோது 

இரும்புததொது புவியின் பமபலொட்டில் அதி்கம் 
பரவி ்கொணப்படும் ஒன்றொகும். இகவ தனிதத 
நிகலயில் அரிதொ்கக ்கொணப்படுகிறது. இது 
தீப்பொகற்கள் மற்றும் உருமொறியப் பொகற்களின் 
்கலகவயொ்க ்கொணப்படுகிறது.

இந்தியொவில் ்கொணப்படும் இரும்புததொது 
வளங்களில் சுமொர் 9,602 மில்லியன் ைன் 
பைமகைட் வக்ககயயும், சுமொர் 3,408 மில்லியன் 
ைன்்கள் பமகைகைட் வக்ககயயும் ்சொர்ந்தகவ. 
சுமொர் 79 ்சதவீதம் பைமகைட்  இரும்புததொது 
படிவு்கள், அ்சொம், பீ்கொர், ்சததீஸ்கர், ஜொர்்கண்ட், 

ஒடி்சொ மற்றும் உததரப்பிரபத்சம் மொநிலங்களில் 
உள்ளது.  சுமொர் 93 ்சதவீதம் பமகைகைட் 
இரும்புததொது படிவு்கள் ஆந்திரப்பிரபத்சம், ப்கொவொ, 
்கர்நொை்கொ, ப்கரளொ மற்றும் தமிழ்நொடு பகுதி்களில் 
்கொணப்படுகிறை. இந்தியொவில் உள்ள பமகைகைட் 
படிவு்களில் ்கர்நொை்க மொநிலம் மட்டும் 72 ்சதவீத 
பஙகிகைக க்கொண்டுள்ளது.

நொட்டின் கமொதத இரும்புததொது உற்பததியில் 
ஜொர்்கண்ட் மொநிலம் 25 ்சதவீதம் உற்பததி 
க்சய்து முதன்கமயொை உற்பததியொளரொ்கத 
தி்கழ்கிறது. சிஙபும், ரொணி்கஞ்ச, தன்பொத மற்றும் 
ரொஞ்சி மொவட்ைங்கள் இம்மொநிலததின் முககிய 
உற்பததியொளர்்களொகும். ஒடி்சொ மொநிலம் 21 
்சதவீத உற்பததியுைன்  இரண்ைொம் நிகலயில் 
உள்ளது. சுந்தர்்கொர், மயூர்பஞ்ச, ்சம்பல்பூர் மற்றும் 
கீபயொஞ்்சர் மொவட்ைங்கள் இதன் முககிய உற்பததி 
மொவட்ைங்களொகும்.

்சததீஸ்கர் மொநிலததின் பமகைகைட் உற்பததி 
18 ்சதவீதமொகும். ரொஜ்கொர் மற்றும்  பிலொஸபூர் 
மொவட்ைங்கள் இதன் முககிய உற்பததியொளரொகும். 
்கர்நொை்க மொநிலததின் 20 ்சதவீத பமகைகைட் 
உற்பததி சிததிரதுர்்கொ சிகம்களூர்,  சிபமொ்கொ மற்றும் 
தொர்வொர் மொவட்ைங்கள் உற்பததி க்சய்கின்றை.  
ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும்  தமிழ்நொடு ஒவகவொன்றும் 
சுமொர் 5 ்சதவீத உற்பததிகயச க்சய்கின்றை.  
ஆந்திரப்பிரபத்சததில் ்கர்னூல், குண்டூர், ்கைப்பொ 
மற்றும் அைந்தபூர் மொவட்ைங்களும்  தமிழ்நொட்டில்  
ப்சலம், நொமக்கல், திருவண்ணொமகல, 
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பொகற மற்றும் 
்க னி ம ங ்க ளி லி ரு ந் து 
இ ரு ம் பு த த ொ து க ்க ள் 
க ப ற ப் ப டு கி ன் ற ை . 

இரும்புததொது்களில் இரும்பு ஆகக்சடு்கள் 
அதி்கம் உள்ளது. இகவ அைர் ்சொம்பல், கவளிர் 
மஞ்்சள், அைர் ஊதொ நிறங்களில் இருந்து பழுப்பு 
்கலந்த ஆரஞ்சு நிறம் வகர பல நிறங்களில் 
்கொணப்படுகிறது. 

கபொதுவொ்க இரும்புததொது கீழ்க்கண்ை 
வடிவங்களில் ்கொணப்படுகிறது.

இரும்புத தொது படிவு இரும்பின் அளவு
மேக்னடைட் 72.4% 
மேேடைட் 69.9% 
ம�ோடைட் 62.9% 
டைேட்னட் 55% 
சிைடைட் 48.2%
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திருசசிரொப்பள்ளி, ப்கொயம்புததூர், மதுகர 
மற்றும் திருகநல்பவலி ஆகிய மொவட்ைங்களும் 
குறிப்பிைததக்க அளவு இரும்புததொது உற்பததி 
க்சய்கின்றை.

இந்திய இரும்பு எஃகு ஆளணெயம் (SAIL)
இந்தியொவில் இரும்பு எஃகு 

கதொழிற்்சொகல்கள் திட்ைமிைல் 
மற்றும் வளர்சசிககு  இது முககிய 
பங்கொற்றுகிறது. 
2. மோஙகனீசு

மொங்கனீசு ஒரு கவளிர் ்சொம்பல் நிறமுகைய 
மி்கவும் ்கடிைமொை ஆைொல் எளிதில் உகையும் 
தன்கமயுகையதொகும். மொங்கனீசு எப்கபொழுதும் 
இரும்பு, பலட்கரட் மற்றும் பிற தொதுக்களுைன் ்கலந்து 
்கொணப்படும். இது இரும்பு எஃகு மற்றும் உபலொ்கக 
்கலகவ உற்பததிககு அடிப்பகையொை மூலப்கபொருள் 
ஆகும். ஒரு ைன் இரும்பு எஃகு உற்பததி க்சய்வதற்கு 
10 கிபலொ மொங்கனீசு பதகவப்படுகிறது. கவளுககும் 
தூள், பூசசிகக்கொல்லி்கள், வண்ணப்பூசசி்கள், 
மின்்கலன்்கள் பபொன்றகவத தயொரிப்பதற்கு 
மொங்கனீசு பயன்படுகின்றது.

நொகபூகர தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
இயஙகி வரும் இந்திய 
மொங்கனீசு தொது நிறுவைம் 
(Manganese ore India Ltd) 
50 ்சதவீத மொங்கனீக்ச 
உற்பததிச க்சய்து, உல்கச 
்ச ந் க த  ம தி ப் பீ ட் டி ல் 
முதன்கமயொைதொ்க தி்கழ்கிறது.

மொங்கனீசு படிவு்கள் கபரும்பொலும் உருமொறிய 
பொகற்களில் ்கொணப்படுகிறது. அதி்க மொங்கனீசு 
படிவு்கள் ஒடி்சொ (44 ்சதவீதம்), ்கர்நொை்கொ (22 ்சதவீதம்), 
மததியப்பிரபத்சம் (12 ்சதவீதம்), ம்கொரொஷ்டிரொ, 
ப்கொவொ (7 ்சதவீதம்) , ஆந்திரப்பிரபத்சம் (4% 
்சதவீதம்) மற்றும் ஜொர்்கண்ட் (2 ்சதவீதம்) பபொன்ற 
மொநிலங்களில் ்கொணப்படுகிறது. இரொஜஸதொன், 
குஜரொத, கதலுங்கொைொ, பமற்கு வங்கம் பபொன்ற 
மொநிலங்கள் இகணந்து இந்திய மொங்கனிசு 
உற்பததியில் 2 ்சதவீததகத அளிககிறை.

ம்கொரொஷ்டிரொ மொநிலததில் உள்ள நொகபூர், 
பொந்ரொ மற்றும் இரததைகிரி மொவட்ைங்கள், 
மததியப்பிரபத்சததிலுள்ள  பொல்்கொட், சிந்துவொரொ 
மொவட்ைங்கள்  ஆகியை முதன்கமயொை மொங்கனீசு 
உற்பததியொகும். ஒடி்சொ மொநிலம் மொங்கனீசு  
உற்பததியில் 24 ்சதவீதததுைன் மூன்றொமிைததில் 
உள்ளது. (சுந்தர்்கர்க, ்கொலைந்தி, க்கொரொபுட் மற்றும் 
பபொலொஙகிர் மொவட்ைங்கள்), ஆந்திர மொநிலம் 13 

்சதவீத உற்பததிகயச க்சய்கின்றது. ஸ்ரீ்கொகுளம், 
்கைப்பொ, வி்சொ்கப்பட்டிைம், குண்டூர் மொவட்ைங்கள் 
இவற்றின் முககிய முதன்கம உற்பததியொளர்்கள் 
ஆகும்.  ்கர்நொை்க மொநிலம் 6 ்சதவீத உற்பததிகய 
சிபமொ்கொ, கபல்லொரி, சிதரதுர்்கொ மற்றும் தும்கூர் 
மொவட்ைங்களில் இருந்து உற்பததிச  க்சய்கின்றை. 
உல்க அளவில் இந்தியொ ஐந்தொவது கபரிய நொடு 
ஆகும்.
3. �ோமிரம்

தொமிரம் வரலொற்றிற்கு முந்கதய 
்கொலததிபலபய மனிதைொல் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 
முதல் உபலொ்கமொகும். இகத மனிதர்்கள் பல்பவறு 
வக்க்களில் பயன்படுததுகின்றைர். இகவ 
கநகிழும் தன்கமயுகையதொல் இவற்கற பல்பவறு 
வடிவமுகைய கபொருட்்களொ்க உருவொக்க முடியும். 
தொமிரதகத துததநொ்கததுைன் ்கலந்து 
பிததகளகயயும், த்கரததுைன் ப்சர்தது 
கவண்்கலமும் உருவொக்கப்படுகின்றது. 
தொமிரமொைது, ்சகமயல் பொததிரங்கள் மற்றும் 
கபொதுப் பயன்பொட்டிற்்கொை பல கபொருட்்களின் 
உற்பததிககும் பயன்படுததப்படுகிறது. தற்்கொலததில், 
தொமிரமொைது பல்பவறு வக்கப்பட்ை 
மின்்சொரக்கம்பி்கள், மின்்சொதைங்கள், ்கம்பி வைங்கள் 
பபொன்றவற்றின் உற்பததிககு  அதி்கம் 
பயன்படுததப்படுகிறது.

�ோமிரப்படிவு அதிகமுள்ள மோநிலம் 
இரோஜஸ்�ோன் ஆகும். (53.81 ்சதவீதம்) இகதத 
கதொைர்ந்து ஜொர்்கண்ட் (19.54 ்சதவீதம்) 
மற்றும் மததியப்பிரபத்சம் (18.75 ்சதவீதம்) 
ஆகிய மொநிலங்களில் குறிப்பிைததக்க அளவு 
்கொணப்படுகிறது. ஆந்திரப்பிரபத்சம், குஜொரொத, 
ைரியொைொ, ம்கொரொஷ்டிரொ, பம்கொலயொ, நொ்கலொந்து, 
ஒடி்சொ, சிககிம், தமிழ்நொடு, கதலங்கொைொ, 
உதர்கொண்ட் மற்றும் பமற்குவங்க மொநிலங்கள் 
ப்சர்ந்து 7.9 ்சதவீத தொமிர இருப்கபப் கபற்றுள்ளை.

இந்தியொவின் கமொதத தொமிர உற்பததியில் 
ஜொர்்கண்ட் மொநிலம் 62 ்சதவீதம் உற்பததிச 

இந்துஸதொன் தொமிர 
நிறுவைம் இந்திய அர்சொல் 
நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய 
சுரங்கததுகற அகமச்ச்கததின் 
கீழ் இயங்கககூடிய கபொதுததுகற 
நிறுவைமொகும். தொதுக்ககள அ்கழ்ந்து எடுததல், 
பயன்பொடு, உருககுதல், சுததி்கரிததல், ்கம்பி்கள் 
உற்பததி பபொன்ற பல்பவறு க்சயல்பொடு்களில் 
ஒருஙகிகணந்துச க்சயல்படும் நிறுவைமொ்க 
விளஙகுகிறது.
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க்சய்கிறது. சிஙபும் மற்றும்  ை்சொரிபொக 
மொவட்ைங்கள் இம்மொநிலததில் அதி்கமொ்க உற்பததிச 
க்சய்கின்றை. 50.2 ்சதவீத உற்பததியுைன் ஒடி்சொ 
மொநிலம் மற்கறொரு முககிய உற்பததியொளொரொ்க  
உள்ளது. இரொஜஸதொன் 28 ்சதவீத உற்பததியுைன் 
மூன்றொமிைததில் உள்ளது. ப்கதரி, ஆல்வொர் 
மற்றும் பில்வொரொ மொவட்ைங்கள் இவவுற்பததியில் 
குறிப்பிைததக்ககவயொகும். உதர்கொண்ட்  மொநிலம் 
(பைரொடூன் மற்றும் ்கொர்வொல் மொவட்ைங்கள்), 
ஆந்திரப்பிரபத்சம் (குண்டூர், ்கர்நூல், கநல்லூர் 
மொவட்ைங்கள்), ்கர்நொை்கொ (சிதரதுர்்கொ, ை்சன் 
மொவட்ைங்கள்) மற்றும் தமிழ்நொடு. இந்திய  தொமிர 
உற்பததியில் 7 ்சதவீத பங்களிப்கப அளிககின்றை. 
4. போகளசைட

அலுமினியம் பொகக்சட் தொதுவிலிருந்து 
கபறப்படுகிறது. இததொது நீபரற்ற  அலுமினிய 
ஆகக்சட் உள்ள பொகற்களில் ்கொணப்படுகிறது. 
்சரகளமண் ்கொணப்படும் பகுதி்களில் புவியின் 
பமற்பரப்பில் படிவு்களொ்க பொகக்சட் தொது பரவிக  
்கொணப்படுகிறது.  குகறந்த எகை மற்றும் 
்கடிைததன்கமக க்கொண்ை பண்பு்களொல் 
அலுமினியமொைது விமொைக ்கட்டுமொைங்களிலும் 
தொனியஙகி இயந்திரங்களிலிலும் அதி்கம் 
பயன்படுததப்படுகிறது. சிகமண்ட் மற்றும் இர்சொயைத 
கதொழிற்்சொகல்களிலும் பயன்படுததப்படுகிறது. 50.2 
்சதவீத பொகக்சட் தொதுக்கள் ஒடி்சொ மொநிலததிலும் 
15.8 ்சதவீதம் குஜரொததிலும் (ஜீைொ்கத, அம்பரலி, 
பொபு ந்கர் மொவட்ைங்கள்) 11.9 ்சதவீதம் ஜொர்்கண்ட் 
மொநிலததிலும் (ரொஞ்சி, குமிளொ மொவட்ைங்கள்) 9.9 
்சதவீதம் ம்கொரொஷ்டிரொ மொநிலததிலும் (சிந்துர்க, 
இரததைகிரி மொவட்ைங்கள்) 6.2 ்சதவீதம் ்சததிஸ்கர் 
மொநிலததிலும் (பல்லொர்பூர், துர்க மொவட்ைங்கள்) 2.2 
்சதவீதம் தமிழ்நொட்டிலும் ்கொணப்படுகின்றை.

ஒடி்சொ மொநிலம் 1370.5 மில்லியன் ைன்்கள் 
பொகக்சட் உற்பததியுைன் இந்தியொவின் முதன்கம 
உற்பததியொளரொ்கத  தி்கழ்கிறது. இந்திய மொநில  
மற்றும் மததிய அர்சொங்கங்கள் பொகக்சட் மற்றும் 

இதர தொதுக்களின் உற்பததிககு ஒடி்சொ, ஜொர்்கண்ட் 
மற்றும் தமிழ்நொடு  மி்கவும் உதவிக்கரமொ்க உள்ளை.

ஆ. அநலோகக  கனிமஙகள்
இவவக்கக ்கனிமங்களில் உபலொ்கத 

தன்கம இருப்பதில்கல. ளமககோ, சுண்ணெோம்பு, 
ஜிப்சைம் ள�டநரட, தபோட்டோஷ ந்டோலளமட, 
நிலககரி, தபடநரோலியம் முதலியை அபலொ்கக 
்கனிமங்களொகும். 
ளமககோ

பண்கைய ்கொலததில் கமக்கொ ஆயுர்பவத 
மருததுவததில் பயன்படுததப்பட்ைது. கமக்கொ, 
மின்கதொழில்க  வளர்சசியொல் கமக்கொ மி்கவும் 
முககியததுவம் கபற்றுள்ளது. அப்ரொக வக்க ஒரு 
நல்ல தரமொை கமக்கொவொகும்.

இது ஒளி புகும் தன்கமயுகையது, எளிதில் மி்க 
கமல்லிய பட்கை்களொ்க பிரிதகதடுக்கககூடியகவ,  
நிறமற்றகவ, கநகிழும் தன்கமயுகையகவ. 
பமலும் குகறந்த மின் இைப்கபயும், அதி்கமின் 
அழுதததகத தொங்கககூடிய திறன் கபற்றதொல்  
மின் ்கொப்பொன்்கள் (Insulators) தயொரிக்கப் 
பயன்படுததப்படுகிறது. இகவ மின் ்கைததொ 
தன்கமயுையகவ ஆதலொல் மின் ்சொதைங்கள் 
தயொரிப்பில் கபரிதும் பயன்படுததப்படுகிறது. பமலும் 
ம்சகு எண்கணய், மருந்து்கள், வர்ணப்பூசுதல் மற்றும் 
கமருகு  எண்கணய் பபொன்ற தயொரிப்பு்களிலும்  
பயன்படுததப்படுகின்றை.

ஆந்திரப்பிரபத்சததில் (41 ்சதவீதம்) உள்ள 
கநல்லூர், வி்சொ்கப்பட்டிைம், பமற்கு ப்கொதொவரி 
மற்றும் கிருஷ்ணொ மொவட்ைங்கள் அதி்க கமக்கொ 
படிவு்ககளக க்கொண்டுள்ளை. கமக்கொ படிவு்கள் 
உள்ள இதர மொநிலங்கள் இரொஜஸதொனில் (21 
்சதவீதம்),  பில்வொரொ, கஜய்ப்பூர், அஜமீர் மொவட்ைங்கள், 
ஒடி்சொ மொநிலததில் (20 ்சதவீதம்),  ரொய்கைொ, 
பபொலஙகீர் மற்றும் சுந்தர்்கொர் மொவட்ைங்கள், 
ஜொர்்கண்ட் மொநிலததில் பொலமு, ரொஞ்சி மற்றும் 
சிஙபும் மொவட்ைங்கள்  ஆகியை  முககிய கமக்கொ 
உற்பததியொளர்்களொகும்.
சுண்ணெோம்புககல்

்கொல்சியம் ்கொர்பபொபைட் க்கொண்ை 
பொகற்களிபலொ அல்லது ்கொல்சியம் மற்றும் 

போகளசைட என்பது அலுமினியததின் 
ஒருவக்கயொை ஆகளசைடு ஆகும். 
இது பிபரஞ்சு வொர்தகதயொை 
லீ போகஸ் என்ற வொர்தகதயில் 

இருந்து கபறப்பட்ைது.

NALCO என்று  அகைக்கப்படும் பதசிய 
அலுமினிய நிறுவைம் 1981 இல் கதொைங்கப்பட்ைது. 
இதன் கமயங்கள் ஒடி்சொ மொநிலததில் அஞ்சுல், 
ைொமன், ப்சொடி பபொன்ற இைங்களில் உள்ளை. 
இது இந்திய சுரங்கததுகற அகமச்ச்கததின் கீழ் 
1981- ஆம் ஆண்டு கபொதுததுகற நிறுவைமொ்க 
உருவொக்கப்பட்ைது.
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148வளங்கள் மற்றும் த�ொழில்கங்கள்

கமகனீசியம் அல்லது இரண்டும் ்கலந்த 
பொகற்களிபலொ சுண்ணொம்புக்கல் ்கொணப்படுகிறது. 
சுண்ணொம்புக்கல், சிறிய அளவிலொை சிலிக்கொ, 
அலுமிைொ, இரும்பு ஆககஸைடு, பொஸபரஸ மற்றும் 
்கந்த்கம் ஆகியவற்கறக க்கொண்டுள்ளை.

ப்சொைொ ்சொம்பல், எரிப்சொைொ, கவளுககும் தூள் 
(bleaching powder) ்கொகிதம், சிகமண்ட், இரும்பு 
எஃகு உற்பததி, ்கண்ணொடி மற்றும் உரங்கள் 
தயொரிப்பு கதொழிற்்சொகல்களில் சுண்ணம்புக்கல் 
பயன்படுகிறது. இதன் முககிய உற்பததியொளர்்கள் 
ஆந்திர மொநிலததின் (20 ்சதவீதம்) ்கைப்பொ, ்கர்னூல், 
குண்டூர் மொவட்ைங்களொகும். கதலுங்கொைொ 
மொநிலமும் 20 ்சதவீத உற்பததிகயச க்சய்கின்றது. 
இம்மொநிலததின் ப்கொல்க்கொண்ைொ, அடிலொபொத, 
வொரங்கல் மற்றும் ்கரீம்ந்கர் ஆகிய மொவட்ைங்கள் 
முககிய உற்பததி மொநிலங்களொகும்.  இரொஜஸதொன், 
மொநில உற்பததியில் 18 ்சதவீதம் பஜொதபூர், அஜமீர், 
பிக்கொநர் மற்றும் ப்கொட்ைொ மொவட்ைங்கள்,(12%) 
மததியப்பிரபத்சம், மொநில உற்பததியில் 12 ்சதவீதம் 
ஜபல்பூர், ்சொட்ைொ மொவட்ைங்கள், தமிழ்நொட்டின் 
உற்பததியில் 8.4 ்சதவீதம் ப்சலம், ்கொஞ்சிபுரம், 
திருசசிரொப்பள்ளி, தூததுககுடி, திருகநல்பவலி 
மற்றும் விருதுந்கர் மொவட்ைங்களும் முககிய 
உற்பததியொளர்்களொகும். நொட்டின் கமொதத 
படிவு்களில் 27 ்சதவீதததுைன் ்கர்நொை்க மொநிலம் 
முதலிைததிலும், ஆந்திரொ மற்றும் இரொஜஸதொன் 
மொநிலங்கள் தலொ 12 ்சதவீதததுைனும், குஜரொத 10 
்சதவீதமும், பம்கொலயொ 9 ்சதவீதமும், கதலுங்கொைொ 
8 ்சதவீதமும், ்சததீஸ்கர் மற்றும் மததியப்பிரபத்ச 
மொநிலங்கள் தலொ 5 ்சதவீத சுண்ணொம்பு 
படிவு்ககளயும் க்கொண்டுள்ளை. மீதமுள்ள 
இருப்பு்கள் மற்ற மொநிலங்களில் ்கொணப்படுகின்றை. 
ஜிப்சைம் 

ஜிப்்சம் என்பது ்கொல்சியம் ்சல்ஃபபட்டின் 
நீர்ம ்கனிமமொகும். இது சுண்ணொம்புப்பொகற, 
மணற்பொகற, மொக்கல் பபொன்ற படிவுப்பொகற்களில் 
ஒளிப்புகும், கவண்ணிறமொை தொதுவொ்க 
்கொணப்படுகிறது. இது சிகமண்ட், உரங்கள், 
சுவர்ப்பட்டி்கள், பொரிஸ ்சொந்து (plaster of paris) 
பபொன்றவற்றின் உற்பததிற்கு மூலப்கபொருளொ்கவும், 
மண் வளமூட்டியொ்கவும் பயன்படுகிறது. இவற்றின் 
கமொதத இருப்பில் இரொஜஸதொன் மொநிலம் மட்டும் 
81% ்சதவீத படிவு்ககளக க்கொண்டுள்ளது. ஜம்மூ-
்கொஷ்மீரில் 14 ்சதவீதம், தமிழ்நொட்டில் 2 ்சதவீதம், 
மீதமுள்ள 3 ்சதவீதம் குஜரொத, இமொச்சலப்பிரபத்சம், 
்கர்நொை்கம், உதர்கொண்ட், ஆந்திரப்பிரபத்சம் மற்றும் 
மததியப்பிரபத்ச மொநிலங்களில் ்கொணப்படுகின்றை.

இரொஜஸதொன் மொநிலம் 82 ்சதவீதம் 
ஜிப்்சதகத உற்பததி க்சய்கிறது. பஜொதபூர், பிக்கொநர், 

கஜய்்சொல்மர் ஆகிய மொவட்ைங்கள் இவற்றின் 
முககிய உற்பததியொளரொகும். ஜம்மூ-்கொஷ்மீர் 
மொநில உற்பததியின் 14 ்சதவிதம் பொரொமுல்லொ, 
பதொைொ, ஊரி பபொன்ற மொவட்ைங்கள் அதி்க 
உற்பததி க்சய்கின்றை. குஜரொத (பவந்கர், ஜொம்ந்கர் 
மொவட்ைங்கள்), உதர்கொண்ட் (பைரொடூன், முக்சளரி 
மொவட்ைங்கள்), ஆந்திரப்பிரபத்சம் (கநல்லூர், 
குண்டூர், பிர்கொ்சம் மொவட்ைங்கள்) மற்றும் தமிழ்நொடு 
ஆகிய மொநிலங்கள் தலொ 4 ்சதவீத உற்பததிகய 
அளிககின்றை.

  4.2   ஆற்றல் வளஙகள்
மின்சைோரம் உறபத்தி 

தசையய பயன்படும் வளஙகளள 
எரிசைகதி வளஙகள் என்று 
அளைககின்ந்றோம். மின்்சொரம் 
நம் வொழ்கக்கயில் ஒரு 
முககிய அங்கம் ஆகும். திை்சரி 
வொழ்கக்கயில் நம்மொல் மின்்சொர 
பயன்பொடு இன்றி இருக்க முடியொது. இது அகைதது 
கபொருளொதொர நைவடிகக்க்கள் மற்றும் கதொழில்துகற 
வளர்சசிககு மூலொதொரமொ்க உள்ளது. ஏற்்கைபவ 
குறிப்பிட்டுள்ளது பபொல் ஆற்றல் வளங்ககளப் 
புதுப்பிககககூடிய வளம் மறறும் புதுப்பிகக இயலோ� 
வளஙகள் எை வக்கப்படுததப்படுள்ளை.          

4.2.1 புதுபிகக இயலோ வளஙகள்:
1. நிலககரி

நிலக்கரி என்பது எளிதில் எரியககூடிய 
உயிரிை படிமங்கள் க்கொண்ை ஒரு நீர்க ்கனிமம் 
ஆகும்.  இது படிவுப் பொகற்களில் கிகைககிறது, 
ஒரு நொட்டின் கதொழிற்்சொகல வளர்சசிககு மி்க 
இன்றியகமயொததொ்க இருப்பதொல் இது கருப்பு 
�ஙகம் (Black gold) என அளைககப்படுகி்றது. ்கரிம 
அளவின் அடிப்பகையில் நிலக்கரி கீழ்க்கண்ைவொறு  
வக்கப்படுததப்படுகிறது.

ஆந்�ரளசைட: 80 முதல் 90 ்சதவீதம். 
பிடடுமினஸ்: 60 முதல் 80 ்சதவீதம்.
பழுப்பு நிலககரி: 40 முதல் 60 ்சதவீதம்.
மரககரி: 40 ்சதவீதததிற்கும் குகறவு.
பல்பவறு வக்கயொை பயன்பொடு்களின் 

்கொரணமொ்க நிலக்கரி இந்தியொவின் மி்க 
முககியமொை ஆற்றல் மூலமொ்க விளஙகுகிறது. 
இகத  வொயுவொ்கவும், எண்கணயொ்கவும் மற்றும் 
அைல் மின்்சகதியொ்கவும் மொற்ற இயலும். 
பமலும் இர்சொயைங்கள், ்சொயங்கள், உரங்கள், 
வர்ணப்பூசுதல் மற்றும் கவடிமருந்து்கள் பபொன்ற 
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149 வளஙகள் மறறும் த�ோழிலகஙகள்

2017 ஆம் ஆண்டின்படி, நொட்டின் கமொதத 
்கச்சொ எண்கணய் இருப்பு 604.10 மில்லியன் 
ைன்்களொகும். இதில் 324.24 மில்லியன் ைன்்கள் 
(54%) ்கைற்்ககரப் பகுதி்களிலும் 279.86 
மில்லியன் ைன்்கள் (46%) உட்பகுதி்களிலும் 
்கொணப்படுகிறது.

்கச்சொ எண்கணய் உற்பததி வருைததிற்கு 
வருைம் மொறுப்படுகிறது. ்கச்சொ எண்கணய் 
உற்பததியொைது 2011-2012-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

கபொருட்்கள் தயொரிப்பிற்கும் மூலப் கபொருளொ்க 
பயன்படுகின்றை.

இந்தியொவில் ்கொணப்படும் நிலக்கரி 
வயல்்கள், ப்கொண்டுவொைொ கதொைர் பகற்கபளொடு 
கதொைர்புகையகவ.  இகவ தீப்கற்ப இந்தியப் 
பகுதி்களில் அதி்கம் ்கொணப்படுகின்றை. நொட்டின் 
கமொதத நிலக்கரி படிவு்களில் 90 ்சதவீததகத 
ஜொர்்கண்ட், ஒடி்சொ, பமற்கு வங்கம் மற்றும் 
மததியப்பிரபத்ச மொநிலங்கள் க்கொண்டுள்ளை. 2% 
நிலக்கரி மூன்றொம் நிகலகயச ்சொர்ந்தது. (Tertiary 
period) அ்சொம் மற்றும் ஜம்மூ-்கொஷ்மீர் மொநிலங்களில் 
இவவக்க அதி்கமொ்கக ்கொணப்படுகிறது.

ஜொர்்கண்ட் மொநிலம் இந்தியொவில் அதி்க 
நிலக்கரி உற்பததிகயச க்சய்கிறது. ்சததீஸ்கர், 
பமற்கு வங்கம், மததியப்பிரபத்சம், ஆந்திரப்பிரபத்சம் 
மற்றும் ம்கரொஷ்டிரொ மொநிலங்கள் நிலக்கரி 
உற்பததியில் முககிய பஙகு வகிககின்றை. 
ஜொர்்கண்ட் மொநிலததில் உள்ள கபொ்கொபரொ, 
வை்கரன்புரொ, கதன்்கரன்புரொ, கிரிடிக, ரொம்்கொர், 
ைொல்ைன்்கஞ்ச மற்றும் இரொஜம்கொல் மொவட்ைங்கள், 
ஒடி்சொ மொநிலததில் உள்ள தொல்்சர் மற்றும் ரொைப்பூர் 
மொவட்ைங்கள், ்சததீஸ்கர்   மொநிலததில் உள்ள ப்கொர்பொ 
மற்றும் சிர்மிரி மொவட்ைங்கள், மததியப்பிரபத்சததில் 
உள்ள உமரியொ மற்றும் சிங்கபரலி மொவட்ைங்கள், 
ஆந்திரப்பிரபத்சததிலுள்ள தன்டூர், சிங்கபரனி, 
ப்கொததகுைம் மற்றும் இரொமகுண்ைம் மொவட்ைங்கள், 
ம்கொரொஷ்டிரொவில் உள்ள வர்தொ, பல்லர்பூர், ்சந்தொ  
மற்றும் ்கொம்பட்டி மொவட்ைங்கள், பமற்கு வங்கததில் 
உள்ள அ்சன்்சொல், கமஜியொ மொவட்ைங்கள் முககிய 
நிலக்கரி வயல்்ககளக க்கொண்டுள்ளை. 

கதன் மற்றும் பமற்கு தீப்கற்ப இந்தியப் 
பகுதி்களில் குறிப்பொ்க தமிழ்நொடு, புதுசப்சரி மற்றும் 
ப்கரளொ  மொநிலங்களில் பழுப்பு நிலக்கரி படிவு்கள் 
்கொணப்படுகின்றை.

இந்திய நிலக்கரி அகமச்ச்கமொைது, 
நிலக்கரி அ்கைொய்வு மற்றும் உற்பததி பமம்பொட்டு 

இந்திய அர்சொல் 
நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய 
நிலக்கரி நிறுவைம் பமற்கு 
வங்கததிலுள்ள   க்கொல்்கததொகவ 
தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
க்சயல்படுகிறது. இதன் 
கிகள்கள் தன்பொத, ரொஞ்சி, பிலொஸபூர், நொகபூர், 
்சொம்பல்பூர், ப்கொததகுைம் மற்றும் அ்சன்்சொல் 
ஆகிய இைங்களில் உள்ளை. இது உல்க 
அளவில் அதி்க நிலக்கரி உற்பததி க்சய்யும் 
நிறுவைம் ஆகும்.

க்கொள்க்க்ககள முடிவு க்சய்கிறது. இந்திய 
நிலக்கரி நிறுவைம் (CIL), இந்திய பதசிய பழுப்பு 
நிலக்கரி நிறுவைம் (NLCIL) மற்றும் சிங்கபரனி 
ப்கொலொரிஸ நிலக்கரி நிறுவைம் (SCCL) 
ஆகியை இவவகமச்ச்கததின் கபொதுததுகற 
நிறுவைங்களொகும்.
2. தபடநரோலியம் / கச்சைோ எண்தணெய

தபடநரோலியம் என்்ற தசைோல் “தபடநரோ” 
(போள்ற) மறறும் ஓலியம் (எண்தணெய) என்்ற 
இரு இலத்தின் தசைோறகளிலிருந்து தப்றப்பட்டது. 
எைபவ கபட்பரொலியம் என்பது புவியிலுள்ள 
பொகறப்படிவு்களில் கபறப்படும் எண்கணய் 
ஆகும். இது தொது எண்கணய் என்றும் 
அகைக்கப்படுகிறது.90-95 ்சதவீதம் நீர்க ்கரிமமும், 
மீதமுள்ள 5-10 ்சதவீதம் ஆகஸிஜன், கைட்ரஜன், 
்கந்த்கம் மற்றும் ்கரிம உபலொ்கங்ககளயும் க்கொண்ை 
எளிதில் எரியககூடிய ஒரு திரவமொகும்.

கபட்பரொலியமொைது எரி்சகதி உற்பததிககும், 
வொ்கைங்கள், வொனூர்தி்கள், ்கப்பல்்கள் மற்றும் 
இரயில்்களுககு எரிகபொருளொ்கவும் பயன்படுகிறது. 
ம்சகு எண்கணய், மண்கணண்கணய், 
்களிம்பு்கள், தொர், ப்சொப்பு, கைர்லின், கமழுகு 
ஆகியை  இதன் உப உற்பததி கபொருட்்கள் ஆகும். 
இந்தியொவில் ்கச்சொ எண்கணயொைது ்கைற்்ககரப் 
பகுதி்களிலும், உள்நொட்டுப் பகுதி்களிலும் 
கிகைககின்றது.

தபடநரோலியம் மறறும் இயறளக 
எரிவோயு அளமச்சைகம் (MOP & NG)

இது இந்திய அர்சொங்கததின் 
கீழ் இயஙகும் ஒரு 
அகமச்ச்கமொகும். இவவகமச்ச்கம் 
ஆய்வு க்சய்தல், உற்பததி, 
சுததி்கரிததல், விநிபயொ்கம், ஏற்றுமதி, 
இறககுமதி, எண்கணய் பொது்கப்பு, இயற்க்க 
எரிவொயு மற்றும் கபட்பரொலிய உற்பததிப் 
கபொருள் பபொன்றவற்றிற்கு கபொறுப்பு ஏற்கிறது.
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150வளங்கள் மற்றும் த�ொழில்கங்கள்

2017-2018 ஆண்டு வகர ஒவகவொரு ஆண்டும் 
குகறந்த மொறுபொட்டுைன் குகறந்துக க்கொண்பை 
வருகிறது.இயற்க்க எரிவொயு உற்பததியிலும் 
2016-2017-ஆம் ஆண்கை   தவிர, இபத  நிகல 
நீடிதது வருகிறது.இந்த பவறுபொடு முதல் மூன்று 
வருைங்களில் அதி்கமொ்கவும், மற்ற வருைங்களில் 
குகறந்த மற்றும் மிதமொை பவறுபொடு்களுைனும் 
்கொணப்படுகிறது.

இ. இயறளக எரிவோயு 
இயற்க்க எரிவொயு கபொதுவொ்க கபட்பரொலிய 

பகுதி்களுைன் இகணந்து ்கொணப்படுகிறது. 
இது இயற்க்கயொ்க உருவொகும் ஒரு நீர்ம 
்கரிம வொயுவொகும்.இவறறின் தபரும்பகுதி  
மீத்ந�ன் வோயுவும் பல்நவறு அளவுகளில் உள்ள 
மதுககரியம் (alkaline) சிறிய சை�வீ�த்திலோன 
கோர்பன்- ள்ட- ஆகளஸைடு, ள�டரஜன் மறறும் 
ள�டரஜன் சைல்ளபடு கலந்� கலளவகளோல் 
ஆனது . இது ஆயிரக்கணக்கொை ஆண்டு்களுககு 
முன் அழிந்து புகதயுண்ை  தொவரங்கள் மற்றும் 
விலஙகிைங்கள் அதி்க கவப்பம் மற்றும் அழுததம் 
்கொரணமொ்க மககுவதன் மூலம் உண்ைொககூடிய 
ஒரு வொயு. இது கவப்பப்படுததலுககும், 
்சகமயலுககும் மின் உற்பததிககும் ஆதொரமொ்க 
விளஙகுகிறது. பமலும் வொ்கைங்களுககு 
எரிகபொருளொ்கவும், கநகிழி்கள் உற்பததி, 

மேற்கு �ைற்�டைககு அருகில்  
உள்ள எண்ணெய் வயல்�ள

கிழககு  �ைற்�டைககு அருகில் உள்ள 
எண்ணெய் வயல்�ள

1.  முமடபை டே எண்ணெய் வயல்  
(65% மி�ப்பைரியது)

பிைமேபுதைோ பைள்ளதைோககு, (திபரு�ோர், சில்்ோ�ர், 
ேோவட்ைங�ள   அ்ோம)

2.  குஜைோத �ைற்�டை ( 2வது ்பைரியது ) திகபைோய் எண்ணெய் வயல் (நோட்டின் மி�ப 
பைழடேயோ்ன  எண்ணெய் வயல்)

3.  மபைஸடஸைம எண்ணெய் வயல் முமடபை டேயின் 
்ைன்பைகுதி

நோ�ர்�ோட்டியோ எண்ணெய் வயல் (திகபைோய்ககு 
்ைன்மேற்கு பைகுதி)

4.  அலியோ்பைத-எண்ணெய் வயல் ( பைவ் ந�ரின் 
்ைன்பைகுதி)

மேோைோன் ேகரிஜன் –எண்ணெய் வயல் 
(நோ�ர்�ோட்டியோவின் ்ைன்மேற்கு பைகுதி)

5.  அங�மைஸவர் ருதை்ோ�ர்-ைோவோ எண்ணெய் வயல்�ள

(அ்ோம ேோநிைததில் சிப்ோ�ர் ேோவட்ைம)

6.  �ோமமபை- லூனி பைகுதி�ள ்ர்ேோ பைள்ளதைோககு- (பைைர்பூர், ேோசிமபூர், 
பைைோரியோ)

7. அ�ேைோபைோத- �மைோல் பைகுதி அநைேோன் நிம�ோபைோரின் உட்பைகுதி�ள, ேன்்னோர் 
வட்ளகுைோ, பைமைஷவர் �ைற்�டை

இந்தியோ - எண்தணெய சுத்திகரிப்பு
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வியொபொரம் முககியததுவம் வொய்ந்த ்கரிம 
இர்சொயைப் கபொருட்்கள் தயொரிப்பதற்கும் 
பயன்படுகிறது.

க்கயில் நிறுவைம் 
(GAIL): இந்திய இயற்க்க 
எரிவொயு   நிறுவைமொைது     
மொநில  அர்சொங்கததொல் 
நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு 
நிறுவைமொகும்.இது இயற்க்க எரிவொயு உற்பததி 
மற்றும் விநிபயொ்கம் க்சய்யும் நிறுவைங்களுள் 
ஒரு மி்கப்கபரிய நிறுவைமொகும்.  இதன் 
தகலகமய்கம் புதுகைல்லியில் உள்ளது. 
இந்நிறுவைம் இயற்க்க எரிவொயு, திரவ 
நீரக்கரிமம், திரவ கபட்பரொலிய எரிவொயு, 
கபட்பரொலிய பவதிப்பபொருட்்கள், ந்கர எரிவொயு 
விநிபயொ்கம், அ்கைொய்வு மற்றும் மின் உற்பததி 
ஆகிய பிரிவு்ககளக க்கயொளுகிறது.

வை இந்தியப் பகுதி்கள் அதி்க அளவிலொை 
மூன்றொம் நிகலப் பொகற்கள் மற்றும் வண்ைல் 
படிவு்ககளக க்கொண்டுள்ளது. ஒரு ்கொலததில் ஆைம் 
குகறந்த, ்கைலுககு அடியில் இருந்த படிவுப்பொகற்கள், 
எண்கணய் மற்றும் இயற்க்க வொயுப் படிவு்களொ்க 
உருவொகிை. அதி்க அளவிலொை இயற்க்க எரிவொயு 
மும்கப கை மற்றும் பபஸகஸைம் எண்கணய் 
வயல் பகுதி்களில் ்கொணப்படுகிறது. குஜரொத 
மொநிலததில் உள்ள ஜ்கொதியொ மற்றும் ப்கொ்கொ, 
அ்சொமிலுள்ள நொ்கர்்கொட்டியொ மற்றும் பமொரொன், 
தமிழ்நொட்டிலுள்ள கநய்பள்ளததூர் மற்றும் மங்கமைம் 
(தஞ்்சொவூர்), திரிபுரொ மொநிலததிலுள்ள பரனுரொ 

அமுக்கப்பட்ை இயற்க்க 
எரிவொயு (CNG) (அதி்க 
அழுததததுைன் அகைக்கப்பட்ை 
மீதபதன்) என்பது கபட்பரொல், 

டீ்சல் மற்றும் திரவ கபட்பரொலிய எரிவொயு 
ஆகியவற்றிற்கு பதிலொ்க பயன்படுததககூடிய 
ஒரு எரிகபொருளொகும். இது ்கொற்கற விை  
இலகுவொைதொகும், அதி்கபவ்கமொ்க பரவும் 
தன்கமக க்கொண்ைதொல் விகரவில் மகறந்து 
விடுகிறது. இதைொல் மற்ற எரிகபொருள்்ககள 
விை ஆபதது குகறவொைதொகும். விவ்சொயக 
்கழிவு்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் உயிரிவொயு, 
புதுகைல்லி, அ்கமதொபொத, மும்கப, பூைொ, 
க்கொல்்கததொ, லகபைொ, ்கொன்பூர், வொரொணொசி 
பபொன்ற ந்கரங்களில் வொ்கைங்களுககு 
பயன்படுததுவது அதி்கரிதது வருகிறது.

மற்றும் அதர்னூர் மகலதகதொைர், இரொஜஸதொன் 
மொநிலததிலுள்ள பர்மர் மற்றும் ்சரஸவொலொ, 
அருணொச்சலப் பிரபத்சததிலுள்ள மியொவபும் மற்றும் 
லொப்ைொங, பஞ்்சொபில் உள்ள கபபரொஸபூர், ஜம்மூ-
்கொஷ்மீரில் உள்ள மவு்சர் மற்றும் மரதபூர், பமற்கு 
வங்கததில் உள்ள கமதினிப்பூர் ஆகிய பகுதி்களில் 
இயற்க்க எரிவொயு ்கண்ைறியப்பட்டுள்ளது.

இந்திய இயறளக எரிவோயு நிறுவனம் (GAIL) 
இயறளக எரிவோயு உறபத்தியில் முன்நனோடியோகத் 
திகழகி்றது. 1985-ஆம் ஆண்டில் எரிவொயு 
்கண்டுபிடிப்பு பல மைங்கொைது. ்கொபவரி படுகக்க்கள், 
்கொம்பப வடிநிலததில் உள்ள நந்தொ மற்றும் ைொபரட், 
இரொஜஸதொனில் உள்ள கஜய் ்சொல்மர் வடிநிலம் 
ஆகியை 1988-89 -ஆம் ஆண்டில் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ை  
முககிய வயல்்களொகும். அண்கமயில் கிருஷ்ணொ, 
ப்கொதொவரி கைல்ைொ பகுதி்களில் இயற்க்க எரிவொயு 
வளங்கள்  ்கண்ைறியப்பட்டுள்ளை.

4.2.2  மரபுசைோர் ஆற்றல் வளஙகள்
அ) அனல் மின்சைகதி

உயிரிைப் படிமங்களொை, நிலக்கரி, 
கபட்பரொலியம், டீ்சல் மற்றும் இயற்க்க எரிவொயு 
பபொன்றவற்றிலிருந்து அைல் மின்்சகதி 
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தயொரிக்கப்படுகிறது. பதசிய அைல்மின் நிறுவைம் 
(NTPC) 1975-ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்ைது.  தற்்சமயம் 
பதசிய அைல்மின் நிறுவைததின் கீழ் 13 நிலக்கரி ்சொர் 
அைல்மின் திட்ைங்களும் 7 இயற்க்க எரிவொயு திரவ 
எரிப்கபொருள் ்சொர்ந்த அைல்மின் திட்ைங்களும் அ்சொம், 
பீ்கொர், ஜொர்்கண்ட் ,்சததீஸ்கர், மிப்சொரம் மற்றும் பமற்கு 
வங்கம் ஆகிய மொநிலங்களில் க்சயல்பட்டு வருகிறது. 
இகவ நிறுவப்பட்டு 90 ்சதவீததகத உற்பததி 
க்சய்கின்றை. இந்தியொவில் உற்பததி க்சய்யப்படும் 
அைல் மின் ்சகதியில் 5 ்சதவீததகத தமிழ்நொடு 
உற்பததி க்சய்கிறது. கநய்பவலி, பமட்டூர், தூததுககுடி 
மற்றும் எண்ணூர் ஆகியை தமிழ்நொட்டின் முககிய 
அைல்மின்  நிகலயங்களொகும்.
ஆ) அணுசைகதி 

அணுக்கரு பிளவு அல்லது இகணயும் 
பபொது கவளிப்படும் ஆற்றகலப் பயன்படுததி 
அணுமின்்சொரம் தயொரிக்கப்படுகிறது. யுபரனியம்  
மற்றும் பதொரியம்  தொதுக்களிலிருந்து அணு்சகதி  
கபறப்படுகிறது. இந்தியொவில் அணுமின் திட்ைம் 1940-
ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்டு பின்ைர் 1948-ஆம் 
ஆண்டில்  ைொைொ அணு ஆரொய்சசிக ்கை்கம் இததுைன்  
இகணக்கப்பட்ைது . 320 கம்கொ வொட் உற்பததி 
திறனுைன் இந்தியொவின் முதல் அணுமின் நிகலயம் 
1969 ஆம் அண்டு மும்கபககு அருகில் உள்ள 
தொரொப்பூரில் நிறுவப்பட்ைது. பின்ைர்  இரொஜஸதொன் 
மொநிலததில் ப்கொட்ைொவிற்கு அருகில் உள்ள (100 
கம்கொவொட் ) இரவத பட்ைொ (335 கம்கொவொட்), 
என்னுமிைததில் அணுமின்நிகலயங்கள் 
ஏற்படுததப்பட்ைை. தமிழ்நொட்டில் ்கல்பொக்கம் (440 
கம்கொவொட்) மற்றும் கூைஙகுளம் (2,000 கம்கொவொட்), 
உததிரப்பிரபத்சததில் நபரொரொ (235 கம்கொவொட் ), 
்கர்நொை்கொவில்  க்க்கொ (235 கம்கொவொட்),  குஜரொததில்  
்கொக்கரபொரொ (235 கம்கொவொட்) ஆகிய இைங்களில் 
அணுமின் நிகலயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளை. 

இந்திய அணு மின்்சகதி 
நிறுவைம் (NPCIL) இந்தியொவின் 
ஒரு கபொதுததுகற 
நிறுவைமொகும்.  இது 
ம்கொரொஷ்ட்டிரொ மொநிலததில் 
உள்ள மும்கபகயத 
தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
இயஙகும் அரசு நிறுவைமொகும். 
இந்நிறுவைம் அணு மின்்சகதி உற்பததிக்கொை 
கபொறுப்கப வகிககிறது.  பமலும் இந்நிறுவைம் 
இந்திய அணு்சகதித துகறயிைொல் 
நிருவகிக்கப்பட்டு, அணுமின் நிகலயங்கள் 
அகமததல் மற்றும் க்சயல்படுததுதல் ஆகிய 
பணி்ககளயும்  பமற்க்கொள்கிறது.

4.2.3 புதுப்பிககககூடிய வளஙகள்
ஆ) நீர்மின்சைகதி 

நீர்மின்்சகதி ஓடும் நீரிலிருந்து கபறப்படுகிறது. 
இம்மின்்சகதி மொ்சற்ற மற்றும் கபொருளொதொர 
முககியததுவம் வொய்ந்த மின் ஆற்றலொ்க 
்கருதப்படுகிறது. நீர் மின்்சகதி உல்க மின்பதகவயில் 
7 ்சதவீததகதப் பூர்ததி க்சய்கிறது. புதுப்பிக்கககூடிய 
வளததிலிருந்து கபறப்படுவதொல் மற்ற மின்்சொர 
ஆற்றல்்கபளொடு ஒப்பிடுக்கயில் குகறந்த உற்பததிச 
க்சலகவ உகையதொ்கவுள்ளது. இது பதகவககு 
ஏற்ப உற்பததிகய உைைடியொ்க அதி்கரிக்கபவொ 
அல்லது குகறக்கபவொ கூடிய  தன்கமயுகையது.

இந்திய பதசிய நீர் 
மின்்சகதி நிறுவைம் 
ஃ ப ரி த ொ ப ொ த தி ல் 
அகமந்துள்ளது.

இந்தியொவொைது நீர்மின்்சகதி உற்பததி 
க்சய்வதற்்கொை மி்க அதி்க திறகை கபற்றுள்ள ஒரு 
மி்க சிறந்த ஒரு நொைொ்க உள்ளது.

இந்தியொவில் சீரற்ற பரவலொ்க ்கொணப்படுகிறது. 
நொட்டின் கமொதத நீர் மின்்சகதி உற்பததி திறனில் 
அ்சொம், அருணொச்சலப் பிரபத்சம், மணிப்பூர் 
நொ்கலொந்து மற்றும் திரிபுரொ மொநிலங்களில் பொயும் 
ஆறு்கள் 30.4 ்சதவீத திறகையும் தீப்கற்ப கிைககு 
பநொககி பொயும் ஆறு்கள் 20.9 ்சதவீத திறகையும் 
பமற்குத கதொைர்சசி மகலயில் பதொன்றி பமற்கு 
பநொககிப் பொயும் ஆறு்கள்  (தபதி ஆற்றிற்கு கதற்ப்க) 
10.5 ்சதவீத திறகையும் ்கங்கொ வடிநிலப்பகுதி 11.7 
்சதவீத திறகையும் சிந்து நதி வடி்கொல் பகுதி 16 
்சதவீத திறகையும் மற்றும் மததிய இந்திய ஆறு்கள் 
10.5 ்சதவீத நீர் மின்்சகதி உற்பததி திறகையும் 
கபற்றுள்ளை. 

ஆ) சூரியஆற்றல்/சைகதி
சூரியஆற்றல் சூரிய ஒளிகய பநரடியொ்கபவொ 

மின்அழுததிக க்கொண்பைொ அல்லது க்சறிவூட்ைம் 
க்கொண்ை சூரிய ஆற்றல் மூலம் மின்ைொற்றலொ்க  
மற்றப்படுதலொகும். க்சறிவூட்ைல் முகறயில் கபரிய 
பரப்பளவில் உண்ைொகும் சூரிய ஒளிக்கற்கற்ககள 

இந்தியொவின் முதல் நீர்மின் 
நிகலயம் 1897ஆம் ஆண்டு 
ைொர்ஜிலிஙகில் நிறுவப்பட்ைது.
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வில்கல்கள் அல்லது ்கண்ணொடி்கள் க்கொண்டு 
சிறிய ஒளிக்கற்கறயொ்க ஒரு ்கலததின் மீது 
குவிக்கப்படுகிறது. மின்அழுததி்கள், ஒளிமின் 
விகளவு, க்சயல்பொட்டின் மூலம், சூரிய ஒளிகய 
மின்்சொரமொ்க மொற்றுகின்றை.

இந்தியோவின்  சூரிய சைகதி நிறுவனம்

இந்த இந்திய நிறுவைம் புது கைல்லி கய    
தகலகம இைமொ்க க்கொண்டு உள்ளது

மின்விநிபயொ்கம், ்சந்கதப்படுததுதல், வீடு்கள், 
நிறுவைங்கள் மற்றும் கதொழிற்்சொகல்களுககுத 
பதகவயொை பல்பவறு வக்கயொை கவப்ப 
ஆற்றகல வைஙகுதல் பபொன்றகவ சூரிய கவப்ப 
ஆற்றல் திட்ைததின் முககிய பல்பநொக்கங்கள் 

ஆகும். இதகை மரபு்சொரொ எரி்சகதி வள 
அகமச்ச்கம்(MNES) க்சயல்படுததிவருகிறது. 
சூரியஆற்றலொைது, நீர் க்கொதி்கலன்்கள், 
குளிர்ச ்சொதைப்கபட்டி்கள், உலர்ப்பொன்்கள், 
கதருவிளககு்கள், ்சகமயல், நீபரற்றுதல், மின்்சொர 
உற்பததி, மின்அழுததி்கள், அைகு நிகலயங்கள் 
பபொன்றவற்றிற்கு சூரிய ்சகதி பயன்படுகிறது. 
ஆந்திரப்பிரபத்சம், குஜரொத, இரொஜஸதொன், 
ம்கொரொஷ்டிரம், மததியப்பிரபத்சம் ஆகிய 
மொநிலங்களில் அதி்க அளவு  மின்்சொரம் சூரிய 
ஒளியிலிருந்து உற்பததி க்சய்யப்படுகின்றை.
இ) கோறறு சைகதி:

்கொற்று வீசசிைொல் அல்லது உந்துதலொல் 
ஏற்படும் ஆற்றகல ்கொற்று விக்சசசுற்று 
்கலன்்களின் உதவிபயொடு மின்ைொற்றலொ்க 
மொற்றப்பட்டு ்கொற்றொகல மின்்சொரம் 
கபறப்படுகிறது. இது ஒரு மலிவொை மற்றும் 
புதுப்பிககககூடிய ஆற்றல் வளமொகும். ்கொற்றொகல 
மின்்சொரமொைது நீர் ஏற்றுவதற்கும், ்கப்பல்்ககள 
இயககுவதற்கும் பயன்படுததப்படுகிறது. ்கொற்று 
்சகதியொைது மி்க அதி்கமொ்க கிகைக்ககூடிய, 
புதுப்பிக்கததக்க, அகைததுப் பகுதி்களிலும் பரவி 
இருககின்றை, சுததமொை, மொ்சற்ற 
புவிமண்ைலதகத கவப்பமயமொககும் 
வொயுக்ககள கவளிப்படுததொத ஒரு வளமொகும். 
்கொற்றொகல  நிறுவுவதற்கு குகறவொை இைபம 
பபொதுமொைது.

இந்தியொவில் ்கொற்றொகல மின் உற்பததி  
1986 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் குஜரொததில் 
உள்ள ்கைற்்ககரப் பகுதியொை ஓ்கொ, ம்கொரொஷ்டிரொ 
்கைற்்ககரப் பகுதியொை இரததிைகிரி, 
தமிழ்நொட்டிலுள்ள ்கைற்்ககரப் பகுதியொை 
தூததுககுடியில் 55 கிபலொவொட் உற்பததி திறனுைன் 
நிறுவப்பட்ை  ்கொற்றொகல்கள் மூலம் வளர்சசியகைய 
ஆரம்பிததது. ்கைந்த சில வருைங்களொ்க இதன் 
உற்பததி திறன் குறிப்பிைததக்க அளவில் 
உயர்ந்துள்ளது.  இந்தியோ  உலக அளவில் 
அதிக கோற்றோளலத் தி்றன் தகோண்்ட  �ோடுகளில் 
�ோன்கோவது இ்டத்தில்  உள்ளது.

இந்தியொவிபலபய அதி்க 
அளவு ்கொற்றொகல்ககளக 
க்கொண்டுள்ள மொநிலமொ்க 
�மிழ�ோடு விளஙகுகிறது. 

்கன்னியொகுமரி மொவட்ைததில் உள்ள முப்பந்�ல்  
-தபருஙகுடிப்பகுதி உலகிபலபய ஒரு பகுதியில்  
அதி்க ்கொற்றொகல்ககளக  க்கொண்ை கபரிய 
்கொற்றொகல பண்கண ஆகும்.
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ந�சிய கோற்றோற்றல் 
நிறுவனம் (NIEW)

க ்ச ன் க ை யி லு ள் ள 
பதசிய ்கொற்றொற்றல் 
நிறுவைம் 1998 - 
இல் ஒரு தன்ைொட்சி 
நிறுவைமொ்க  புதிய 
மற்றும் புதுப்பிக்கககூடிய 
ஆற்றல் வளங்கள் அகமச்ச்க நிர்வொ்கததின் கீழ் 
ஏற்படுததப்பட்ைது. இதன் பணி்களொைது ்கொற்று 
வள மதிப்பிடு ஆய்வு மற்றும் ்சொன்றளிததல் ஆகும்.

உயிரி சைகதி:
விலஙகு்களின் ்கழிவு்கள், ்சகமயல் ்கழிவு்கள், 

ஆ்கொய தொமகர ்கழிவு்கள், பவளொண்்கழிவு்கள் 
மற்றும் ந்கரக ்கழிவு்கள் பபொன்ற உயிரிை 
்கழிவு்களிலிருந்து உயிரி ்சகதி கபறப்படுகிறது. இது 
மொ்சற்ற மற்றும் மலிவொை ஒரு எரி்சகதி வளமொகும். 
இந்தியொ 18 GW உயிரி எரி்சகதி உற்பததித 
திறகைக க்கொண்டுள்ளது. தற்பபொகதய 
நிலவரப்படி இந்தியொவில் பயன்படுததப்படும் 
கமொதத எரி்சகதி பயன்பொட்டில் 32% உயிரி 
்சகதியிலிருந்து கபறப்படுகிறது.  உயிரி எரி்சகதி 
கபரும்பொலும் வீட்டு உபபயொ்கங்களுககு 
பயன்படுததப்படுகிறது. 

உ) ஓ� மறறும் அளல சைகதி
்கைல் ஓதங்கள் மற்றும் ்கைல் அகல்கள் எை 

இரண்டு வள ஆதொரங்களிலிருந்து மின்ஆற்றல் 
கபறப்படுகிறது. இந்தியொ 8000 - 9000 MW 
ஓத்சகதி மின் உற்பததி திறகை கபற்றிருப்பதொ்க 
மதிப்பீடு க்சய்யப்பட்டுள்ளது. 7000MW ஓத்சகதி 
உற்பததி திறனுைன் ்கொம்பப வகளகுைொ 
ஓத ்சகதி உற்பததிககு மி்க உ்கந்த இைமொ்க 
உள்ளது.இவற்றிற்கு அடுததொற்பபொல் ்கட்ச 
வகளகுைொ பகுதி (1000 MW), சுந்தரவைப்பகுதி 
(100 MW) ஆகியை இதர குறிப்பிைதக்க 
திறன் கபற்ற  பகுதி்களொகும். தற்்சமயம் 900 
MW உற்பததி திறன் க்கொண்ை  ஓத்சகதி 
்கட்ச வகளகுைொ பகுதியில்  நிறுவுவதற்்கொ்க 
முன்கமொழியப்பட்டுள்ளது.

இந்தியொவின் ்கைலகல ்சகதி வளததிறன் 
40000MW ஆ்க  மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 150 KW 
உற்பததி திறன் க்கொண்ை அகல ்சகதி ஆகல, 
திருவைந்தபுரததிற்கு அருகில் உள்ள விழிஞசைம் 
என்ற பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இபத பபொன்று 
மற்கறொரு ஆகல அந்தமொன் நிகப்கொபொர் தீவு்களுககு  
அருகில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 4.3  த�ோழிறசைோளலகள் 
மூலப்கபொருட்்கள் இயந்திரங்களின் மூலம் 

உற்பததி கபொருட்்களொ்க மொற்றப்படும் இைங்கள் 
கதொழில்கங்கள் என்று கபயர். இததுகற மதிப்புக 
கூட்டுததுகற என்றும் அகைக்கப்படுகிறது. 
மூலப்கபொருட்்களின்  ஆதொரங்களின் அடிப்பகையில் 
கதொழில்கங்கள் 1. நவளோண் சைோர்ந்� த�ோழிலகஙகள்  
2. கோடுகள் சைோர்ந்� த�ோழிலகஙகள்  மறறும் 
3. கனிமம் சைோர்ந்� த�ோழிலகஙகள்  என 
வளகப்படுத்�ப்படுகின்்றன.

4.3.1 நவளோண் சைோர்ந்� த�ோழிலகஙகள் 
இதகதொழில்கங்கள் பவளொண் துகறயிலிருந்து 

மூலப்கபொருட்்ககள கபறுகின்றை.பவளொண் ்சொர்ந்த 
கதொழில்கங்ககளப் பற்றி இஙகு ்கொண்பபொம்.

இந்தியோவின் மு�ல் பருத்தி 
த�சைவோளல 1818 ஆம் அண்டு, 
தகோல்கத்�ோவிறகு அருகில் உள்ள 
நபோர்ட களோஸ்்டர் என்னும் 
இ்டத்தில் த�ோ்டஙகப்பட்டது.

அ) பருத்தி த�சைவோளலகள்: கந்சவொகல்கள் 
என்பது பருததி, ்சணல், ்கம்பளி, பட்டு 
மற்றும் க்சயற்க்க இகை ஆகியைவற்கற 
உள்ளைககியதொகும். 50 மில்லியன்்களுககு பமலொை 
நூற்புக ்கருவி்ககளயும், 842000 சுைலி்ககளயும் 
க்கொண்டு, 3400 கந்சவொகல்களுைன் இந்தியொ  
இததுகறயில் உலகின் இரண்ைொம் இைததில் 
உள்ளது.   

பொரம்பரிய கதொழில்்களொை  
க்கததறி, க்கவிகைப்கபொருட்்கள், 
சிறிய விக்சததறி்கள் பபொன்றகவ 
லட்்சக்கணககிலொை கிரொமப்புற 
மற்றும் புற ந்கர் மக்களுககு 
பவகலவொய்ப்பிகை அளிககும் 
ஆதொரங்களொ்க உள்ளை. பருததி 
கந்சவொகல்கள், கதொழில்க உற்பததியில் 7 
்சதவிகிதததிகையும், இந்தியொவின் உள்நொட்டு 
உற்பததியில் 2 ்சதவிகிதததிகையும், ஏற்றுமதி 
வருவொயில் 15 ்சதவித பங்களிப்பிகையும் 
க்கொண்டுள்ளது. நொட்டின் அதி்க பவகல வொய்ப்கப 
அளிககும் ஆதொரங்களில் ஒன்றொ்க இததுகற 
உள்ளது. தற்கபொழுது  இந்தியொவில் 1719 பருததி 
கந்சவொகல்கள் உள்ளை. இவற்றில் 188 
கந்சவொகல்கள் கபொதுததுகற நிறுவைங்களொ்கவும், 
147 கூட்டுறவு நிறுவைங்களொ்கவும், 
1284 கந்சவொகல்கள், தனியொர் துகற 
நிறுவைங்களொ்கவும் உள்ளை. 

க்கததறி
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தற்பபொது இந்தியொ பருததி உற்பததியில் 
உலகின் மூன்றொவது கபரிய நொைொ்கவும் 
தறி்ககளயும் நூற்பு ்கருவி்களின் எண்ணிகக்கயில் 
முதன்கமயொை நொைொ்கவும் உள்ளது. தற்பபொது 
பருததி கந்சவொகல்கள் இந்தியொவின் மி்க கபரிய 
நவீை கதொழில்க பிரிவொ்க உள்ளது. கதொழில்க 
மூலதைததில் 16 ்சதவிகிதததிகையும், கதொழில்க  
உற்பததியில் 14 ்சதவிகிததகதயும் க்கொண்ை 
இததுகற 20 ்சதவிகித கதொழிலொளலர்்ககள 
இதகதொழில்கங்களில் பணியமர்ததியுள்ளது. 

பருததி இகையிலிருந்து, விகத்ககள 
பிரிதகதடுககும் முகறககு ஜின்னிங என்று 
கபயர்.

மும்கப மற்றும் அதன் புறந்கர் பகுதியில் 
பருததியொகல்கள் க்சரிந்து ்கொணப்படுவதொல் 
மும்ளப, இந்தியோவின் “மோன்தசைஸ்்டர்” என்று 
அளைககப்படுகி்றது. ம்கொரொஷ்டிரொ மொநிலததில் 
்கொணப்படும் ்கரி்சல் மண், ஈரப்பத ்கொலநிகல, மும்கபத 
துகறமு்கம், எளிதில் கிகைககும் நீர்மின்்சகதி, 
்சந்கத வ்சதி, சிறந்த பபொககுவரதது வ்சதி ஆகியை 
மும்கபயில் அதி்க அளவு பருததி கந்சவொகல்கள் 
இருப்பதற்கு ்கொரணங்களொ்க அகமகிறது. 

ம்கொரொஷ்டிரம், குஜரொத, பமற்கு வங்கம், 
உததிர பிரபத்சம் மற்றும் தமிழ்நொடு ஆகிய 
மொநிலங்களில் பருததி கந்சவொகல்கள் க்சறிந்து 
்கொணப்படுகின்றது. தமிழ்நொட்டில் உள்ள 
ப்கொயம்புததூரில் அதி்க எண்ணிகக்கயிலொை 
பருததி கந்சவொகல்கள் உள்ளை. இதைொல் 
நகோயம்புத்தூர் த�ன்னிந்தியோவின் மோன்தசைஸ்்டர் 
என்று அளைககப்படுகி்றது. தமிழ்நொட்டில் உள்ள 
435 கந்சவொகல்களில் 200 கந்சவொகல்கள் 
ப்கொயம்புததூர் பகுதியில்  அகமந்துள்ளை. ஈபரொடு, 
திருப்பூர், ்கரூர், க்சன்கை, திருகநல்பவலி, மதுகர, 
தூததுககுடி, ப்சலம் மற்றும் விருதுந்கர் ஆகியை  
மொநிலததின்  பிற முககிய கந்சவொகல ந்கரங்களொகும்.
ஆ) சைணெல் ஆளலகள்

்சணல் என்பது குகறவொை விகலயில் 
கிகைக்ககூடிய இகைநொர். இது சிப்பங்கள் 
மற்றும் ்சொககு கப்கள் தயொரிக்க பயன்படுகிறது. 

தற்்கொலததில் ்சணலொைது  பருததி மற்றும் 
பரொமததுைன் ப்சர்தது கந்சவு க்சய்யப்படுகிறது.
்சணல் கபொருட்்கள் உல்க கமொதத உற்பததியில் 
இந்தியொ மட்டும் 35% பங்களிப்கபக க்கொண்டுள்ளது. 
பருததி கந்சவொகல்களுககு அடுததொற்பபொல் ்சணல் 
ஆகல்கள் இந்தியொவின் இரண்ைொவது கபரிய 
கந்சவொகலத துகறயொ்க உள்ளது. இயற்க்கயொை 
்சணல் என்பது புதுபிக்கக கூடிய எளிதில் மக்கககூடிய, 
சுற்றுசசூைலுககும் உ்கந்ததொ்கவும் உள்ளதொல் இது 
�ஙக இளைப்பயிர் என்றும் அகைக்கப்படுகிறது.

பதசிய ்சணல் 
வ ொ ரி ய த தி ன் 
த க ல க ம ய ்க ம் 
க ்க ொ ல் ்க த த ொ வி ல் 
அகமந்துள்ளது..

இந்தியொவின் முதல் ்சணல் ஆகல, 
ஆஙகிபலபயரொை ஜொர்ஜ ஆகலொண்டு என்வரொல் 
1854 ஆம் ஆண்டு க்கொல்்கததொவிற்கு அருகில் 
உள்ள ரிஷரோ என்னுமிைததில் கதொைங்கப்பட்ைது. 
இந்தியோ ்சணல் உற்பததியில் முதலிைததிலும், 
்சணல் கபொருட்்கள் உற்பததியில்  வங்கபத்சததிற்கு  
அடுததொதொ்க இரண்ைொமிைததிலும் உள்ளது.  
்சணல் கப்கள், கூைொர துணி்கள், சிப்பகல்கள், 
தகரவிரிப்பு, திகரசசீகல்கள், ்கயிறு்கள், 
துணி்கள், ்கொல்மிதியடி்கள் பபொன்றகவ  
தயொரிக்கப் பயன்படுததப்படுகிறது. தற்்சமயம் 
பரொமததுைன்  ்கலந்து கநகிழிலொை 
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நபோதுமோன கோறந்றோட்ட வசைதி 
அற்ற இ்டஙகளில் நவளல தசையயும் 
பஞசைோளல த�ோழிலோளர்கள் 
பஞசு நுண்துகள்களோல் 
ளபசின்நனோசிஸ் எனப்படும் 

பழுப்புநுளரயீரல் ந�ோயினோல் (Monday fever) 
போதிககப்படுகின்்றனர்.
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அகறக்கலன்்கள் ்கொப்பிைப்ப்ட்ை உகற்கள் 
பபொன்றகவ தயொரிக்கப்படுகின்றை.

பமலும் இகவ பருததியுைன் ்கலந்து 
பபொர்கவ்கள் மற்றும் ்கம்பளங்கள் 
தயொரிக்கப்படுகின்றை. ்சணல் உற்பததிபகுதி்கள் 
பமற்கு வங்கததில் உள்ள ைூகளி ஆற்றங்ககர 
கநடுகிலும் அகமந்துள்ளது. டிட்ை்கொர், ஜ்கட்ைட், 
பட்ஜ-பட்ஜ, ைவுரொ மற்றும் பதபரஸவர் முதன்கம 
்சணல் கபொருட்்கள் உற்பததி கமயங்களொகும். 
ஆந்திரப்பிரபத்சம் ,பீ்கொர், அ்சொம், உததரப் பிரபத்சம், 
்சததீஸ்கர் மற்றும் ஒடி்சொ ்சணல் கபொருள் உற்பததி 
கபொருட்்களின் பிற மொநிலங்களொகும்.
இ) படடு த�சைவோளலகள்

மததிய பட்டு 
ஆரொய்சசி கதொழில் நுட்ப 
நிறுவைம் (CSTRI )

இ ந் தி ய ொ வி ல் 
உள்ள மததிய பட்டு 
ஆரொய்சசி கதொழில் நுட்ப 
நிறுவைம், பட்டு வளர்ப்பு 
மற்றும் கதொழில்நுட்பம் ்சொர்ந்த ஆரொய்சசிகக்கை 
நிறுவப்பட்ை ஒரு நிறுவைமொகும்.  இந்நிறுவைம் 
கபங்களூருகவத தகலகமயிைமொ்கக க்கொண்டு 
இந்திய அர்சொங்கததின் மததிய பட்டு வளர்ப்பு 
வொரியததொல் 1983 ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்ைது.

பைங்கொலம் கதொட்பை இந்தியொ பட்டு 
உற்பததிககுப் கபயர் கபற்றது. ்கச்சொ பட்டு 
உற்பததியில் இந்தியொ சீைொவிற்கு அடுததபடியொ்க 
இரண்ைொம் நிகலயில் உள்ளது. பட்டு வளர்ப்பு 
கதொழில் ்சொர்ந்த கதொழிலொ்கவும் ்சமுதொயததில் 
பின்தஙகியுள்ள 7.56 மில்லியன் மக்களுககு 
பவகலவொய்ப்கப அழிப்பதொ்கவும் உள்ளது.

்கர்நொை்க மொநிலம் ஒவகவொரு ஆண்டும் 
்சரொ்சரியொ்க 8 ஆயிரதது 200 கமட்ரிக 
ைன்்கள் பட்டு உற்பததி க்சய்து 
நொட்டின் கமொதத உற்பததியில் 
1/3 பஙகு உற்பததி க்சய்து 
இந்தியொவில் முதன்கம மொநிலமொ்க 
உள்ளது. பமற்கு வங்கம், ஜம்மு ்கொஷ்மீர், பிைொர், 
ஜொர்க்கண்ட், ்சததீஸ்கர், உததரப் பிரபத்சம், பஞ்்சொப்,  
அ்சொம் மற்றும் தமிழ்நொடு ஆகியை குறிப்பிைததக்க 
பட்டு உற்பததியொளர்்கள் ஆகும். பட்டுத துணி்கள், 
பட்டு துண்டு்கள், பட்டு ஆகை்கள் மற்றும் பட்டு 
ப்சகல்கள் ஆகியைவற்கற இந்தியொ ஏற்றுமதி 
க்சய்கிறது. அகமரிக்க ஐககிய நொடு்கள், ஐககிய 
நொடு்கள், ்சவுதி அபரபியொ குகவத மற்றும் சிங்கப்பூர் 
ஆகிய நொடு்களுககு ஏற்றுமதி க்சய்கிறது

ஈ) சைர்ககளர த�ோழிறசைோளல 
்கரும்பு, ்சர்க்ககர-கிைஙகு்கள் அல்லது 

்சர்க்ககரப் கபொருள்்கள் அைஙகிய பயிர்்களிலிருந்து 
்சர்க்ககர    தயொரிக்கப்படுகிறது.  இந்தியொவில் ்சர்க்ககர 
கபரும்பொலும் ்கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 
பருததி கந்சவுககு அடுதது இரண்ைொவது கபரிய 
பவளொண் ்சொர்ந்த கதொழிற்்சொகல்கள் ஆகும். உல்க 
்கரும்பு உற்பததியில் பிபரசிலுககு அடுததபடியொ்க 
இந்தியொ இரண்ைொம் இைம் வகிககிறது. இது 2.86 
லட்்சம் கதொழிலொளர்்களுககு பவகல வொய்ப்பு்ககள 
அளிககிறது. ்கரும்பு எளிதில் எகை இைககும் 
தன்கமயுகையதொகும். பபொககுவரததிற்கு அதி்க 
எகை க்கொண்ைதொ்கவும் உள்ளதொல் இதகதொழிற் 
்சொகல்கள் ்கரும்பு பயிரிடும் பகுதி்களுககு 
அரு்கொகமயில் அகமந்துள்ளை.

�ோடடின் தமோத்� சைர்ககளர உறபத்தியில் 
உத்�ரப்பிரந�சைம் 50 சை�வீ�த்ள� தகோண்டு 
மு�லி்டம் வகிககி்றது.  ம்கொரொஷ்டிரொ, ்கர்நொை்கொ, 
ஆந்திரப் பிரபத்சம், தமிழ்நொடு, பீ்கொர், பஞ்்சொப், 
குஜரொத, ைரியொைொ மற்றும் மததிய பிரபத்சம் ஆகிய 
மொநிலங்கள் 90 ்சதவிகித ்சர்க்ககர ஆகல்ககளயும், 
உற்பததி க்சய்யும் மொநிலங்களொ்கவும் உள்ளை.

4.3.2 கோடு வளம் சைோர்ந்� த�ோழிறசைோளலகள் 
்கொடு்கள் ்கொகித கதொழிற்்சொகல்களுககுத 

பதகவயொை மூலப்கபொருட்்கள், சைறுககு, 
விளளயோடடு தபோருடகள், ஓடடுப் பலளக(Plywood) 
பபொன்ற கபொருட்்ககளத தருகின்றை.

அ) கோகி�த் த�ோழிறசைோளலகள் 
்கொகிதத கதொழிற்்சொகல, இந்தியொவில் 

பரவலொக்கப்பட்ை மற்றும் தனிததுவம் வொய்ந்த 
கதொழிற்்சொகலயொ்க உருகவடுததுள்ளது. 
்கொகித தொள்்கள்,்கொகித அட்கை 
கபட்டி்கள்,கமல்லிகலதொள்்கள், ்கொகிதப் கப்கள், 
எழுது கபொருட்்கள், உகர்கள் மற்றும் அசசிைப்பட்ை 
்கொகித கபொருட்்களொை புதத்கங்கள், பததிரிக்க்கள் 

இந்திய வர்தத்கத துகற 
அகமச்ச்கததின் கீழ் நவம்பர் 
20 1975 இல் கதொைங்கப்பட்ை 
க்கததறி வளர்சசி ஆகணயர் 

அலுவல்கம் தற்பபொது இந்திய 
ஜவுளி துகற அகமச்ச்கததின் 
கீழ் புதுதில்லியில் உள்ள 
உதபயொக பவனில் 
தகலகமயிைமொ்க க்கொண்டு 
க்சயல்பட்டு வருகிறது.
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மற்றும் நொபளடு்கள் ஆகிய கபொருட்்கள் ்கொகிதத 
கதொழிற்்சொகல மூலம் உற்பததி க்சய்யப்படுகின்றை.

உயர்தர அசசி தொள்்கள் மற்றும் க்சய்திததொள் 
உற்பததிககு கமன் மரங்கள் மூலப் கபொருட்்களொ்க 
பயன்படுகின்றை.்கொகித பயன்்கள் ்கல்வி மற்றும் 
்கல்வி ்சொர்ந்த பயன்பொட்டிற்கும் ்சமுதொயததின் 
ஒட்டுகமொதத நல வொழ்விகை அளவிடும் ்கருவியொ்க 
உள்ளது.

மு�ன் மு�லில் இந்தியோவில் ரோயல் தபஙகோல் 
கோகி�த் த�ோழிறசைோளல தகோல்கத்�ோவிறகு அருகில் 
உள்ள போலிகஞச் என்னும் இ்டத்தில் 1867 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. அடுதததொ்க 1879 ஆம் 
ஆண்டு லகபைொவிலும்,. 1882 ஆம் ஆண்டு 
திட்ை்கொரிலும், 1887ஆம் ஆண்டு பூைொவிலும் ,1892 
ஆம் ஆண்டு ரொணி்கஞ்சிலும், 1892 ஆம் ஆண்டில் 
்கன்கின்றொவிலும்,1918 ஆம் ஆண்டு கந்கொததிலும் 
்கொகிதத கதொழிற்்சொகல்கள் நிறுவப்பட்ைை. 
மரககூழ், மூஙகில், ்சலொய் மற்றும் ்சவொய் புற்்கள், 
உபபயொ்கப்படுததப்பட்ை ்கொகிதங்கள், ்கரும்பு 
்சகக்க பபொன்றகவ ்கொகிதத கதொழிற்்சொகலககு 
பதகவயொை மூலப்கபொருட்்களொகும். நமறகு 
வஙகோளம் இந்தியோவில் கோகி� உறபத்தி தசையயும் 
முககிய மோநிலமோகும். மததிய பிரபத்சம், ஒரி்சொ, 
தமிழ்நொடு பபொன்றகவ ்கொகித உற்பததியில் 
குறிப்பிைததக்க மொநிலங்களொகும். 

4.3.3 கனிமம் சைோர்  த�ோழிறசைோளலகள்
இத கதொழிற்்சொகல்கள்  உபலொ்க 

மற்றும் உபலொ்க மற்ற மூலப்கபொருட்்ககளப் 
பயன்படுததுகின்றை.இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல 
ஒரு முககியமொை ்கனிமம் ்சொர்  கதொழிற்்சொகல 
ஆகும்.

அ) இரும்பு எஃகு த�ோழிறசைோளலகள்
இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல்கள் இதன் 

உற்பததி கபொருள்்ககள மற்ற கதொழில்கங்களுககு 
பதகவயொை மூலப்கபொருகள அளிப்பதைொல் 
அடிப்பகையொை உபலொ்க கதொழிற்்சொகல 
எை அகைக்கப்படுகிறது . கபொறியியல், ்கைர்க 
இயந்திரங்கள், எந்திரக ்கருவி்கள், வொ்கைங்கள், 
ரயில் இன்ஜின்்கள் மற்றும் ரயில்பவ உப்கரணங்கள் 
தயொரிககும் கதொழிற்்சொகல்கள் இரும்கப மூலப் 
கபொருள்்களொ்கப் பயன்படுததுகின்றை. ஒரு நொட்டின் 
கதொழில் வளர்சசி இரும்பு எஃகு உற்பததியின் 
அளகவக க்கொண்டு  தீர்மொனிக்கப்படுகிறது.

ைொட்ைொ இரும்பு எஃகு கதொழிற்்சொகல, 1907 
ஆம் ஆண்டு ”சைோகசி” என்றகைக்கப்பட்ை 
ஜொம்கஷெட்பூரில் கதொைங்கப்பட்ை முதல் நவீை 
கதொழிற்்சொகலயொகும். ஜொர்க்கண்ட், பமற்கு வங்கம், 
ஒடி்சொ, ஆகிய மொநிலங்களில் க்சறிந்து 
்கொணப்படுகின்றை. ஜொரியொ ரொணி்கஞ்ச, கபொ்கொபரொ, 
்கரன்புரொ ஆகிய நிலக்கரி வயல்்களும் மற்றும் 
மயூர்பஞ்ச, இபயொன்ஜர் மற்றும் புபரைொ ஆகிய 
இரும்பு தொது சுரங்கங்களும் ஒன்றுகக்கொன்று 
அரு்கொகமயில் அகமந்திருப்பது இதன் 
்கொரணமொகும். இதகதொழிற்்சொகலககுத 
பதகவயொை பைொலகமட், மொங்கனீஷ் மற்றும் 
சிலி்கொன் பபொன்ற தொது படிவு்கள் பபொதுமொை 
அளவில் கிகைககின்றை.

4.3.4 வோகனத்  �ோனியஙகி த�ோழிலகஙகள்
இந்தியொ, உள்நொட்டு வொ்கை ்சந்கதயின் 

பதகவகய பூர்ததி க்சய்வபதொடு மட்டுமல்லொமல் 
உல்களொவிய வொ்கைச ்சந்கதயிலும் ஒரு முககிய 
பங்கொற்றும் வக்கயில் வொ்கை உற்பததியில் 
முன்பைறி வருகிறது. இந்தியொவில் மி்க பவ்கமொ்க 
வளர்ந்து வரும் கதொழில்கங்களில் இதுவும் 
ஒன்றொகும். 

இரும்பு  மறறும் எஃகு  
உறபத்தி  த�ோழிறசைோளல  மு�ன் 
மு�லில்  1830 ல்  �மிழ�ோடடில்  
நபோர்ந்டோ �ோநவோவில்  அளமகக 
பட்ட து

பதசிய க்சய்தி்கள் மற்றும் 
்கொகித ஆகல்கள் (NEPA) மததிய 
பிரபத்ச மொநில பர்்கொன்பூர் 
மொவட்ைததில் உள்ள  பநபொந்கர் 
என்னும் இைததில் அகமந்துள்ளது

இந்தியொவின் முதல் ்கொகிதத 
கதொழிற்்சொகல 1812 ஆம் ஆண்டு 
பமற்கு வங்கததில் உள்ள 
தசைரோம்பூர் என்னுமிைததில் 
கதொைங்கப்பட்ைது.

இந்தியோ - கோகி� ஆளல
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ஜபல்பூர், க்கொல்்கததொ,பூைொ, புது தில்லி, ்கொன்பூர், 
கபங்களூரு, ்சதொரொ, லகபைொ மற்றும் கமசூர் 
ந்கரங்கள் முககிய உற்பததி கமயங்களொ்க 
உள்ளை.

இந்தியொவின் முதல் வொ்கைத கதொழில்கம் 
மும்கபககு அருகில் உள்ள குர்லொ என்னும் 
இைததில்  1947 ல் பிரீமியர் வொ்கை நிறுவைம்  
என்ற கபயரில் கதொைங்கப்பட்ைது. இகத 
கதொைர்ந்து 1948 க்கொல்்கததொவிற்கு அருகில் உள்ள 
உததர்பொரொ என்னும் இைததில்  இந்துஸதொன் 
பமொட்ைொர் நிறுவைம் கதொைங்கப்பட்ைது.  தற்பபொது 
இந்தியொ வொ்கை உற்பததியில் ஏைொவது கபரிய 
நொைொ்க விளஙகுகிறது. இந்நிறுவைமொைது 
இரு ்ச்சக்கர வொ்கைங்கள், மகிழுந்து்கள், ஜீப், 
மூன்று ்சக்கர வொ்கைங்கள் வர்தத்க ரீதியிலொை 
வொ்கைங்கள் பபொன்றவற்கற  உற்பததி 
க்சய்கிறது. மும்கப, க்சன்கை, ஜொம்கஷெட்பூர், 

வ. 
எண்

த�ோழிலகஙகளின் தபயர்கள் இ்டம் மறறும் மோநிலம் நிறுவப்பட்ட 
ஆண்டு

உறபத்தி தபோருடகள்

1 ைோட்ைோ இருமபு எஃகு நிறுவ்னம 
(TISCO)

ஜோம்ஷெட்பூர் -ஜோர்க�ணட் 1911 மைனிருமபு

2 இநதியோ இருமபு எஃகு 
நிறுவ்னம (IISCO)

பைர்ன்பூர்,ஹிைோபபூர், குல்டி-
மேற்கு வங�ோ்ளம

1972 மைனிருமபு, �ட்்ோ எஃகு

3 விஸமவஷவரியோ இருமபு எஃகு 
நிறுவ்னம(VISL)

பைதைோவதி,�ர்நோை�ோ 1923 �ைபபு மைனிருமபு ேற்றும 
�ைல் பைோசி எஃகு

4 இநதுஸைோன் எஃகு நிறுவ்னம 
ைஷயோ ்ைோழில்நுட்பை 
உைவியுைன். (HSL)

பிைோய்-்ததீஸ�ர் 1957 ையில்மவ  ேற்றும �பபைல் 
�ட்டும உபை�ைணெங�ள,

5 இநதுஸைோன் எஃகு நிறுவ்னம 
்ஜர்ேனியின் ்ைோழில்நுட்பை 
உைவியுைன் (HSL)

ரூர்ம�ைோ- ஒடி்ோ 1965 ்வபபை ேற்றும குளிர்நை 
உருட்ள ை�டு�ள 
மின்முைோம பூ்பபைட்ை 
ை�டு�ள ேற்றும 
மின்்ோை்ன ை�டு�ள.

6 இநதுஸைோன் எஃகு நிறுவ்னம 
இஙகிைோநதின் ்ைோழில்நுட்பை 
உைவியுைன் (HSL)

துர்�ோபூர் , மேற்கு 
வங�ோ்ளம

1959 உமைோ� �ைடவ, 
�ட்டுேோ்ன்பைோருட்�ள, 
இையிமவ உபை�ைணெங�ள.

7 இநதுஸைோன் எஃகு  நிறுவ்னம 
ைஷயோவின் ்ைோழில்நுட்பை 
உைவியுைன் (HSL)

்பைோ�ோமைோ ,ஜோர்�ணட் 1972 இருமபு �ழிவு ேற்றும 
இருமபு உமைோ�ம.

8 ம்ைம எஃகு ஆடை ம்ைம-ைமிழநோடு. 1982 துருபபிடிக�ோை இருமபு

9 விஜய ந�ர் எஃகு ஆடை மைோர்ந�ல்-�ர்நோை�ோ 1994 நீணை ேற்றும பைட்டை 
எஃகு�ள

10 வி்ோ�பபைட்டி்னம எஃகு 
ஆடை(VSP)

வி்ோ�பபைட்டி்னம, 
ஆநதிைபிைமை்ம.

1981 ்வபபை உமைோ�ம.

பிரதொை வொ்கைத 
கதொழிற்்சொகல்களும்  அதகை 
்சொர்ந்த கதொழிற்்சொகல்களும்  
க்சன்கைகய சுற்றியுள்ள 
பகுதி்களில் இருப்பதொல்  

தசைன்ளன ஆசியோவின்  த்டடநரோயட  என்று  
அகைக்கப்படுகிறது
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ைொைொ பமொட்ைொர்ஸ, மொருதி சுசுகி, மஹிந்திரொ 
& மப்கந்திரொ இந்துஸதொன் பமொட்ைொர்ஸ பபொன்ற 
நிறுவைங்கள் மக்கள் பயணிககும் கபரிய 
்கொர்்ககள தயொரிககும் இந்திய நிறுவைங்களொகும். 
இந்தியொவில் நிறுவப்பட்டுள்ள பன்ைொட்டு 
நிறுவைங்களொை கமர்சிடிஸ, கபன்ஸ, ஃபியட் 
கஜைரல் பமொட்ைொர்ஸ, கைொபயொட்ைொ மற்றும் 
்சமீபததில் இந்தியொவில் நுகைந்துள்ள பிஎம்ைபிள்யூ.
ஆடி, பவொகஸபவ்கன்,வொல்பவொ ஆகியை இந்திய 
வொ்கை தயொரிப்பு  பமலும் சிறப்புற க்சய்துள்ளது.

ைொைொ பமொட்ைொர்ஸ, அப்சொக கலபலண்ட்,இஷெர் 
பமொட்ைொர்ஸ, மஹிந்திரொ & மஹிந்திரொ மற்றும் 
ஃபபொர்டு பமொட்ைொர்ஸ ஆகிய இந்திய நிறுவைங்கள் 
வர்தத்க ரீதியிலொை வொ்கைங்ககள உற்பததி 
க்சய்கின்றை. MAN, ITEC, கமஸசிைர்ஸ-கபன்ஸ, 
ஸப்கனியொ மற்றும் ைூண்ைொய் பபொன்ற 
பன்ைொட்டு நிறுவைங்களும் வர்தத்க ரீதியிலொை 

வொ்கைங்ககள உற்பததி க்சய்கின்றை.  இரு 
்சக்கர வொ்கைங்கள் உற்பததியில் இந்திய 
நிறுவைங்களொை ஹீபரொ, பஜொஜ ஆட்பைொ மற்றும் 
டிவிஎஸ நிறுவைங்கள் முன்ைணியில் உள்ளை. 

இந்தியொவில் வொ்கைத கதொழில்கங்கள் 
நொன்கு திரள்்களொ்க ்கொணப்படுகின்றை. 
அகவ வை இந்தியொவில் கைல்லி குர்்கொன் 
மற்றும் மபை்சர், பமற்கு இந்தியொவில் பபொைொ, 
நொசிக, ைபலொல் மற்றும் ஓளரங்கொபொத, 
கதன்னிந்தியொவில் க்சன்கை, கபங்களூரு மற்றும் 
ஓசூர், கிைககு இந்தியொவில் ஜம்கஷெட்பூர் மற்றும் 
க்கொல்்கததொவொகும்.

4.3.5 மின்னியல் மறறும் மின்னணுவியல் 
த�ோழிலகஙகள்: 

்கைர்க மின்னியல், கதொழில்கங்களொைது, 
மின்்சொர உற்பததிககு பதகவயொை உப்கரணங்கள், 
மின்மொற்றி்கள், நீரொவி க்கொதி்கலன்்கள், நீர்மின் ்சகதி 
கதொழில்கங்களுககு பதகவப்படும் விக்ச்கைததி்கள்,  
அைல் மின் உற்பததி கதொழில்கங்களுககு 
பதகவயொை  க்கொதி ்கலன்்கள்,கஜைபரட்ைர்்கள், 
மின்மொற்றி்கள் ஸவிட்சகியர்்கள் ஆகியவற்கற 
உற்பததி க்சய்கின்றை. இந்தியொவில் ்கைர்க 
மின்்சொதை கதொழில்கங்களில் மி்க முககியமொைது 
பொரத ்கைர்க மின்்சொதை (BHEL) நிறுவைமொகும். 
இந்நிறுவைம் ைரிதுவொர், பபொபொல் ,ஐதரொபொத, 
ஜம்மு, கபங்களூரு, ஜொன்சி மற்றும் திருசசிரொப்பள்ளி 
ஆகிய இைங்களில் கிகள்ககளக க்கொண்டுள்ளது. 

இந்நிறுவைமொைது கதொகலக்கொட்சிப் 
கபட்டி்கள், வொகைொலிப் கபட்டி்கள், கதொகலபபசி 
இகணப்ப்கங்கள், வொகைொலிப்கபட்டி்கள்,க்சல்லுலொர் 
தந்தி, ்கணினி்கள் மற்றும் அஞ்்சல், ரயில்பவ 
பொது்கொப்பு, வொனிகலயியல் பபொன்ற துகற்களுககு 
பதகவயொை பல்பவறு ்சொதைங்ககள உற்பததிச 
க்சய்கிறது.

இந்தியொவில் அதி்க மின்ைணு ்சொதைங்ககள 
உற்பததி க்சய்யும் ந்கரம் கபங்களூருவொகும். 
எைபவ தபஙகளூரு ”இந்தியோவின் மின்னியல் 
�ளல�கரம்” என்று அகைக்கப்படுகிறது. 
கைதரொபொத, புதுதில்லி, மும்கப, க்சன்கை, 
க்கொல்்கததொ, ்கொன்பூர், பூைொ,லகபைொ, கஜய்ப்பூர் 
மற்றும் ப்கொயம்புததூர் இதர முககிய மின்னியல் 
உற்பததி கமயங்களொகும், 

4.3.6 தமன்தபோருள் த�ோழிலகம் 
இந்தியொ உலகில் உள்ள மி்கசசிறந்த சில 

கமன்கபொருள் நிறுவைங்களின் தொய்கமொ்க உள்ளது. 
இந்திய கமன்கபொருள் கதொழில்கங்களொைது த்கவல் 
கதொழில்நுட்பம் மற்றும் வணி்கம் ்சொர்ந்த தீர்வு்கள் 
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இந்தியொவில்  உற்பததி 
க்சய்யும் திட்ைம் (Make in india 
programme) 2004 ஆம் ஆண்டு 
கதொைங்கப்பட்ைது. இதன் முககிய 
பநொக்கம் உல்க வகரப்பைததில் 

இந்தியொகவ ஒரு சிறந்த கதொழில்க உற்பததி 
கமயமொ்க ்கொண்பிப்பதொகும்.
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களலச்தசைோறகள்
உயிரி எரி்சகதி 
(Biogas)

தொவரங்கள் மற்றும் விலஙகிை 
்கழிவு்களில் இருந்து உற்பததிச 
க்சய்யப்படும் மீதபதன் மற்றும் 
்கொர்பன்- கை- ஆகக்சகைபய  
உயிரி எரி்சகதி என்கிபறொம்.

புகதப்படிவ 
எரிகபொருட்்கள் 
(Fossil fuel)

இயற்க்கயில் கிகைககும் ்கரிம 
அல்லது நீர்க ்கரிம கபொருட்்களொை 
நிலக்கரி, கபட்பரொலியம் மற்றும் 
இயற்க்க எரிவொயு ஆகும்.

தொது (Ore) புவியின் பமபலொட்டில் படிந்துள்ள 
ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்ப்பட்ை 
்கனிமக ்கலகவ தொதுக்களொகும்.

சூரிய ்சகதி 
(Solar Power)

சூரிய கவப்பக ்கதிர்வீசக்ச  மின் 
்சகதியொ்க மொற்றுதல்

அைல் மின் 
நிகலயம் 
(Thermal 
power station)

கபட்பரொலியம் மற்றும் 
நிலக்கரிகய எரிதது மின் 
உற்பததி க்சய்யும் நிகலயங்கள் 
ஆகும்.

அளிப்பதில் உல்க பிரசிததி கபற்றகவ்களொ்க 
உள்ளை.இந்திய கபொருளொதொர வளர்சசியில் ஒரு 
மி்கப்கபரிய கவற்றிகய இந்திய கமன்கபொருள் 
கதொழில்கங்கள் அகைந்துள்ளை.

்டோ்டோ கன்சைல்்டன்சி சைர்வீசைஸ் இந்தியோவின் 
மு�ல் தமன்தபோருள் த�ோழிலகம் ஆகும்.  இது 1970 
ஆம் ஆண்டு கதொைங்கப்பட்ைது.இததுைன் எல் & டி, 
இன்பபொகைக, ஜ - பிளகஸ, அக்சஞர், ்கொகனி்சன்ட், 
ப்கலகஸி க்சொல்யு்சன்ஸ, இந்தியொ பிகரபவட் லிமிகைட், 
ஜ டி சி, இன்பபொகைக பபொன்றகவ்களும் இந்தியொவின்  
முககியமொை  கமன்கபொருள் கதொழில்கங்களொகும். 
தற்்சமயம், இந்தியொ முழுவதும் 500 ககும் 
பமற்பட்ை கமன்கபொருள் கதொழில்கங்கள்  உள்ளை. 
இந்நிறுவைங்கள் உலகின் சுமொர்  95 நொடு்களுககு 
கமன்கபொருள் ஏற்றுமதி ப்சகவகய க்சய்கிறது.

க்சன்கை, ப்கொயம்புததூர், திருவைந்தபுரம், 
கபங்களூரு, கமசூரு, கைதரொபொத, 
வி்சொ்கப்பட்டிைம், மும்கப, பூைொ, இந்தூர், 
்கொந்திந்கர், கஜய்ப்பூர், கநொய்ைொ, கமொ்கொலி மற்றும்  
ஸ்ரீந்கர்  இந்தியொவின் முககிய கமன்கபொருள் 
கமயங்களொகும்.  

4.3.7  இந்தியத் த�ோழிலகஙகள் 
எதிர்தகோள்ளும் முககிய சைவோல்கள்

இந்தியத கதொழில்கங்கள் பல ்சவொல்்ககள 
எதிர்க்கொண்டுள்ளை.  அவற்றில் சில முககிய 
பிரசசிகை்கள் கீபை பட்டியலிைப்பட்டுள்ளை.

 � மின் பற்றொககுகறயும் சீரற்ற மின் வினிபயொ்கம்
 � கதொழில்கங்கள் நிறுவுவதற்கு ஏற்ற பரந்த 

நிலப்பரப்பு இல்லொகம
 � ்கைன் கபருவதில் உள்ள நகைமுகற சிக்கல்்கள்.
 � ்கைனுக்கொை அதி்க வட்டி விகிதம்.

 � மலிவொை ஊதியததிற்கு பவகலயொட்்கள் 
கிகைக்கொகம.

 � ஊழியர்்களுக்கொை கதொழில்நுற்ப மற்றும் 
கதொழில் முகற பயிற்சி்கள் இல்லொகம.

 � கதொழிற்பபட்கை்களுக்கருகில் வசிப்பதற்கு ஏற்ற 
சூைல் இல்லொகம.

�கவல் த�ோழிநுடப பூஙகோ, தசைன்ளன
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இந்தியத் த�ோழிறசைோளலகளிள் சைவோல்கள்
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9.  ப்சொட்ைொ நொ்கபுரி பீைபூமி பகுதியின் கபொருளொதொர 
வளர்சசிககு ்கருவொ்க இருப்பது
அ) பபொககுவரதது ஆ) ்கனிமப்படிவு்கள்
இ) கபரும் பதகவ ஈ)  மின்்சகதி ்சகதி 

கிகைப்பது
10.  இந்திய ்கைற்்ககர பகுதி இரும்பு எஃகு 

கதொழில்கங்களுள் ஒன்று அகமந்துள்ள இைம்.
அ) க்கொல்்கததொ ஆ) தூததுககுடி
இ) ப்கொவொ ஈ) வி்சொ்கப்பட்டிைம்

II) தபோருத்துக
1) அ) பொகக்சட் - சிகமண்ட்
 ஆ) ஜிப்்சம் - வொனூர்தி
 இ) ்கருப்பு தங்கம் - மின்்சொதைப் கபொருட்்கள்
 ஈ) இரும்பு தொது - நிலக்கரி
 உ) கமக்கொ - பமகைகைட்
2) அ) இந்தியொவின் கைட்ரொய்ட் - குஜரொத
 ஆ)  அைல்  

மின்நிகலயம்   - திருவைந்தபுரம்
 இ)  ்கொற்றொகல 

பண்கண - ஆந்திரப் பிரபத்சம்
 ஈ) ஓத ்சகதி - 1975
 உ) சூரிய ்சகதி  - க்சன்கை
III) சுருககமோக விள்டயளி.
1. வளதகத வகரயறுதது அதன் வக்க்ககள 

குறிப்பிடு்க.
2. இந்தியொவில் இரும்பு தொது உற்பததியில் 

முன்னிகல வகிககும் மொநிலங்ககளக குறிப்பிடு்க.
3. ்கனிமங்கள்  மற்றும் அதன் வக்க்கள் யொகவ?
4. கமகனீசியததின்  பயன்்ககள குறிப்பிடு்க.
5. இயற்க்க எரிவொயு என்றொல் என்ை?
6. நிலக்கரியின் வக்க்ககளஅதன் ்கரிம 

அளவு்களுைன் குறிப்பிடு்க. 
7. இந்தியொவில் ்சணல் உற்பததி க்சய்யும் முககிய 

பகுதி்ககளக குறிப்பிடு்க.
8. இந்தியொவின் முககிய எண்கணய் உற்பததி 

பகுதி்ககளக குறிப்பிடு்க.
IV) நவறுபடுத்துக.
1. புதுப்பிக்க இயலும் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலொ 

வளங்கள்.

I.  சைரியோன விள்டளயத் 
ந�ர்வு தசையக.

1. மொங்கனீசு இவற்றில் 
பயன்படுததப்படுகிறது.
அ) ப்சமிப்பு மின்்கலன்்கள் ஆ) எஃகு தயொரிப்பு
இ) க்சம்பு உருககுதல் ஈ) கபட்பரொலிய சுததி்கரிப்பு

2.  ஆந்தரக்சட் நிலக்கரி ______________ 
்கொர்பன் அளகவ க்கொண்டுள்ளது.
அ) 80% - 95% ஆ) 70% ககு பமல்
இ) 60% - 70% ஈ) 50%ககும் குகறவு 

3.  கபட்கரொலியததில் உள்ள முககிய ்கனிமங்கள் 
கைட்ரஜன் மற்றும் __________
அ) ஆகஸிஜன் ஆ) நீர்
இ) ்கொர்பன் ஈ) கநட்ரஜன்

4.  கதன்னிந்தியொவின் மொன்க்சஸைர் என்று 
அகைக்கப்படும் ந்கரம்.
அ) ப்சலம் ஆ) க்சன்கை
இ) மதுகர ஈ) ப்கொயம்புததூர்

5. இந்தியொவில் முதல் ்சணல் ஆகல நிறுவப்பட்ை இைம்.
அ) க்கொல்்கததொ ஆ) மும்கப
இ) அ்கமதொபொத ஈ) பபரொைொ

6.  இந்தியொவில் முதல் அணுமின் நிகலயம் 
நிறுவப்பட்ை  மொநிலம்.
அ) குஜரொத ஆ) இரொஜஸதொன்
இ) ம்கொரொஷ்டிரம் ஈ) தமிழ்நொடு

7. மி்க அதி்கமொ்க கிகைக்ககூடிய ஆற்றல் வளம்.
அ) உயிரி ்சகதி ஆ) சூரியன்
இ) நிலக்கரி ஈ) எண்கணய்

8. பு்கழ் கபற்ற சிந்திரி உரத கதொழில்கம் அகமந்துள்ள 
மொநிலம்.
அ) ஜொர்்கண்ட் ஆ) பீ்கொர்
இ) இரொஜஸதொன் ஈ) அ்சொம்

பயிறசி

போ்டச்சுருககம்
� இயற்க்க வளம்: பூமியிலிருந்து இயற்க்கயொ்க கபறககூடிய மூலப்கபொருட்்கள் 
� புதுப்பிக்கககூடிய வளம்: மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுததககூடிய வளங்கள் 
� புதுப்பிக்க இயலொத வளம்: ஒரு முகற பயன்படுததிைொல் மீண்டும் புதுப்பிக்க இயலொது.
� பவளொண் கதொழில்கங்கள்: பவளொண் கபொருட்்ககள மூலப்கபொருட்்களொ்ககக்கொண்டு க்சயல்படும் 

கதொழில்கங்கள் 
� ்கனிம வளதகதொழில்கங்கள்: ்கனிமங்ககள அடிப்பகையொ்ககக்கொண்டு  க்சயல்படும் கதொழில்கங்கள் 
� வைதகதொழிற்்சொகல்கள்: வைததில் உள்ள கபொருட்்ககளகக்கொண்டு க்சயல்படும் கதொழில்கங்கள்
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2. உபலொ்கம் மற்றும் அபலொ்க ்கனிமங்கள்
3. பவளொண் ்சொர்ந்த மற்றும் ்கனிமம் ்சொர்ந்த

கதொழில்கங்கள்
4. ்சணல் ஆகல்கள் மற்றும் ்சர்க்ககர ஆகல்கள்
5. மரபு ்சொர் மற்றும் மரபு ்சொரொ எரி்சகதி
V) ஒரு பத்தியில் விள்டயளி
1. இந்தியொவில் உள்ள பருததி கந்சவொகல்களின்

பரவல் பற்றி எழுது்க.
2. ைுகளி ஆற்று பகுதியில் ்சணல் கதொழில்கங்கள்

க்சறிந்து ்கொணப்படுவதற்்கொை ்கொரணி்ககள
விளககு்க.

3. இந்தியொவின் இரும்பு எஃகு கதொழில்கங்கள்
பற்றி ஒரு கதொகுப்பு எழுது்க.

VI)  இந்திய வளரப்ப்டத்தில் கீழககண்்டவறள்ற
குறிககவும்.

1. இரும்பு தொது உற்பததி கமயங்கள்
2. கபட்பரொலியம் மற்றும் இயற்க்க எரிவொயு

கமயங்கள்
3. நிலக்கரி சுரங்கங்கள்.
4. பருததி விகளயும் பகுதி்கள்
5. இரும்பு எஃகு கதொழில்கங்கள்

அலகு-4 வளஙகள் மறறும் த�ோழிலகஙகள்

இைணயச் ெசயல்பா�

தசையல்முள்ற
• கீழ்்கொணும் உரலி / விகரவுக குறியீட்கைப் பயன்படுததி இசக்சயல்பொட்டிற்்கொை

இகணயப் பக்கததிற்ககுச க்சல்லவும்.
• சுட்டிகய பயன்படுததி இகணய பக்கததின் கீபை க்சல்லவும். பின்பு  ‘Explore’ கய

க்சொடுக்கவும்.
• பின்பு பமபல க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள ‘Thematic Serious 2’ க்சன்று ‘ Mineral ’ கய

பதர்ந்கதடுக்கவும்.

 நமறநகோள் நூல்கள்

1. Singh,S. and J.Saroha – Geography of India,
New Delhi, Access Publishing Inida Pvt Ltd.

2. Tiwar R.C. – Geography of India, Allahabad, 
Prayag Pustak Bhawan.

3. Government of India, Ministry of mines,
Coal, Textiles, Steel, Petroleum and Natural
gas – Annual report 2017 -18

4. Annual Reports of the Indian Bureau of
Mines - 2017.

5. Human geography, Kings page number 323
6. Economic and Commercial Geography,

Professor S.A.Ghazi
7. Development of industries in India, from

Independence till today
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அறிமுகம்
மக்கள் த�ொக்ககைப் பற்றி ்கற்்றல் எனபது 

ஒரு பிரதேச புவியியலைப் படிப்பதில் உள்்ள 
முககிை அம்சங்களில் ஒன்றொகும. மக்கள் த�ொக்க 
பல கூறு்கக்ள உள்்ளடககிைது. இதில் மி்க 
அடிப்பகடைொனது, அ�ன எண்ணிகலக, கைலை, 
பரைல் மற்றும அடர்த்தி ஆகும. எனவே மக்கள் 
த�ொக்கககூறு்கள் பற்றி படித�ல் அேசிைமொன 
ஒனறு. இந� அம்சங்கக்ளப் பற்றிை ஆய்வு நொட்டின 
மனி� ்சகதிகைப் பற்றி தேளிப்படுததுே�ொ்க 
அகமகி்றது.

மக்கட்த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 2011-ன படி 
இநதிை மக்கட்த�ொக்க 1,210.19 மில்லிைன்கள் 
(1,21,01,93,423) ஆகும. இது 2001 ்கணகத்கடுப்கப 
விட 19.31 வ்கொடி அதி்கமொகும. இநதிை மக்கள் 
த�ொக்க ஆய்ேறிகக்க, மக்களிைல் குறித� 
விரிேொன �்கேல்்கக்ள அளிககி்றது. இேற்றுடன 
இநதிைொவின வபொககுேரதது மற்றும �்கேல் 
த�ொடர்புப் பற்றியும இந� அததிைொைததில் ்கற்வபொம.

  5.1   மககள் தேொலக
ஒரு குறிப்பிடட கொைப்பகுதியில் ஒரு நொடடில் 

ைசிககின்ற தமொத்ே மககளின எண்ணிகலகதய ஒரு 
நொடடின மககள் தேொலக எனறு அலைககப்படுகி்றது. 
சீனொவிற்கு அடுத�ப்படிைொ்க உலகின இரணடொேது 
அதி்க மக்கள்த�ொக்க த்கொணட நொடொ்க இந்தியொ 

உள்்ளது. உலகின தமொத� நிலப்பரப்பில் இநதிைொ 
2.4 ்ச�வீ�தக� மட்டுவம த்கொணடுள்்ளது. ஆனொல் 
உல்க மக்கள் த�ொக்கயில் சுமொர் 17.5 ்ச�வீ�தக� 
த்கொணடுள்்ளது. இநதிை மக்கள் த�ொக்க விகி�ம 
அ�ன பரப்பு விகி�தக� விட மி்க அதி்கமொ்க 
உள்்ளக� இது ்கொட்டுகி்றது. உலகில் உள்்ள ஆறு 
நபர்்களில் ஒருேர் இநதிைரொ்க உள்்ளொர். அதமரிக்கொ, 
இநவ�ொவனசிைொ, பிவரசில், பொககிஸ�ொன, 
ேங்கவ�்சம மற்றும ஜப்பொன ஆகிை ஆறு நொடு்களின 
தமொத� மக்கள் த�ொக்க 1214.3 மில்லிைன ஆகும. 
இநதிை மக்கள் த�ொக்க ஏ்றககுக்றை இந� ஆறு 
நொடு்களின மக்கள் த�ொக்கககுச் ்சமமொ்க உள்்ளது.

5.1.1 மககள் தேொலக கணகதகடுப்பு
மககள் தேொலக கணகதகடுப்பு எனபது 

ஒரு நொடடின ைலரயறுககப்படட பகுதி அல்ைது 
முழுபகுதியில் ஒரு குறிப்பிடட கொைத்தில் உள்்ள 
மககளின தபொரு்ளொேொர மற்றும் சமூக புள்ளி 
விைரஙகல்ள தசகரித்து, தேொகுத்து, மற்றும் 
பகுப்பொய்வு தசய்து மககளியல் பற்றிய விைரஙகல்ள 
அளித்ேல் ஆகும். இந� ்கணகத்கடுப்பு பதது 
ேருடங்களுககு ஒருமுக்ற நடத�ப்படுகி்றது. மக்கள் 
த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின மூலம வ்ச்கரிக்கப்பட்ட 
�ரவு்கள், நிர்ேொ்கம, திட்டமிடல், த்கொள்க்க்கள் 
உருேொககு�ல், அர்சொங்கததின பல்வேறு திட்ட 
வமலொணகம மற்றும மதிப்பீடு த்சய்�லுககு 
பைனபடுத�ப்படுகி்றது. 

கற்்றலின தநொககஙகள்
�	ந்கரமைமொக்கலின நிகல்கள் மற்றும அ�ன �ொக்கங்கள் பற்றி 

புரிநதுகத்கொள்்ளல்.
�	இநதிைொவின மனி�ே்ள வமமபொடு பற்றி த�ரிநதுகத்கொள்்ளல்.
�	இநதிைொவின வபொககுேரதது அகமப்பு்கள் பற்றி ்கற்்றறி�ல்.
�	இநதிைொவின �்கேல்த�ொடர்பு அகமப்பு்கள் பற்றி புரிநதுகத்கொள்்ளல்
�	இநதிைொவின ேணி்கததின �னகமகை மதிப்பீடு த்சய்�ல்.

இந்தியொ – மககள் தேொலக, 
தபொககுைரத்து, ேகைல் 

தேொடர்பு மற்றும் ைணிகம்

அைகு - 5
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்கொலநிகல, நீர், இைற்க்கத �ொேரங்கள், ்கனிமங்கள் 
மற்றும ஆற்்றல் ே்ளங்கக்ள உள்்ளடககிைது. 
ம�ம, ்கலொச்்சொரம, அரசிைல் பிரச்சிகன்கள், 
தபொரு்ளொ�ொரம, மனி� குடியிருப்பு்கள்,வபொககுேரதது 
ேகலப்பினனல், த�ொழில்மைமொக்கல், ந்கரமைமொ�ல், 
வேகல ேொய்ப்பு்கள் வபொன்றகே முககிை ்சமூ்க 
தபொரு்ளொ�ொரக ்கொரணி்க்ளொகும.

5.1.3 மககள் தேொலக அடர்த்தி
மக்கள் த�ொக்க அடர்ததி மக்கள்த�ொக்க 

பரேலில் உள்்ள வேறுபொடு்கக்ளப் புரிநது 
த்கொள்ே�ற்கு உ�வுகி்றது. இது ்சரொ்சரிைொ்க ஒரு 
சதுர கிதைொ மீடடர் பரப்ப்ளவில் ைசிககும் மககளின 
எண்ணிகலகலயக குறிப்பிடுகி்றது. 2011 ஆம 
ஆணடின மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி 
இநதிைொவின ்சரொ்சரி மக்கள் அடர்ததி ஒரு 
்சதுர கிவலொ மீட்டருககு 382 ஆகும. உலகின 
மக்க்ளடர்ததி மிகுந� பதது நொடு்களில் இநதிைொவும 
ஒனறு. இநதிைொவில் மி்க அதி்க மக்கள்டர்ததிகைக 
த்கொணட மொநிலமொ்க பீகொரும் (1106 தபர்/ச.கி.மீ) 
மி்க குக்றந� மக்கள் அடர்ததிகைக த்கொணட 
மொநிலமொ்க அருணொசசைப் பிரதேசமும் (17 தபர்/ச.
கி.மீ) உள்்ளது.

யூனிைன பிரவ�்சங்களில் புதுதடல்லி 
(11320 வபர்/்ச.கி.மீ) அதி்க மக்க்ளடர்ததிகைக 
த்கொணட�ொ்கவும, அந்ேமொன நிகதகொபொர் தீவுகள் 
குக்றந� மக்க்ளடர்ததிகைக த்கொணட�ொ்கவும (46 
வபர் ்ச.கி.மீ) உள்்ளன.

உயர்சிந்ேலை விைொ
இநதிைொவில் அதிவே்க மக்கள் த�ொக்க 

ே்ளர்ச்சிக்கொன ்கொரணங்கக்ள கூறு. 

பரப்பு சொர் மகக்ளடர்த்தி

5.1.2 மககள் தேொலக அடர்த்தி மற்றும் பரைல்
’மககள் தேொலக பரைல்’ எனபது புவியின 

வமற்பரப்பில் மக்கள் எவ்விகடதேளியில் 
உள்்ளொர்்கள் எனபக�க குறிககி்றது. இநதிை 
மக்கள் த�ொக்க பரேல் ே்ளங்களின பரேலுகவ்கற்ப 
சீரற்று ்கொணப்படுகி்றது. த�ொழில் கமைங்கள் 
மற்றும த்சழிப்பொன வே்ளொண பிரவ�்சங்கள் 
மக்கள் த�ொக்க த்சறிவுமிக்க�ொ்க ்கொணப்படுகி்றது. 
அவ� ்சமைம மகலப்பிரவ�்சங்கள் ே்றணட 
நிலப்பகுதி்கள், ேனப்பகுதி்கள், த�ொகலதூரப் 
பகுதி்கள் வபொன்ற பகுதி்களில் மக்கள் த�ொக்கக 
குக்றேொ்கவும, மக்க்ளற்றும ்கொணப்படுகி்றது. 
நிைப்பரப்பு, கொைநிலை, மண், நீர் பரப்புகள், கனிம 
ை்ளஙகள், தேொழிைகஙகள், தபொககுைரத்து மற்றும 
நகரமயமொககல் ஆகிைகே நொட்டின மக்கள் த�ொக்க 
பரேகலப் பொதிககும முககிை ்கொரணி்க்ளொகும.

199.5 மில்லியன மககடதேொலகலயக 
தகொண்ட உத்திரப்பிரதேச மொநிைம் இந்தியொவில் 
அதிக மககடதேொலக மொநிைமொகும். இ�கனத 
த�ொடர்நது ம்கொரொஷ்ட்டிரொ (112.3 மில்லிைன) பீ்கொர் 
(103.8 மில்லிைன) வமற்கு ேங்கம (91.3 மில்லிைன) 
மற்றும ஒருஙகிகணந� ஆநதிரப்பிரவ�்சம (84.6 
மில்லிைன) ஆகிை ஐநது மொநிலங்கள் நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்கயில் பொதிகைக த்கொணடுள்்ளன. 
உததிரப் பிரவ�்சம மற்றும ம்கொரொஷ்ட்டிரொ ஆகிை 
மொநிலங்களில் மட்டும நொட்டில் மக்கள் த�ொக்கயில் 
நொனகில் ஒரு பகுதி ேொழ்கின்றனர். இந்தியொவில் 
மிகககுல்றந்ே மககள் தேொலக தகொண்ட மொநிைம் 
சிககிம் (0.61 மில்லியன) ஆகும். புதுதடல்லி 
16.75 மில்லிைன மக்கட்த�ொக்கயுடன யூனிைன 
பிரவ�்சங்களிகடவை மு�லிடம ேகிககி்றது.

உயர்சிந்ேலை விைொ
இநதிைொவில் மக்கள் த�ொக்க பரேல் சீரற்று 

இருப்ப�ற்்கொன ்கொரணங்கள் ைொகே?
நொட்டின மக்கட்த�ொக்க பரேல் சீரற்று 

்கொணப்படுே�ற்கு தப்ளதீக, சமூக தபொரு்ளொேொர மற்றும் 
ைரைொற்று ்கொரணி்கள் முககிை பஙகு ேகிககின்றன. 
தப்ளதீ்க ்கொரணி்கள் எனபது நிலதவ�ொற்்றம, 

இநதிைொவின மு�ல் மக்கள் 
த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 1872ம 
ஆணடு வமற்த்கொள்்ளப்பட்டது. 
முழுகமைொன மு�ல் மக்கள் 

த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 1881 ம ஆணடு 
வமற்த்கொள்்ளப்பட்டது. நொட்டின 15 ேது 
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பு 2011 ஆணடு 
நகடதபற்்றது.
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மககள் அடர்த்தி ேனலம மொநிைஙகள்/ யூனியன 
பிரதேசம்

மககள் அடர்த்தி  
எண்ணிகலக (ஒரு ச.கி.மீ)

மி்க குக்றந� மக்கள் அடர்ததி (ஒரு ்சதுர கிவலொ 
மீட்டருககு 150ககும குக்றேொன)

அருணொச்்சல் பிரவ�்சம   17
அந�மொன நிகவ்கொபொர் தீவு 46
மிவ்சொரம                     52
சிககிம  86
மணிப்பூர் 115
நொ்கலொநது  119
இமொச்்சல பிரவ�்சம   123
ஜமமு ்கொஷ்மீர்    124
வம்கலொைொ 132

குக்றந� மக்கள் அடர்ததி (150 லிருநது 300 
நபர்்கள் ஒரு ்சதுர கிவலொ மீட்டருககு)

உதர்கொணட் 189
்சததீஸ்கர் 189
இரொஜஸ�ொன 200
ஒடி்சொ 270

மி�மொன மக்கள் அடர்ததி (300லிருநது 500 
நபர்்கள் ஒரு ்சதுர கிவலொ மீட்டருககு)

மததிைபிரவ�்சம 308
ஆநதிரபிரவ�்சம 308
குஜரொத 308
்கர்நொட்கொ 319
திரிபுரொ 350
ம்கரொஷ்டிட்ரொ 365
வ்கொேொ 394
அ்சொம 398
ஜொர்்கணட் 414

அதி்க மக்கள் அடர்ததி (500 லிருநது 1000 
நபர்்கள் ஒரு ்சதுர கிவலொ மீட்டருககு)

பஞ்சொப் 551
�மிழ்நொடு 555
ஹரிைனொ 573
�ொ�ர் நொ்கர் கஹவேலி 700
உததிர பிரவ�்சம 829
வ்கர்ளொ 860

மி்க அதி்க மக்கள் அடர்ததி (1000 அதி்கமொன 
நபர்்கள் ஒரு ்சதுர கிவலொ மீட்டருககு)

வமற்கு ேங்கம 1,028
பீ்கொர் 1,106
இலட்்சததீவு்கள் 2,149
டொமன கடயூ 2,191
புதுச்வ்சரி 2,547
்சணடி்கர் 9,252
தடல்லி 11,320

5.1.4 மககள் தேொலக ை்ளர்சசி மற்றும் மொற்்றம்
மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி விகி�ம, மக்கள் 

த�ொக்கயின ஒரு முககிைமொன அம்சமொகும. இது 
மக்கள் த�ொக்க மொற்்றதக�ப் புரிநது த்கொள்்ள 
உ�வுேவ�ொடு மட்டுமல்லொமல் ்கடந� ்கொல 
்சமு�ொைததின மொற்்றங்கக்ளத த�ரிநது த்கொணடு 

ேருங்கொல மக்கள் த�ொக்கயின பணபு்கக்ள 
்கணிக்க உ�வுகி்றது. மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி 
எனபது ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொலப் பகுதியில் ஒரு 
நொட்டின மக்கள் த�ொக்க எணணிகக்கயில் ஏற்படும 
மொற்்றதக� உணர்ததுகி்றது. மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி 
்ச�வீ�ததில் குறிப்பிடப்பட்டு, மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி 
விகி�மொ்க விேரிக்கப்படுகி்றது.

10th_Geography_Unit_5_TM.indd   165 07-05-2019   16:41:20



166இந்தியா – மக்கள் த�ாக்க, ப�ாககுவரத்து, �்கவல் த�ாடர்பு மற்றும் வணி்கம்

மில்லிைன்க்ளொ்க ே்ளர்ச்சிைகடந�து. முநக�ை 
்கொல ே்ளர்ச்சி விகி�ததுடன ஒப்பிடுக்கயில் 
இக்கொலததில் ே்ளர்ச்சி விகி�ம கிட்டத�ட்ட 
இரட்டிப்பொகி உள்்ளது. இந்ே அதிதைக ை்ளர்சசிலய 
“மககள் தேொலக தைடிப்பு” எனறு குறிப்பிடுகித்றொம்.

அதிக ை்ளர்சசியிலிருந்து ை்ளர்சசி குன்றல் 
தேனபட ஆரம்பித்ே கொைம் - 1981-2011

இக்கொல ்கட்டததில் இநதிைொவின மக்கள் 
த�ொக்க 685 மில்லிைனிலிருநது 1210 மில்லிைனொ்க 
அதி்கரிததுள்்ளது. மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி விகி�ம 
ஒரு ்கணகத்கடுப்பு ்கொலததிலிருநது மற்த்றொரு 
்கணகத்கடுப்புக ்கொலததிற்கு குக்றநதுத்கொணடு 
ேருகின்றது. இது இநதிை மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி 
விகி� ேரலொற்றில் ஒரு புதிை ்ச்கொப்�ததின 
த�ொடக்கதக�க குறிககி்றது.

மககள் தேொலக மொற்்றம்
மக்கள் த�ொக்க மொற்்றம எனபது ஒரு 

குறிப்பிட்ட ்கொலப் பகுதியிலிருநது மற்த்றொரு 
்கொலப்பகுதிககு இகடப்பட்ட ்கொலததில் மக்கள் 
த�ொக்க அதி்கரிப்பக�வைொ அல்லது குக்றேக�வைொ 
குறிப்பிடுே�ொகும. பி்றப்பு விகி�ம, இ்றப்பு விகி�ம 
மற்றும இடப்தபயர்வு ஆகிைகே மக்கள் த�ொக்க 
ே்ளர்ச்சிகைத தீர்மொனிககி்றது. வமலும இகே 
மூனறும மக்கள் த�ொக்கயில் மொற்்றதக� 
ஏற்படுததுகின்றன. பி்றப்பு விகி�ம எனபது ஒரு 
ேருடததில் 1000 மக்கள் எணணிகக்கயில் 
உயிருடன பி்றந� குழநக�்களின 
எணணிகக்கைொகும. இ்றப்பு விகி�ம எனப்படுேது ஒர் 
ஆணடில் 1000 மக்கள் த�ொக்கயில் இ்றந�ேர்்களின 
எணணிகக்ககைக குறிப்ப�ொகும.

இநதிைொவில் இ்றப்பு விகி�ததின விகரேொன 
்சரிவு மக்கள் த�ொக்கயின துரி� ே்ளர்ச்சிககு முககிை 
்கொரணமொகும.

கீழ்க்கணட வ்கொட்டுப்படம 1901 ஆம ஆணடு 
மு�ல் 2011 ஆம ஆணடு ேகரைொன பத�ொணடு்கள் 
மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி விகி�தக�க 
்கொணபிககி்றது.

இநதிைொவின மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சி 
பல்வேறு ்கொலக்கட்டங்கக்ளக ்கடநது ேநதுள்்ளது. 
1901 ஆம ஆணடு 238 மில்லிைனொ்க இருந� நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்க, ஒரு நூற்்றொணடிற்கு வமற்பட்ட 
்கொலததில் 1210 மில்லிைனொ்க அதி்கரிததுள்்ளது.

இந்திய மககள் தேொலக ை்ளர்சசியின பல்தைறு 
நிலைகள்

தேகக நிலை கொைம்: 1901-1921.
மு�ல் இருபது ஆணடு (1901-1921) 

்கொலக்கட்டததில் இநதிைொவின மக்கள் த�ொக்க 
15 மில்லிைன்கள் அதி்கரித�து. 1921-இல் மக்கள் 
த�ொக்க எதிர்மக்ற ே்ளர்ச்சி விகி�மொ்க (-0.31%) 
ஆ்க பதிேொகியுள்்ளது. இது இநதிை மக்கள் 
த�ொக்க ேரலொற்றில் ஒரு முக்ற மட்டுவம ஏற்பட்ட 
நி்கழ்ேொகும. இது மககளியல் ைரைொற்றில் ’தபரும் 
மககளியல் பி்ளவு ஆண்டு’ எை அலைககப்படுகி்றது.

நிலையொை ை்ளர்சசிக கொைம் (இரண்டொம் 
கொைககடடம்) - 1921 - 51

இரணடொம ்கட்டமொன இந� 30 
ஆணடு்களில் (1921-51) இநதிைொவின மக்கள் 
த�ொக்க 110 மில்லிைன்கள் அதி்கரித�து.

நிலையொை ை்ளர்சசிக கொைம் (மூன்றொம் 
கொைககடடம்) - 1951 – 1981

மூன்றொேது 30 ஆணடு்களில் (1951 – 1981) 
்கொலக்கட்டததில் 1951 இல் 361 மில்லிைன்க்ளொ்க 
இருந� மக்கட்த�ொக்க 1981-இல் 683 
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  5.2   இடப் தபயர்வு
இடப்தபயர்வு எனபது ஒரு பகுதியிலிருந்து 

மற்த்றொரு பகுதிககு மககள் இடம் தபயர்ந்து 
தசல்ைேொகும். இது உள்நொடடு இடப்தபயர்வு 
(ஒரு நொடடின எல்லைககுள்) மற்றும் சர்ைதேச 
இடப்தபயர்வு (நொடுகளுககு இலடதய) எை 
இருைலகப்படும். உள்நொட்டு இடப்தபைர்வு நொட்டின 
மக்கள் த�ொக்கயில் மொற்்றதக� ஏற்படுத�ொது. 
ஆனொல் ஒரு நொட்டின மக்கள் த�ொக்க பரேல் 
மொற்்றததிற்குக ்கொரணமொ்க அகமகி்றது. 
இடப்தபைர்ேொனது மக்கள் த�ொக்க பரேல் மற்றும 
்கலகேயின மொற்்றதக� ஏற்படுததும ்கொரணிைொ்க 
அகமகி்றது. இநதிைொவில் இடப்தபைர்வு 
கிரொமப் பு்றததிலிருநது ந்கர்பு்றதக� வநொககி 
தபருநதிர்ளொ்க ்கொணப்படுகி்றது. கிரொமப்பு்றங்களில் 
வேகலேொய்ப்பினகம மற்றும �குதிகவ்கற்ப 
வேகலயினகம ஆகிைகே இடப்தபைர்வுககு 
உநது ்கொரணி்க்ளொ்க உள்்ளன ந்கர்பு்ற பகுதி்களில் 
த�ொழில்துக்ற ே்ளர்ச்சியின ்கொரணமொ்க 
அதி்க வேகலேொய்ப்பு மற்றும அதி்க ஊதிைம 
புலமதபைர்�லுககு இழுக்கொரணி்க்ளொ்க உள்்ளன. 
2011 ஆம ஆணடு மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின 
படி இநதிைொவில் 121 வ்கொடி மக்களில் 45 வ்கொடி 
மக்கள் இடம தபைர்ந�ேர்்க்ளொேொர்்கள். இந� 37 
்ச�வீ� இடப்தபைர்வில் 48 ்ச�வீ�ம தபண்களும 52 
்ச�வீ�ம ஆண்களும உள்்ளனர்.

தசயல்பொடு
பல்வேறு ேக்க இடப்தபைர்வு்களின 

புக்கப்படங்கக்ளச் வ்ச்கரிக்கவும.

5.2.1 மககள் தேொலக கைலை
மககள் தேொலகக கைலை எனபது பல்தைறு 

பண்புக்ளொை ையது, பொலிைம், திருமணநிலை, 
சொதி, மேம், தமொழி, கல்வி, தேொழில் தபொன்றைற்ல்ற 
உள்்ளடககியது. மக்கள் த�ொக்க ்கலகே பற்றி 

்கற்பது ்சமூ்க தபொரு்ளொ�ொர மற்றும மக்கள் 
த�ொக்கயின அகமப்கப அறிை உ�வுகி்றது.

5.2.2 ையதுக கைலை
ையது கைலை எனபது ஒரு நொடடின மககள் 

தேொலகயில் உள்்ள பல்தைறு ையது பிரிவிைர் 
எண்ணிகலகலய குறிககி்றது. இது மக்கள் த�ொக்க 
குணொதிசிைங்களில் ஒர் அடிப்பகட அம்சமொகும. இது 
்சொர்நதுள்்ள மக்கள் த�ொக்க மற்றும உகழககும 
மக்கள் த�ொக்கககும உள்்ள விகி�தக� புரிநது 
த்கொள்்ளப் பைனபடுகி்றது. நொட்டின மக்கள் த�ொக்க 
ேைதின அடிப்பகடயில் மூனறு பிரிவு்க்ளொ்க 
பிரிக்கப்படுகி்றது. இநதிைொவில் 15 ேைதிற்கும 
குக்றேொனேர்்கள் 29.5 ்ச�வீ�மும, 60 ேைதிற்கு 
வமற்பட்டேர்்கள் 8 ்ச�வீ�மும உள்்ளனர். ஆ�லொல் 
்சொர்நதுள்்ள மக்கள் த�ொக்க தமொத� மக்கள் 
த�ொக்கயில் 37.5 ்ச�வீ�மொ்க உள்்ளது. மீ�முள்்ள 
62.5 ்ச�வீ�ம உகழககும மக்கள் த�ொக்கைொ்க 
உள்்ளது.

5.2.3 பொலிை விகிேம்
பொலிை விகிேம் எனபது மககள் 

தேொலகயில் ஆயிரம் ஆண்களுககு உள்்ள 
தபண்களின எண்ணிகலகலய குறிப்பேொகும். 
ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொலததில் ஆண்களுககும, 
தபண்களுககுமிகடவைைொன ்சமததுேததின 
அ்ளகே அ்ளவீடு த்சய்யும ்சமூ்க குறியீடொ்க பொலின 
விகி�ம வி்ளஙகுகின்றது.

தபொரு்ளொ�ொரச் த்சைல்பொடு்களில் 
ஈடுபடுவேொர் மற்றும தபொரு்ளொ�ொரச் 
த்சைல்பொடு்களில் ஈடுபடொவ�ொருககு 
மி க ட வ ை ை ொ ன  வி கி � ம 

்சொர்நதிருப்வபொர் விகி�ம எனப்படுகி்றது.

உயர்சிந்ேலை விைொ
நம நொட்டில் பொலின விகி�ம எப்தபொழுதும 

தபண்களுககு ்சொ�்கமொ்க இருப்பதில்கல ஏன?

2011 மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி 
இநதிைொவின பொலின விகி�ம 1000 ஆண்களுககு 
940 தபண்க்ளொ்க உள்்ளது. இது மக்கள் த�ொக்கயில் 
தபண்களின எணணிகக்க ஆண்கக்ள விட 
குக்றேொ்க இருப்பக�க ்கொட்டுகி்றது. வ்கர்ள 
மொநிலம மற்றும புதுச்வ்சரி யூனிைன பிரவ�்சததில் 
மட்டும தபண்கள் பொலின விகி�மொனது 1000கும 
அதி்கமொ்க உள்்ளது. வ்கர்ளொவில் 1084 தபண்களும, 
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புதுச்வ்சரியில் 1038 தபண்களும உள்்ளனர். ஆனொல் 
யூனிைன பிரவ�்சமொன கடயூ டொமனில் குக்றந� 
பொலின விகி�ம (618) பதிேொகியுள்்ளது.

5.2.4 எழுத்ேறிவு விகிேம்
மக்களில் எழு�வும படிக்கவும த�ரிந�ேர்்கவ்ள 

எழுத�றிவு தபற்்றேர் ஆேொர்்கள். இது மக்களின 
�ரதக� அறியும முககிை அ்ளவு வ்கொலொகும. 
தமொத� மக்கள் த�ொக்கயில் எழுத�றிவு தபற்்ற 
மக்களின எணணிகக்கவை எழுத�றிவு விகி�ம 
எனப்படும. இநதிைொவில் ்கல்விைறிவு ே்ளர்ச்சியில் 
த�ொடர்ச்சிைொன முனவனற்்றம ்கொணப்படுகின்றது. 
2011 மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின படி இந்திய 
மககள் தேொலகயின எழுத்ேறிவு விகிேம் 74.04% 
ஆகும். இேற்றில் ஆண்களின எழுத�றிவு விகி�ம 
82.14% ஆ்கவும மற்றும தபண்களின எழுத�றிவு 
விகி�ம 65.46% ஆ்கவும உள்்ளது. இது ஆண 
மற்றும தபண எழுத�றிவு விகி�ததில் தபரும 
விததிைொ்சம இருப்பக�க ்கொட்டுகி்றது (16.68%). 
தகர்ள மொநிைம் எழுத்ேறிவில் 93.9% தபற்று 
இந்தியொவின முேல் மொநிைமொகவும், இலட்்சததீவு்கள் 
92.28% இரணடே�ொ்கவும உள்்ளது. குல்றந்ே 
எழுத்ேறிவு தபற்்ற மொநிைமொக பீகொர் (63.82%) 
உள்்ளது.

5.2.5 தேொழில்சொர் கடடலமப்பு
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பின மூலம 

தப்றப்படும �்கேலின அடிப்பகடயில் தபொரு்ளொ�ொர 
நடேடிகக்கயில் பஙகு தபறுபேர்்கக்ள 
த�ொழிலொ்ளர்்கள் எனகிவ்றொம. த�ொழிலொ்ளர்்கள் 
மூனறு பிரிவு்க்ளொ்க பிரிக்கப்படுகின்றன. 
அகே மு�னகம த�ொழிலொ்ளர்்கள், பகுதி வநர 
த�ொழிலொ்ளர்்கள் மற்றும த�ொழிலொ்ளர் அல்லொவ�ொர். 
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி ஒரு ஆணடின 
தபரும பகுதி நொட்்களில் பணிைொற்றுபேர்்கள் 
மு�னகமத த�ொழிலொ்ளர்்கள் எனப்படுேர் (குக்றந� 
பட்்சம ேருடததில் 6 மொ�ம அல்லது 183 நொட்்கள்). 
ஒரு ஆணடில் 6 மொ�ங்களுககுக குக்றேொ்க 
வேகல த்சய்பேர்்கள் பகுதி வநரத த�ொழிலொ்ளர்்கள் 
எனவும, வேகல த்சய்ைொ� மக்கள் த�ொழிலொ்ளர் 
அல்லொவ�ொர் ஆேொர்.

வேகலயில் பஙவ்கற்வபொர் விகி�ம தமொத� 
த�ொழிலொ்ளர்்களின ்ச�வீ�தக� குறிககி்றது. 
அ�ொேது ஒரு பகுதியின மக்கள் த�ொக்கயில் தமொத� 
மு�னகமத த�ொழிலொ்ளர்்கள் மற்றும பகுதி வநரத 
த�ொழிலொ்ளர்்களின ்ச�வீ�தக�க குறிககி்றது. 2011 
மக்கள் த�ொக்க ்கணகத்கடுப்பினபடி இநதிைொவில் 
வேகலயில் பஙவ்கற்வபொர் விகி�ம 39.79% ஆகும. 
இேற்றில் ஆண்கள் 53.25்ச�வீ�மும, தபண்கள் 

25.51 ்ச�வீ�மொகும. தமொத� த�ொழிலொ்ளர்்களில் 
மு�னகமத த�ொழிலொ்ளர்்கள் 75.23 ்ச�வீ�மும 
மீ�முள்்ள 24.77்ச�வீ�ததினர் பகுதி வநரத 
த�ொழிலொ்ளர்்க்ளொ்கவும உள்்ளனர்.

5.2.6 மககள் தேொலக இயககவியல்
மக்கள் த�ொக்க இைக்கவிைல் எனபது மக்கள் 

த�ொக்க அ்ளவு மற்றும அ�ன பணபு மொற்்றங்கள் 
த�ொடர்பொன ்கொரணி்கள் குறிதது ்கற்கும ஒரு 
துக்றைொகும. எதிர் வநொககும மக்கள் த�ொக்க 
மொற்்றங்கள் பற்றி படிப்பது மக்கள் த�ொக்க ஆய்வின 
ஒரு முககிை அம்சமொகும. மக்கள் த�ொக்கயின 
வபொக்கொனது ்சமூ்க தபொரு்ளொ�ொர மற்றும சுற்றுச்சூழல் 
மீ�ொன �ொக்கதக� ஏற்படுததுகி்றது. மக்கட்த�ொக்க 
அதி்கரிப்பொனது உயிர் பனகம, ்கொற்று, நிலம மற்றும 
நீர் ே்ளங்களின �ரதக�ப் பொதிககி்றது. மக்கள் 
த�ொக்கயின அ்ளவு மற்றும பணபு்கள் த�ொடர்நது 
மொற்்றங்களுககு உட்படுகின்றன. இந� மொற்்றங்கள் 
நொட்டின மற்்ற அகனதது அம்சங்களிலும த�ளிேொ்க 
பிரதிபலிககின்றன.

5.2.7 அதிக மககள் தேொலகயொல் ஏற்படும் 
பிரசசலைகள்

இநதிை நொட்டில் அதி்கரிதது ேரும மக்கள் 
த�ொக்கைொனது ்சமூ்கம, தபொரு்ளொ�ொரம, 
்கலொச்்சொரம, அரசிைல் மற்றும சுற்றுச்சூழலில் தபரும 
்சேொல்்கக்ள ஏற்படுததுகின்றன. மக்கள் த�ொக்க 
பிரச்்சகனைொனது இடம மற்றும ்கொலததிற்கு 
ஏற்ப மொறுபடுகி்றது. மக்கள் த�ொக்க அதி்கரிப்பொல் 
மக்கள் தநருக்கடி, வேகலேொய்ப்பினகம மற்றும 
தி்றனுகவ்கற்்ற வேகலேொய்ப்பினகம, ,குக்றந� 
ேொழ்கக்க �ரம, ஊட்டச்்சததினகம, இைற்க்க 
மற்றும வே்ளொண ே்ளங்கக்ள �ே்றொ்க நிர்ேகித�ல் 
ஆவரொககிைமற்்ற சுற்றுச் சூழல் வபொன்ற தபரும 
பிரச்்சகன்கள் ஏற்படுததுகின்றன.

  5.3   நகரமயமொககம்
கிரொமப்பு்ற சமுேொயம் 

நகர்பு்ற சமுேொயமொக 
ம ொ ற் ்ற ம ல ட ை ல ே த ய 
நகரமயமொககம் எனகித்றொம். 
ந்கரமைமொக்கலின நிகல 
எனபது ந்கரம மற்றும 
தபரு ந்கரங்களில் உள்்ள 
மக்கள் த�ொக்க விகி�ம மற்றும வே்ளொண 
்சொரொ த�ொழிலொர்்களின விகி�ம ஆகிைேற்றின 
அடிப்பகடயில் அ்ளவிடப்படுகி்றது. இவ்விரணடும 
த�ொழில்மைமொக்கம, இரணடொம நிகல மற்றும 
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ஒவ்தேொனறிலும ஒரு மில்லிைனுககும வமல் 
உள்்ளது. இநந்கரங்கள் 'மில்லியன நகரஙகள்' 
எனறு அகழக்கப்படுகின்றன. இகே நொட்டின 
முககிை ந்கர்பு்ற கமைங்க்ளொகும.

மில்லிைன ந்கரங்களுககு இகடயில் மூனறு 
ந்கரபு்ற குவிைல்்கள் �லொ 10 மில்லிைனுககு 
வமலொன மக்கள் த�ொக்கயுடன “தமகொ நகரஙகள்” 
என அகழக்கப்படுகின்றன. அகே்கள் முமகப (18.4 
மில்லிைன), புதுதடல்லி (16.3 மில்லிைன) மற்றும 
த்கொல்்கத�ொ (14.1 மில்லிைன) ஆகும. 

5.3.2 நகரமயமொககளின ேொககஙகள்
ந்கரமைமொக்கலும மக்கள் த�ொக்க 

அடர்ததியும ஒனவ்றொதடொனறு தநருகிை 
த�ொடர்புகடைகே. ந்கர்ப்பு்றமைமொக்கலின 
விகரேொன ே்ளர்ச்சிைொனது ்சமூ்க-தபொரு்ளொ�ொர 
அபிவிருததியின அகடைொ்ளமொ்க ்கரு�ப்படுகி்றது. 
இநதிைொ வபொன்ற ே்ளரும நொடு்களில் 
ந்கர்ப்பு்றமைமொக்கம விகரேொ்க அதி்கரிதது 
ேருகி்றது. கிரொமததிலிருநது ந்கரங்களுககு 
இடப்தபைர்�ல் ந்கர்பகுதி்களில் மக்கள் 
த�ொக்க தேடிப்பிற்கு ேழிேகுககி்றது. முமகப, 
த்கொல்்கத�ொ, புதுதடல்லி வபொன்ற தபருந்கரங்கள் 
�ங்கள் த்கொள்்ள்ளகே விட அதி்கமொன மக்கள் 
த�ொக்கயுடன ்கொணப்படுகின்றன.

2011 ஆம ஆணடு ்கணகத்கடுப்பினபடி 
இநதிைொவின ந்கர்பு்ற மக்கள் த�ொக்க 377 
மில்லிைன்கக்ளக ்கடநது அதமரிக்க ஐககிை 
நொடு்களின தமொத� மக்கள் த�ொக்ககை விட 
அதி்கமொ்க உள்்ளது. 2030 ஆம ஆணடிற்குள் 50 
்ச�வீ�ததிற்கும அதி்கமொன மக்கள் ந்கர்ப்பு்றங்களில் 
ேசிப்பொர்்கள் என எதிர்பொர்க்கப்படுகி்றது.

இநதிைொவில் ந்கரமைமொக்கலொல் ஏற்படும 
பிரச்்சகன்கள்:
�	நகர விரிைொககத்லே ஏற்படுத்துகி்றது.
�	நகர்பு்றஙகளில் மககள் தநருககடிலய 

தேொற்றுவிககி்றது.
�	நகர்பு்றஙகளில் குடியிருப்புகளின 

பற்்றொககுல்றலய உருைொககுகி்றது.
�	குடிலசப் பகுதிகள் தேொன்ற கொரணமொக 

உள்்ளது.
�	தபொககுைரத்து தநரிசலை அதிகப்படுத்துகி்றது.
�	குடிநீர் பற்்றொககுல்றலய ஏற்படுத்துகின்றது.
�	ைடிகொல் பிரசசலைகள் உண்டொகின்றை.
�	திடககழிவு தமைொண்லமலய சிககைொககி்றது.
�	குற்்றஙகள் அதிகரிகக கொரணமொகின்றை.

மூன்றொமநிகல தபொரு்ளொ�ொர விரிேொக்க 
த்சைல்பொடு்களுடன தநருஙகிை த�ொடர்புகடை�ொ்க 
்கரு�ப்படுகி்றது.

5.3.1 இந்திய நகரமயமொககம்
ந்கர்பு்ற மக்கள் த�ொக்க ்ச�வீ�ததின 

அடிப்பகடயிவலவை ந்கரமைமொக்கம 
அ்ளவிடப்படுகி்றது. இநதிைொவில் ந்கரமைமொக்கலின 
நிகல 1901 ஆம ஆணடு மு�ல் 2011 ஆம 
ஆணடிற்குள் மூனறு மடஙகிற்கும வமல் 
அதி்கரிததுள்்ளது. நம நொட்டில் 2001 ஆம ஆணடு 
27.82 ்ச�வீ�மொ்க இருந� ந்கர்ப்பு்ற மக்கள் 
த�ொக்க 2011 ஆம ஆணடில் 31.16 ்ச�வீ�மொ்க 
அதி்கரிததுள்்ளது. இது பத�ொணடு்களில் 3 ்ச�வீ�ம 
அதி்கரிததுள்்ளக�க ்கொட்டுகி்றது.

ந்கரமைமொக்கம மொநிலங்களிகடவை அதி்கமொ்க 
வேறுபட்டு ்கொணப்படுகி்றது. இநதிைொவில் 62.17 ்ச�வீ� 
ந்கர்ப்பு்ற மக்கள் த�ொக்கயுடன தகொைொ மொநிைம் 
மிகுந்ே நகர்மயமொககப்படட பகுதியொக உள்்ளது. 
10.04 ்ச�வீ� ந்கர்ப்பு்ற மக்கள் த�ொக்கயுடன இமொசசை 
பிரதேசம் குல்றந்ே நகரமயமொககப்படட பகுதியொக 
உள்்ளது. யூனிைன பிரவ�்சங்களுககிகடயில் 
புதுதடல்லி (97.50%) மற்றும ்சணடி்கர் (97.25%) 
மிகுந� ந்கரமைமொக்கப்பட்ட பகுதி்க்ளொ்க உள்்ளன. 
தபரிை மொநிலங்களுள் மிகுந� ந்கரமைமொக்கப்பட்ட 
மொநிலமொ்க �மிழ்நொடும (48.4%) அக�தத�ொடர்நது 
வ்கர்ளொ (47.7%) மற்றும ம்கரொஷ்ட்டிரொவும (45.2%) 
உள்்ளன.

ை. 
எண்

நகரஙகளின 
ைலககள்/ Urban 

Agglomerations / Out 
Growths

2001 
(எண்களில்)

2011 
(எண்களில்)

1. ்சட்டப்பூர்ே ந்கரங்கள் 3799 4041
2. ்கணகத்கடுப்பு 

ந்கரங்கள்
1362 3894

3. ந்கர்க குவிைல்்கள் 384 475
4. பு்ற ே்ளர்ச்சி ந்கரங்கள் 962 981

ஆேொரம்: புள்ளியிைல் விேரம 2011

2011 ஆம ஆணடு மக்கள் த�ொக்கயின 
்கணகத்கடுப்பினபடி 7.935 ந்கரங்கள் (்சட்டப்பூர்ே 
மற்றும ்கணகத்கடுப்பு ந்கரங்கள்) உள்்ளன. இது 
2001 ஆம ஆணடு ்கணகத்கடுப்பினபடிைொன 2774 
லிருநது அதி்கரிததுள்்ளக� ்கொணபிககின்றது.

2001ஆம ஆணடு 384 ஆ்க இருந� 
ந்கர குவிைல்்கள் மற்றும 962 ஆ்க இருந� 
பு்ற ே்ளர்ச்சிந்கரங்கள், 2011ஆம ஆணடு 
்கணகத்கடுப்பினபடி முக்றவை 475 மற்றும 981 ஆ்க 
அதி்கரிததுள்்ளன.

தமொத�முள்்ள 468 UAs மு�னகம 
ந்கரபிரிவில், 53 ந்கரங்களில் மக்கள்த�ொக்க 
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5.3.3 மனிேை்ள தமம்பொடு
டொகடர் தமகபூப்-உல்-ஹ்க என்ற தபொரு்ளொேொர 

நிபுணரின கூற்றுப்படி, ”மனிேை்ள தமம்பொடு 
எனபது கல்வி, உடல்நைம், ைருமொைம், அதிகொரம் 
தபொன்றலைகளில் மககளுககொை ைொய்ப்புகல்ள 
அதிகப்படுத்தும் ஒரு தசயல் முல்றயொகும். இது 
தப்ளதீ்க சூழலலிருநது தபொரு்ளொ�ொர, ்சமூ்க 
மற்றும அரசிைல் சு�நதிரம வபொன்றகே்களில் 
மனி� விருப்ப ேரமபு்களின அதி்கரிப்பக�யும 
உள்்ளடககிை�ொகும”. 

5.3.4 மனிேை்ள ை்ளர்சசி குறியீடுகள் (UNDP)
மக்கள் த�ொக்க வபொககு்கள், ஆவரொககிை 

தேளிப்பொடு, ்கல்விச் ்சொ�கன்கள், வ�சிை 
ேருமொனம, ே்ள-கூட்டகமப்பு, த�ொழில், 
வேகலேொய்ப்பு, மனி� பொது்கொப்பு, மனி� மற்றும 
மு�லீட்டு ஈர்ப்பு ஆகிைன மனி�ே்ள ே்ளர்ச்சியின 
குறியீடு்க்ளொகும. நல்ேொழ்விைல், உணர்வு மற்றும 
அடிப்பகட உரிகம ஒப்பந�ங்கள் ஆகிைன மனி� 
ே்ள வமமபொட்டு துகணக குறியீடு்க்ளொகும.

5.3.5 மனிேை்ள தமம்பொடடிலை அ்ளவிடுேல்
மனி�ே்ள வமமபொடு எனபது மூனறு அடிப்பகட 

பரிமொணங்கக்ளக த்கொணட ஒரு கூட்டுக 
குறியீடொகும.
 1. ஆவரொககிைம – பி்றப்பு ்கொலததில்-்சரொ்சரி 

ேொழ்நொள் மதிப்பீடு.
 2. ்கல்வி – பள்ளி த்சல்லும குழநக�்களின 

படிப்பு ்கொலம, ேைது ேநவ�ொர் ்சரொ்சரிைொ்க 
பள்ளி்களில் ்கற்கும ்கொலம.

 3. ேருமொனம – நி்கர வ�சிை ேருமொனம மற்றும 
�னிநபர் ேருமொனம.

5.3.6 மனிேை்ள தமம்பொடடு ைலகப்பொடு
மனி�ே்ள வமமபொட்டுக குறியீட்டு (HDI) 

ேக்கப்பொடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறியீட்டு புள்ளி்களின 
அடிப்பகடயில் ்கணககிடப்படுகி்றது. இது ்கொல்மொன 
வி்ளக்கப் பரேல் குறியீடு்களிலிருநது தப்றப்படுகி்றது.

ைலகப்பொடு
HDI 0.550 குக்றந� மனி�ே்ள வமமபொடு
HDI 0.550 – 0.699 மி�மொன மனி�ே்ள வமமபொடு
HDI 0.700 – 0.799 அதி்க மனி�ே்ள வமமபொடு 
மற்றும
HDI 0.800 அ�ற்குவமல் மி்க அதி்க மனி�ே்ள 
வமமபொட்கடக குறிககி்றது.

  5.4   தபொககுைரத்து
வபொககுேரதது எனபது பைணி்கள் மற்றும 

்சரககு்கக்ள ஓரிடததிலிருநது மற்த்றொரு இடததிற்கு 
எடுததுச் த்சல்ே�ொகும. வபொககுேரதது அகமப்பு ஒரு 
நொட்டின உயிர் நொடிைொ்க ்கரு�ப்படுகி்றது. பணகடை 
்கொலததில் மனி�ன ்கொல் நகடைொ்கவேொ அல்லது 
விலஙகு்கக்ளவைொ வபொககுேரததிற்கு பைனபடுததி 
ேந�ொன. ்சக்கரம ்கணடுபிடிக்கப்பட்ட�ன மூலம 
வபொககுேரதது எளிகமைொக்கப்பட்டது. மற்றும 
படிப்படிைொ்க பல்வேறுபட்ட வபொககுேரதது 
முக்ற்கள் உறுேொயின. உலகின பிர�ொன மூனறு 
வபொககுேரதது ேக்க்கள் பினேருமொறு.

வபொககுேரதது ்சொ�னங்கள்

நிலம நீர் ேொனதேளி

்சொகல ேழி, 
இரயில்வே, 
குழொய்ேழி 
வபொககுேரதது

உள்நொட்டு நீர் 
ேழி, ்கடல் ேழி

உள்நொட்டு 
ேொனதேளி,
பனனொட்டு 
ேொனதேளி

5.4.1  இந்தியொவின தபொககுைரத்து 
ைலைப்பினைல்

இநதிைொ வபொன்ற தபரிை நொடு்களில் 
தபொரு்ளொ�ொர ே்ளர்ச்சிக்கொன உள்்கட்டகமப்பில் 
மி்கமுககிைமொன கூறு்களில் ஒனறு வபொககுேரதது 
ஆகும. ஒரு நொட்டின பல்வேறு பகுதி்களுககு 
இகடவை வ�கேைொன இகணப்பு்கக்ள ேழங்க 
சொலைகள், இரயில்தை, ைொனதைளி மற்றும நீர்ைழி 
வபொககுேரதது்கள் அததிைொேசிைமொகின்றன.

5.4.2 சொலை ைழி
்சொகல ேழி குறுகிை மற்றும நீணட 

தூரததிற்கு பைணி்கள் மற்றும ்சரககு்கக்ள 
த்கொணடு த்சல்ேதில் முககிை பஙகு ேகிககி்றது. 
இது குறுகிை மததிை மற்றும த�ொகலதூர 
வ்சகே்களுககு தபொருத�மொன�ொ்க உள்்ளது. இது 
குறுகிை தூர பைணததிற்கு மி்கவும உ்கந��ொ்ககும. 
்சொகல்கக்ள அகமப்பது மற்றும பரொமரிப்பு த்சய்ேது 
மற்்ற வபொககுேரதது முக்ற்கக்ள ஒப்பிடும தபொழுது 
மலிேொன�ொகும. ்சொகலப் வபொககுேரதது அகமப்பு 
மூலம பணகண்கள், த�ொழிற்்சொகல்கள் மற்றும 
்சநக�்கள் ஆகிைேற்றிககிகடயில் எளிதில் 
த�ொடர்கப ஏற்படுததுகி்றது. இது ்சமு�ொைததின 
அகனதது பிரிவு மக்க்ளொலும பைனபடுத�க கூடிை 
மலிேொன வபொககுேரத�ொகும.
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2016 ஆம ஆணடினபடி இநதிைொ சுமொர் 
56,03,293 கி.மீ நீ்ள்சொகல்கக்ளக த்கொணடு 
உலகின இரணடொேது நீணட ்சொகலேகலப் 
பினனல் அகமப்கபப் தபற்றுள்்ளது. இநதிைொவில் 
சுமொர் 85 ்ச�வீ� பைணி்கள், 75 ்ச�வீ� ்சரககு 
வபொககுேரதது ்சொகல்கள் மூலம 
வமற்த்கொள்கி்றொர்்கள்.

த்ஷர்்சொ சூரி �னனுகடை 
வபரரக்ச பலப்படுத�வும 
ஒருஙகிகணக்கவும ்சொஹி 
(ரொைல்) ்சொகலகை சிநது 

பள்்ளத�ொககிலிருநது வமற்கு ேங்கததில் 
உள்்ள வ்சொனொர் பள்்ளத�ொககு ேகர 
அகமத�ொர். த்கொல்்கத�ொவிலிருநது தப்ஷொேர் 
ேகர உள்்ள இச்்சொகல ஆஙகிவலைர் ஆட்சி 
்கொலததில் கிரொணட் ட்ரஙக்சொகல என தபைர் 
மொற்்றம த்சய்ைப்பட்டது. �ற்வபொது இச்்சொகல 
அமிர்�ரசிலிருநது த்கொல்்கத�ொேகர நீட்டிப்பு 
த்சய்ைப்பட்டுள்்ளது. இச்்சொகல இரணடு 
பிரிவு்க்ளொ்க பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது (அ) NH1 
தடல்லியிலிருநது அமிர்�ரஸ ேகர (ஆ) NH2 
தடல்லியிலிருநது த்கொல்்கத�ொ ேகர.

உததிரப்பிரவ�்சததில் உள்்ள ைொரணொசியிலிருந்து 
ேமிழநொடடில் உள்்ள கனனியொகுமரி ேகர 
2369 கி.மீ நீ்ளதக�க த்கொணட�ொகும. 
குக்றேொன நீ்ளமுகடை வ�சிை தநடுஞ்சொகல 
NH 47 A ஆகும. இது எர்ணொகு்ளததிலிருநது 6 கி.மீ 
த�ொகலகேக த்கொணட த்கொச்சின துக்றமு்கதக� 
(வில்லிஙடன தீவு) இகணககி்றது.
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இநதிைொ - ்சொகல்கள்

இநதிை நிலேகரபடததில் 
முககிை வ�சிை 

தநடுஞ்சொகல்கக்ளக குறிக்கவுமதநடுஞ்சொகல்கக்ளக குறிக்கவும

க ண்  ண்  ணட்  ட்  � க� க

ஆ. மொநிை தநடுஞசொலைகள்
மொநில தநடுஞ்சொகல்கள் தபொதுேொ்க 

மொநிலததிலுள்்ள முககிை மொந்கரங்கள், ந்கரங்கள் 
மற்றும மொேட்ட �கலந்கரங்கக்ள, மொநில 

்சொகல அகமத�ல் மற்றும பரொமரிப்பு 
வநொக்கததிற்்கொ்க இநதிை ்சொகல்கக்ள, வ�சிை 
தநடுஞ்சொகல்கள் (NH), மொநில தநடுஞ்சொகல்கள் 
(SH) மொேட்ட ்சொகல்கள், கிரொமப்பு்றச்்சொகல்கள், 
எல்கலவைொர ்சொகல்கள் மற்றும பனனொட்டு 
தநடுஞ்சொகல்கள் என ேக்கப்படுத�ப்பட்டுள்்ளன. 

இந்திய சொலைகளின ைலககள்

அ. தேசிய தநடுஞசொலைகள் (NH)
வ�சிை தநடுஞ்சொகல்கள் இநதிை ்சொகலப் 

வபொககுேரததின மி்கமுககிைமொன அகமப்பொகும. 
இதவ�சிை தநடுஞ்சொகல்கள் ேடககு-த�ற்கு, கிழககு-
வமற்்கொ்க நொட்டின எல்கல்கக்ளயும, மொநிலங்களின 
�கலந்கரங்கள், முககிைத துக்றமு்கங்கள், இரயில் 
நிகலைங்கள், முககிை சுற்றுலொ கமைங்கள், த�ொழில் 
கமைங்கள் ஆகிைேற்க்ற இகணககின்றன. 
இநதிைொவின வ�சிை தநடுஞ்சொகல்கக்ள 
வமமபடுததுே�ற்கும பரொமரிப்ப�ற்கும இநதிை அரசின 
�கரேழி மற்றும தநடுஞ்சொகலத துக்ற அகமச்்ச்கம 
தபொறுப்பொகும. 2016 ஆம ஆணடினபடி தமொத� வ�சிை 
தநடுஞ்சொகல்களின நீ்ளம சுமொர் 1,01,011 கி.மீ ஆகும. 
இது 2016-இனபடி தமொத� ்சொகலப் வபொககுேரதது 
ேகலப்பினனலில் 1.8 ்ச�வீ�மொகும. இந்தியொவில் 
மிக நீ்ளமொை தேசிய தநடுஞசொலை NH7 ஆகும். இது 
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�கலந்கரததுடனும வ�சிை தநடுஞ்சொகல்களுடனும 
அணகட மொநில தநடுஞ்சொகல்களுடனும 
இகணககின்றன. இந�ச் ்சொகல்கள் மொநில 
தபொதுப்பணிததுக்றயினொல் அகமக்கப்பட்டு 
பரொமரிக்கப்படுகி்றது. 2016–இன படி மொநில 
தநடுஞ்சொகல்களின நீ்ளம 1,76,166 கி.மீ ஆகும.

இ. மொைடடச சொலைகள்
மொேட்டச் ்சொகல்க்ளொனது மொநில 

தநடுஞ்சொகல்கள் மற்றும வ�சிை 
தநடுஞ்சொகல்களுடன மொேட்ட மற்றும ேட்டொர 
�கலகம இடங்கக்ள இகணககி்றது. மொேட்ட 
்சொகல்கள் மொநிலததின தபொதுப் பணிததுக்றைொல் 
அகமக்கப்பட்டு பரொமரிக்கப்படுகி்றது. 2016 –இனபடி 
இநதிைொவில் மொேட்டச் ்சொகல்களின நீ்ளம 5,61,940 
கி.மீ. (16.81%) ஆகும.

ஈ. ஊரகப் பகுதி சொலைகள் (கிரொமச சொலைகள்)

கிரொமப்பு்றச்  ்சொகல்களின இகணப்பு 
கிரொமப்பு்ற ே்ளர்ச்சியின ஒரு முககிை 
கூ்றொகும. இச்்சொகல்கள் கிரொமப்பு்றங்கக்ள 
இகணப்பதில் முககிை பொங்கொற்றுகின்றது. இது 
பல்வேறு கிரொமங்கக்ள அ�ன அருகில் உள்்ள 
ந்கரங்களுடன இகணககி்றது. இகே்கக்ள 
கிரொம பஞ்சொைதது்க்ளொல் பரொமரிக்கப்படுகின்றன. 
2016ஆம ஆணடினபடி இநதிைொவில் கிரொமப்பு்ற 
்சொகல்களின தமொத� நீ்ளம 39,35,337 கி.மீ ஆகும. 
கிரொமபு்றச் ்சொகல்க்ளொனது, பஞ்சொைதது ்சொகல்கள், 
(பஞசொயத்து, சமிதி, ஜில்ைொ-பரிஷித் மற்றும் கிரொம 
பஞசொயத்து) பிர�ம மநதிரியின பிர�ொன கிரொமப்பு்ற 
்சொகல்கள் திட்டம மற்றும மொநிலப் தபொதுப்பணித 
துக்றயினரொல் அகமக்கப்படும ்சொகல்கள் 
ஆகிைகே்கக்ளக த்கொணட�ொகும.

உயர்சிந்ேலை விைொ
இநதிை வ�சிை தநடுஞ்சொகல 

ஆகணைததின (NHAI) த்சைல்பொடு்கள் எனன 
எனபக�க ்கணடுபிடிக்கவும.

உ. எல்லைப்பு்றச சொலைகள்
எல்கலப்பு்றச் ்சொகல்கள் நொட்டின 

எல்கலப்பகுதி்களில் அகமநதுள்்ள முககிைததுேம 
ேொய்ந� ஒரு ்சொகல ேக்க்க்ளொகும. இகே்கள் 
எல்கலப்பு்றச் ்சொகல்கள் நிறுேனத�ொல் 
அகமக்கப்பட்டு பரொமரிக்கப்பட்டு ேருகின்றன. 
இவ்ேகமப்பு 1960-இல் நிறுேப்பட்டது. 
இச்்சொகல்கள் ேடககு மற்றும ேடகிழககு 
எல்கலப் பகுதி்களில் மி்கவும முககிைததுேம 
ேொய்ந� ஒன்றொகும. எல்கலப்பு்றச் ்சொகல 
நிறுேனம உலகிவலவை உைரமொன எல்கலப்பு்றச் 
்சொகலகை லடொககில் உள்்ள தைவில் இருநது 
சண்டிகர் ேகர அகமக்கப்பட்டுள்்ளது. இச்்சொகல 
்கடல் மட்டததிலிருநது ்சரொ்சரிைொ்க 4,270 மீட்டர் 
உைரததில் உள்்ளது.

ேஙக நொற்கரச சொலைகள்
இது 5,846 கி.மீ நீ்ளதக�யும 4 மு�ல் 6 

ேழி்கக்ளக த்கொணட�ொ்கவும உள்்ளது. இது ேடககு 
த�ற்்கொ்க இநதிைொவின நொனகு தபரு ந்கரங்க்ளொன 
புதுதடல்லி – த்கொல்்கத�ொ - த்சனகன – முமகப 
– புதுதடல்லி ஆகிைகே்கக்ள இகணககி்றது. 
இததிட்டம 1999 ஆம ஆணடு த�ொடங்கப்பட்டது.

ைட - தேன மற்றும் கிைககு – தமற்கு 
பகுதிகல்ள இலணககும் சொலைகள்

ேட - த�ன பகுதி்கக்ள இகணககும 
்சொகல்களின வநொக்கம ஜமமு-்கொஷ்மீரில் 
உள்்ள ஸ்ரீந்ககரயும �மிழ்நொட்டில் உள்்ள 
்கனனிைொகுமரிகையும 4,076 கி.மீ நீ்ளதக�க 
த்கொணட ்சொகல மூலம இகணப்ப�ொகும. (த்கொச்சின, 
வ்சலம உள்பட) கிழககு-வமற்கு பகுதி்கக்ள 
இகணககும ்சொகல்கள் அ்சொம மொநிலததில் 
சில்்சகரயும குஜரொததில் உள்்ள துக்றமு்க ந்கரொன 
வபொர்பந�கரயும இகணககும ேக்கயில் 3,640 
கி.மீ நீ்ளததிற்கு அகமக்கப்பட்டுள்்ளது. இந� 
இரணடு ்சொகல்களும ஜொனசியில் ்சநதிககின்றன.

உயர்சிந்ேலை விைொ
�ங்க நொற்்கரச் ்சொகலயின சி்றப்பம்சங்கள் 

மற்றும பைன்கக்ளக கூறு்க. 

இநதிைொவின வ�சிை 
தநடுஞ்சொகல ஆகணைம 
(NHAI) 1995 இல் நிறுேப்பட்டது. 
இது �கரேழி வபொககுேரதது 

அகமச்்ச்கததின கீழ் இைஙகும �னனொட்சி தபற்்ற 
அகமப்பொகும.
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ஊ. விலரவுச சொலைகள்
விகரவுச் ்சொகல்கள் எனபன நனகு 

வமமபடுத�ப்பட்ட �ரமொன பல்ேழிப் பொக�்கக்ளக 
த்கொணட அதிவே்க வபொககுேரததிற்்கொன 
்சொகல்கள் ஆகும. முககிைமொன சில விகரவுச் 
்சொகல்கள் 1) மும்லப – பூைொ விலரவுச சொலை 
2) தகொல்கத்ேொ – டம்டம் விமொை நிலைய 
விலரவுசசொலை 3) துர்கொப்பூர் – தகொல்கத்ேொ 
விலரவுசசொலை 4) புதுதடல்லி மற்றும் ஆகரொ 
இகடவைைொன ைமுனொ விகரவுச்்சொகல.

முமகப – பூனொ விகரவுச் ்சொகல

எ. பனைொடடு தநடுஞசொலைகள்
இநதிைொகே அணகட நொடு்களுடன 

இணக்கமொன உ்றகே வமமபடுததும 
வநொக்கததுடன இகணக்கப்பட்டுள்்ள ்சொகல்கள் 
பனனொட்டு தநடுஞ்சொகல்கள் ஆகும. இச்்சொகல்கள் 
ஆசிை மற்றும பசிபிக பகுதி்களுக்கொன 
தபொரு்ளொ�ொர மற்றும சமூக ஆலணயம் 
(ESCHP) உடனபடிகக்கயின கீழ் உல்க ேஙகி 
நிதியு�வியின மூலம அகமக்கப்பட்டுள்்ளன. 
இச்்சொகல்கள் பொகிஸேொன, தநபொ்ளம், பூடொன, 
ைஙகதேசம் மற்றும மியொனமர் ஆகிை அணகட 
நொடு்கக்ள இநதிை வ�சிை தநடுஞ்சொகல்களுடன 
இகணககின்றன. 

இநதிைொவில் ்சொகல்கள் அகமப்ப�ற்கு மி்க 
எளி�ொ்க இருககும ேட இநதிை தபரும ்சமதேளி்களில் 
அடர்ததிைொன ்சொகல அகமப்பு ்கொணப்படுகி்றது. 
மகலப்பொங்கொன பகுதி்களில் ்சொகல்கள் அகமக்க 
்கடினமொ்க உள்்ளது. வ்கர்ளொவில் ்சொகல்களின 
அடர்ததி மி்க அதி்கமொ்கவும ஜமமு - ்கொஷ்மீரில் மி்கக 
குக்றேொ்கவும உள்்ளது.

5.4.3 இரயில் தபொககுைரத்து
இநதிை இரயில்வே அகமப்பு நொட்டினுகடை 

உள்நொட்டு வபொககுேரததிற்்கொன முககிை உயிர் 
நொடிைொ்க அகமநதுள்்ளது மி்க அதி்க அ்ளவிலொன 
பைணி்கள் மற்றும ்சரககு வபொககுேரததின 
வ�கேகை பூர்ததி த்சய்ே�ன மூலம தபொரு்ளொ�ொர 

ே்ளர்ச்சிக்கொன பங்களிப்கப இரயில்வே 
அளிததுேருகி்றது. வமலும இநதிை �கரேழிப் 
வபொககுேரதது அகமப்பின முதுத்கலுமபொ்க 
்கரு�ப்படுகி்றது. இது மக்கக்ள ஒனறிகணப்ப�ன 
மூலம வ�சிை ஒருகமப்பொட்கட ே்ளர்ககி்றது. 
ேணி்கம, சுற்றுலொ, ்கல்வி வபொன்றேற்க்றயும 
ஊககுவிககி்றது. வே்ளொணதுக்றயில் எளிதில் 
அழு்கககூடிை தபொருட்்கக்ள ேர்த�்கம த்சய்ை 
விகரேொன வபொககுேரதக� அளிதது உ�வி 
புரிகி்றது. மூலப்தபொருட்்கக்ளத த�ொழிற்்சொகலககும 
�ைொரிக்கப்பட்ட த�ொழில்க தபொருட்்கக்ளச் 
்சநக�்களுககும த்கொணடு த்சல்லும இரயில்வேயின 
பணி மதிப்பிட முடிைொ� ஒனறு. இநதிைொ இரயில் 
வபொககுேரதது அகமப்பு ஆசிைொவில் மி்கப் தபரிைதும 
உல்க அ்ளவில் இரணடொேது தபரிைதும ஆகும. 
2017 ஆம ஆணடு ்கணகத்கடுப்பினபடி இநதிை 
இரயில் பொக�யின தமொத� நீ்ளம 67,368 கி.மீ 
ஆகும. இவ்ேகமப்பு 7,349 இரயில் நிகலைங்கக்ள 
உள்்ளடககிைது

இரயில்்களின இைக்கம மற்றும 
வமலொணகமக்கொ்க, இநதிை இரயில்வே துக்ற 16 
இரயில்வே மணடலங்க்ளொ்கப் பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
அகே. 

ை. 
எண். மண்டைஙகள் ேலைலமயிடம்

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

ேடககு இரயில்வே 
ேடவமற்கு இரயில்வே 
ேட மததிை இரயில்வே 
ேடகிழககு இரயில்வே 
ேடகிழககு எல்கல 
இரயில்வே 
கிழககு இரயில்வே
கிழககு ்கடற்்ககர இரயில்வே 
கிழககு மததிை இரயில்வே
வமற்கு மததிை இரயில்வே - 
மததிை இரயில்வே 

வமற்கு இரயில்வே.
த�ற்கு இரயில்வே 
த�ன மததிை இரயில்வே 
த�ன கிழககு இரயில்வே 
த�னவமற்கு இரயில்வே 
த�ன கிழககு மததிை 
இரயில்வே 
த்கொங்கன இரயில்வே 

புதுதடல்லி 
தஜய்ப்பூர் 
அல்கொபொத 
த்கொரகபூர்
த்கௌ்கொததி 

த்கொல்்கத�ொ 
புேவனஸேர்
ஹசிப்பூர்
ஜபல்பூர் 
முமகப (்சதரபதி 
சிேொஜி முகனைம) 
முமகப (்சர்ச்வ்கட்) 
த்சனகன
த்ச்கந�ரொபொத
த்கொல்்கத�ொ
ஹுப்ளி
பிலொஸபூர்

நவி முமகப
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எளி�ொன மற்றும தி்றமபட்ட வபொககுேரதது 
ே்சதிகை ேழஙகுகி்றது. இகே ந்கர்பு்றங்களில் 
உள்்ள வபொககுேரதது தநரி்சல் மற்றும கூட்ட 
தநரி்சகல �விர்க்க மி்கவும உ�விைொ்க உள்்ளது.

அ. தகொஙகன இரயில்தை
இரயில்வே துக்றயின முககிை ்சொ�கன்களில் 

ஒன்றொன த்கொங்கன இரயில்வே 1998 ஆம 
ஆணடு அகமக்கப்பட்டது. இது ம்கொரொஷ்ட்டிரொவில் 
உள்்ள வரொ்கொவிற்கும ்கர்நொட்கொவில் உள்்ள 
மங்களூருககும இகடப்பட்ட 760 கி.மீ நீ்ளதக� 
இகணககி்றது. த்கொங்கன இரயில்வே தபொறியிைல் 
துக்றயின அதி்சைமொ்க ்கரு�ப்படுகி்றது. இந� 
இரயில்வே அ�ன பொக�யில் 146 ஆறு்கள் மற்றும 
சிற்வ்றொகட்கக்ளயும சுமொர் 2000 பொலங்கக்ளயும 
73 சுரங்கப் பொக�்கக்ளயும ்கடநது த்சல்கி்றது. 
ஆசிைொவின மி்க நீ்ளமொன 6.44 கி.மீ நீ்ளம த்கொணட 
சுரங்கப்பொக� இவ்ேழியில் அகமநதுள்்ளது. 
ம்கொரொஷ்ட்டிரொ, வ்கொேொ மற்றும ்கர்நொட்கொ 
மொநிலங்கள் கூட்டு முைற்சியில் இந� ேழித�டம 
அகமக்கப் பட்டுள்்ளது. ்கொஷ்மீர் பள்்ளத�ொககில் 
உள்்ள குேொசி்கணட் மற்றும ஜமமு பகுதியில் 
உள்்ள பொனிஹொல் இகடவைைொன இரயில் 
இருப்புப்பொக� 2013 ஆம ஆணடு தி்றக்கப்பட்டது. 
இந� இரயில்பொக� பீர்பொஞ்சல் மகலத த�ொடர் 

இநதிைொவின மு�ல் 
இரயில் வபொககுேரதது 
முமகப மற்றும �ொவன 
ந ்க ர ங ்க ளு க கி க ட வ ை ை ொ ன 
34 கி.மீ தூரததிற்கு 1853-இல் 

த�ொடங்கப்பட்டது. 1952-இல் இரயில்வேைொனது 
’இநதிைன இரயில்வே’ என்ற தபைருடன வ�சிை 
மைமொக்கப்பட்டது. இநதிைன இரயில்வேயின 
�கலகமை்கம புது தடல்லிைொகும.

ேட இநதிை இரயில்வே மி்க நீணட 
இரயில்பொக�கையுகடைது. அ�ற்கு அடுத�ொற் 
வபொல் வமற்கிததிை இரயில்வே நீ்ளமொன இரயில் 
பொக�கைக த்கொணடுள்்ளது..

தசயல்பொடு
இநதிை தபொரு்ளொ�ொரததில் இநதிை 

ரயில்வேயின பஙகு என்ற �கலப்பில் 
்கருத�ரங்கம நடதது்க. 

இநதிை இரயில்வே துக்ற இருப்புபொக�யின 
அ்கலதக� அடிப்பகடைொ்கக த்கொணடு நொனகு 
ேக்க்க்ளொ்கப் பிரிக்கப்படுகி்றது. அகே 1. 
அ்கலப்பொக� (1.676 மீ அ்கலம) 2. மீட்டர் பொக� 
(1.00 மீ அ்கலம) 3. குறுகிை பொக� (0.762 மீ. அ்கலம) 
மற்றும 4. குறுகிை தூககுப் பொக� (0.610. அ்கலம) 
ஆகிைகேைொகும.

இநதிைொவின மு�ல் 
பு்றந்கர் இரயில் வபொககுேரதது 
முமகபயில் 1925-இல் 
த�ொடங்கப்பட்டது.  த்சனகன 
ந்கரம தமட்வரொ இரயில் வ்சகே 

த்கொணட ஆ்றொேது ந்கரமொகும.  ்கொததிமன 
(GATHIMAN) அதிவிகரவு ேணடி இநதிைொவின 
மி்க அதி்கவே்க இரயில்ேணடி ஆகும.  
இந� இரயில்ேணடி புதுதடல்லிகையும 
ஆகரொகேயும இகணககி்றது. இது 160 கிவலொ 
மீட்டர் வே்கததில் பைணிதது வமற்கூறிை 
இரு ந்கரங்களுககிகடவைைொன 200 கிமீ 
த�ொகலகே 105 நிமிடங்களில் ்கடககி்றது.

்சமீப ்கொலங்களில் இநதிை இரயில்வே 
துக்றயில் பல ே்ளர்ச்சித திட்டங்கள் 
முனதனடுக்கப்பட்டுள்்ளன. த்கொங்கன இரயில் 
நிறுேனம விகரேொன வபொககுேரதது அகமப்பு, 
தமட்வரொ மற்றும பு்றந்கர் இரயில் வபொககுேரதது 
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இநதிைொ - இருப்புபொக�்கள்
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த�ொழிற்்சொகல்களுககும �ணணீர் ேழஙகுே�ற்கு 
பைனபடுத�ப்பட்டது. �ற்தபொழுது திடப் 
தபொருள்்களும குழமபொககு�ல் மூலம குழொய் ேழிவை 
த்கொணடு த்சல்லப்படுகி்றது. குழொய் வபொககுேரதது 
அகமப்ப�ற்கு ஆரமப்கொல த்சலவு்கள் அதி்கம. 
ஆனொல் பினனர் இ�கன பரொமரிப்ப�ற்்கொன 
த்சலவு மி்கவும குக்றவு. இேற்க்ற ்கடினமொன 
நிலப்பகுதி்களிலும, நீருககு அடியிலும அகமக்க 
இைலும. இது �டங்கலற்்ற, குக்றந� த்சலவுகடை, 
்கொல�ொம�மற்்ற மற்றும ஆவிைொ�ல் மூலம ஏற்படும 
இழப்பினகம வபொன்றேற்க்ற உறுதி த்சய்கி்றது. 
தமல் அசொமில் உள்்ள எண்தணய் ையலில் 
இருந்து கொனபூர் ைலரயிலும், குஜரொத்தில் உள்்ள 
சைொயொ பகுதியிலிருந்து, பஞசொபிலுள்்ள ஜைந்ேர் 
ைலரயிலும், குஜரொத்தில் உள்்ள ஹஜிரொவிலிருந்து 
உத்ேரப்பிரதேசத்தில் உள்்ள தஜகதீஷ்பூர் ைலர 
தசல்லும் குைொய் தபொககுைரத்துகள் இந்தியொவின 
முககிய குைொய் தபொககுைரத்து அலமப்புக்ளொகும்.

5.4.5. நீர்ைழிப்தபொககுைரத்து
நீர்ேழிப் வபொககுேரதது இநதிைொவில் 

பைணி்கள் மற்றும ்சரககு்கள் வபொககுேரததிற்கு 
முககிைமொன ஒன்றொகும. இது பழகமைொன மற்றும 
மலிேொன ஒரு வபொககுேரதது முக்றைொகும. 
்கனமொன மற்றும அதி்க அ்ளவிலொன ்சரககு்கக்ள 
ஒரு நொட்டிலிருநது மற்த்றொரு நொட்டிற்கு எடுததுச் 
த்சல்ல மி்கவும ஏற்்றது நீர்ேழிப் வபொககுேரத�ொகும. 
இது சுற்றுச் சூழல் பொது்கொப்பு மற்றும குக்றந� 
எரிதபொருள் த்சலவின வபொககுேரதது முக்றைொகும. 
நீர்ேழிப் வபொககுேரதது இரணடு ேக்க்க்ளொ்கப் 
பிரிக்கப்படுகி்றது. அகே

1. உள்நொடடு நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து
2. கடல் ைழிப்தபொககுைரத்து

1. உள்நொடடு நீர்ைழிப் தபொககுைரத்து
இநதிை உள்நொட்டு நீர்ேழிப் வபொககுேரதது 

ஆறு்கள் ்கொல்ேொய்்கள் ஏரி்கள் மற்றும ்கொைல்்கக்ளக 
த்கொணட மி்கப்தபரிை ேகலப்பினனல் 
அகமப்புடன நகடதபற்றுேருகி்றது. நீர்ேழிப் 
வபொககுேரதது நீரினஆழம, அ்கலம மற்றும 
த�ொடர் நீவரொட்டதக�ப் தபொறுதது அகமகி்றது. 
நம நொட்டில் நீர்ேழிப்வபொககுேரததிற்கு 14,500 
கி.மீ த�ொகலவு ஏதுேொ்க உள்்ளது. இதில் 5,200 
கி.மீ நீ்ளம ஆறு்கள் மூலமும 4000 கி.மீ நீ்ளம 
்கொல்ேொய்்கள் மூலமும இைநதிர படகு்கக்ளக 
த்கொணடு நகடதபறுகி்றது. இநதிைொவின தமொத� 
உள்நொட்டு ்சரககு க்கைொளு�லில் சுமொர் 0.1% இ�ன 
பங்களிப்பொகும. உள்நொட்டு வபொககுேரதது ே்ளர்ச்சி, 
பரொமரிப்பு மற்றும ஒழுஙகுபடுததுே�ற்்கொ்க 1986 –

ேழிவை 11.2 கி.மீ நீணட சுரங்கப்பொக�கை ்கடநது 
த்சல்கி்றது 

ஆ. இந்திய தமடதரொ இரயில் தபொககுைரத்து
இந்தியொவில் 8 தபரு நகரஙகளில் தமடதரொ 

இரயில்தசலை ைைஙகப்படுகி்றது. அகே்கள் 
த்கொல்்கத�ொ (வமற்கு ேங்கம) த்சனகன (�மிழ்நொடு) 
புதுதடல்லி, தபங்களூர் (்கர்நொட்கொ) குர்்கவைொன 
(ஹரிைொனொ) முமகப (ம்கொரொஷ்ட்டிரொ) தஜய்ப்பூர் 
(இரொஜஸ�ொன) மற்றும த்கொச்சி (வ்கர்ளொ)ஆகும. 
இநதிைொவில் இந� இரயில் வ்சகே மு�ன 
மு�லில் த்கொல்்கத�ொவில் த�ொடங்கப்பட்டது. இது 
அதி்க மக்கக்ள விகரேொ்க ஏற்றிச் த்சல்லும 
அகமப்பொ்கக ்கரு�ப்படுகி்றது (MRTS) த்சப்டமபர் 
2018–இனபடி இநதிைொவில் 507 கி.மீ நீ்ள தமட்வரொ 
இருப்பு பொக�்கள் 381 இரயில் நிகலைங்களுடன 
இைஙகிேருகி்றது. 

வம்கொலைொ மொநிலததில் 
இரயில் வபொககுேரதது இல்கல

5.4.4. குைொய் ைழிதபொககுைரத்து 
எணதணய் மற்றும இைற்க்க எரிேொயு 

ேைல்்கக்ளயும, எணதணய் சுததி்கரிப்பு 
நிகலைங்கக்ளயும அ�ன ்சநக� பகுதி்கவ்ளொடு 
இகணப்ப�ற்கு எளி�ொன மற்றும சி்றந� 
வபொககுேரத�ொ்க குழொய் வபொககுேரதது த்சைல்பட்டு 
ேருகி்றது. முனன�ொ்க இகே ந்கரங்களுககும 
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இல் உள்நொட்டு நீர் ேழிப்வபொககுேரதது ஆகணைம 
த�ொடங்கப்பட்டது.

இநதிைொவின முககிை வ�சிை நீர்ேழிப் 
வபொககுேரதது்கள்

1. தேசிய நீர்ைழிப்தபொககுைரத்து எண்.1:
இது ஹொல்திைொ மற்றும அல்கொபொத இகடவை 

1620 கி.மீ நீ்ளதக� த்கொணடு, ்கஙக்க-பொகிரதி – 
ஹுகளி ஆறு்களுடன இகணநது த்சைல்படுகி்றது. 

2. தேசிய நீர்ைழிப்தபொககுைரத்து எண். 2 
இது பிரமமபுதரொ ஆற்றில் துபிரி மற்றும 

்கொடிைொவிற்கு இகடவை சுமொர் 891 கி.மீ நீ்ளதக�க 
த்கொணடுள்்ளது. 

3. தேசிய நீர்ைழிப்தபொககுைரத்து. எண். 3
இந� நீர்ேழி வ்கர்ளொ மொநிலததின த்கொல்லம 

மற்றும வ்கொட்டபுரம இகடவை உள்்ளது. 24 மணி 
வநரமும த்சைல்பட்டு 205 கி.மீ த�ொகலவிற்கு 
வபொககுேரதது ே்சதிகை அளிக்கககூடிை 
இநதிைொவின மு�ல் வ�சிை நீர்ேழி வபொககுேரதது 
இதுேொகும.

2. கடல் ைழிப் தபொககுைரத்து
்கடல்ேழி வபொககுேரதது இநதிைப் 

தபொரு்ளொ�ொரததில் முககிை பஙக்க ேகிககி்றது. 
இநதிை தேளிநொட்டு ேர்த�்கததில் சுமொர் 
95 ்ச�வீ� அ்ளவுககு 70 ்ச�வீ� மதிப்புள்்ள 
்சரககு்கள் ்கடல்ேழிப்வபொககுேரதது மூலமொ்க 
நகடதபறுகி்றது. இநதிைொவின ்கனர்க தபொருட்்கள் 
மற்றும அதி்க அ்ளவிலொன ்சரககு்கக்ள 
க்கைொளுேதில் ்கப்பல் வபொககுேரதது முககிை 
பங்கொற்றுகி்றது. இது மி்கவும சிக்கனமொன 
வபொககுேரதது மட்டுமல்லொமல் சுற்றுச்சூழலுககும 
ஏற்்ற ஒன்றொகும. ்கடல் மற்றும தபருங்கடல் 
ேழி்கள் தபருமபொலும ்சர்ேவ�்ச ேணி்கததிற்்கொ்க 
பைனபடுத�ப்படுகின்றன. இவ்ேழி்கள் 
துக்றமு்கங்கள் மூலம இகணக்கப்படுகின்றன. 
இந்தியொவில் 13 தபரிய துல்றமுகஙகளும்,200 
நடுத்ேர மற்றும் சிறிய துல்றமுகஙகளும் உள்்ளை. 
தபரிை துக்றமு்கங்கக்ள மததிை அர்சொங்கமும 
சிறிை மற்றும நடுத�ர துக்றமு்கங்கக்ள அந�ந� 
மொநில அரசு்களும நிர்ேொ்கம த்சய்கின்றன. கிழககு 
இந்திய கடற்கலரயில் அலமந்துள்்ள முககிய 
துல்றமுகஙகள் தகொல்கத்ேொ, ஹொல்தியொ, பொரதீப், 
விசொகப்படடிைம், தசனலை, எண்ணூர்மற்றும் 
தூத்துககுடி ஆகும். வமற்கு இநதிை ்கடற்்ககரயில் 
அகமநதுள்்ள முககிை துக்றமு்கங்கள் ்கொணடலொ, 

முமகப, நேவ்சேொ(ஜே்கர்லொல் வநரு துக்றமு்கம), 
மர்மவ்கொேொ, நியூமங்களூரு மற்றும த்கொச்சின ஆகும.

இநதிைொவில் நொனகு முககிை ்கப்பல் ்கட்டும 
�்ளங்கள் 
 1. இநதுஸ�ொன ்கப்பல் ்கட்டும �்ளம – 

வி்சொ்கப்பட்டினம
 2. ்கொர்டன ரீச் ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிற்்சொகல - 

த்கொல்்கத�ொ
 3. ம்சொ்கொன ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிற்்சொகல - 

முமகப
 4. த்கொச்சி ்கப்பல் ்கட்டும �்ளம - த்கொச்சி 

இநதிைொ ்கப்பல் ்கட்டும த�ொழிலில் ஆசிைொவில் 
இரணடொேது இடதக�யும உல்க அ்ளவில் 16 ேது 
இடதக�யும தபற்றுள்்ளது.

5.4.6. ைொனைழி தபொககுைரத்து
ேொனேழிப் வபொககுேரதது விகரேொன, 

பைணத்சலவு மிகுந�, நவீன மற்றும ே்சதிைொன 
வபொககுேரத�ொகும. விமொன வபொககுேரதது வ�சிை, 
பிரொநதிை, மற்றும ்சர்ேவ�்ச அ்ளவிலொன இகணப்பு 
ே்சதிகை ேழஙகுகி்றது. உைர்ந� மகல்கள், 
பொகலேனங்கள் மற்றும அடர்ந� ்கொடு்கள் மற்றும 
்கடினமொன நிலப்பரப்பு்கள் வபொன்ற பகுதி்கக்ள 
எளிதில் இகணக்கேல்லது. இப்வபொககுேரதது, 
பைணி்கள், ்சரககு்கள், அஞ்சல்்கள் ஆகிைேற்க்றக 
த்கொணடு த்சல்கின்றன. அே்சர்கொல வநரங்கள், 
இைற்க்க மற்றும த்சைற்க்க வபரிடர்்க்ளொன தேள்்ளம, 
பஞ்சம, த�ொற்றுவநொய்்கள், வபொர்்கள் வபொன்ற 
நி்கழ்வு்களினவபொதும ேொனேழிப்வபொககுேரதது 
முககிை பங்கொற்றுகி்றது. முேல் இந்திய விமொைப் 
தபொககுைரத்து பிப்ரைரி 1918-இல் தஹனறி பிகயூர் 
எனபைரொல் அைகொபொத்திலிருந்து லநனிக என்ற 
இடத்திற்கு கடிேஙகள் தகொண்டு தசல்ைப்படடேன 
மூைம் ஆரம்பமொைது. 1953 ஆம ஆணடு 
நொட்டில் த்சைல்பட்டு ேந� 8 பல்வேறு விமொன 
நிறுேனங்கள் ஒனறிகனக்கப்பட்டு அகல்கள் 
வ�சிைமைமொக்கப்பட்டன.

உள்நொடடு ைொன ைழிப்தபொககுைரத்து ஒரு 
நொட்டினுகடை எல்கலககுள்ளும ்சர்ேவ�்ச 
ேொனேழிவபொககுேரதது உலகின முககிை 
ந்கரங்கக்ளயும இகணககி்றது. இநதிை அர்சொங்கம 
இந்தியன ஏர்லைனஸ மற்றும் ஏர் இந்தியொ என்ற 
இரணடு விமொன வ்சகே்கக்ள ேழஙகுகி்றது. 
இநதிைன ஏர்கலனஸ உள்நொட்டு வபொககுேரதது 
வ்சகேகையும, ஏர் இநதிைொ நிறுேனம தேளிநொட்டு 
வபொககுேரதது வ்சகேகையும ேழஙகுகின்றன. 
இந்தியொவில் ேற்தபொழுது 19 சர்ைதேச விமொை 
நிலையஙகள் உள்்ளை. இந� விமொன 
நிகலைங்களின நிர்ேொ்க தபொறுப்பிகன இநதிை 
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விமொன நிகலை தபொறுப்பு ஆகணைம ்கேனிதது 
ேருகி்றது. வந�ொஜி சுபொஷ் ்சநதிரவபொஸ ்சர்ேவ�்ச 
விமொன நிகலைம- த்கொல்்கத�ொ, த்சனகன 
்சர்ேவ�்ச விகமனநிகலைம- த்சனகன, 
இநதிரொ்கொநதி ்சர்ேவ�்ச விமொனநிகலைம –
புதுதடல்லி, ்சதரபதி சிேொஜி ்சர்ேவ�்ச விமொன 
நிகலைம- முமகப, திருேனந�புரம ்சர்ேவ�்ச 
விமொன நிகலைம – திருேனந�புரம, ்சர்�ொர் 
ேல்லபொய் பவடல் ்சர்ேவ�்ச விமொன நிகலைம 
– அ்கம�ொபொத, தபங்களூரு ்சர்ேவ�்ச விமொன 
நிகலைம தபங்களூரு, ரொஜீவ்்கொநதி ்சர்ேவ�்ச 
விமொன நிகலைம – ஐ�ரொபொத வபொன்றகே 
முககிைமொன விமொன நிகலைங்கள் ஆகும. 
இேற்க்றத �விர சுமொர் 80 உள்நொட்டு விமொன 
நிகலைங்களும பொது்கொப்புத துக்றயின கீழ் 
உள்்ள 25 சிவில் விமொன நிகலைங்களும விமொன 
வ்சகேகை ேழஙகுகின்றன.

உயர்சிந்ேலை விைொ
ேடகிழககு இநதிை மொநிலங்களில் விமொனப் 

பைணம ஏன விருமபத�க்க�ொ்க உள்்ளது.

பைன – ஹொனஸ ைொனுைஙகு ஊர்தி 
(தஹலிகொப்டர்) நிறுைைம் 

பேன ஹொனஸ ேொனுலஙகு ஊர்தி நிறுேனம 
(ஹலி்கொப்டர்) தபட்வரொலிை நிறுேனங்க்ளொன 
ONGC எணதணய் மற்றும இைற்க்க எரிேொயு 
நிறுேனம, மற்றும ்கடல்்சொர்ந� பணி்களுககு 
ேொனுலஙகு வ்சகேகை அளிககி்றது. இது 
புதுதடல்லிகை �கலகமயிடமொ்கக த்கொணட 
தபொதுததுக்ற நிறுேனமொகும. இது முமகபயின 
வமற்கு வில்பொர்வலவில் உள்்ள ஜுகு விமொன 
நிகலைதக�த �்ளமொ்கக த்கொணடு இைஙகுகி்றது. 
பேன ஹொனஸ நிறுேனம ஒரு மினி – ரதனொ 
–I பிரிவின கீழ் இைஙகும ஒரு தபொதுததுக்ற 
நிறுேனமொகும. இநநிறுேனம பல்வேறு இநதிை 
மொநில அரசு்களுககு குறிப்பொ்க ேட கிழககு இநதிை 
மொநிலங்களுககு இகடயில் உள்்ள தீவு்களுககுச் 
வ்சகேகை அளிககி்றது. இது அந�மொன நிகவ்கொபர் 
தீவு்களுககும இலட்்சததீவு்களுககும பைனப் படகுச் 
வ்சகேகையும ேழஙகுகி்றது.
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இந்திய விமொை நிலைய தபொறுப்பு 
ஆலணயம்( AAI)

இநதிை விமொன நிகலைப் தபொறுப்பு ஆகணைம 
1995-ல் ஆரமபிக்கப்பட்டது. இது இநதிை விமொன 
நிகலைங்களுககு பொது்கொப்கப அளிககி்றது. இநதிை 
குடிகம விமொன வபொககுேரதது அகமச்்ச்கததின 
கீழ் இைஙகும இநதிை விமொன நிகலை தபொறுப்பு 
ஆகணைம, பரொமரித�ல், வமமபடுதது�ல், மற்றும 
நிர்ேொ்கம ஆகிை பணி்கக்ள வமற்த்கொள்கி்றது 

2007 ஆம ஆணடு 
இநதிை அர்சொல் ஏர் இநதிைொ 
மற்றும இநதிைன ஏர்கலனஸ 
நிறுேனங்கள் இநதிை வ�சிை 
விமொனப் வபொககுேரதது 

்கழ்கததின (NACIK)கீழ் ஒருஙகிகணக்கப்பட்டது.
இதில் NACIK (அ) ்சர்ேவ�்ச விமொன வ்சகே 
கையும NACIL (I) உள்நொட்டு மற்றும அணகடப் 
பகுதியில் உள்்ள த�னகிழககு மற்றும மததிை 
கிழககு நொடு்களுக்கொன வ்சகே்கக்ளயும 
அளிககி்றது.

  5.5   ேகைல் தேொடர்பு 
�்கேல்்கள், எணணங்கள் மற்றும 

்கருததுக்களின பரிமொற்்றதக�வை �்கேல் 
த�ொடர்பு எனகிவ்றொம. �்கேல் த�ொடர்பு துக்றயில் 
த�ொழில்நுட்பம விைக்கத�க்க ேக்கயில் உள்்ளது.

�்கேல் த�ொடர்பு்கள் இரு பிரிவு்க்ளொ்க 
ேக்கப்படுத�ப்படுகின்றன

1. ேனிமனிே ேகைல் தேொடர்பு
2. தபொதுத்ேகைல் தேொடர்பு

5.5.1 ேனிமனிே ேகைல் தேொடர்பு
�னி நபர்்களுககிகடவைைொன �்கேல் 

பரிமொற்்றம �னிமனி� �்கேல் த�ொடர்பு என 
அகழக்கப்படுகி்றது. இது அஞ்சல் வ்சகே, 
�நதி, த�ொகலவபசி, க்கப்வபசி, குருந�்கேல் 
பிரதி்கள், இகணை�்ளம மற்றும மின அஞ்சல் 
வபொன்றகே்கக்ள உள்்ளடககிைது. �னி மனி� 
�்கேல் த�ொடர்பு அகமப்பு பைனொளி்களுடன 
வநரடி த�ொடர்கப ஏற்படுததுகி்றது. உல்க 
அ்ளவில் மி்கப்தபரிை ேகலப்பினனல் அகமப்பு 
த்கொணட இநதிை அஞ்சல் துக்ற 1,55,000 அஞ்சல் 
நிகலைங்கக்ளக த்கொணடுள்்ளது. இேற்றில் 
1,39,000-ற்கும வமற்பட்ட �பொல் நிகலைங்கள் 
கிரொமப் பு்றங்களில் அகமநதுள்்ளன. இநதிை அஞ்சல் 

வ்சகே தபொதுமக்களின பைனபொட்டிற்்கொ்க 1857 
ஆம ஆணடு த�ொடங்கப்பட்டது. 

இநதிைொவின மு�ல் அஞ்சல் வில்கல 1852 ஆம 
ஆணடு ்கரொச்சியில் தேளியிடப்பட்டது. அஞ்சல்்கக்ள 
வ்ச்கரித�ல் மற்றும விநிவைொ்கம த்சய்ேது இநதிை 
அஞ்சல் துக்றயின முககிை பணிைொகும. இததுக்ற 
விகரவு அஞ்சல் வ்சகேகை 1975-இல் அறிமு்கம 
த்சய்�து. இனறு நொடு முழுேதும இச் வ்சகே 
விரிேகடநது ்கொணப்படுகி்றது. 1972 ஆம ஆணடில் 
அறிமு்கப்படுத�ப்பட்ட அஞ்சல் குறியீட்டு எணகண 
அடிப்பகடைொ்கக த்கொணடு விகரவு �பொல் வ்சகே 
த்சைல்படுகி்றது. பண அஞ்சல், மினனனு பண 
அஞ்சல், விகரவு �பொல், விகரவு சிப்பஅஞ்சல், 
ேணி்க அஞ்சல், ஊட்க அஞ்சல் த்சைற்க்கக வ்கொள் 
ேழி அஞ்சல், சில்லக்ற அஞ்சல், ேொழ்தது அட்கட்கள், 
�்கேல் அஞ்சல், துரி� வ்சகே மற்றும விகரேொன 
்கடவுச்சீட்டு வ்சகே்கக்ள அஞ்சல்துக்ற ேழஙகுகி 
ேருகி்றது. 

மு�ல் ேகுப்பு அஞ்சலொ்க உள்்ள அஞ்சல் 
அட்கட்கள் மற்றும அஞ்சல் உகர்கக்ள ேொனேழி 
மற்றும நிலேழி மூலமொ்க பல்வேறு இடங்களுககு 
இச் வ்சகே மூலம த்கொணடுச்த்சல்லப்படுகி்றது. 
இரணடொம ேகுப்பு அஞ்சல் பிரிவில் உள்்ள புத�்க 
்கட்டு்கள் பதிவு த்சய்ைப்பட்ட பததிரிக்க்கள் மற்றும 
பருேஇ�ழ்்கள், �கரேழி, ்கடல்ேழி மற்றும ஆ்கொை 
ேழி அஞ்சல்்கள் மூலம பரிமொற்்றம த்சய்ைப்படுகி்றது. 
மொந்கரங்கள் மற்றும ந்கரங்களில் விகரவு அஞ்சல் 
வ்சகேக்கொ்க ஆறு அஞ்சல்க �டங்கள் ்சமீபததில் 
அறிமு்கப்படுத�ப்பட்டுள்்ளது. அகே்கள் 1. ரொஜ�ொனி 
�டம 2. தமட்வரொ �டம 3. பசுகமத �டம 4. ேணி்கத 
�டம 5. தமொத� அஞ்சல் �டம மற்றும 6. பருே இ�ழ் 
�டம ஆகும.

ஆசிைொவிவலவை மி்கப்தபரிை த�ொகலத�ொடர்பு 
ேகலப்பினனல் அகமப்கப த்கொணடுள்்ள 
நொடு்களுள் இநதிைொவும ஒனறு. ந்கர்ப்பு்ற பகுதி்கள் 
மட்டும அல்லொமல் கிரொமப்பு்றப் பகுதி்களிலும STD 
(உள்நொடடு சந்ேொேொரர் அலைப்பு) தேொலைதபசி 
ைசதி தசய்யப்படடுள்்ளது.

தைளி நொடடில் உள்்ளைர்கத்ளொடு தேொடர்பு 
தகொள்்ள ISD முல்ற (சர்ைதேச சந்ேொேொரர் அலைப்பு) 
பயனபடுத்ேப்படுகி்றது. உள்நொட்டு ்சந�ொ�ொரர் 
அகழப்பிற்கு நொடு முழுேதும ஒரு சீரொன அகழப்பு 
்கட்டணமுக்ற நகடமுக்றயில் உள்்ளது. 
த�ொகலவபசி எனபது ேொய்தமொழி �்கேல்பரிமொற்்ற 
முக்றைொகும. ேணி்க ே்ளர்ச்சிககு இது மி்கவும 
உ�விக்கரமொ்க உள்்ளது.இது உடனடி �்கேல் 
த�ொடர்கப ேழஙகுே�ொல் மக்க்ளொல் முனனுரிகம 
அளிக்கப்படும துக்றைொ்க வி்ளஙகுகி்றது. க்கவபசி 
,பிரதி அஞ்சல் மற்றும இகணை�்ளம வபொன்றகே 
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உருேொக்கம, எணணங்கள், வேகலேொய்ப்பு மற்றும 
இ�ர த்சய்தி்கக்ள வநரடிைொ்க பகிர்நது த்கொள்்ள 
பைனபடும ஒரு ்சமூ்க ஊட்கமொ்கவும பைனபடுகி்றது. 
இகணை பைனபொட்டில் சீனொவிற்கு அடுத�படிைொ்க 
460 மில்லிைன இகணை பைனபொட்டொ்ளர்்கக்ள 
த்கொணடு இநதிைொ இரணடொேது இடததில் உள்்ளது. 
2021 ஆம ஆணடில் இநதிைொவில் 635.8 மில்லிைன 
மக்கள் இகணைதக� பைனபடுததுபேர்்க்ளொ்க 
இருப்பொர்்கள் என ்கணககிடப்பட்டுள்்ளது. 
இநதிைொவில் இகணை பைனபொட்டொ்ளர்்கக்ள 
அதி்கம இருப்பினும 2015 ஆம ஆணடின படி 
26 ்ச�வீ� மக்கள் மட்டுவம இகணை ே்சதிகை 
தபற்்றேர்்க்ளொ்க உள்்ளனர். இது 2011 ஆம ஆணடு 
இருந� 10 ்ச�வீ�தக�க ்கொட்டிலும குறிப்பிடத�க்க 
அ்ளவில் உைர்நதுள்்ளக�த ்கொட்டுகி்றது. வமலும 
இகணை பைனபொட்டொ்ளர்்களில் ஆண்களின 
்ச�வீ�ம 71 ஆ்கவும தபண்களின ்ச�வீ�ம 29 
ஆ்கவும உள்்ளது.

தசய்தித்ேொள் ஊடகம்
த்சய்தித�ொள் எல்வலொரொலும பைனபடுத�ப்படும 

்சகதி ேொய்ந� அச்சு ஊட்கததின கீழ்ேரும ஒரு 
�்கேல் த�ொடர்பு ்சொ�னமொகும. இநதிைொவில் 
உள்ளூர், வ�சிை மற்றும ்சர்ேவ�்ச அ்ளவில் 
த்சய்தி்கக்ள அளிக்கககூடிை பல த்சய்தி�ொள்்கள் 
உள்்ளன.

5.5.3 தசயற்லககதகொள் ேகைல் தேொடர்பு

PSTN
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த்சைற்க்கக வ்கொள்்ளொனது த�ொடர்ச்சிைொ்க 
மி்கப்தபரும பரப்பிலொன பதிமம மற்றும �்கேல்்கக்ள 
அளிப்ப�ன மூலம மி்கவும முககிைததுேம ேொய்ந� 
ஒரு �்கேல் த�ொடர்பு ்சொ�னமொ்க இநதிைொவில் 
வி்ளஙகுகி்றது. த்சைற்க்ககவ்கொள் பதிமங்கக்ளப் 
பைனபடுததி ேொனிகல ஆய்வு, ேொனிகல முன 
அறிவிப்பு, இைற்க்க வபரழிவு ்கண்கொணிப்பு, எல்கல 
பகுதி ்கண்கொணிப்பு வபொன்ற முககிை பணி்கள் 

நொட்டில் பைனபடுத�ப்படும மற்்ற �னி மனி� �்கேல் 
த�ொடர்பு ்சொ�னங்க்ளொகும 

5.5.2 தபொதுத் ேகைல் தேொடர்பு அலமப்பு
தபொது �்கேல் த�ொடர்பு எனபது ஒவர 

வநரததில் லட்்சக்கணக்கொன மக்கள் �்கேல்்கக்ள 
தபறுே�ொகும. இது ்கல்வி மற்றும தபொழுதுவபொககு 
அம்சங்கக்ள ேழஙகும சி்றந�ேழிைொகும. பல்வேறு 
வ�சிைக த்கொள்க்க்கள் மற்றும திட்டங்கக்ளப் பற்றி 
மக்கள் மததியில் விழிப்புணர்கே உருேொக்க 
தபொது �்கேல் த�ொடர்பு பைனபடுகி்றது. தபொது 
�்கேல் த�ொடர்பு அகமப்பொனது அச்சு ஊட்கங்கள் 
மற்றும மினனனு ஊட்கங்கள் எனனும 
இரணடு முக்ற்களில் மக்களுககு �்கேல்்கக்ள 
ேழஙகுகி்றது. 

மினைனு ஊடகஙகள்
இநதிை ேொதனொலி ஒளிபரப்பு வ்சகே, முமகப 

ேொதனொலி ்சங்கம மூலமொ்க 1923 ஆம ஆணடு 
த�ொடங்கப்பட்டது. அனறிலிருநது மக்களின ்சமூ்க 
்கலொச்்சொர ேொழ்கக்க முக்ற மொற்்றங்களுககு 
்கொரணமொ்க வி்ளஙகி மக்களிகடவை தபரும 
ேரவேற்கப தபற்றுள்்ளது. இது 1936- ஆம ஆணடு 
அகில இநதிை ேொதனொலி எனறும 1957 ஆம ஆணடு 
மு�ல் “ஆ்கொ்ச ேொணி” எனவும தபைர் மொற்்றம த்சய்து 
அகழக்கப்பட்டு ேருகி்றது. இது ்கல்வி, த்சய்தி்கள் 
மற்றும தபொழுதுவபொககு த�ொடர்பொன பல்வேறு 
நி்கழ்ச்சி்கக்ள ஒளிபரப்புகி்றது. ்சட்டமன்ற மற்றும 
பொரொளுமன்ற கூட்டதத�ொடர் நி்கழ்வு்கள் மற்றும 
சி்றப்பு விழொக்கள் த�ொடர்பொன நி்கழ்வு்கக்ளயும 
சி்றப்பு த்சய்தி்க்ளொ்க ஒளிபரப்புகி்றது.

தேொலைககொடசி
த�ொகலக்கொட்சி ஒளிபரப்பு ஊட்கம மக்களுககு 

மி்கவும பைனுள்்ள பல்வேறு �்கேல்்கக்ள 
ஒளி – ஒலி ்கொட்சி மூலமொ்க ேழஙகும சி்றந� 
ஊட்கமொ்க உருதேடுததுள்்ளது. இநதிைொவில் 
த�ொகலக்கொட்சி ேகலைகமப்பு “தூர்�ர்்ஷன” 
என அகழக்கப்படுகி்றது. இது தபொதுேொன வ�சிை 
திட்ட வ்சகே்கக்ள ேழங்க த�ொடஙகிை பினபு 
இச்வ்சகே பின�ஙகிை மற்றும த�ொகலதூர 
கிரொமப்பு்றங்களுககு விரிேகடை த்சய்ைப்பட்டது.

இலணயம் 
இகணைம எனபது ேகலைகமப்பு 

தநறிமுக்ற்கக்ள பைனபடுததும ்கணினி 
மூலம இகணக்கப்பட்ட உல்க்ளொவிை ஒரு 
�்கேல் பரிமொற்்ற ேகலைகமப்பு ஆகும. த்சய்தி 
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ேணி்கச் ்சமநிகல எனறும இ�ற்கு எதிர் மொ்றொன 
நிகலகை பொ�்கமொன ேணி்கச் ்சமநிகல எனவும 
அகழககிவ்றொம.

தசயல்பொடு
பல்வேறு தபொருட்்களின தபைர்்கக்ள 

வ்ச்கரிதது அதில் அழுகும மற்றும அழு்கொப் 
தபொருட்்கக்ள வேறுபடுததி அட்டேகண 
படுதது்க. 

5.6.1 ைணிக ைலககள்
தபொதுேொ்க ேணி்கம இருேக்கப்படும அகே

1. உள்நொட்டுேணி்கம
2. பனனொட்டு ேணி்கம
ஒரு நொட்டின எல்கலககுள் நகடதபறும 

ேணி்கம உள்நொட்டு ேணி்கம(Internal trade) 
எனவும உள்ளூர் ேணி்கம(Local Trade) எனவும 
அகழக்கப்படுகி்றது. உள்நொட்டு ேணி்கததில் 
நிலேழிவபொககுேரதது முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 
(குறிபபகா் சகாலை மற்றும் இரயில் வழி) 
இவவணி் முலறயில் உள்காட்டு ்காணயம் 
பயனபடுத்தபபடுகிறது. இவவணி்முலற ்காட்டின 
பிரத்தச சமச்சீர் வளர்ச்சிலய தமம்படுததுகிறது. 
எடுததுக்்காட்்கா் அசகாமிலிருந்து த்தயிலை, 
்ர்்கா்்காவிலிருந்து ்காபபி, த்ரளகாவிலிருந்து 
இரபபர் மற்றும் வகாசலணப பபகாருட்்ள,         
ஜகார்்ண்டிலிருந்து ்னிமங்ள தபகானறலவ 
்காட்டின பை பகுதி்ளுக்கும் கில்க்் வழிவல் 
பசயயபபடுகிறது. 

இரணடு அல்லது அ�ற்கு வமற்பட்ட 
நொடு்களுககிகடவை நகடதபறும ேணி்கம 
பனனொட்டு ேணி்கம அல்லது அைல்நொட்டு ேணி்கம 
என அகழக்கப்படுகி்றது. ஏற்றுமதி மற்றும 
இ்றககுமதி ஆகிைன பனனொட்டு ேணி்கததின இரு 
கூறு்கள் ஆகும. தபொருட்்கள் மற்றும வ்சகே்கள் 
அநநிை நொடு்களுககு விற்பது ஏற்றுமதி எனப்படும. 
அநநிை நொடு்களிலிருநது தபொருட்்கக்ளயும, 
வ்சகே்கக்ளயும தபறுேது இ்றககுமதி எனப்படுமj

பனனொட்டு ேணி்கததில் நீர்ேழி மற்றும 
ேொனேழி வபொககுேரதது முககிை பஙகு ேகிககி்றது. 
இதில் அநநிை நொட்டு பணம பைனபடுத�ப்படுகி்றது. 
ேணி்கம இரணடு நொடு்களுககு இகடவை 
நகடதபற்்றொல் அகே இருத�ரப்பு ேணி்கம(Bilateral 
Trade) எனறும , ேணி்கம இரணடிற்கும வமற்பட்ட 
நொடு்களுககிகடவை நகட தபற்்றொல் அது 
பல்�ரப்பும ேணி்கம( Multilateral Trade) எனறும 
அகழக்கப்படுகி்றது.

வமற்த்கொள்்ளப்படுகி்றன. 1969 ஆம ஆணடு இநதிை 
வினதேளி ஆரொய்ச்சி கமைம  நிறுேப்பட்ட பினனர் 
த�ொகலதத�ொடர்பு பரிமொற்்றததில் த்சைற்க்கக 
வ்கொள்்கள் ஒரு புதிை ்ச்கொப்�தக� ஏற்படுததியுள்்ளன.

இநதிைொவில் த்சைற்க்ககவ்கொள் �்கேல் 
த�ொடர்பு அகமப்பு இரணடு பிரிவு்கக்ளக த்கொணடது.

1. இநதிை வ�சிை த்சைற்க்ககவ்கொள் அகமப்பு 
(INSAT)

2. இநதிை த�ொகலயுணர்வு த்சைற்க்கவ்கொள் 
அகமப்பு (IRS)

1983-ல் நிறுேப்பட்ட இநதிை வ�சிை 
த்சைற்க்ககவ்கொள் அகமப்பு த�ொகல த�டர்பு, 
ேொனிைல் ஆய்வு மற்றும பல்வேறு திட்டங்கக்ள 
உள்்ளடககிை ஒரு பல்வநொககு திட்ட அகமப்பொ்க 
உள்்ளது.

இன்சொட் ேரிக்ச த்சைற்க்ககவ்கொள், 
க்கவபசி, த�ொகலவபசி, ேொதனொலி மற்றும 
த�ொகலக்கொட்சி்களுககு ்சமிகக்க்கக்ள அனுப்ப 
பைனபடுகி்றது. வமலும இது ேொனிகலகை 
்கணடறிைவும, ரொணுே பைனபொட்டிற்கும 
பைனபடுத�ப்படுகி்றது.

இனசொட ைரிலச, ஜி-சொட ைரிலச, கல்பைொ 1, 
தஹம்சொட, எஜுசொட (Edusat) தபொன்றலை 
ேகைல் தேொடர்பிற்கொக பயனபடுத்ேப்படும் முககிய 
தசயற்லககதகொள்்ளொகும். டி்சமபர் 19, 2018 ஆம 
ஆணடு ஏேப்பட்ட ஜி்சொட் 7A �்கேல் த�ொடர்புக்கொ்க 
்சமீப ்கொலததில் ஏேப்பட்ட ஒரு த்சைற்க்ககவ்கொள் 
ஆகும. ஆ்கஸட் 30 , 1983 ஆம ஆணடு ஏேப்பட்ட 
இன்சொட் 1B �்கேல் த�ொடர்பிற்க்கொ்க ஏேப்பட்ட மு�ல் 
இன்சொட் ேரிக்ச த்சைற்க்ககவ்கொள் ஆகும.

  5.6   ைணிகம்
ேணி்கம எனபது ஒரு நொட்டின 

தபொரு்ளொ�ொர ே்ளர்ச்சிகை நிர்ணயிககும ஒரு 
முககிை ்கொரணிைொகும. ேணி்கம எனபது 
தபொருட்்கள் மற்றும வ்சகே்கக்ள ேொஙகுேதும 
விற்பதும அல்லது பரிமொற்்றம த்சய்து த்கொள்ளும 
த்சைலொகும. பழங்கொலததில் ேணி்கமுக்றைொனது 
பணடமொற்று முக்ற எனறு அகழக்கப்பட்டது. 
இஙவ்க ஒரு தபொருளுககு ஈடொ்க மற்த்றொரு 
தபொருள் பரிமொற்்றம த்சய்ைப்பட்டது. பினனொ் 
தபொருட்்கக்ள ேொஙகுே�ற்கும விற்ப�ற்கும 
பணம அ்ளவுவ்கொ்ளொ்க எடுததுக த்கொள்்ளப்பட்டது. 
ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதி மதிப்பிற்கு இகடவை 
உள்்ள வேறுபொடு ேணி்கச் ்சமநிகல (Blance of 
Trade) எனப்படும. ஏற்றுமதிைொகும தபொருட்்களின 
மதிப்பு இ்றககுமதிைொகும தபொருட்்களின மதிப்கப 
விட அதி்கமொ்க இருந�ொல் அ�கன ்சொ�்கமொன 
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உயர்சிந்ேலை விைொ
பல்்தரபபு வணி்ம் ்ல்பபறும் முக்கிய 

வணி்த ப்தகாகுதி்லளக் ்ண்்றி்.

5.6.2 ஏற்றுமதி தபொருடகள்
்காபி, த்தயிலை, ் ்ல்சகார் பபகாருட்்ள, ்தகாதுக்்ள, 

்னிமங்ள த்தகால் பபகாருட்்ள, ்வரததின ்ற்்ள 
மற்றும் ஆபரணங்ள, விலளயகாட்டு சகாமகான்ள, 
இரசகாயனம் மற்றும் இரசகாயனம் சகார்ந்்த பபகாருட்்ள, 
ப்கிழி்ள, இரபபர் பபகாருட்்ள, ்ல்தவலைபகாட்டு 
பபகாருட்்ள, சகாந்துப பபகாருட்்ள, சிபமண்ட் 
ஆஸபபஸட்்காஸ, லமக்்கா, ்ண்ணகாடி பபகாருட்்ள, 
உதைகா்க்்ைலவ்ள, மருந்து்ள, அறுலவ 
சிகிச்லச உப்ரணங்ள, மினசகா்தன பபகாருட்்ள, 
இயந்திரங்ள, அலுவை் பயனபகாட்டுப பபகாருட்்ள, 
ஆல்்ள , ல்விலனப பபகாருட்்ள தபகானறலவ 
இந்தியகாவின முக்கிய ஏற்றுமதி பபகாருட்்ளகாகும்.

5.6.3 இ்றககுமதி தபொருடகள்
பபட்தரகாலிய பபகாருட்்ள, முததுக்்ள, 

விலையுயர்ந்்த மற்றும் மி் விலையுயர்ந்்த ்ற்்ள, 
்தங்ம் மற்றும் ப்தகாலைதப்தகா்ர்பு சகா்தனங்ள 
தபகானறலவ இந்தியகாவின முக்கிய இறக்குமதி 
பபகாருட்்ளகாகும்.

5.6.4 இந்திய ைணிகத்தின தசயல்பொடுகள்
சு்தந்திரததிற்கு பிறகு இந்தியகாவின பவளி்காட்டு 

வர்த்த்ம் பை ம்ஙகு அதி்ரிததுளளது. 2008 – 
2009 ஆம் ஆண்டில் 8,40,755 த்காடி ரூபகாயகா் 
இருந்்த வணி்ததின மதிபபு. 2016 – 17 ஆம் 
ஆண்டு 10,39,797 த்காடியகா்வும் உயர்ந்துளளது. 
2008 – 09 ஆம் ஆண்டு இறக்குமதியின 
மதிபபு 13,74,436 த்காடியகா்வும், வணி்ப 
பற்றகாக்குலற 40,679 த்காடியகா்வும் இருந்்தது. 
2016-17 ஆம் ஆண்டு இறக்குமதியின மதிபபு 
13,96,352 த்காடியகா்வும் பற்றகாக்குலற 3,56,555 
த்காடியகா்வும் உயர்ந்துளளது. இது பகா்த்மகான 
வணி்ச் சமநிலைலய பவளிபபடுத்தவத்தகாடு 
பற்றகாக்குலறயின அளவு அதி்ரிதிருபபல்தயும் 
பவளிபபடுததுகிறது.

பொடசசுருககம்
�	ஒரு குறிப்பிட்ட ்கொலததில் ஒரு நொட்டில் ேொழககூடிை மக்களின தமொத�  எணணிகக்க மக்கள் த�ொக்க ஆகும.
�	மக்கள் த�ொக்க ே்ளர்ச்சிைொனது பி்றப்பு விகி�ம, இ்றப்பு விகி�ம மற்றும மக்களின இடப் தபைர்�லொல் 

நிர்ணயிக்கப்படுகி்றது.
�	கிரொமப்பு்ற ்சமூ்கம ந்கர்பு்ற ்சமூ்கமொ்க மொறும நிகல ந்கரமைமொக்கம எனப்படுகி்றது.
�	�்கேல்த�ொடர்பொனது �னிநபர் மற்றும தபொது �்கேல் த�ொடர்பு என இரணடொ்க ேக்கப்படுத�ப்படுகி்றது. 
�	ேணி்கம எனபது தபொருட்்கள் மற்றும வ்சகே்களின பரிமொற்்றமொகும. இது உள்நொட்டு ேணி்கம மற்றும 

பனனொட்டு ேணி்கம என இருேக்கப்படும. ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதி ்சர்ேவ�்ச ேணி்கததின 
முககிை கூறு்கள் ஆகும.

கலைசதசொற்கள்
பணடமொற்று முக்ற 
(Barter)

இரணடு நபர்்கள் அல்லது குழுக்களுககிகடவை வநரடிைொ்க தபொருட்்கக்ள 
பரிமொறிகத்கொள்ேது. இவ்ேணி்கததில் பணம பஙகு தபறுேதில்கல.

அனனிைச் த்சலொேணி 
(Foreign Exchange)

அநநிை த்சலொேணி எனபது இரு நொடு்களுககு இகடவைைொன பண பரிேர்த�கனயில், 
அநநொடு்களின வ�சிை மதிப்பு முக்ற க்கைொ்ளப்படுகி்றது. இேற்றில் நொணைம, �ங்கம 
வபொன்றகே வநரடிைொ்க பரிமொறிக த்கொள்்ளப்படுேதில்கல.

்கப்பல்துக்ற (Harbour) ்கடற்்ககரககு அருகில் அகமநதுள்்ள விரிேொன, ஆழமொன நீர் பரப்பு த்கொணட ்கப்பல்்கள் 
மற்றும படகு்கள் பொது்கொப்பொ்க நஙகூரமிடக கூடிை ஒரு இடமொகும. இகே ்சரககு்கள் 
ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதிககு பைனபடுத�ப்படுகி்றது.

துக்றமு்கம (port) ஏற்றுமதி மற்றும இ்றககுமதி த்சய்ே�ற்்கொ்க ்சரககு்கக்ள ஏற்்றவும, இ்றக்கவும, வ்சமிதது 
கேக்கவும ே்சதி த்கொணட ்கப்பல்துக்றயின விரிேொக்கப் பகுதி.

தசயல்பொடு
இரு�ரப்பு  மற்றும பனனொட்டு ேர்த�்க 

நொடு்களின தபைர்்கக்ள வ்ச்கரிதது அ�கன 
அட்டேகணப்படுதது்க.
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9. கீழ்க்கணடேற்றில் எகே ேொனுலஙகு 
ஊர்தியுடன(தஹலி்கொப்டர்) த�ொடர்புகடைது?
அ) ஏர் இநதிைொ
ஆ) இநதிைன ஏர்கலனஸ
இ) ேொயுதூத
ஈ) பேனஹொனஸ

10. இநதிைொவின முககிை இ்றககுமதி தபொருள்
அ) சிதமணட் ஆ) ஆபரணங்கள்
இ) வ�யிகல ஈ) தபட்வரொலிைம

II. தபொருத்துக
1. எல்கலபு்றச் ்சொகல -  த்சைற்க்ககவ்கொள் 

�்கேல் த�ொடர்பு
2. INSAT (இன்சொட்) -  ந்கரமைமொக்கலின 

�ொக்கம
3. வம்ச்கொன ்கப்பல்்கட்டும - 1990 

�்ளம
4. பு்றந்கரப் பரேல் - முமகப
5. த்கொங்கண இரயில்வே - 1960
   கஹ�ரொபொத

III . குறுகிய விலடயளி
1. மனி� ே்ள வமமபொடு என்றொல் எனன?
2. இடமதபைர்வு என்றொல் எனன? அ�ன 

ேக்க்கக்ளக குறிப்பிடு்க.
3. இரயில் வபொககுேரததின நனகம்கள் ஏவ�னும 

நொனகிகன எழுது்க.
4. நம நொட்டின குழொய் வபொககுேரதது அகமப்பு 

பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுது்க .
5. இநதிைொவின முககிை உள்நொட்டு நீர்ேழிப் 

வபொககுேரதது்கக்ளக குறிப்பிடு்க. 
6. �்கேல் த�ொடர்பு என்றொல் எனன? அ�ன 

ேக்க்கள் ைொகே?
7. பனனொட்டு ேணி்கம – ேகரைறு.
8. ்சொகலப் வபொககுேரததின ்சொ�்க அம்சங்கக்ள 

குறிப்பிடு்க.

IV. தைறுபடுத்துக
1. மக்க்ளடர்ததி மற்றும மக்கட்த�ொக்க ே்ளர்ச்சி
2. �னி நபர் �்கேல் த�ொடர்பு மற்றும தபொதுத 

�்கேல் த�ொடர்பு
3. அச்சு ஊட்கம மற்றும மினனணு ஊட்கம
4. ்சொகல ேழிவபொககுேரதது மற்றும இரயில் 

ேழிவபொககுேரதது

I  சரியொை விலடலயத் 
தேர்வு தசய்து எழுதுக.

1. மக்கள் த�ொக்கயின பல்வேறு அம்சங்கள் 
பற்றிை அறிவிைல் பூர்ேமொன படிப்பு __________
அ) ஒளிப்படவிைல் ஆ) மக்களிைல்
இ) ஆடற்்ககலயில் ஈ) மக்க்ளடர்ததி

2. 2011 ஆம ஆணடின மக்கட்த�ொக்க 
்கணகத்கடுப்பினபடி அதி்க ்கல்விைறிவு பபற்ற 
மகாநிைம் __________
அ) �மிழ்நொடு ஆ) ்கர்நொட்கம
இ) வ்கர்ளொ ஈ) உததிரப்பிரவ�்சம

3. மனி� ே்ள வமமபொடு __________ மூலம 
்கணககிடப்படுகி்றது.
அ) மனி� ே்ளககுறியிடு
ஆ) �னி நபர் குறியீடு
இ) மனி� ே்ள வமமபொட்டுகுறியீடு
ஈ)  ஐககிை நொடு்களின ே்ளர்ச்சித திட்டம 

(UNDP)
4. __________ வபொககுேரதது வநரடிைொ்க 

உற்பததிைொ்ளகரயும நு்கர்வேொகரயும  
இலணக்கிறது.
அ) ரயில்வே ஆ) ்சொகல
இ) ேொனேழி ஈ) நீர்ேழி

5. இநதிைொவில் �ங்க நொற்்கரச் ்சொகலயின நீ்ளம
அ) 5846 கி.மீ ஆ) 5847 கி.மீ
இ) 5849 கி.மீ ஈ) 5800 கி.மீ

6. இநதிை உள்நொட்டு நீர்ேழிப்வபொககுேரததின 
நீ்ளமொனது __________
அ) 17500 கி.மீ ஆ) 5000 கி.மீ
இ) 14500 கி.மீ ஈ) 1000 கி.மீ

7. வ�சிை த�ொகலயுணர்வு கமைம அகமநதுள்்ள 
இடம __________
அ) தபங்களூரு ஆ) த்சனகன
இ) புது தடல்லி ஈ) கஹ�ரொபொத

8. எளிதில் த்சல்லமுடிைொ� பகுதி்களுககு 
பைனபடும வபொககுேரதது
அ) ்சொகலப்வபொககுேரதது
ஆ) இரயில் வபொககுேரதது
இ) ேொனேழிப் வபொககுேரதது
ஈ) நீர்ேழிப் வபொககுேரதது

பயிற்சி
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தமற்தகொள் நூல்கள்

1.  D.R.Khullar (2014) India, A comprehensive
Geography.

2.  Surender Singh and Jitender Saroha (2014)
Geography of India, New Delhi: Access
publishing

3.  Census of India (2011) Provisional
Population Totals, “Urban Agglomerations
and Cities”.

5. நீர்ேழிப்வபொககுேரதது மற்றும 
ேொனேழிப்வபொககுேரதது

6. உள்நொட்டு ேணி்கம மற்றும பனனொட்டு
ேணி்கம.

V. ஒரு பத்தியில் விலடயளிககவும்
1. ந்கரமைமொக்கம என்றொல் எனன? அ�ன

�ொக்கங்கக்ள வி்ளககு்க.
2. இநதிைொவில் த்சைற்க்ககவ்கொள் �்கேல்

த�ொடர்பின முககிைததுேதக� வி்ளககு்க.
3. இநதிைொவின மக்கள் பரேல் மற்றும

மக்க்ளடர்ததிகை விேரிக்க.
4. மனி�ே்ள வமமபொட்கட அ்ளவிடும முக்றகை

வி்ளககு்க.
5. இநதிைொவின ்சொகல்கக்ள ேக்கப்படுததி 

வி்ளககு்க.

VI.  இந்திய பு்றைளி நிைைலர படத்தில்
கீழககண்ட இடஙகல்ளக குறிககவும்

1. வ�சிை தநடுஞ்சொகல எண. 7 (NH7).
2. இநதிைொவின முககிைத துக்றமு்கங்கள்.
3. இநதிைொவின முககிை பனனொட்டு விமொன

நிகலைங்கள்.
4. மக்க்ளடர்ததி மிகுந� இநதிை மொநிலங்கள்.
5. இநதிைொவின அதி்க ்கல்விைறிவு தபற்்ற

மொநிலம.
6. இநதிை இரயில்வே மணடலங்கள்.
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அறிமு்கம்
ஒரு நாடடின் நிர்வா்கைானது எந்த அடிப்்பம்டக 

ப்காள்ம்க்கமைச் சார்ந்து  அமைந்துள்ைது 
என்்பமத பிரதி்பலிககும் அடிப்்பம்டச் சட்டவை 
அரசியலமைப்பு என்்பதாகும். அது ஒரு நாடடின் 
முன்வனற்றத்திற்கு அச்சாணி ஆகும். குறிப்்பா்க 
அரசின் நிறுவனக ்கட்டமைப்பு ்பல்வவறு 
துமற்கள் ைற்றும் ைத்திய, ைாநில அரசு்களிம்டவய 
அதி்காரத்மத ்பகிர்ந்தளிககும் ்கட்டமைப்பு்டன் 
அரசியலமைப்பு சம்ைந்தப்்படடுள்ைது. அரசியலமைப்பு 
என்ற ப்காள்ம்க முதன்முதலில் அபைரிக்க ஐககிய 
நாடு்களில் (U.S.A) வதான்றியது.

  1.1   அரசியலமைப்பின் அவசியம்
அமனத்து ைக்கைாடசி நாடு்களும் தங்கமை 

நிர்வகித்துக ப்காள்ை  ஓர் அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்மத ப்பற்றுள்ைன. ஒரு நாடடின் குடிைக்கள் 
வாழ விரும்பும் வம்கயில்  சில அடிப்்பம்டக 
ப்காள்ம்க்கமை அரசியலமைப்பு வகுத்து 
ப்காடுககிறது. நைது சமூ்கத்தின்  அடிப்்பம்ட 
தன்மைமய அரசியலமைப்பு நைககு பதரிவிககிறது.

ப்பாதுவா்க ஒரு நாடு ்பல்வவறு 
நம்பிகம்க்கமைக ப்காணடுள்ை ்பல்வவறு 
இன ைக்கமைக ப்காணடிருககும். எனவவ 
அரசியலமைப்்பானது அவவாறான குடிைக்களின் 
நம்பிகம்க்கமை நிமறவு பசய்ய உதவி பசய்யும் 
வம்கயில் உருவாக்கப்்படடிருககும்.

 1.2  இந்திய அரசியலமைப்பு உருவதாக்்கம்
1946ஆம் ஆணடு, அமைச்சரமவ தூதுககுழு 

திட்டத்தின் கீழ உருவாக்கப்்பட்ட, இந்திய அரசியல் 
நிர்ணய சம்பயால் இந்திய அரசியலமைப்பு 
உருவாக்கப்்பட்டது. இச்சம்பயில் 292 ைா்காணப் 
பிரதிநிதி்கள், 93 சுவதச அரசு்களின் நியைன 
உறுப்பினர்்கள், ்பலுச்சிஸ்தானின் சார்பில் ஒருவர் (1) 
ைற்றும் ைா்காண முதன்மை ஆமணயர்்கள் சார்பில் 
மூவர் (3) என பைாத்தம் 389 உறுப்பினர்்கள் 
இருந்தனர். அரசியல் நிர்ணய சம்பயின் முதல் 
கூட்டம், 1946ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் 9ஆம் நாள் 
நம்டப்பற்றது. இச்சம்பயின் தற்்காலி்க தமலவரா்க 
மூத்த உறுப்பினர் Dr. சச்சிதானந்த சின்்கா அவர்்கள் 
வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டார். இந்திய அரசியலமைப்ம்ப 
உருவாக்க கூட்டத்பதா்டர்  ந்டந்துப்காணடிருககும் 
வ்பாவத அவர் இறந்தமதத் பதா்டர்ந்து, 
Dr. இராவஜந்திரபிரசாத் இந்திய அரசியலமைப்பு 
நிர்ணய சம்பயின் தமலவரா்கவும், H.C. மு்கர்ஜி 
ைற்றும் V.T. கிருஷணைாச்சாரி இருவரும் துமணத் 
தமலவர்்கைா்கவும் வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டனர். 
இககூட்டத் பதா்டர் 11 அைர்வு்கைா்க 166 நாட்கள் 
நம்டப்பற்றது. இககூட்டத்தின் வ்பாது 2473 
திருத்தங்கள் முன்மவக்கப்்பட்டன. அவற்றுள் சில 
ஏற்்கப்்பட்டன. அரசியல் நிர்ணய சம்ப ்பல்வவறு 
குழுக்களின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு 
சட்டத்மத உருவாககும் ்பணிமய வைற்ப்காண்டது. 
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வமரவுக குழுத் 
தமலவர் Dr. B.R. அம்வ்பத்்கர் தமலமையின் கீழ 

�	இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்்பட்டமத அறிதல்
�	இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக கூறு்கமை அறிதல்
�	அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைற்றும் ்க்டமை்கமைப் புரிதல்
�	அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் வ்காட்பாடு்கமை அறிதல்
�	ைத்திய, ைாநில அரசு்களின் உறவு்கள் ைற்றும் அவசரநிமல ்பற்றிப் புரிதல்

்கறறலின் ்நதாக்்கங்கள்

இந்திய அரசியலமைப்பு

அலகு - 1
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இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உருவாக்கப்்பட்டது. 
எனவவ அவர் "இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்மத" 
என அறியப்்படுகிறார்.

Dr. B.R. அம்்பத்கர்

இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் எழுதப்்பட்ட பின்னர், 
ப்பாதுைக்கள், ்பத்திரிகம்க்கள், 
ைா்காண சட்டைன்றங்கள் ைற்றும் 
்பலரால் விவாதிக்கப்்பட்டது. 
இறுதியா்க மு்கவுமர,  
22 ்பா்கங்கள், 395 
சட்டப்பிரிவு்கள் ைற்றும் 
8 அட்டவமண்கமைக ப்காண்ட இந்திய 
அரசியலமைப்பு, 1949ஆம் ஆணடு நவம்்பர் 26ஆம் 
நாள் ஏற்றுகப்காள்ைப்்பட்டது. 1950ஆம் ஆணடு 
ஜனவரி 26ஆம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் நம்டமுமறககு வந்தது. இந்த நாவை 
ஒவபவாரு ஆணடும் இந்திய குடியரசு தினைா்கக 
ப்காண்டா்டப்்படுகிறது.

பிவரம் ப்பஹாரி நவரன் 
மரஜ்டா என்்பவரால் இந்திய 
அரசியலமைப்புச் சட்டம் இத்தாலிய 
்பாணியில், அவரது ம்கப்்ப்ட 
எழுதப்்பட்டது.

 1.3   இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டததின் சிறப்புக் கூறு்கள்

�	உலகிலுள்ை  எழுதப்்பட்ட, அமனத்து 
அரசியலமைப்பு்கமை வி்டவும் மி்கவும் நீைைானது.

�	இதன் ப்பரும்்பாலான ்கருத்து்கள் ்பல்வவறு 
நாடு்களின் அரசியலமைப்பு்களிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ.

�	இது பநகிழாத்தன்மை ப்காண்டதா்கவும், 
பநகிழும் தன்மை ப்காண்டதா்கவும் உள்ைது.

�	கூட்டாடசி முமற அரசாங்கத்மத (ைத்திய, ைாநில 
அரசு்கள்) ஏற்்படுத்துகிறது.

�	ைத்தியில் ைடடுைல்லாைல் ைாநிலங்களிலும் 
நா்டாளுைன்ற முமறமயத் வதாற்றுவிககிறது.

�	இந்தியாமவச் சையச்சார்்பற்ற நா்டாககுகிறது.
�	சுதந்திரைான நீதித்துமறமய வழஙகுகிறது.
�	உல்கைாவிய வயது வந்வதார் வாககுரிமைமய 

அறிமு்கப்்படுத்தியவதாடு 18 வயது நிரம்பிய 
குடிைக்கள் அமனவருககும் எந்த வித 
்பாகு்பாடுமின்றி வாககுரிமைமய வழஙகுகிறது.

�	ஒற்மற குடியுரிமைமய வழஙகுகிறது.
�	சிறு்பான்மையினர், ்படடியல் இனத்தவர், 

்பழஙகுடியினர் ஆகிவயாருககு சிறப்பு விதி்கள் 
மூலம் சலும்க்கள் வழங்க வம்க பசய்கிறது.

 1.4  மு்கவுமர
‘மு்கவுமர’ (Preamble) என்ற பசால்  

அரசியலமைப்பிற்கு அறிமு்கம் அல்லது முன்னுமர 
என்்பமதக குறிககிறது. இது அரசியலமைப்பின் 
அடிப்்பம்டக ப்காள்ம்க்கள், வநாக்கங்கள் 
ைற்றும் இலடசியங்கமை உள்ை்டககியது. இது 
அரசியலமைப்பின் சுருக்கம் அல்லது சாராம்சத்மதக 
ப்காண்டது.  இது  ப்பரும் ைதிப்பு்டன் "அரசியலமைப்பின் 
திறவுவ்கால்" என குறிப்பி்டப்்படுகிறது. 

1947ஆம் ஆணடு ஜனவரி 2ஆம் நாள் இந்திய 
அரசியல் நிர்ணய சம்பயால் ஏற்றுகப்காள்ைப்்பட்ட 
ஜவ்கர்லால் வநருவின் ’குறிகவ்காள் தீர்ைானத்தின்’ 
அடிப்்பம்டயில் இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர 
அமைந்துள்ைது.  மு்கவுமரயானது 1976ஆம் ஆணடு 
42வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்்படி 
திருத்தப்்பட்டது. அதன்்படி, சைதர்ைம், சைய ச்சார்பின்மை, 
ஒருமைப்்பாடு, என்ற மூன்று புதிய பசாற்்கள் 
வசர்க்கப்்பட்டன. ’இந்திய ைக்கைாகிய நாம்’ என்ற 
பசாற்்களு்டன் இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர 
பதா்டஙகுகிறது. இது இந்திய அரசியலமைப்புத் தனது 
அதி்காரத்மத ைக்களி்டமிருந்து ப்பறப்்பட்டமதத் 
பதளிவு்படுத்துகிறது. இதிலிருந்து, இந்திய ைக்கவை 
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரம் என நாம் 
கூறமுடியும். இந்தியா ஒரு இமறயாணமைமிக்க, 
சைதர்ை, சையச்சார்்பற்ற, ஜனநாய்க, குடியரசு என 
நைது அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர கூறுகிறது. 
இந்திய குடிைக்கள் அமனவருககும் சமூ்க, 
ப்பாருைாதார, அரசியல் நீதி என அமனத்திலும் 
்பாது்காப்பு வழஙகுவவத இதன் வநாக்கைாகும். இந்திய 
ைக்கள் அமனவருககும் சுதந்திரைா்கச் சிந்தித்தல், 
உணர்வு்கமை பவளிப்்படுத்துதல், நம்பிகம்க, சைய 
வழி்பாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரைா்க பசயல்்ப்ட 
இந்திய அரசியலமைப்பு உத்திரவாதம் அளிககிறது. 
தகுதி, வாய்ப்பு ஆகியவற்றில் அமனவருககும் 
சைத்துவத்மத அளிககிறது. இந்தியர்்களிம்டவய 
சவ்காதரத்துவத்மத வைர்க்க ஊக்கைளிககிறது.
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1789ஆம் ஆணடு பிபரஞ்சு 
புரடசியின் வ்பாது சுதந்திரம், 
சைத்துவம், சவ்காதரத்துவம் ஆகியன 
முககிய முழக்கங்கைாயின. இந்திய 
அரசியலமைப்பின் மு்கவுமரயில் 

இவற்றிற்கு முககியத்துவம் தரப்்படடுள்ைது.

 1.5  குடியுரிமை
’சிடடிசன்’ (Citizen) எனும் பசால் ’சிவிஸ்’ (Civis) 

எனும் இலத்தின் பசால்லிலிருந்து ப்பறப்்பட்டதாகும். 
இதன் ப்பாருள் ஒரு ’ந்கர அரசில் வசிப்்பவர்’ 
என்்பதாகும். இந்திய அரசியலமைப்பு, இந்தியா 
முழுவதும் ஒவர ைாதிரியான ஒற்மற குடியுரிமைமய 
வழஙகுகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் ்பா்கம் II 
சட்டப்பிரிவு்கள் 5 லிருந்து 11 வமர குடியுரிமைமயப் 
்பற்றி விைககுகின்றன.
1.5.1 குடியுரிமைச் சட்டம் (1955)

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 
நம்டமுமறககு வந்தபின்பு, 1955ல் இயற்றப்்பட்ட 
குடியுரிமைச்சட்டம்,  குடியுரிமை ப்பறுதல் ைற்றும் 
குடியுரிமை இழத்தல் ஆகியன ்பற்றி விைககுகிறது. 
இச்சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எடடு 
முமற திருத்தப்்படடுள்ைது. முதலில், இககுடியுரிமைச் 
சட்டம் ்காைன்பவல்த் குடியுரிமைமய வழஙகியது. 
ஆனால் 2003ஆம் ஆணடு அரசியலமைப்பு சட்ட 
திருத்ததின்்படி இவவுரிமை நீக்கப்்பட்டது.

1.5.2 குடியுரிமை பபறு்ல்
குடியுரிமைச் சட்டம் 1955, குடியுரிமைப் ப்பற 

ஐந்து வழி்கமைப் ்பரிந்துமர பசய்கிறது. அமவ; 
பிறப்பு, வம்சாவளி, ்பதிவுபசய்தல், இயல்புரிமை 
ைற்றும் பிரவதச இமணவு ஆகும்.

குடியுரிமைச் சட்டம் 1955ன் ்படி ஒருவர் 
கீழக்காணும் ஏவதனும் ஒரு முமறயில் குடியுரிமை 
ப்பறமுடியும்.
1. பிறப்பின் மூலம்: 1950ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26  
அன்வறா அல்லது அதற்குப் பின்னவரா இந்தியாவில் 
பிறந்த அமனவரும் இந்தியக குடிைக்கைா்கக 
்கருதப்்படுவர்.
2. வம்சதாவளி மூலம்: 1950ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26 
அன்வறா அல்லது அதற்குப் பின்னவரா பவளிநாடடில் 
பிறந்த ஒருவரின் தந்மத(அவர் பிறந்த வ்பாது) 
இந்தியக குடிை்கனா்க இருககும் ்படசத்தில் 
பவளிநாடடில் பிறந்த அவர், வம்சாவளி மூலம் 
இந்தியக குடியுரிமை ப்பறமுடியும்.
3. பதிவின் மூலம்: ஒருவர் இந்தியக குடியுரிமை 
வ்காரி, ப்பாருத்தைான அஙகீ்காரத்து்டன் ்பதிவு 
பசய்வதன் மூலம் இந்தியக குடியுரிமை ப்பறலாம்.

4. இயல்புரிமை மூலம்: ஒரு பவளிநாட்டவர், இந்திய 
அரசிற்கு, இயல்புரிமை வ்காரி விணணப்பிப்்பதன் 
மூலம் அவர், இந்தியக குடியுரிமை ப்பறலாம்.
5. பிர்்ச (நதாடு்கள்) இமைவின் மூலம்: பிற 
நாடு்கள் / ்பகுதி்கள் இந்தியாவு்டன் இமணயும் 
வ்பாது இந்திய அரசு அவவாறு இமணயும் 
நாடு்களின் ைக்கமைத் தைது குடிைக்கைா்கக ்கருதி 
அவர்்களுககுக குடியுரிமை வழங்கலாம்.

1.5.3 குடியுரிமைமய இழத்ல்
குடியுரிமைச் சட்டம் 1955ன் ்படி, ஒருவர் 

தன் குடியுரிமைமய, சட்டத்தின் மூலைா்க 
ப்பறப்்பட்டதா்கவவா (அ) அரசியலமைப்பின் 
கீழ முன்னுரிமையால் ப்பறப்்பட்டதா்கவவா 
இருககும்்படசத்தில் ப்பற்ற குடியுரிமைமயத் 
துறத்தல், முடிவுறச் பசய்தல், இழத்தல் என்ற 
பின்வரும் மூன்று வழி்களில் இழப்்பார்.
1.  ஒரு குடிை்கன் தாைா்க முன்வந்து தனது 

குடியுரிமைமய இழத்தல்.
2.  வவறு ஒரு நாடடில் குடியுரிமை ப்பறும்வ்பாது 

தாைா்கவவ இந்தியக குடியுரிமை முடிவுககு 
வந்துவிடுதல்.

3.  இயல்புரிமையின் மூலம் குடியுரிமை ப்பற்ற 
ஒரு குடிை்கன், வைாசடி பசய்து குடியுரிமை 
ப்பற்றவர், தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் (அ) 
உணமை்கமை ைமறத்தவர் (அ) எதிரி நாடடு்டன் 
வாணி்கம் பசய்தவர் அல்லது இரண்டாணடு 
்காலத்திற்கு சிமற தண்டமன ப்பற்றவர் 
என்்பமத ைத்திய அரசு ்கண்டறிந்து அவர் குற்றம் 
புரிந்தவர் என்று திருப்திப்்படும் ்படசத்தில் ைத்திய 
அரசு, அவரது குடியுரிமைமய இழக்கச் பசய்யும்.

 1.6  அடிப்பம்ட உரிமை  
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி (III)  

12ல் இருந்து 35 வமரயுள்ை சட்டப்பிரிவு்கள் 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ்பற்றி கூறுகின்றன. 
அரசியலமைப்ம்ப உருவாககியவர்்கள் இந்த 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கமை அபைரிக்க ஐககிய 
நாடு்களின் அரசியலமைப்பிலுள்ை அடிப்்பம்ட 
உரிமை்களின் தாக்கத்தால் உருவாககினார்்கள். 
முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு ஏழு அடிப்்பம்ட 
உரிமை்கமை வழஙகியது. ஆனால், தற்வ்பாது 
ஆறு அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைடடுவை உள்ைன. 
இந்திய அரசியலமைப்பின் ்பகுதி (III) ’இந்தியாவின் 
ை்காசாசனம்’ என அமழக்கப்்படுகிறது. இந்தியாவில் 
வசிககும் ைக்கள் அமனவருககும் அடிப்்பம்ட 
உரிமை்கள் ப்பாதுவானது. ஆனால் இந்திய 
குடிைக்களுககு ைடடுவையான சில அடிப்்பம்ட 
உரிமை்களும் உள்ைன. 
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இந்த அஞ்சல் 
வில்மல்கள் எந்த 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
மீறுதமலக 
குறிப்பிடுகின்றன?

I. சைத்துவ உரிமை

பிரிவு 14 - சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சைம்.
பிரிவு 15 -  ைதம், இனம், சாதி, ்பாலினம் ைற்றும் 

பிறப்பி்டம் இவற்றின் அடிப்்பம்டயில் 
்பாகு்படுத்துவமதத் தம்டபசய்தல்.

பிரிவு 16 -  ப்பாது வவமலவாய்ப்பு்களில் 
சைவாய்ப்்பளித்தல்.

பிரிவு 17 - தீண்டாமைமய ஒழித்தல்.
பிரிவு 18 -  இராணுவ ைற்றும் ்கல்விசார் ்பட்டங்கமைத் 

தவிர ைற்ற ்பட்டங்கமை நீககுதல்.

II.  சுதந்திர உரிமை

பிரிவு 19 -  வ்பச்சுரிமை, ்கருத்து பதரிவிககும் 
உரிமை, அமைதியான முமறயில் 
கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை, சங்கங்கள், 
அமைப்பு்கள்  பதா்டங்க உரிமை, இந்திய 
நாடடிற்குள் விரும்பிய இ்டத்தில் வசிககும் 
ைற்றும் பதாழில் பசய்யும் உரிமை.

பிரிவு 20 -  குற்றஞ்சாட்டப்்பட்ட ந்பர்்களுக்கான 
உரிமை ைற்றும் தண்டமன்களிலிருந்து 
்பாது்காப்பு ப்பறும் உரிமை.

பிரிவு 21 -  வாழகம்க ைற்றும் தனிப்்பட்ட 
சுதந்திரத்திற்குப் ்பாது்காப்பு ப்பறும் 
உரிமை.

பிரிவு 21 A -  பதா்டக்கக்கல்வி ப்பறும் உரிமை.
பிரிவு 22 -  சில வழககு்களில் ம்கது பசய்து, தடுப்புக 

்காவலில் மவப்்பதற்ப்கதிரான ்பாது்காப்பு 
உரிமை

II.  சுதந்திர உரிமை

III.  சுரண்டலுக்ப்கதிரதான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டாய வவமல, ப்காத்தடிமை 
முமற ைற்றும் ைனிதத்தன்மையற்ற 
வியா்பாரத்மதத் தடுத்தல்.

பிரிவு 24  -  பதாழிற்சாமல்கள் ைற்றும் ஆ்பத்தான 
இ்டங்களில் குழந்மதத் பதாழிலாைர் 
முமறமயத் தடுத்தல்.

III.  சுரண்டலுக்ப்கதிரதான 
உரிமை

பிரிவு 23  -  ்கட்டாய வவமல, ப்காத்தடிமை IV. சையச்சதார்பு உரிமை
பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திமன

 ஏற்்கவும், பின்்பற்றவும்,
 ்பரப்்பவும் உரிமை.

பிரிவு 26 -  சைய விவ்காரங்கமை நிர்வகிககும் 
உரிமை.

பிரிவு 27 -  எந்தபவாரு ைதத்மதயும் 
்பரப்புவதற்்கா்க வரி 
பசலுத்துவதற்ப்கதிரான சுதந்திரம்.

பிரிவு 28 -  ைதம் சார்ந்த ்கல்வி நிறுவனங்களில் 
நம்டப்பறும் வழி்பாடு ைற்றும் 
அறிவுமர நி்கழவு்களில் 
்கலந்துப்காள்ைாைலிருக்க உரிமை

பிரிவு 25 -   எந்த ஒரு சையத்திமன
 ஏற்்கவும், பின்்பற்றவும்,

V. ்கல்வி, ்கலதாச்சதார உரிமை

பிரிவு 29  -  சிறு்பான்மையினரின் எழுத்து, பைாழி, 
ைற்றும் ்கலாச்சாரப் ்பாது்காப்பு.

பிரிவு 30  -  சிறு்பான்மையினரின் ்கல்வி 
நிறுவனங்கமை 
நிறுவி, நிர்வகிககும் உரிமை.

VI.  அரசியலமைப்புக்குடபடடு
 தீர்வு ்கதாணும் உரிமை

பிரிவு 32 - தனிப்்பட்டவரின், அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்பாதிக்கப்்படும் வ்பாது, நீதிைன்றத்மத அணுகி 
உரிமைமயப் ப்பறுதல்.

1978ஆம் ஆணடு, 44ஆவது 
அரசியலமைப்புச் சட்டத் 
திருத்தப்்படி, அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
்படடியலிலிருந்து பசாத்துரிமை 
(பிரிவு 31) நீக்கப்்பட்டது. 

இது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ்பகுதி 
XII, பிரிவு 300 A வின் கீழ ஒரு சட்ட உரிமையா்க 
மவக்கப்்படடுள்ைது.

10th_Civics_Unit 1_TM.indd   188 07-05-2019   16:51:13



189 இந்திய அரசியலமைப்பு

ப்பரும் முதலாளி்களி்டமிருந்து 
வந்த எதிர்ப்பு ்காரணைா்க கி.பி. 
(ப்பா.ஆ) 1215இல் இஙகிலாந்து 
ைன்னர் முதலாம் ஜான் என்்பவரால் 
பவளியி்டப்்பட்ட உரிமை்கள் 

்பட்டயவை, ’ை்காசாசனம்’ எனப்்படும். இதுவவ, 
குடிைக்களின் அடிப்்பம்ட உரிமை்களு்டன் 
பதா்டர்பும்டய முதல் எழுதப்்பட்ட ஆவணைாகும்.

அரசியலமைப்புக்குடபடடு தீர்வு ்கதாணும் உரிமை 
(சட்டப்பிரிவு-32)

நீதிைன்ற முத்திமரயு்டன், நீதிைன்றத்தால் 
பவளியி்டப்்படும் ்கட்டமை அல்லது ஆமண 
நீதிப்வ்பராமண எனப்்படும். இது சில சட்டங்கமை 
நிமறவவற்றாைல் தம்டபசய்ய, நீதிைன்றத்தால் 
பவளியி்டப்்படும் ஆமணயாகும். உச்ச நீதிைன்றம் 
ைற்றும் உயர்நீதி ைன்றங்கள் இரணடுவை 
ஐந்து வம்கயான நீதிப்வ்பராமண்கமை 
பவளியி்ட அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைன. அமவ 
ஆடப்காணர்வு நீதிப்வ்பராமண, ்கட்டமையுறுத்தும் 
நீதிப்வ்பராமண, தம்டயுறுத்தும் நீதிப்வ்பராமண 
ஆவணக வ்கடபு நீதிப்வ்பராமண, தகுதிமுமற 
வினவும் நீதிப்வ்பராமண ஆகியனவாகும். இது 
வ்பான்ற ஆமண்கமை பவளியிடடு ைக்களின் 
உரிமை்கமைக ்காப்்பதினால் உச்சநீதிைன்றம் 
‘அரசியலமைப்பின் ்பாது்காவலன்’ என 
அமழக்கப்்படுகிறது. Dr.  B.R. அம்வ்பத்்கரின் 
கூற்றுப்்படி அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 32, இந்திய 
அரசியலமைப்பின் ’இதயம் ைற்றும் ஆன்ைா’ ஆகும். 

அ)  ஆடப்கதாைர்வு நீதிப்்பரதாமை (Habeas Corpus)
சட்டத்திற்கு புறம்்பா்க ஒருவர் ம்கது 

பசய்யப்்படுவதிலிருந்து இது ்பாது்காககிறது.

ஆ)  ்கட்டமையுறுததும் நீதிப்்பரதாமை (Mandamus)
ைனுதாரர் சட்ட உதவியு்டன் தனது 

ைனுபதா்டர்்பான ்பணியிமனச் சம்ைந்தப்்பட்ட 
துமறயிலிருந்து நிமறவவற்றிக ப்காள்ை முடியும்

இ) ்ம்டயுறுததும் நீதிப்்பரதாமை (Prohibition)
ஒரு கீழநீதிைன்றம் தனது, சட்ட எல்மலமயத் 

தாணடி பசயல்்படுவமதத் தடுககிறது.

ஈ) ஆவைக் ்்கடபு ்பரதாமை (Certiorari)
உயர்நீதிைன்றம், ஆவணங்கமை 

நியாயைான ்பரிசீலமனககு தனகவ்கா 
அல்லது உரிய அதி்காரிகவ்கா  அனுப்்பச் பசய்ய 
கீழநீதிைன்றங்களுககு இடும் ஆமண ஆகும்.

உ)  ் குதிமுமற வினவும் நீதிப்்பரதாமை  
(Quo-Warranto)

இப்வ்பராமண சட்டத்திற்குப் புறம்்பா்க, த்காத 
முமறயில் அரசு அலுவல்கத்மதக ம்கப்்பற்றுவமத 
தம்ட பசய்கிறது. 
அடிப்பம்ட உரிமை்கமை நிறுததி மவத்ல்

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 
352ன் கீழ குடியரசுத் தமலவரால் அவசரநிமல 
அறிவிக்கப்்படும் ப்பாழுது, இந்திய அரசியலமைப்புச் 
சட்டப்பிரிவு 19ன் கீழ உத்திரவாதம் அளிக்கப்்பட்ட 
சுதந்திரம் தாைா்கவவ நிறுத்தப்்படுகிறது. ைற்ற 
அடிப்்பம்ட உரிமை்கமையும் குடியரசுத் தமலவர் 
சில குறிப்பிட்ட ஆமண்கமைப் பிறப்பிப்்பதின் 
மூலம் தம்ட பசய்யலாம். குடியரசுத் தமலவரின் 
இந்த ஆமண்கள் நா்டாளுைன்றத்தால் ்கட்டாயம் 
அஙகீ்கரிக்கப்்ப்ட வவணடும். ஆனால் எந்த 
சூழநிமலயிலும், குடியரசுத்தமலவரால்  இந்திய 
அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 20 ைற்றும் 21ன் கீழ 
வழங்கப்்பட்ட உரிமை்கள் (குற்றங்கள் ைற்றும் 
தண்டமன்களிலிருந்து ்பாது்காப்பு, வாழகம்க 
ைற்றும் தனிந்பர் சுதந்திரம் ்பாது்காப்பு) தம்டபசய்ய 
முடியாது.

 1.7   அரசு பநறிமுமறயுறுததும் 
்்கதாடபதாடு்கள்

அரசு பநறிமுமறயுறுத்தும் வ்காட்பாடு்கள், 
இந்திய அரசியலமைப்புச்சட்டம் ்பகுதி IV சட்டப்பிரிவு  
36ல் இருந்து 51 வமர தரப்்படடுள்ைது. 
அரசியலமைப்புச் சட்டம், வழி்காடடும் 
பநறிமுமற்களுக்கா்கத் தனியா்க 
வம்க்பாடடிமனயும் ப்காணடிருக்கவில்மல. 
இருப்பினும் ப்பாருை்டக்கம் ைற்றும் வழி்காடடுதல் 
அடிப்்பம்டயில் அமவ மூன்று ப்பரும் பிரிவு்கைா்கப் 
பிரிக்கப்்படடுள்ைன. அதாவது சைதர்ை, ்காந்திய 
ைற்றும் தாராை-அறிவுசார்ந்தமவ என்று 
பிரிக்கப்்படடுள்ைன. இந்த ப்காள்ம்க்கமை, 
நீதிைன்றத்தால் வலுக்கட்டாயைா்கச் பசயற்்படுத்த 
முடியாது. ஆனால் இமவ ஒரு நாடடிமன நிர்வகிக்க 
அவசியைானமவ. ஓர் அரசு சட்டத்மத இயற்றும் 
வ்பாது இந்த ப்காள்ம்க்கமையும் ்கவனத்தில் 
ப்காள்ைவவணடியது முககிய ்க்டமையாகும். 
சமுதாய நலமன ைக்களுககுத் தருவவத இதன் 
வநாக்கைாகும். இந்திய அரசியலமைப்பின் 
‘புதுமையான சிறப்்பம்சம்’ என Dr. B.R. அம்வ்பத்்கர் 
இதமன விவரிககிறார்.
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2002ஆம் ஆணடு 
வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட, 86வது 
அ ர சி ய ல ம ை ப் பு ச் 
ச ட ்ட த் தி ரு த் த த் தி ன் ்ப டி , 
இந்திய அரசியலமைப்பின் 

பிரிவு 45 திருத்தப்்படடு, பிரிவு 21 A வின் கீழ 
பதா்டக்கக்கல்வி, அடிப்்பம்ட உரிமையா்கச் 
வசர்க்கப்்படடுள்ைது. இந்தத் திருத்தம், ைாநில 
அரசு்கள் முன்்பருவ ைழமலயர் ்கல்விமய 
(Early Childhood care and Education - EECE)  
6 வயது வமரயுள்ை குழந்மத்களுககு வழங்க 
அறிவுறுத்துகிறது.

அடிப்பம்ட உரிமை்களுக்கும் அரசு 
பநறிமுமறயுறுததும் ்்கதாடபதாடு்களுக்கும் 
இம்ட்யயதான ்வறுபதாடு்கள்

அடிப்பம்ட உரிமை்கள்
அரசு 
பநறிமுமறயுறுததும் 
்்கதாடபதாடு்கள்

இமவ  அபைரிக்க 
ஐககிய நாடு்களின் 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ .

இமவ  அயர்லாந்து 
நாடடின் 
அரசியலமைப்பிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்டமவ .

அரசாங்கத்தால் கூ்ட இந்த 
உரிமைமய சுருக்கவவா, 
நீக்கவவா முடியாது.

இமவ அரசுககு பவறும் 
அறிவுறுத்தல்்கவை ஆகும்.

இவற்மற நீதிைன்ற 
சட்டத்தால் பசயற்்படுத்த 
முடியும்.

எந்த நீதிைன்றத்தாலும் 
்கட்டாயப்்படுத்த முடியாது

இமவ சட்ட ஒப்புதமலப் 
ப்பற்றமவ.

இமவ தார்மீ்க ைற்றும் 
அரசியல் ஒப்புதமலப் 
ப்பற்றமவ.

இந்த உரிமை்கள் 
நாடடின் அரசியல் 
ஜனநாய்கத்மத 
வலுப்்படுத்துகின்றன .

இந்தக ப்காள்ம்க்கமைச் 
பசயற்்படுத்தும் 
ப்பாழுது, சமுதாய 
ைற்றும் ப்பாருைாதார 
ஜனநாய்கம் 
உறுதியாகிறது.

இமவ இயற்ம்கயான 
உரிமை்கள்.

இமவ ைனித 
உரிமை்கமைப் 
்பாது்காக்க 
வழிவகுககிறது.

 1.8  அடிப்பம்டக் ்க்டமை்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்்பம்டக 

்க்டமை்கள் என்்பமவ முன்னாள் வசாவியத் 
யூனியன் (USSR) அரசியலமைப்பின் தாக்கத்தால் 

வசர்க்கப்்பட்டதாகும். 1976ஆம் ஆணடு, ்காஙகிரஸ் 
்கடசி சர்தார் ஸ்வரன் சிங ்கமிடடிமய அமைத்து 
அடிப்்பம்டக ்க்டமை்கள் குறித்து ஆராய ்பரிந்துமர 
பசய்தது. அக்கமிடடி அரசியலமைப்புச் சட்ட திருத்தம் 
பசய்ய ்பரிந்துமரத்தது. அதன்்படி 1976ஆம் ஆணடு 
வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட 42வது அரசியல் அமைப்புச் 
சட்டதிருத்தம் நைது அரசியலமைப்பில் குடிைக்களின் 
ப்பாறுப்பு்கள் சிலவற்மறச் வசர்த்தது. இவவாறு 
வசர்க்கப்்பட்ட ப்பாறுப்பு்கவை குடிைக்களின் 
்க்டமை்கள் என்றமழக்கப்்பட்டன. வைலும் இந்தச் 
சட்டத்திருத்தம், அரசியலமைப்பின் ்பகுதி IV A என்ற 
ஒரு புதிய ்பகுதிமயச் வசர்த்தது. இந்தப் புதிய ்பகுதி 
51 A என்ற ஒவரபயாரு பிரிமவ ைடடும் ப்காண்டது.  
இது முதன்முமறயா்க, குடிைக்களின் ்பத்து 
அடிப்்பம்டக ்க்டமை்கமை விைககும் குறிப்பிட்ட 
சட்டத் பதாகுப்்பா்க உள்ைது. 
1.8.1 அடிப்பம்டக் ்க்டமை்களின் படடியல்

ஒ வ ப வ ா ரு 
இந்தியக குடிை்கனின் 
்க ்ட ம ை ்க ை ா ்க 
பின்வருவனவற்மற 
சட்டப்பிரிவு 51 A 
வலியுறுத்துகிறது.

அ)  ஒவபவாரு 
இந்தியக 
குடிை்கனும் 
அரசியலமைப்பு, 
அதன் ப்காள்ம்க்கள், நிறுவனங்கள், 
வதசியகீதம், வதசியகப்காடி, வதசிய 
சின்னங்கள் ஆகியவற்மற ைதித்தல்.

ஆ)  சுதந்திர வ்பாராட்டத்திற்குத் தூணடுவ்காலா்க 
அமைந்த உயரிய வநாக்கங்கமைப் வ்பாற்றி 
வைர்த்தல்.

இ)  இந்தியாவின் இமறயாணமை, ஒற்றுமை, 
ஒருமைப்்பாடு இவற்மறப் வ்பணிப் ்பாது்காத்தல்.

ஈ)  வதசப் ்பாது்காப்பிற்்கா்கத் வதமவப்்படும் 
ப்பாழுது வதசப்்பணியாற்ற தயாராயிருத்தல்.

உ)  சைய, பைாழி ைற்றும் பிராந்திய அல்லது ்பகுதி 
சார்ந்த வவறு்பாடு்கமை ைறந்து, ப்பண்கமைத் 
தரககுமறவா்க ந்டத்தும் ்பழக்கத்மத 
நிரா்கரித்து, ப்பண்களின் ்கணணியத்மதக 
்காககும் எணணங்கமை வைம்்படுத்தி, 
இந்திய ைக்கள் அமனவரிம்டவயயும் 
சவ்காதரத்துவத்மத வைர்த்தல்.

ஊ)  நைது உயர்ந்த, ்பாரம்்பரிய ்கலப்பு 
்கலாச்சாரத்மத ைதித்து ்பாது்காத்தல்.
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எ)  ்காடு்கள், ஏரி்கள், ஆறு்கள், வனவிலஙகு்கள் 
ைற்றும் உயிரினங்கள் அ்டஙகிய இயற்ம்க 
சுற்றுச்சூழமலப் ்பாது்காத்து, வைம்்படுத்தி 
அமவ வாழும் சூழமல ஏற்்படுத்துதல்.

ஏ)  அறிவியல் வ்காட்பாடு, ைனிதவநயம், 
ஆராய்ச்சி ைனப்்பான்மை ைற்றும் சீர்திருத்தம் 
ஆகியவற்மற வைர்த்தல்.

ஐ)  வன்முமறமயக ம்கவிடடு ப்பாது 
பசாத்துக்கமைப் ்பாது்காத்தல்.

ஒ)  தனிப்்பட்ட ைற்றும் கூடடுபசயல்்பாடு்கள் என 
அமனத்து பசயல்்பாடு்களிலும் சிறந்தவற்மற 
வநாககி பசயல்்படடு, வதசத்தின் நிமலயான, 
உயர்ந்த முயற்சி ைற்றும் சாதமனக்கா்க 
உமழத்தல்.

ஓ)  6 முதல் 14 Zவயது வமரயுள்ை குழந்மத்கள் 
அமனவருககும் ்கல்வி ப்பறும் வாய்ப்பிமன 
வழஙகுதல். (2002இல் அறிமு்கப்்படுத்ZZ 
அடிப்்பம்டக ்க்டமைமய அறிமு்கப்்படுத்தியது. 
இந்த பிரிவின் கீழ அமனத்து இந்திய குடிைக்கள் 
அல்லது ப்பற்வறார்்கள் 6 முதல் 14 வயதுள்ை 
தங்கள் குழந்மத்கள் அமனவருககும் ்கல்வி 
ப்பறும்    வாய்ப்பிமன ஏற்்படுத்தி தர வவணடும்).

 1.9  ைததிய-ைதாநில உறவு்கள்
இந்திய அரசு கூட்டாடசி முமறயில் 

அமைந்துள்ைதால் ைத்திய, ைாநில 
அரசு்களுககிம்டவய அதி்காரங்கமை 
அரசியலமைப்பு பிரிககிறது. ைத்திய-ைாநில 
அரசு்களுககிம்டவய நிலவும் உறவிமன நாம் 
மூன்று தமலப்பு்களின் கீழ ்காணலாம்.

1.9.1 சட்டைன்ற உறவு்கள்
ைத்திய நா்டாளுைன்றம், இந்தியா 

முழுவதற்கும் அல்லது இந்தியாவின் எந்த 
்பகுதிககும் சட்டமியற்றும் அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைது. 
இது இந்தியாவின் ைாநிலங்களுககு ைடடுமின்றி 
யூனியன் பிரவதசங்களுககும் ப்பாருந்தும். இந்திய 
அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவமண, ைத்திய-
ைாநில அரசு்களுககிம்டவயயான அதி்காரப் 
்பகிர்விமனப் ்பற்றி கூறுகிறது. அமவ ைத்திய 
்படடியல், ைாநில ்படடியல், ப்பாதுப்்படடியல் என 
மூன்று ்படடியல்்கள் முமறவய 97, 66, 47 என்று 
அதி்காரத்மத வழஙகியுள்ைது. ைத்திய அரசுககு 
பசாந்தைான ்படடியலில், சட்டமியற்றும் பிரத்வய்க 
அதி்காரத்மத நா்டாளுைன்றம் ப்பற்றுள்ைது. 
ைாநில அரசுககுச் பசாந்தைான ்படடியலில் 
சட்டமியற்றும் பிரத்வய்க அதி்காரத்மத ைாநில 
சட்டைன்றம் ப்பற்றுள்ைது. நா்டாளுைன்றம் 
ைற்றும் ைாநில சட்டைன்றங்கள் ப்பாதுப்்படடியலில் 

உள்ை துமற்களின் மீது சட்டமியற்ற அதி்காரம் 
ப்காணடுள்ைன. ஆனால், ைத்திய அரசுககும், 
ைாநில அரசுககுமிம்டவய ப்பாதுப்்படடியலில் 
உள்ை துமற்கள் குறித்து சட்டமியற்றும் ப்பாழுது 
முரண்பாடு ஏற்்பட்டால், ைத்திய அரசு இயற்றும் 
சட்டவை இறுதியானது.

1.9.2 நிர்வதா்க உறவு்கள்
ஒரு ைாநில அரசின் நிர்வா்க அதி்காரம் 

அதன் பசாந்த ைாநிலத்தில் ைடடுவை உள்ைது 
ைற்றும் அம்ைாநிலத்தில் ைடடுவை தனக்கான 
சட்டமியற்றும் தகுதிமயயும்  ப்பற்றுள்ைது. அவத 
வவமையில், ைத்திய அரசும், பிரத்திவயா்க நிர்வா்க 
அதி்காரம் ப்பற்றுள்ைது. அமவ, அ) நா்டாளுைன்றம் 
பதா்டர்்பான விஷயங்களில் சட்டங்கமை இயற்ற 
சிறப்பு அதி்காரம், ஆ) ைாநில அரசு்கள் பசய்து 
ப்காள்ளும் உ்டன்்படிகம்க (அ) ஒப்்பந்தங்கமை 
அஙகீ்கரிப்்பது ஆகியனவாகும்.

1969இல் ைத்திய-ைாநில 
அரசு்களின் உறவு்கள் குறித்து 
முழுவதும் ஆராய தமிழ்க அரசு 
D r . P . V . இ ர ா ஜ ை ன் ன ா ர் 

தமலமையின் கீழ மூவர் குழு ஒன்மற 
நியமித்தது.  

1.9.3 நிதி உறவு்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ்பகுதி 

XII சட்டப்பிரிவு 268ல் இருந்து 293 வமர 
உள்ை பிரிவு்கள் ைத்திய-ைாநில அரசு்களின் 
நிதிசார்ந்த உறவு்கமைப் ்பற்றி விைககுகிறது. 
ைத்திய-ைாநில அரசு்கள், அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்தின் மூலம், ்பலவம்கயான வரி்கமை 
விதிககும் அதி்காரங்கமைப் ப்பற்றுள்ைன. 
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 280ன் கீழ 

தற்வ்பாது அதி்காரப் ்பகிர்வு 
என்்பது ைத்திய அரசு ்படடியலில்  
100 துமற்கள், ைாநில அரசு 
்படடியலில் 61 துமற்கள், ைற்றும் 

இரணடுககும் ப்பாதுவான ப்பாதுப்்படடியலில்  
52 துமற்கள் என்றும் ைாற்றப்்படடுள்ைது. 1976ஆம் 
ஆணடு வைற்ப்காள்ைப்்பட்ட 42 வது அரசியலமைப்பு 
சட்டத்திருத்தம் ைாநிலப்்படடியலில் இருந்து  
5 துமற்கமை, ப்பாதுப் ்படடியலுககு ைாற்றியது. 
அமவ, ்கல்வி, ்காடு்கள், எம்ட்கள் ைற்றும் அைவு்கள், 
்பறமவ்கள் ைற்றும் வனவிலஙகு்கள் ்பாது்காப்பு, 
ைற்றும் உச்சநீதிைன்றம், உயர்நீதிைன்ற 
அமைப்பு்கமைத் தவிர பிற நீதிைன்றங்களின் நீதி 
நிர்வா்கம் ஆகியனவாகும்.
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குடியரசுத் தமலவரால் நியைனம் பசய்யப்்பட்ட 
நிதிககுழு ்பரிந்துமரயின் அடிப்்பம்டயில், 
ைத்திய அரசால் சில வரி்கள் விதிக்கப்்படடு, 
வசூலிக்கப்்படடு, ைத்திய அரசாலும், ைாநில அரசாலும் 
பிரித்துகப்காள்ைப்்படுகின்றன.

ைத்திய-ைாநில அரசு்களின் உறவிமன 
விசாரிக்க ைமறந்த முன்னாள் பிரதைர் திருைதி. 
இந்திரா்காந்தி அவர்்கள் 1983ஆம் ஆணடு 
சர்க்காரியா குழுவிமன நியமித்தார். அககுழுவின் 
247 ்பரிந்துமர்களில் 180 ்பரிந்துமர்கமை 
ைத்திய அரசு பசயல்்படுத்தியது. அவற்றுள் 
மி்க முககியைானது 1990இல் அமைக்கப்்பட்ட 
ைாநிலங்களுககிம்டயிலான குழு ஆகும்.

 1.10  அலுவல்க பைதாழி்கள் 
அரசியலமைப்பு சட்டப் ்பகுதி XVIIஇல்  

343 லிருந்து 351 வமரயுள்ை சட்டப்பிரிவு்கள் 
அலுவல்க பைாழி்கள் ்பற்றி விவரிககின்றன. இமவ 
நான்கு தமலப்பு்களில் பிரிக்கப்்படடுள்ைன. அமவ 
யூனியன் பிரவதச பைாழி்கள், வட்டார பைாழி்கள், 
நீதித்துமற பைாழி்கள், சட்டம் ைற்றும் சிறப்பு 
வழி்காடடு பைாழி்கள் என்ற ப்பயரில் உள்ைன.

முதலாவது பைாழிககுழு 1955ஆம் ஆணடு 
நியமிக்கப்்பட்டது. இது தனது அறிகம்கமய, 
1956இல் சைர்ப்பித்தது. இவவறிகம்கயின் 
பதா்டர்ச்சியா்க நா்டாளுைன்றம் 1963ஆம் ஆணடில் 
அலுவல்கபைாழி சட்டம் இயற்றியது. இச்சட்டம் 
ஹிந்தியு்டன் ஆஙகிலம் ைத்திய அரசின் அமனத்து 
அலுவல்க வநாக்கங்களுக்கா்கவும், நா்டாளுைன்ற 
்கருத்து ்பரிைாற்றத்திற்்கா்கவும், 15 ஆணடு்களுககு 
பிறகும் கூ்ட அதன் ்பயன்்பாடம்டத் பதா்டரலாம் 
என்று அறிவித்தது. மீணடும் 1967ஆம் ஆணடு 
அலுவல்க பைாழி்கள் திருத்தச் சட்டம், அலுவல்க 
பைாழியா்க ஆஙகிலம் ்காலவமரயமறயின்றி 
பதா்டரலாம் என்று அறிவித்தது. அரசியலமைப்பும் 
கூ்ட சில வட்டார பைாழி்கமை ைாநிலங்களுக்கான 
அலுவல்க ்பரிைாற்ற பைாழியா்கப் ்பயன்்படுத்த 
அனுைதித்தது. பதா்டக்கத்தில் 14 பைாழி்கள் 
அரசியலமைப்பின் 8வது அட்டவமணயில் 
அஙகீ்கரிக்கப்்படடிருந்தன. தற்வ்பாது 22 பைாழி்கள் 
அஙகீ்கரிக்கப்்படடுள்ைன.

பசயல்பதாடு
அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவமணயில் 
உள்ை அஙகீ்கரிக்கப்்பட்ட பைாழி்கமை ்படடியலிடு்க.

 1.11  அவசர்கதால ஏறபதாடு்கள்
அவசர்கால நிமல்கமை எதிர்ப்காள்ளும் 

விதைா்க ைத்திய அரசு கூடுதல் அதி்காரங்கமைப் 
ப்பற்றுள்ைது. அரசியலமைப்பில் மூன்று வம்கயான 
அவசரநிமல்கள் ்பற்றி கூறப்்படடுள்ைன.

1.11.1 ்்சிய அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 352)
வ்பார், பவளிநாடடினர் ஆககிரமிப்பு, அல்லது 

ஆயுதவைந்திய கிைர்ச்சி அல்லது உ்டனடி ஆ்பத்து 
அல்லது அச்சுறுத்தல் ்காரணைா்க இந்தியாவின் 
்பாது்காப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்்பட்டால், குடியரசுத் 
தமலவர், அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 352ன்  
கீழ அவசரநிமலமய அறிவிக்கலாம். வ்பார் 
அல்லது பவளிநாடடினர் ஆககிரமிப்பின் 
்காரணைா்க அவசரநிமல அறிவிக்கப்்படும் ப்பாழுது 
அது ‘பவளிப்புற அவசரநிமல’ எனப்்படுகிறது. 
ஆயுதவைந்திய கிைர்ச்சிக ்காரணைா்க அவசர 
நிமல அறிவிக்கப்்படும்ப்பாழுது அது 'உள்நாடடு 
அவசர நிமல' எனப்்படுகிறது. இந்த வம்கயான 
அவசரநிமல்கள் 1962, 1971, 1975 ஆகிய 
ஆணடு்களில் அறிவிக்கப்்பட்டன.

1.11.2 ைதாநில அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 356)
ஒரு ைாநிலத்தில், ைாநில அரசால் ்கடடுப்்படுத்த 

முடியாத சூழல் ஏற்்படும்ப்பாழுது அரசியலமைப்பின் 
விதி்களுகவ்கற்்ப ஆளுநர் அறிகம்க அளிககும் 
ப்பாழுது, குடியரசுத் தமலவர் அரசியலமைப்புச்  
சட்டப்பிரிவு 356ன் கீழ அவசரநிமலமய 
அறிவிக்கலாம். இந்த அவசரநிமல, சட்டப்பிரிவு 352ன்  
்படி நம்டமுமறயில் இருந்தாலும் அல்லது வதர்தல் 
ஆமணயம் சட்டைன்றத் வதர்தமல ந்டத்த 
உ்கந்த சூழல்  இல்மல என்று சான்றளித்தாலும் 
ைடடுவை ஓராணம்டத் தாணடியும் பதா்டரமுடியும். 
அதி்க்படசம் அவசரநிமலயின் ்காலம் 3 ஆணடு்கள் 
இருக்கமுடியும். இந்த வம்கயான அவசரநிமலயில் 
சட்டமியற்றுதல் ைற்றும் நிர்வா்க பசயல்்பாடு்களில் 
ைாநிலங்கள் தங்கள் தன்னாடசிமய இழககின்றன. 
அவசரநிமல அறிவித்த பிறகு ைாநில சட்டைன்றம் 
மு்டக்கப்்படுகிறது. ைாநிலைானது, குடியரசுத் 
தமலவர் சார்்பா்க ஆளுநரால் ஆைப்்படுகிறது. 

2004ஆம் ஆணடு இந்திய 
அரசு “பசம்பைாழி்கள்” எனும் 
புதிய வம்கப்்பாடடிமன ஏற்்படுத்த 
தீர்ைானித்தது. அதன்்படி 6 
பைாழி்கள் பசம்பைாழி தகுதிமய 

ப்பற்றுள்ைன. அமவ, தமிழ(2004), சைஸ்கிருதம் 
(2005), பதலுஙகு(2008), ்கன்ன்டம்(2008), 
ைமலயாைம் (2013) ைற்றும் ஒடியா(2014).
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இந்தியாவில் முதன்முமறயா்க 1951இல் 
்பஞ்சாப் ைாநிலத்தில் குடியரசுத் தமலவர் ஆடசி 
நம்டமுமறப் ்படுத்தப்்பட்டது.
1.11.3 நிதி சதார்ந்் அவசரநிமல (சட்டப்பிரிவு 360)

நிதிநிமலத் தன்மை, இந்தியாவின் ்க்டன் 
தன்மை ைற்றும் இந்தியாவின் ்பகுதி்கள் ஆ்பத்தில் 
இருந்தால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 360ன் கீழ 
குடியரசுத் தமலவர் நிதிசார்ந்த அவசரநிமலமயப் 
பிறப்பிக்கலாம். இந்த வம்கயான அவசர 
நிமலயில் ைத்திய-ைாநில அரசு ஊழியர் எந்த 
வகுப்பினராயினும் அவர்்கைது ஊதியம், ்படி்கள் 
ைற்றும் உச்சநீதிைன்ற, உயர்நீதிைன்ற நீதி்பதி்கள் 
உட்ப்ட அமனவரது ஊதியமும் குடியரசுத் 
தமலவரின் ஓர் ஆமணயின் மூலம் குமறக்கப்்படும். 
இந்த வம்கயான அவசரநிமல இந்தியாவில் 
இதுவமர அறிவிக்கப்்ப்டவில்மல.

 1.12  அரசியலமைப்புச் சட்டததிருத்ம்
’அபைணடபைணட’ (Amendment) எனும் பசால் 

ைாற்றம், வைம்்படுத்துதல், ைற்றும் சிறு ைாறுதல் 
என்்பமதக குறிககிறது. வழக்கைா்க இச்பசால் 
ஒரு நாடடின் அரசியலமைப்பில் பசய்யப்்படும் 
ஒன்று அல்லது அதற்குவைற்்பட்ட ைாற்றங்கமைக 
குறிப்பி்ட ்பயன்்படுத்தப்்படுகிறது. அரசியலமைப்பின் 
சட்டம் ்பகுதி XXல் 368வது சட்டப்பிரிவு, 
அரசியலமைப்பிமன சட்ட திருத்தம் பசய்வதில் 
பின்்பற்றப்்படும் முமற்கள் ைற்றும் திருத்தம் 
பசய்வதில் நா்டாளுைன்றத்தின் அதி்காரங்கள் ்பற்றி 
பதரிவிககிறது.

1.12.1  அரசியலமைப்புச் சட்டததிருத்ம் பசயவதில் 
பின்பறறப்படும் வழிமுமற்கள்
நா்டாளுைன்றத்தின் இரு அமவ்களிலும், 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்த ைவசாதா 
அறிமு்கப்்படுத்தப்்ப்ட வவணடும். நா்டாளுைன்றத்தின் 
ஒவபவாரு அமவயிலும், அமவயின் ஒடடுபைாத்த 
உறுப்பினர்்களில் ப்பரும்்பான்மையான 
உறுப்பினர்்கள் ைற்றும் அமவககு வந்து, 
வாக்களித்தவர்்களில் 3 ல் 2 ்பஙகுககு குமறயாைல் 
ைவசாதாவிற்கு ஆதரவா்க வாக்களித்தால் ைடடுவை, 
குடியரசுத்தமலவரின் ஒப்புதலுக்கா்க அனுப்்பப்்ப்ட 
வவணடும். குடியரசுத் தமலவர் ஒப்புதல் 
அளித்தபின் ைவசாதா திருத்தப்்பட்டச் பசாற்்களு்டன் 
அரசியலமைப்பில் ஏற்றுகப்காள்ைப்்படும். 
நா்டாளுைன்றத்தால் ைடடுவை அரசியலமைப்பு 
சட்டத் திருத்தத்மதக ப்காணடுவரமுடியும். ைாநில 
சட்ட ைன்றத்தால் அரசியலமைப்பில் எந்தபவாரு 
சட்டத்திருத்தத்மதயும் ப்காணடுவர முடியாது.

1.12.2 அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்ததின் வம்க்கள்
அரசியலமைப்பின் 368வது சட்டப்பிரிவு 

மூன்று வம்க்களில் அரசியலமைப்புச் 
சட்டத்திருத்தங்கமைச் பசய்ய வழிவகுககிறது. 
அதாவது நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 
ப்பரும்்பான்மை ைற்றும் பைாத்த ைாநிலங்களில் 
்பாதிககும் வைற்்பட்ட ைாநிலங்களின் எளிய அறுதிப் 
ப்பரும்்பான்மையு்டன் திருத்தம் வைற்ப்காள்ைலாம். 
ஆனால் சில அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு்கமைத் 
திருத்துவதற்கு நா்டாளுைன்றத்தின் எளிய அறுதி  
ப்பரும்்பான்மை வதமவ என அரசியலமைப்புச் 
சட்டம் வகுத்துள்ைது. அதாவது, நா்டாளுைன்றத்தின் 
இருஅமவ்களிலும் வந்திருந்து, வாக்களித்த 
ப்பரும்்பான்மை உறுப்பினர்்கள் மூலம் சாதாரண 
சட்டைன்ற நம்டமுமற வ்பால் பசய்யப்்பட்ட 
அரசியலமைப்புத் திருத்தங்கள், திருத்தங்கைா்கக 
்கருதப்்ப்டைாட்டாது. 368வது சட்டப்பிரிவும் இதமன 
ஏற்்காது. ஆம்கயால் அரசியலமைப்பிமன மூன்று 
வழி்களில் ைடடுவை திருத்தமுடியும்.
1.  நா்டாளுைன்றத்தின் சாதாரண அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.
2.  நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மை மூலம் திருத்தப்்படுதல்.
3.  நா்டாளுைன்றத்தின் சிறப்பு அறுதிப் 

ப்பரும்்பான்மையு்டன் ்பாதிக்கும் வைற்்பட்ட ைாநில 
சட்டைன்றங்களின் ஒப்புதமலப் ப்பறுவதன் 
மூலம் திருத்தப்்படுதல்.

அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன் 
42வது சட்டத்திருத்தம் 
'சிறிய அரசியலமைப்பு' என 
அறியப்்படுகிறது.

 1.13   அரசியலமைப்பு சீர்திருத்க் 
குழுக்்கள்

அரசியலமைப்பு பசயல்்பாடு குறித்து ஆய்வு பசய்ய 
2000ஆம் ஆணடில் இந்திய அரசு ஒரு தீர்ைானத்தின் 
்படி திரு M.N. பவங்க்டாசலய்யா தமலமையில் 
அரசியலமைப்புச் சட்ட பசயல்்பாடடிற்்கான வதசிய 
சீராய்வு ஆமணயம் ஒன்மற அமைத்தது.
அரசின் ்பல்வவறு நிமல்கள், அவற்றிற்கிம்டவயயான 
பதா்டர்பு ைற்றும் ்பங்களிப்பு்கள் குறித்துப் புதிய 
வநாக்கத்வதாடு ஆராய ஏப்ரல் 2007ஆம் 
ஆணடு மூன்று உறுப்பினர்்கமைக ப்காண்ட  
M.M. பூஞ்சி தமலமையில் அப்வ்பாமதய அரசு ஓர் 
ஆமணயத்மத அமைத்தது.

10th_Civics_Unit 1_TM.indd   193 07-05-2019   16:51:14



194இந்திய அரசியலமைப்பு

    ்கமலச்பசதாற்கள்
மு்கப்புமர Preamble the introduction to the constitution of India

சையச் சதார்பறற 
அரசு

Secular state a state which protects all religions equally

பதாகுபதாடு Discrimination unfair treatment of a person or group

நீதிப்்பரதாமை Writ written command of court

இமறயதாணமை Sovereignty supreme power or authority

பதாரம்பரியம் Heritage something handed down from one’s ancestors

்ன்னதாடசி Autonomy independence in one’s thoughts or actions

உ்டனடி Imminent coming up

பிர்க்டனம் Proclamation an announcement

ைதிப்பீடு

I.  சரியதான விம்டமயத 
்்ர்ந்ப்டுக்்கவும்.

1.  கீழ்காணும் வரிமசயில் 
’மு்கவுமர’ ்பற்றிய சரியான 
பதா்டர் எது?

அ)  குடியரசு, ஜனநாய்க, 
சையச் சார்்பற்ற, சைதர்ை, இமறயாணமை.

ஆ)  இமறயாணமை, சைதர்ை, சையச் சார்்பற்ற, 
குடியரசு, ஜனநாய்க.

இ)  இமறயாணமை, குடியரசு, சையச் சார்்பற்ற, 
சைதர்ை, ஜனநாய்க.

ஈ)  இமறயாணமை, சைதர்ை, சையச் சார்்பற்ற, 
ஜனநாய்க, குடியரசு.

2.  இந்திய அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர எத்தமன 
முமற திருத்தப்்பட்டது?

அ) ஒரு முமற  ஆ) இரு முமற
இ) மூன்று முமற  ஈ) எப்ப்பாழும் இல்மல

பதா்டச்சுருக்்கம்
�	அமைச்சரமவ திட்டககுழு 1946ன் கீழ அமைக்கப்்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சம்பயால் இந்திய 

அரசியலமைப்புச்  சட்டம் உருவாக்கப்்பட்டது.
�	இந்தியா ஒரு இமறயாணமை மிக்க, சைதர்ை, சையச்சார்்பற்ற, ஜனநாய்க, குடியரசு என இந்திய 

அரசியலமைப்பின் மு்கவுமர கூறுகிறது.
�	’சிடடிசன்’ என்ற பசால் ‘சிவிஸ்’ என்ற இலத்தின் பசால்லிலிருந்து ப்பறப்்பட்டது. இதன் ப்பாருள் ஒரு ந்கர 

அரசில் வசிப்்பவர் என்்பதாகும்.
�	Dr. B.R. அம்வ்பத்்கரின் கூற்றுப்்படி 32வது சட்டப்பிரிவு 'அரசியலமைப்பின் இதயம் ைற்றும் ஆன்ைா' ஆகும்.
�	இந்திய அரசியலமைப்பில் அடிப்்பம்ட ்க்டமை்கள், முன்னாள் வசாவியத் யூனியன் (USSR) 

அரசியலமைப்பிலிருந்து வசர்க்கப்்பட்டன.
�	2004ல் இந்திய அரசு பைாழி்கமை வம்கப்்படுத்த முடிவு பசய்து புதிய வம்க்கைா்க  பசம்பைாழி்கமை 

அறிவித்தது.
�	அரசியலமைப்பு ்பகுதி XX ல் 368வது சட்டப்பிரிவு, அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பசய்வதில் 

அரசியலமைப்பு திருத்த நம்டமுமற்கள் ைற்றும் அது குறித்து நா்டாளுைன்றத்தின் அதி்காரங்கள் ்பற்றி 
விவரிககிறது.
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3.  இந்திய அரசியலமைப்பு, தனது குடிைக்களுககு 
எந்த வம்க குடியுரிமைமய வழஙகுகிறது?

அ) இரடம்ட குடியுரிமை
ஆ) ஒற்மற குடியுரிமை
இ)  சில ைாநிலங்களில் ஒற்மற குடியுரிமை 

ைற்ற ைாநிலங்களில் இரடம்ட குடியுரிமை
ஈ) வைற்்கண்டமவ்களில் எதுவுமில்மல

4.  ஒரு பவளிநாட்டவர், கீழக்காணும் எதன் மூலம் 
இந்திய குடியுரிமை ப்பறமுடியும்?

அ) வம்சாவளி ஆ) ்பதிவு
இ) இயல்புரிமை ஈ) வைற்்கண்ட அமனத்தும்.

5.  ைாறு்பட்ட ஒன்மறக ்கணடுபிடி.
அ) சைத்துவ உரிமை
ஆ) சுரண்டலுகப்கதிரான உரிமை
இ) பசாத்துரிமை
ஈ) ்கல்வி ைற்றும் ்கலாச்சார உரிமை

6.  கீழக்காண்பவற்றில் ஒன்று, அடிப்்பம்ட 
உரிமைமயப் ்பயன்்படுத்துவதற்கு உதாரணம் 
இல்மல.

அ)  ்கர்நா்ட்காவிலிருந்து, வ்கரைா 
்பணமண்களில் வவமலயாட்கள் 
்பணிபசய்தல் 

ஆ)  கிறித்துவ சையககுழு, பதா்டர்ச்சியா்க, 
்பள்ளி்கமை அமைத்தல்

இ)  ஆண, ப்பண இரு்பாலரும் 
அரசுப்்பணி்களுககு சை ஊதியம் ப்பறுதல்

ஈ)  ப்பற்வறார்்களின் பூர்வீ்க பசாத்து்கள் 
அவர்்கைது பிள்மை்களுககுச் பசல்லுதல்

7.  இந்தியக குடிைக்களின் அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் 
ைறுக்கப்்பட்டால் அவர்்கள்  ஐ 
அணுகி தங்கைது அடிப்்பம்ட உரிமை்கமைப் 
ப்பறலாம்.

அ) நா்டாளுைன்றம்
ஆ) தமலமை வழககுமரஞர்
இ) இந்தியக குடியரசு தமலவர்
ஈ) இந்திய உச்ச நீதிைன்றம்

8.  பின்வருவனவற்றுள் எந்த உரிமை  
Dr. B.R. அம்வ்பத்்கர் அவர்்கைால் 'இந்திய 
அரசியலமைப்பின் இதயம் ைற்றும் ஆன்ைா' என 
விவரிக்கப்்பட்டது?

அ) சைய உரிமை
ஆ) சைத்துவ உரிமை
இ)  அரசியலமைப்புககுட்படடு தீர்வு ்காணும் 

உரிமை
ஈ) பசாத்துரிமை

9.  அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் எவவாறு 
நிறுத்திமவக்கப்்ப்ட முடியும்?

அ) உச்சநீதி ைன்றம் விரும்பினால்
ஆ)  பிரதை ைந்திரியின் ஆமணயினால்
இ)  வதசிய அவசரநிமலயின் வ்பாது குடியரசு 

தமலவரின் ஆமணயினால்
ஈ) வைற்்கண்ட அமனத்தும்

10.  நைது அடிப்்பம்ட ்க்டமை்கமை 
இ்டமிருந்து ப்பற்வறாம்.

அ) அபைரிக்க அரசியலமைப்பு
ஆ) ்கன்டா அரசியலமைப்பு
இ) ரஷயா அரசியலமைப்பு
ஈ) ஐரிஷ அரசியலமைப்பு

11.  வழி்காடடும் பநறிமுமற்கள் எம்முமறயில் 
வம்கப்்படுத்தப்்படுகின்றன?

அ)  தாராைவாதம் ைற்றும் ்கம்யூனிச 
ப்காள்ம்க்கள்

ஆ) சைதர்ை ைற்றும் ்கம்யூனிச ப்காள்ம்க்கள்
இ)  தாராைவாதம், ்காந்திய ைற்றும் ்கம்யூனிச 

ப்காள்ம்க்கள்
ஈ)  சைதர்ை, ்காந்திய ைற்றும் தாராைக 

ப்காள்ம்க்கள்

12.  எந்த பிரிவின் கீழ நிதிநிமல அவசரநிமலமய 
அறிவிக்க முடியும்?

அ) சட்டப்பிரிவு 352 ஆ) சட்டப்பிரிவு 356
இ) சட்டப்பிரிவு 360 ஈ) சட்டப்பிரிவு 368

13.  இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவில் 
அரசியலமைப்பு திருத்தும் நம்டமுமற குறித்து 
தரப்்படடுள்ைது?

அ) சட்டப்பிரிவு 352 ஆ) சட்டப்பிரிவு 356
இ) சட்டப்பிரிவு 360 ஈ) சட்டப்பிரிவு 368

14.  எந்தக குழுக்கள் / ்கமிஷன்்கள் ைத்திய-ைாநில 
உறவு்கள் ்பற்றி ்பரிந்துமர பசய்தன? 

1. சர்க்காரியா குழு
2. ராஜைன்னார் குழு
3. M.N. பவங்க்டாசமலயா குழு
 கீவழ ப்காடுக்கப்்படடுள்ை  குறியீடு்களிலிருந்து 
சரியான விம்டமயத் வதர்ந்பதடு
அ) 1, 2 & 3  ஆ) 1 & 2
இ) 1 & 3  ஈ) 2 & 3
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II. ்்கதாடிட்ட இ்டதம் நிரப்பு்க
1.  முதன் முதலில் அரசியலமைப்பு எனும் ப்காள்ம்க 

 ல் வதான்றியது.
2.  அரசியல் நிர்ணய சம்பயின் தற்்காலி்க

தமலவரா்க  வதர்ந்பதடுக்கப்்பட்டார்.
3.  இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுகப்காள்ைப்்பட்ட

நாள் ைற்றும் ஆணடு
4. வ்பராமண்கள் சட்டப்பிரிவு 32-ல்

குறிப்பி்டப்்படுகின்றன.
5.  இந்திய குடிைக்களுககு அடிப்்பம்ட ்க்டமை்கள்

 பிரிவின் கீழ வழங்கப்்படடுள்ைன.
III. பபதாருதது்க
1.  குடியுரிமைச் சட்டம் - ஜவ்கர்லால் வநரு
2.  மு்கவுமர -  42-வது

அரசியலமைப்புச்
சட்டத்திருத்தம்

3.  சிறிய அரசியலமைப்பு - 1955
4.  பசம்பைாழி - 1962
5.  வதசிய அவசரநிமல - தமிழ
IV. குறுகிய விம்ட ்ரு்க
1. அரசியலமைப்பு என்றால் என்ன?
2. குடியுரிமை என்்பதன் ப்பாருள் என்ன?
3.  எத்தமன வம்கயான அடிப்்பம்ட

உரிமை்கள், இந்திய அரசியலமைப்்பால்
்படடியலி்டப்்படுகின்றன?

4. நீதிப்வ்பராமண (Writ) என்றால் என்ன?
5.  இந்தியாவின் பசம்பைாழி்கள் எமவ?
6. வதசிய அவசரநிமல என்றால் என்ன?
7.  ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசு்களுககு

இம்டவயயான உறவு்கமை மூன்று
தமலப்பு்களில் ்படடியலிடு்க.

V. விரிவதான விம்ட ்ரு்க
1.  இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக கூறு்கமை

விைககு்க.
2. அடிப்்பம்ட உரிமை்கமைக குறிப்பிடு்க.
3.  அரசியலமைப்புககுட்படடு தீர்வு ்காணும் உரிமை

்பற்றி எழுது்க.
4.  அடிப்்பம்ட உரிமை்களுககும், அரசு 

பநறிமுமறயுறுத்தும் வ்காட்பாடு்களுககும் 
இம்டவயயான வவறு்பாடு்கமைக குறிப்பிடு்க.

VI. ைதாைவர் பசயல்பதாடு
1.  இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சம்பயின்

உறுப்பினர்்கள் ைற்றும் அவர்்கைது சமூ்க
பின்புலத்மதப் ்பற்றிய த்கவல்்கமைச் வச்கரி.

2.  அரசியலமைப்பு வமரவுககுழுவின் 
உறுப்பினர்்கைது ்ப்டங்கள் ைற்றும் அவர்்கைது 
சமூ்க பின்புலத்மதப் ்பற்றிய த்கவல்்கமைச் 
வச்கரி.

VII. வதாழ்வியல் திறன்
1.  குடிை்கனின் அடிப்்பம்ட உரிமை்கள் ைற்றும்

்க்டமை்கள் அ்டஙகிய ஒரு விைக்கப்்ப்டம் தயார்
பசய்து உன் வகுப்்பமறயில் ்காடசிப்்படுத்து்க.

்ைற்்கதாள் நூல்்கள்

1. D.D. Basu - Introduction of the
Constitution of India, S.C. Sarkar &
Sons (Private) Ltd, 1982.

2. PM Bakshi - The Constitution of India,
Universal Law Publishing - an imprint of
LexisNexis, 2018.
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அறிமுகம்
இந்திய நாட்டின் உயரந்்த அரசாங்க அமைப்பு 

ைத்திய அரசு ஆகும். இ்தன் ்தமைமைய்கம் 
புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அரசியைமைப்பின் பகுதி V இல் 52 மு்தல்  
78 வமரயிைான சட்்டப்பிரிவு்கள ைத்திய அரசின் 

நிரவா்கம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. நைது அரசியைமைப்புச் 
சட்்டம் ைக்க்ளாட்சி அடிப்பம்டயிைான அரசாங்கத்ம்த 
நைககு வழஙகுகிறது. இந்திய அரசியைமைப்மப 
உருவாககியவர்கள இந்தியாவின் பரந்்த ைற்றும் 
பன்மு்கத் ்தன்மைமயக ்கருத்தில் க்காண்டு 
இந்தியாவிற்கு கூட்்டாட்சி முமறயிைான அரமச 
வழஙகியுள்ளனர.

�	குடியரசுத் ்தமைவர ைற்றும் துமைக குடியரசுத் ்தமைவர ஆகியயாரின் 
அதி்காரங்கம்ளப் பற்றி அறி்தல்

�	பிர்தை அமைச்சர ைற்றும் அமைச்சரமவ பற்றி அறி்தல்
�	ைக்க்ளமவ ைற்றும் ைாநிைங்க்ளமவ பற்றி புரிந்துக்காளளு்தல்
�	உச்ச நீதிைன்றம் பற்றி அறி்தல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

238 உறுப்பினர்கள (இந்தியாவின் 
ைாநிை சட்்டைன்றங்க்ளால் 
ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்டவர்கள)

12 உறுப்பினர்கள (குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியைனம் 

கசயயப்பட்்டவர்கள)

543 உறுப்பினர்கள 
ைக்க்ளால் 

ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்டவர்கள

ைத்திய அரசு

நீதித்துமறசட்்டைன்றம்நிரவா்கம்

இந்தியக குடியரசுத் 
்தமைவர நா்டாளுைன்றம் இந்திய உச்சநீதிைன்றம்

இந்தியத் ்தமைமை நீதிபதி

ைற்ற நீதிபதி்கள

ைக்க்ளமவ 
(யைாக சபா)

ைாநிைங்க்ளமவ 
(ராஜய சபா)

துமைக குடியரசுத் 
்தமைவர

பிர்தை அமைச்சர

அமைச்சரமவக 
குழு

2 உறுப்பினர்கள குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியமிக்கப்பட்்ட 

ஆஙகியைா-இந்தியர்கள

மத்திய அரசு

அலகு - 2
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ைத்திய அரசு மூன்று அங்கங்கம்ளக 
க்காண்்டது. அமவ நிரவா்கம், சட்்டைன்றம், 
நீதித்துமற ஆகியனவாகும். ைத்திய நிரவா்கம், 
குடியரசுத் ்தமைவர, துமைக குடியரசுத் ்தமைவர, 
பிர்தை அமைச்சமரத் ்தமைவரா்கக க்காண்்ட 
அமைச்சரமவக குழு ைற்றும் இந்திய அரசின் 
்தமைமை வழககுமரஞர ஆகியயாமர 
உள்ள்டககியது ஆகும். ைத்திய சட்்டைன்றம் 
நா்டாளுைன்றம் என்றமழக்கப்படுகிறது. இது 
இரண்டு அமவ்கம்ளக க்காண்்டது. அமவ 
ைாநிைங்க்ளமவ (ராஜய சபா) ைற்றும் ைக்க்ளமவ 
(யைாக சபா) ஆகியனவாகும். ைத்திய நீதித்துமற 
உச்சநீதிைன்றத்ம்தக க்காண்டுள்ளது.

 2.1  இந்தியக குடியரசுத் தலலவர்
ந ை து 

அ ர சி ய ை ம ை ப் பு ச் 
ச ட் ்ட ம் 
ந ா ்ட ா ளு ை ன் ற 
மு ம ற யி ை ா ன 
அ ர ச ா ங ்க த் ம ்த 
ந ை க கு 
அ ளி த் து ள ்ள து . 
ைத்திய அரசின் 
நிரவா்கத் ்தமைவர 
கு டி ய ர சு த் 
்தமைவர ஆவார. 
அவரகபயர்ளவில் 
நிரவா்க அதி்காரம் கபற்றவர ஆவார. அவர 
இந்தியாவின் மு்தல் குடிை்கன் ஆவார. அவர 
முப்பம்ட்களின் ்தமைமை ்த்ளபதியா்கச் 
கசயல்படுகிறார. நீதித்துமறமய அமைககும் 
கபாறுப்பு அவருககு உண்டு. அரசியைமைப்புச் 
சட்்டப்பிரிவு 53ன் படி குடியரசுத் ்தமைவர 
யநரடியா்கயவா, அல்ைது அவரும்டய சாரநிமை 
அலுவைர்கள மூைைா்கயவா ைத்திய அரசின் நிரவா்க 
அதி்காரங்கம்ள அரசியைமைப்பின் படி 
கசயல்படுத்துகிறார.
2.1.1  குடியரசுத் தலலவருககோன நதர்தலில் 

ந�ோட்டியிடுவதறகோன தகுதிகள்
குடியரசுத் ்தமைவர யவட்பா்ளருக்கான 

்தகுதி்கம்ள அரசியைமைப்புச் சட்்டம் வகுத்துள்ளது.
�	இந்தியக குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
�	35 வயது பூரத்தி அம்டந்்தவரா்க இருத்்தல் 

யவண்டும்.
�	ைத்திய அரசியைா, ைாநிை அரசியைா அல்ைது 

உள்ளாட்சி அமைப்பு்களியைா ஊதியம் கபறும் 
ப்தவியில் இருத்்தல் கூ்டாது.

Dr. ராயேந்திர பிரசாத்
(மு்தல் குடியரசுத் ்தமைவர)

�	ைக்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்்கான 
்தகுதியிமனப் கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

�	அவரின் கபயமரக குடியரசுத் ்தமைவமரத் 
ய்தரந்க்தடுககும் வாக்கா்ளரக குழுவிலுள்ள பத்து 
வாக்கா்ளர்கள முன்கைாழியவும் யைலும் பத்து 
வாக்கா்ளர்கள வழிகைாழியவும் யவண்டும்.
குடியரசுத் ்தமைவர பாரளுைன்ற 

உறுப்பினரா்கயவா அல்ைது சட்்ட ைன்ற 
உறுப்பினரா்கயவா ப்தவி வகிக்கக கூ்டாது. 
ஒருயவம்ள ப்தவி வகிககும் பட்சத்தில் குடியரசுத் 
்தமைவரா்க அவர ப்தவி ஏற்கும் நாளில் அப்ப்தவி 
்காலியான்தா்கக ்கரு்தப்படும்.

2.1.2 குடியரசுத் தலலவருககோனத் நதர்தல் 
குடியரசுத் ்தமைவர, ஒற்மற ைாற்று வாககு 

மூைம் விகி்தாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின் படி 
வாக்கா்ளர குழுைத்்தால் ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகிறார.

வாக்கா்ளர குழுைம் என்பது ைாநிைங்க்ளமவ 
ைற்றும் ைக்க்ளமவயின் ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்ட 
உறுப்பினர்கள, அமனத்து ைாநிை சட்்டைன்ற 
உறுப்பினர்கள, ய்தசிய ்தமைந்கர க்டல்லி, ைற்றும் 
புதுச்யசரியின் ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்ட உறுப்பினர்கள 
ஆகியயாமர உள்ள்டககிய்தாகும். குடியரசுத் 
்தமைவரா்கத்  ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்ட ஒருவருககு  
உச்சநீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதி ப்தவியயற்பு 
உறுதிகைாழி கசயது மவககிறார. குடியரசுத் 
்தமைவரின் ப்தவிக்காைம் ஐந்து ஆண்டு்க்ளாகும். 
அவர மீண்டும் ய்தரந்க்தடுக்கப்ப்ட ்தகுதி உம்டயவர 
ஆவார.

புதுதில்லியில் உள்ள 
ராஷ்டிரபதி பவன் - குடியரசுத் 
்தமைவரின் இல்ைம் ஆகும். 
அவரும்டய இல்ைம் ைற்றும் 
அலுவை்கம் இரண்டும் ஒயர 

்கட்்ட்டத்தில் அமைந்துள்ளன. இருந்்த யபாதிலும் 
அவருககு இருப்பி்டத்து்டன் கூடிய அலுவை்கங்கள 
யைலும் இரண்டு இ்டங்களில் உள்ளன. அஙகு 
வரு்டத்திற்கு ஒரு முமற கசன்று ்தன்னும்டய 
அலுவை்க பணி்கம்ள அவர யைற்க்காளகிறார. 
அமவ்கள சிம்ைாவில் உள்ள ரிட்ரீட் ்கட்்ட்டம் (The 
Retreat Building) ைற்றும் மை்தராபாத்தில் உள்ள 
ராஷ்டிரபதி நிமையம் ஆகும். இமவ்களில் ஒன்று 
வ்டககிலும் ைற்கறான்று க்தற்கிலும் அமைந்துள்ளது. 
இது நாட்டின் ஒற்றுமைமயயும், ைக்களின் 
பல்யவறுபட்்ட ்கைாச்சாரத்தின் ஒற்றுமைமயயும் 
பமறசாற்றுகின்றது.
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நிமைமய ஆயவு கசயய ஓர ஆமையத்ம்த 
நியமிககும் அதி்காரம் கபற்றவர ஆவார. 
முப்பம்ட்களின் ்தமைமை ்த்ளபதியான குடியரசுத் 
்தமைவர, இராணுவப் பம்ட, ்கப்பற் பம்ட, விைானப் 
பம்ட ்த்ளபதி்கம்ள நியைனம் கசயகிறார.

சட்்டமன்்ற அதிகோரஙகள்
குடியரசுத் ்தமைவர நா்டாளுைன்றத்தின் ஒரு 

முககிய அங்கைா்கத் தி்கழ்கிறார. கபாதுத் ய்தர்தலுககுப் 
பின்னர நா்டாளுைன்றத்தின் புதிய கூட்்டத்க்தா்டமர 
இவர உமரயாற்றி துவககி மவககிறார. யைலும் 
ஒவகவாரு ஆண்டின் நா்டாளுைன்றத்தின் மு்தல் 
கூட்்டம் இவரும்டய உமரயு்டன் துவஙகுகிறது. 
குடியரசுத் ்தமைவர ஆண்டுககு இரண்டுமுமற 
நா்டாளுைன்றத்ம்தக  கூட்டுகிறார.

அவர நா்டாளுைன்றத்தின் எந்்தகவாரு 
அமவயிலும் ஒரு சட்்ட ையசா்தா நிலுமவயில் 
இருந்்தாலும் அது குறித்து கசயதி அனுப்பைாம். 
குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் கபற்ற பின்னயர 
அமனத்து ையசா்தாக்களும் சட்்டைாகின்றன. நிதி 
ையசா்தாமவக குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் இன்றி 
நா்டாளுைன்றத்தில் அறிமு்கம் கசயயமுடியாது. 
நா்டாளுைன்றத்தின் இரு அமவ்கம்ளயயா அல்ைது 
ஏய்தனும் ஒரு அமவயின் கூட்்டத்ம்தயயா 
குடியரசுத்்தமைவர முடிவுககுக க்காண்டுவரைாம். 
ைக்க்ளமவயின் ஐந்து ஆண்டு்காைம் முடியும் 
முன்னயர அ்தமனக ்கமைககும் அதி்காரமும் 
இவருககு உண்டு.

்கமை, இைககியம், அறிவியல், விம்ளயாட்டு, 
ைற்றும் சமூ்கப் பணி ஆகிய துமற்களில் சிறந்து 
வி்ளஙகும் 12 நபர்கம்ளக குடியரசுத் ்தமைவர 
ைாநிைங்க்ளமவககு நியமிககிறார. யைலும் 
ஆஙகியைா-இந்தியர சமூ்கத்ம்தச் யசரந்்த  
2 நபர்கம்ள ைக்க்ளமவயில் யபாதுைான 
பிரதிநிதித்துவம் இல்மை என்று ்கருதும்பட்சத்தில் 
குடியரசுத் ்தமைவர நியமிககிறார.

நிதி அதிகோரஙகள்
நிதி ையசா்தா, குடியரசுத் ்தமைவரின் 

பரிந்துமரககுப் பின்னயர நா்டாளுைன்றத்தில் 
அறிமு்கப்படுத்்தப்படும். ைத்திய அரசின் ஆண்டு வரவு 
கசைவுத் திட்்டத்திமனக குடியரசுத் ்தமைவரின் 
அனுைதி கபற்ற பின்னயர ைத்திய நிதி அமைச்சர 
ைக்க்ளமவயில் சைரப்பிககிறார. இந்திய 
அரசியைமைப்புச் சட்்டம் இந்திய அவசர்காை 
நிதியிமனக குடியரசுத் ்தமைவரி்டம் அளித்துள்ளது. 
அவரின் பரிந்துமர இன்றி எந்்தகவாரு ைானியக 
ய்காரிகம்கமயயும் க்காண்டுவர முடியாது. 
இந்தியாவின் அவசர நிதியிலிருந்து அரசின் 

2.1.3 குடியரசுத் தலலவரின் அதிகோரஙகள்
குடியரசுத் ்தமைவரின் அதி்காரங்கள ைற்றும் 

பணி்கம்ளப் பின்வரும் ்தமைப்பு்களின் கீழ் 
விரிவா்க வம்கப்படுத்்தப்பட்டுள்ளன.

நிர்வோக அதிகோரஙகள்
இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டம் ைத்திய அரசின் 

அமனத்து நிரவா்க அதி்காரங்கம்ளயும் குடியரசுத் 
்தமைவருககு வழஙகுகிறது. அரசியைமைப்பு 
சட்்டப்பிரிவு 77ன் படி ைத்திய அரசின் ஒவகவாரு 
நிரவா்க ந்டவடிகம்கயும் குடியரசுத் ்தமைவரின் 
கபயராயையய யைற்க்காள்ளப்ப்ட யவண்டும். 
நிரவா்கம் திறம்ப்ட கசயல்ப்ட  முககிய 
அலுவை்கங்களுக்கானப் பை நியைனங்கம்ளக 
குடியரசுத் ்தமைவர யைற்க்காளகிறார.

இந்தியக குடியரசுத் தலலவர்களின் �ட்டியல்
1. திரு. ராயேந்திர பிரசாத் 1950 - 1962
2. திரு. சரவபளளி ரா்தாகிருஷ்ைன் 1962 - 1967
3. திரு. ோகிர உயசன் 1967 - 1969
4. திரு. வி.வி. கிரி 1969 - 1974
5. திரு. பகருதீன் அலி அைைத் 1974 - 1977
6. திரு. நீைம் சஞ்சீவி கரட்டி 1977 - 1982
7. திரு. கியானி கேயில் சிங 1982 - 1987
8. திரு. ஆர. கவங்க்டராைன் 1987 - 1992
9. திரு. சங்கர ்தயாள சரைா 1992 - 1997
10. திரு. ய்க.ஆர. நாராயைன் 1997 - 2002
11. திரு. அ.ப.ே. அப்துல் ்கைாம் 2002 - 2007
12. திருைதி பிரதீபா பாட்டீல் 2007 - 2012
13. திரு. பிரனாப் மு்கரஜி 2012 - 2017
14. திரு. ராம் நாத் ய்காவிந்த் 2017 மு்தல் 

பிர்தை அமைச்சமரயும், ைற்ற 
அமைச்சர்கம்ளயும் குடியரசுத் ்தமைவர 
நியமிககிறார. அவர பிர்தை அமைச்சரின் 
ஆயைாசமனப் படி அமைச்சரமவ 
உறுப்பினர்களுககு துமற்கம்ள ஒதுககீடு 
கசயகிறார.  இந்தியாவின் மி்க முககிய ப்தவி்க்ளான 
ைாநிை ஆளுநர்கள, உச்ச நீதிைன்ற ைற்றும் உயர 
நீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதி்கள, இ்தர நீதிபதி்கள, 
இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞர, 
்தமைமைக ்கைககு ்தணிகம்கயா்ளர, இந்தியத் 
்தமைமை ய்தர்தல் ஆமையர ைற்றும் இரண்டு 
ய்தர்தல் ஆமையர்கள, ைத்திய அரசுப் பணியா்ளர 
ய்தரவாமையத்தின் ்தமைவர ைற்றும் இ்தர 
உறுப்பினர்கள, ைற்ற நாடு்களுக்கான தூ்தர்கள 
ைற்றும் உயர ஆமையர்கள ஆகியயாமர 
குடியரசுத் ்தமைவர நியைனம் கசயகிறார.

குடியரசுத் ்தமைவர, ்தாழ்த்்தப்பட்்ட, 
பழஙகுடியின ைற்றும் பிற்படுத்்தப்பட்்ட பிரிவினரின் 
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எதிரபாரா்த கசைவினங்கம்ள யைற்க்காளளும் 
அதி்காரம் அவருககு ைட்டுயை உண்டு. ஒவகவாரு 
ஐந்து ஆண்டு்களுககும் ஒரு நிதிககுழுவிமன 
அமைககிறார. அல்ைது ைத்திய, ைாநிை அரசு்களின் 
வருவாமய பகிரந்து க்காள்ள ைாநிைங்கள 
ய்காரிகம்க மவககும் பட்சத்தில் முன்கூட்டியய 
நிதிக குழுவிமன அவர அமைககிறார.
நீதி அதிகோரஙகள்

இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தின் 72-வது 
சட்்டப்பிரிவு நீதிைன்றத்்தால் ்தண்்டமன கபற்ற 
ஒருவரின் ்தண்்டமனமயக குமறக்கவும், 
ஒத்திமவக்கவும், ்தண்்டமனயிலிருந்து 
விடுவிக்கவும், ைன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் 
்தமைவருககு அதி்காரம் வழஙகியுள்ளது. 
நீதிைன்றத்்தால் வழங்கப்பட்்ட அமனத்து 
்தண்்டமன்கள, ைத்திய சட்்டத்திற்கு எதிரா்கச் 
கசயல்பட்்ட்தால் வழங்கப்பட்்ட ்தண்்டமன்கள, ைரை 
்தண்்டமன்கள ஆகியன இவற்றுள அ்டஙகும். இவர 
்தன்னும்டய அதி்காரத்ம்தச் கசயல்படுத்துவதில் 
(நா்டாளுைன்றத்்தால் அவருககு எதிரா்க அரசியல் 
குற்றச்சாட்டு க்காண்டு வரும் யபாது ்தவிர) எந்்த 
நீதிைன்றத்திற்கும்  பதில் அளிக்க யவண்டிய 
அவசியமில்மை.
இரோணுவ அதிகோரஙகள்

ைத்திய பாது்காப்புப் பம்டயின் ்தமைமைத் 
்த்ளபதி என்ற அதி்காரத்ம்தச் சட்்டப்பிரிவு 53(2) 
குடியரசுத் ்தமைவருககு வழஙகியுள்ளது. அவர 
சட்்டத்தின்படி இராணுவத்ம்த வழிந்டத்துகிறார. 
எனயவ அவர பாது்காப்புப் பம்டயின் ்தமைமைத் 
்த்ளபதி என அறியப்படுகிறார. இ்தன் மூைம் ைற்ற 
நாடு்களின் மீது யபார அறிவிக்கவும், அமைதிமய 
ஏற்படுத்்தவும் அவர அதி்காரம் கபற்றவர ஆவார.
இரோஜதந்திர அதிகோரஙகள்

கவளிநாடு்களுக்கான இந்திய தூ்தர்கம்ளக 
குடியரசுத் ்தமைவர நியமிப்பய்தாடு ைட்டுைல்ைாைல் 
அவர இந்தியாவுக்கான கவளிநாட்டுத் 
தூ்தர்கம்ளயும் வரயவற்கிறார. 
கவளிநாடு்களுக்கான அமனத்து 
உ்டன்படிகம்க்களும் ஒப்பந்்தங்களும் குடியரசுத் 
்தமைவரின் கபயராயையய நம்டகபறுகின்றன.
ந�ருககடி நிலல அதிகோரஙகள்
�	கநருக்கடி நிமைமய அறிவிககும் அதி்காரத்ம்த 

இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டம் குடியரசுத் 
்தமைவருககு வழஙகியுள்ளது. அமவ்கள 
பின்வருவன: யபார, கவளிநாட்டு ஆககிரமிப்பு, 
ஆயு்தயைந்திய கி்ளரச்சி ஆகிய சூழ்நிமை்களில் 
குடியரசுத் ்தமைவர கநருக்கடி நிமைமய 
அறிவிககும் அதி்காரத்ம்த 352-வது சட்்டப்பிரிவு 
வகுத்துள்ளது.

�	 அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
ஒரு ைாநிை அரசாங்கம் கசயல்ப்டவில்மை 
எனில் அம்ைாநிைத்தில் கநருக்கடி நிமைமய 
அறிவித்து, அம்ைாநிை அரசாங்கத்ம்த 
முடிவுககு க்காண்டுவரும் அதி்காரத்ம்தக 
குடியரசுத் ்தமைவருககு 356வது சட்்டப்பிரிவு  
வழஙகுகிறது.

�	 இந்தியாவின் நிதி நிமையில் திருப்தியின்மை 
்காைப்பட்்டாலும், இந்தியாவின் எந்்த ஒரு 
பகுதியில் ஏ்தாவது ஒரு ்காரைத்திற்்கா்க 
அச்சுறுத்்தல் ஏற்படும் கபாழுதும் 360வது 
பிரிவின்படி குடியரசுத் ்தமைவர நிதி கநருக்கடி 
நிமைமய அறிவிககிறார.

ய்கர்ளா ைற்றும் பஞ்சாப் 
ைாநிைங்களில் அதி்கபட்சைா்க  
9 முமற குடியரசுத் ்தமைவர ஆட்சி 
நம்டமுமறப்படுத்்தப்பட்டுள்ளது.

2.1.4 குடியரசுத் தலலவர் நீககம்
குடியரசுத் ்தமைவர ப்தவி ஏற்ற நாள மு்தல் 

ஐந்து ஆண்டு்கள வமர ப்தவி வகிப்பார. அவர 
்தன்னும்டய பணித்துறப்பு ்கடி்தத்திமன  துமைக 
குடியரசுத் ்தமைவரி்டம் வழங்கைாம். அவர 
சட்்டப்பிரிவு 61-ன் படி அரசியைமைப்மப மீறிய 
குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படுவ்தன் மூைம் ப்தவி 
நீக்கம் கசயயப்ப்டைாம். இவருககு எதிரான 
இககுற்றச்சாட்டு நா்டாளுைன்றத்தின் இரு 
அமவ்களிலும் தீரைானைா்க க்காண்டுவரப்பட்டு 
நிமறயவற்றப்ப்ட யவண்டும். யைலும் அமவககு 
வரும்க புரிந்்தவர்களில் நான்கில் ஒரு பஙகிற்குக 
குமறயாைல் ஆ்தரவு க்தரிவிக்க யவண்டும். 
குடியரசுத் ்தமைவர ்தனது ப்தவிக்காைம் 
முடிந்்தாலும் அவருககுப் பின் ஒருவர ப்தவியயற்கும் 
வமர அப்ப்தவியில் க்தா்டரைாம்.
2.1.5  குடியரசு தலலவரின் தனிச் சலுலககள்
சட்்டப்பிரிவு 361(1) ன் படி குடியரசுத் ்தமைவர 
்தன்னும்டய பணி ைற்றும் அதி்காரத்ம்தச் கசயய 
யவண்டும் என எண்ணுவதிலும் 
கசயல்படுத்துவதிலும் எந்்த நீதிைன்றத்திற்கும் பதில் 
அளிக்க யவண்டிய அவசியமில்மை.

 2.2  துலைக குடியரசுத் தலலவர்
63வது பிரிவின் படி நாட்டின் இரண்்டாவது 

உயரந்்த ப்தவிமயத் துமைக குடியரசுத் ்தமைவர 
வகிககிறார. அலுவை்க முன்னுரிமையின் படி 
குடியரசுத் ்தமைவருககு அடுத்்த ்தர நிமையில் இவர 
உள்ளார. இப்ப்தவி அகைரிக்க துமைக குடியரசுத் 
்தமைவரின் ப்தவிமயப் யபான்றது. நாட்டின் 
அரசாங்க ந்டவடிகம்க்கள க்தா்டரச்சியா்க நம்டகபற 
இப்ப்தவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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2.2.3 துலைக குடியரசுத் தலலவர் �தவி நீககம்
ைக்க்ளமவயின் ஒப்பு்தலு்டன், 

ைாநிைங்க்ளமவயில் கபரும்பான்மையு்டன் 
நிமறயவற்றப்பட்்ட தீரைானத்தின் மூைம் துமைக 
குடியரசுத் ்தமைவமரப் ப்தவியிலிருந்து நீக்கைாம். 
இத்்தம்கய தீரைானம் க்காண்டு வர குமறந்்தபட்சம் 
14 நாட்்களுககு முன்னயர துமைக குடியரசுத் 
்தமைவருககு ஒரு அறிவிப்மப வழங்க யவண்டும்.
2.2.4  துலைக குடியரசுத் தலலவரின் 

நசயல்�ோடுகள்
துமைக குடியரசுத் ்தமைவர அவர வகிககும் 

ப்தவியின் நிமித்்தைா்க ைாநிைங்க்ளமவயின் 
்தமைவரா்க ச் கசயல்படுகிறார. ைாநிைங்க்ளமவயின் 
்தமைவர என்கிற முமறயில் அவர பல்யவறு 
பணி்கம்ள யைற்க்காளகிறார.
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் ந்டவடிகம்க்கம்ள 

முமறப்படுத்துகிறார.
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் ைரபு ஒழுஙகு 

முமற்கம்ளத் தீரைானிககிறார.
�	ைாநிைங்க்ளமவயின் தீரைானம் அல்ைது 

ய்களவி்கம்ள அனுைதிப்பம்த முடிவு கசயகிறார.
�	மி்கப் கபரிய பிரச்சமனயின்யபாது அமவயின் 

ந்டவடிகம்க்கம்ள அவர ஒத்திமவக்கவும் 
அல்ைது முடிவுககுக க்காண்டு வரவும் கசயகிறார.

�	பல்யவறு குழுக்களுககு அ்தனும்டய 
கசயல்பாடு்கள க்தா்டரபா்க அவர வழிமுமற்கம்ள 
வழஙகுகிறார.

�	குடியரசுத் ்தமைவர உ்டல்நைக குமறவால் 
்தனது ்க்டமை்கம்ள ஆற்ற இயைா்த யபாதும் 
அல்ைது நாட்டில் இல்ைா்த யபாதும் துமைக 
குடியரசுத் ்தமைவர, குடியரசுத் ்தமைவரின் 
பணி்கம்ளக ்கவனிப்பார. குடியரசுத் ்தமைவர 
ப்தவியானது, அவரின் ப்தவித்துறப்பு, இறப்பு, 
அரசியைமைப்மப மீறிய குற்றச் சாட்டின் மூைம் 
ப்தவி நீக்கம் ஆகிய ்காரைங்க்ளால் ்காலியாகும் 
யபாது துமைக குடியரசுத் ்தமைவர 
அதி்கபட்சைா்க ஆறு ைா்த ்காைத்திற்கு அவரின் 
பணி்கம்ளக ்கவனிப்பார.

2.2.1  துலைககுடியரசுத் தலலவருககோன 
நதர்தலில் ந�ோட்டியிடுவதறகோன தகுதிகள்

இ ந் தி ய 
அரசியைமைப்புச் சட்்டம் 
து ம ை க கு டி ய ர சு த் 
்த ம ை வ ரு க ்க ா ன 
்தகுதி்கம்ள வகுத்துள்ளது. 

�	இந்தியக குடிை்கனா்க 
இருத்்தல் யவண்டும்.

�	35 வயது பூரத்தி 
அ ம ்ட ந் ்த வ ர ா ்க 
இருத்்தல் யவண்டும்.

�	ைத்திய அரசியைா, 
ைாநிை அரசியைா அல்ைது உள்ளாட்சி 
அமைப்பு்களியைா ஊதியம் கபறும் ப்தவியில் 
இருத்்தல் கூ்டாது.

�	ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்்கான ைற்ற 
்தகுதி்கம்ளப் கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

2.2.2  துலைக குடியரசுத் தலலவர் - நதர்தல் 
மறறும் �தவிககோலம்

சட்்டப்பிரிவு 66(1) ன் படி 
துமைக குடியரசுத் ்தமைவர 
ைக்க்ளால் யநரடியா்க 
ய ்த ர ந் க ்த டு க ்க ப் ப ்ட ா ை ல் 
குடியரசுத் ்தமைவர யபாை 
ைமறமு்கத் ய்தர்தல் மூைம் 
ய ்த ர ந் க ்த டு க ்க ப் ப டு கி ற ா ர . 
நா்டாளுைன்ற இரு அமவ்களின் உறுப்பினர்கம்ள 
உள்ள்டககிய வாக்கா்ளர குழுைத்தின் மூைம் இவர 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகிறார. துமைக குடியரசுத் 
்தமைவரின் ப்தவிக்காைம் ஐந்து ஆண்டு்கள. 
ப்தவிக்காைம் முடியும் முன்னயர பணித்துறப்பு, 
இறத்்தல், பணிநீக்கம் ஆகிய ்காரைங்க்ளால் 
அவரது ப்தவி முடிவுககு வரைாம். அவர மீண்டும் 
துமைக குடியரசுத் ்தமைவரா்கத் ய்தரந்க்தடுககும்  
்தகுதி உம்டயவராவார.

அரசியைமைப்புச் சட்்டம் துமைக குடியரசுத் 
்தமைவர ப்தவிக்கான க்தா்டர வழிமுமற்கம்ள 
நைககு வழங்கவில்மை.  இது யபான்ற 
சூழ்நிமை்களில், துமைக குடியரசுத் 
்தமைவருக்கான ய்தர்தல் முடிந்்தவமரயில் 
விமரவில் ந்டத்்த ந்டவடிகம்க எடுக்கப்படும். புதிய 
துமைக குடியரசு ்தமைவர ய்தரந்க்தடுக்கப்படும் 
வமர ைாநிைங்க்ளமவயின் துமைத் ்தமைவர 
துமைக குடியரசுத் ்தமைவரின் பணி்கம்ளச் 
கசயவார.

Dr. ரா்தாகிருஷ்ைன்
(மு்தல் துமைக

குடியரசுத் ்தமைவர)

குடியரசுத் ்தமைவர ைற்றும் 
துமைக குடியரசுத் ்தமைவர 
ப்தவி்கள ஒயர சையத்தில் ்காலியா்க 
இருககும் பட்சத்தில் உச்சநீதிைன்ற 
்தமைமை நீதிபதி குடியரசுத் 

்தமைவரின் பணி்கம்ளச் கசயைாற்றுவார. 
1969ஆம் ஆண்டு இத்்தம்கய ஒரு நி்கழ்வின் யபாது  
உச்சநீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதி M.ஹி்தயதுல்ைா 
குடியரசுத் ்தமைவரா்க நியமிக்கப்பட்்டார.
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்தமைவமர அவர அமழத்து அரசு அமைக்கக 
கூறைாம். குடியரசுத் ்தமைவர அமைச்சர்களுககுப் 
ப்தவிப் பிரைாைமும், இர்கசியக்காப்புப் பிரைாைமும் 
கசயது மவககின்றார. பிர்தை அமைச்சர ைற்றும் ைற்ற 
அமைச்சர்களின் ஊதியங்கம்ளயும், படி்கம்ளயும் 
நா்டாளுைன்றம் நிரையிககிறது. நா்டாளுைன்ற 
உறுப்பினராய இல்ைா்தவர கூ்ட அமைச்சரா்க 
நியமிக்கப்ப்டைாம். ஆனால் அவர 6 ைா்தங்களுககுள 
நா்டாளுைன்றத்திற்குத் ய்தரந்க்தடுக்கப்படு்தல் 
யவண்டும். அமைச்சர்கள ்தனிப்பட்்ட முமறயிலும், 
ஒட்டு கைாத்்தைா்கவும் ைக்க்ளமவககு 
கபாறுப்பும்டயவர்க்ளாவர.

இந்திய பிரதமர்கள் �ட்டியல்
1. திரு. ேவ்கரைால் யநரு 1947 - 64
2. திரு. ைால் ப்கதூர சாஸ்திரி 1964 - 66
3. திருைதி இந்திரா ்காந்தி 1966 - 77
4. திரு. கைாராரஜி ய்தசாய 1977 - 79
5. திரு. சரண் சிங 1979 - 80
6. திருைதி. இந்திரா ்காந்தி 1980 - 84
7. திரு. ராஜீவ ்காந்தி 1980 - 89
8.  திரு. வி.பி. சிங 1989 - 90
9. திரு. சந்திரயச்கர 1990 - 91
10. திரு. பி.வி. நரசிம்ை ராவ 1991 - 96
11. திரு. அ்டல் பி்காரி வாஜபாய யை 1996
12. திரு. டி. ய்தவ்கவு்டா 1996 - 97
13. திரு. ஐ.ய்க குஜரால் 1997 - 98
14. திரு. அ்டல் பி்காரி வாஜபாய 1998 - 2004
15. திரு. ைன்யைா்கன் சிங 2004 - 14
16. திரு. நயரந்திர யைாடி 2014 மு்தல் 

2.3.1  பிரதம அலமச்சரின் நசயல்�ோடுகளும், 
க்டலமகளும்
அரசியைமைப்பு சட்்டப்பிரிவு 78 பிர்தை 

அமைச்சரின் ்க்டமை்கம்ளப் பற்றிக குறிப்பிடுகிறது.
�	பிர்தை அமைச்சர அமைச்சர்களின் நிமைமய 

அறிந்து அவர்களுககு அரசின் பல்யவறு 
துமற்கம்ள ஒதுககீடு கசயகிறார.

�	்தான் ்தமைமை வகிககும், அமைச்சரமவக 
கூட்்டத்தின் ய்ததி, நி்கழ்ச்சி நிரல் (Agenda) 
குறித்து முடிவு கசயவார.

�	பிர்தை அமைச்சயர அமைச்சரமவயின் ்தமைவர 
ஆவார. ைற்றவர்கள அரசின் துமற்கம்ளப் 
பகிரந்து க்காளளும் ச்க அமைச்சர்கள ஆவர.

�	ய்கபிகனட் கூட்்டம் நம்டகபறா்த கபாழுது பிர்தை 
அமைச்சர ்தனது மூத்்த ச்காக்கள இருவர அல்ைது 
மூவமர இயல்பா்கக ்கைந்்தாயைாசிக்கைாம்.

�	பிர்தை அமைச்சர பல்யவறு துமற்களின் 
பணி்கம்ள யைற்பாரமவயிடுகிறார.

முடிவு வோககு (Casting vote)
ைாநிைங்க்ளமவயில் சட்்ட 

ையசா்தாவின் மீது நம்டகபற்ற 
வாகக்கடுப்பு சைநிமையில் 
இ ரு க கு ம் ப ட் ச த் தி ல் 

அரசியைமைப்புச் சட்்டப்பிரிவு 100ன் படி துமைக 
குடியரசுத் ்தமைவர வாககு அளிக்கைாம். இது 
சட்்ட ையசா்தாவின் ஒப்பு்தலுககு ஒரு வாககு 
ைட்டுயை ய்தமவ என்ற நிமைமயக குறிககிறது. 
ஆம்கயால் அவர இந்்த விருப்புரிமை 
அதி்காரத்ம்தச் சட்்ட ையசா்தாவுககு ஆ்தரவா்கயவா 
எதிரா்கயவா வாக்களிககும் அதி்காரம் கபற்றவர 
ஆவார. அவரும்டய முடிவுககு எதிரப்பு க்தரிவிக்க 
எவருககும் உரிமை இல்மை.

 2.3  பிரதம அலமச்சர்
அ ர சி ய ை ம ை ப் பு ச் 

சட்்டப்பிரிவு 74 (1)
குடியரசுத் ்தமைவருககு 
உ்தவி்டவும், அறிவுமர 
வழஙகி்டவும் பிர்தை 
அ ம ை ச் ச ம ர த் 
்தமைவரா்கக க்காண்்ட 
ஒரு ைத்திய 
அமைச்சரமவக குழு 
இருககும் எனக 
குறிப்பிடுகிறது. குடியரசுத் 
்தமைவர அமைச்சரமவ 
வழஙகும் அறிவுமரமய 
ைறு பரிசீைமனச் கசயயச் கசால்ைைாம். ஆனால் 
ைறுபரிசீைமனககுப் பின்னர அந்்த அறிவுமரயின்படி 
அவர ந்டந்து க்காள்ள ்க்டமைப் பட்்டவராவார.

(இஙகிைாந்தின் நா்டாளுைன்றம் 
கவஸ்ட்மின்ஸ்்டர அரண்மையில் அமைந்துள்ள்தால் 
அவர்களின் நா்டாளுைன்ற முமற கவஸ்ட்மினிஸ்்டர 
முமற என்றமழக்கப்படுகிறது). இந்தியாவின் 
பிர்தை அமைச்சர ப்தவியானது கவஸ்மின்ஸ்்டர 
அரசியைமைப்பு ேனநாய்க முமறயில் இருந்து 
ஏற்றுக க்காள்ளப்பட்்டது.

ைக்க்ளமவயின் கபரும்பான்மைக ்கட்சியின் 
்தமைவமர பிர்தை அமைச்சரா்கக குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிககிறார. ைற்ற அமைச்சர்கம்ள பிர்தை 
அமைச்சரின் ஆயைாசமனயின்படி குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிககிறார. ைக்க்ளமவயில் எந்்த ஒரு 
்கட்சிககும் ்தனிப்கபரும்பான்மை பைம் 
இல்மைகயனில் குடியரசுத் ்தமைவர எந்்தக்கட்சி 
அமைச்சரமவமய அமைக்க முடியுயைா அக்கட்சியின் 

ேவ்கரைால் யநரு
(மு்தல் பிர்தை அமைச்சர)
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�	ைத்திய அரசின் விவ்காரங்கள ைற்றும் 
சட்்டத்திற்்கான முன்கைாழிவு்கள யபான்ற 
அமைச்சரமவயின் அமனத்து முடிவு்கம்ளயும் 
குடியரசுத் ்தமைவரு்டன் விவாதிககிறார.

�	பிர்தை அமைச்சர, குடியரசுத் ்தமைவருககும், 
அமைச்சரமவககும் இம்டயய பாைைா்க 
கசயல்படுகிறார.

�	பிர்தை அமைச்சர நாட்டின் உண்மையான 
்தமைவராவார. அவர நாட்டின் முககிய கசயதித் 
க்தா்டரபா்ளரா்கவும் கசயல்படுகிறார.

�	சரவய்தச ைாநாடு்க்ளான ்காைன்கவல்த், 
அணியசரா நாடு்களின் உச்சி ைாநாடு, சாரக 
நாடு்களின் ைாநாடு ஆகியவற்றில் இந்திய 
நாட்டின் பிரதிநிதியா்கப் பிர்தைர பஙகு 
க்காளகிறார.

2.3.2 அலமச்சரலவக குழு
ய்தர்தலுககுப் பின்னர பிர்தை அமைச்சரின் 

ஆயைாசமனயின்படி குடியரசுத் ்தமைவர 
அமைச்சரமவமய நியமிககிறார. சிை சையங்களில் 
நா்டாளுைன்ற உறுப்பினராய இல்ைா்தவரகூ்ட 
அமைச்சரா்க நியமிக்கப்ப்டைாம். ஆனால் அவர ஆறு 
ைா்தங்களுககுள நா்டாளுைன்றத்தின் ஏய்தனும் ஓர 
அமவககுத் ய்தரந்க்தடுக்கப்ப்ட யவண்டும். ஒட்டு 
கைாத்்த ைக்க்ளமவ உறுப்பினர்களில் 15% ைட்டுயை 
அமைச்சரமவ உறுப்பினர்க்ளா்க (பிர்தை அமைச்சர 
உட்ப்ட) இருத்்தல் யவண்டும் என இந்திய 
அரசியைமைப்புச் சட்்டம் வமரயறுத்துள்ளது.

மத்திய அலமச்சர்களின் வலககள்
ைத்திய அமைச்சர்கள மூன்று ்தரநிமை்களில் 

வம்கப்படுத்்தப்பட்டுள்ளனர.
1. ய்கபிகனட் (அ) ஆட்சிககுழு அமைச்சர்கள
2. இராசாங்க அமைச்சர்கள
3. இமை அமைச்சர்கள

நகபிநனட் அலமச்சர்கள்
நிரவா்கத்தின் மையக ்கருமவ உருவாககும் 

மூத்்த அமைச்சர்களின் முமறசாரா அமைப்யப 
்காபிகனட் ஆகும். ்காபிகனட் அரசாங்கத்தின் 
பாது்காப்பு, நிதி, கவளியுறவுக க்காளம்க்கள, 
உளதுமற ஆகியவற்றின் முககிய முடிவு்கம்ள 
எடுககிறது. குடியரசுத் ்தமைவர அவசரநிமைமயப் 
பிர்க்டனம் கசயய அமைச்சரமவ பரிந்துமரககிறது. 
அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தில் திருத்்தங்கள க்காண்டுவர 
அமைச்சரமவ ஒரு ்கருவியா்க கசயல்படுகிறது. நிதி 
ையசா்தாவானது அமைச்சரமவயில் இருந்து 
க்தா்டஙகும். பின்னர குடியரசுத்்தமைவர 
பரிந்துமரயு்டன்  ைக்க்ளமவயில்    அறிமு்கப்படுத்்தப்படும். 
அரசாங்கத்தின் கவளியுறவுக க்காளம்கமய 
அமைச்சரமவ முடிவு கசயவய்தாடு, சரவய்தச 

உ்டன்படிகம்க்களுககும் ஒப்பு்தல் அளிககிறது. 
பல்யவறு நாடு்களுக்கானத் தூ்தர்கம்ள நியமிப்பதில் 
அமைச்சரமவ முககிய பஙகு வகிககிறது.

இரோசோஙக அலமச்சர்கள்
அமைச்சரமவ குழுவின் இரண்்டாவது 

வம்கயினயர இராசாங்க அமைச்சர்கள ஆவர. 
அவர்கள ்தங்களுககு ஒதுக்கப்பட்்ட துமற்களின் 
கபாறுப்பு அமைச்சரா்க கசயல்படுகின்றனர. ஆனால் 
அமழப்பு விடுத்்தால் ைட்டுயை இவர்கள 
அமைச்சரமவக கூட்்டத்தில் ்கைந்து க்காளவர.

இலை அலமச்சர்கள்
அமைச்சரமவயில் மூன்றாவ்தா்க, இமை 

அமைச்சர்கள உள்ளனர. ்காபிகனட் அமைச்சர்கள 
(அ) இராசாங்க அமைச்சர்களுககு ஒப்பம்டக்கப்பட்்ட 
்க்டமை்கம்ளச் கசயைாற்றுவதில் இவர்கள உ்தவி 
புரிகின்றனர.

 2.4  இந்திய �ோ்டோளுமன்்றம்
ைத்திய அரசின் சட்்டம் இயற்றும் அங்கைா்க 

நா்டாளுைன்றம் தி்கழ்கிறது. இது இந்திய 
அரசியைமைப்புச் சட்்டம் பகுதி V இல் 79 மு்தல் 122 
வமர உள்ள சட்்டப்பிரிவு்கள, இந்திய நா்டாளுைன்ற 
அமைப்பு, உள்ள்டக்கம், ஆயுட் ்காைம், அலுவைர்கள, 
கசயல்முமற்கள, சிறப்புச் சலும்க்கள, அதி்காரங்கள 
பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இந்திய நா்டாளுைன்றம் 
மூன்று பகுதி்கம்ளக க்காண்்டது.  அமவ்கள  
1. குடியரசுத் ்தமைவர 2. ராஜய சபா (ைாநிைங்க்ளமவ) 
3. யைாகசபா (ைக்க்ளமவ). நா்டாளுைன்றைானது 
ைாநிைங்க்ளமவ என்னும் யைைமவமயயும் 
ைக்க்ளமவ என்னும் கீழமவமயயும் 
க்காண்டுள்ள்தால் இது ஈரமவ சட்்டைன்றம் என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது.

நா்டாளுைன்றம்
2.4.1 மோநிலஙகளலவ

ராஜயசபா  என்றமழக்கப்படும் 
ைாநிைங்க்ளமவ 250 உறுப்பினர்கம்ளக 
க்காண்்டது. இதில் 238 உறுப்பினர்கள, ைாநிை 
சட்்டைன்ற உறுப்பினர்கள ைற்றும் யூனியன் பிரய்தச 
சட்்டைன்ற உறுப்பினர்க்ளால் ைமறமு்கத் ய்தர்தல் 
மூைம் ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகின்றனர.
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12 உறுப்பினர்கள, இைககியம், அறிவியல், 
விம்ளயாட்டு, ்கமை ைற்றும் சமூ்க யசமவ ஆகிய 
துமற்களில் சிறந்்த அறிவு அல்ைது கசயல்முமற 
அனுபவம் க்காண்்டவர்கம்ளக குடியரசுத் ்தமைவர 
நியைனம் கசயகிறார.
மோநிலஙகளலவ உறுப்பினரோவதறகோனத் தகுதிகள்

ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினரா்க ஒருவர 
கீழ்்காணும் ்தகுதி்கம்ளப் கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

 �  இந்தியக குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
 �  30 வயது பூரத்தி அம்டந்்தவரா்க இருத்்தல் 

யவண்டும்.
 �  அரசாங்கத்தில் ஊதியம் கபறும் ப்தவியில் 

இருத்்தல் கூ்டாது.
 �  ைனநிமை சரியில்ைா்தவரா்கயவா அல்ைது 

கபற்ற ்க்டமனத் திருப்பித்்தர முடியா்தவரா்கயவா 
இருத்்தல் கூ்டாது.

 �  நா்டாளுைன்றத்்தால் அவவப்யபாது 
நம்டமுமறப்படுத்்தப்படும் ்தகுதி்கம்ளப் 
கபற்றிருத்்தல் யவண்டும்.

 �  ைக்க்ளமவயியைா (அ) எந்்தகவாரு 
சட்்டைன்றத்தியைா உறுப்பினரா்க இருத்்தல் 
கூ்டாது.

மோநிலஙகளலவ உறுப்பினரின் �தவிக கோலம்
ைாநிைங்க்ளமவ ஒரு நிரந்்தர அமவ ஆகும். 

அ்தமனக ்கமைக்க முடியாது. ைாநிைங்க்ளமவ 
உறுப்பினர்களின் ப்தவிக்காைம் 6 ஆண்டு்க்ளாகும். 
அ்தன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர 
ஒவகவாரு இரண்டு ஆண்டு்களுககுப் பிறகு ஓயவு 
கபறுகின்றனர. அ்தனால் ஏற்படும் ்காலியி்டங்கள 
புதிய உறுப்பினர்க்ளால் நிரப்பப்படுகின்றன.

துமைக குடியரசுத் ்தமைவர ப்தவி வழி 
ைாநிைங்க்ளமவயின் ்தமைவரா்கச் கசயல்படுகிறார. 
ைாநிைங்க்ளமவயின் துமைத் ்தமைவர அ்தன் 
உறுப்பினர்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகிறார.
நதர்தல்

ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்ட  ைாநிை சட்்டைன்ற 
உறுப்பினர்க்ளால் (MLA’s) ஒற்மற ைாற்று வாககு 
மூைம் விகி்தாச்சார பிரதிநிதித்துவ முமறயில் 
ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினர்கள 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகின்றனர. இந்்த ய்தர்தல் முமற 
ைமறமு்க ய்தர்தல் எனப்படும். இவர்கள ைக்க்ளால் 
யநரடியா்க ய்தரந்க்தடுக்கப்படுவதில்மை.
மோநிலஙகளலவயின் நசயல்�ோடுகள்

 �  எந்்தகவாரு ையசா்தாவும் (நிதி ையசா்தா ்தவிர) 
சட்்டைாவ்தற்கு ைாநிைங்க்ளமவயின் ஒப்பு்தல் 
ய்தமவ. ஆறு ைா்தங்களுககு யைல் ஒரு ையசா்தா 

ஒப்பு்தல் கபறவில்மை எனில் குடியரசுத் 
்தமைவர இரு அமவ்களின் கூட்டுக 
கூட்்டத்திற்கு அமழப்பு விடுத்து ையசா்தாவின் 
மு்டக்கத்ம்தத் தீரத்து மவககிறார.

 �  அரசியைமைப்புச் சட்்டத் திருத்்தத்திற்்கான எந்்த 
ஒரு ையசா்தாமவ நிமறயவற்றுவதிலும் 
ைக்க்ளமவமயப் யபான்யற 
ைாநிைங்க்ளமவயும் அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினர்கள குடியரசுத் 
்தமைவர, துமைக குடியரசுத் ்தமைவமரத் 
ய்தரந்க்தடுப்ப்தற்்கான வாக்களிககும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளனர. இவர்கள ைக்க்ளமவ 
உறுப்பினர்கள ைற்றும் அமனத்து 
ைாநிைங்களின் சட்்டைன்ற உறுப்பினர்களு்டன் 
யசரந்து குடியரசுத் ்தமைவர, துமைக 
குடியரசுத் ்தமைவமரத் ய்தரந்க்தடுககின்றனர.

 �  இவர்கள, குடியரசுத் ்தமைவர, உச்சநீதிைன்ற, 
உயரநீதிைன்ற நீதிபதி்களின் ப்தவிநீக்க கசயல் 
முமற்களில் அதி்காரம் கபற்றுள்ளனர.

 �  ய்தசிய முககியத்துவம் ்கருதி ைாநிை அரசு 
பட்டியமை உருவாககும் அதி்காரத்ம்த 
ைாநிைங்க்ளமவ கபற்றுள்ளது. 
ைாநிைங்க்ளமவயின் 2/3 உறுப்பினர்கள 
கபரும்பான்மையு்டன் ஒரு தீரைானம் ஒப்பு்தல் 
கபறுகிறது. இ்தன் 2/3 உறுப்பினர்கள 
கபரும்பான்மையு்டன் அகிை இந்தியப் 
பணி்கம்ள உருவாக்கவும், நீக்கவும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளது.

நிதி மநசோதோ
நிதி ையசா்தாவிமன திருத்்தம் 
கசயயயவா அல்ைது 
நி ர ா ்க ரி க ்க ய வ ா 
ைாநிைங்க்ளமவககு அதி்காரம் 

இல்மை. ைக்க்ளமவயில் ைட்டுயை நிதி 
ையசா்தாவிமன அறிமு்கப்படுத்்த முடியும். 
இம்ையசா்தா ைாநிைங்க்ளமவயின் ஒப்பு்தலு்டன் 
சட்்டைா்க ைாறும். ைாநிைங்க்ளமவ  
14 நாட்்களுககுள ஒப்பு்தல் 
அளிக்கவில்மைகயனில், ஒப்பு்தல் கபறாையையய 
சட்்டைாகிவிடும். ைாநிைங்க்ளமவயின் சட்்டத் 
திருத்்தத்திற்்கான முன்கைாழிவு்கம்ள 
ைக்க்ளமவ ்கருத்தில் க்காள்ள 
யவண்டியதில்மை. எந்்த முன்கைாழிவு்கம்ளயும் 
ைக்க்ளமவ நிரா்கரிக்கைாம்.

2.4.2 மககளலவ
ைக்க்ளமவயானது ைக்க்ளால் 

ய்தரந்க்தடுக்கப்பட்்ட பிரதிநிதி்கம்ளக க்காண்்ட 
இந்திய நா்டாளுைன்றத்தின் பு்கழ்மிக்க அமவ 
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ஆகும். ைக்க்ளமவககு அதி்கபட்சைா்க 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள 552 அவற்றில் 
530 உறுப்பினர்கள பல்யவறு 
ைாநிைங்களிலிருந்தும், 13 உறுப்பினர்கள யூனியன் 
பிரய்தசங்களில் இருந்தும் 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகின்றனர. ஆஙகியைா-இந்தியன் 
சமூ்கத்திலிருந்து 2 உறுப்பினர்கம்ளக குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிககிறார. ்தற்சையம் ைக்க்ளமவ  
545 உறுப்பினர்கம்ளக க்காண்டுள்ளது.

மககளலவ உறுப்பினரோவதறகோன தகுதிகள்
 �   இந்தியக குடிை்கனா்க இருத்்தல் யவண்டும்.
 �  25 வயதிற்கு குமறவும்டயவராய இருத்்தல் 

கூ்டாது.
 �  அவரது கபயர நாட்டின் ஏ்தாவது ஒரு பகுதியின் 

வாக்கா்ளர பட்டியலில் இ்டம் கபற்றிருத்்தல் 
யவண்டும்.

 �  ைத்திய, ைாநிை அரசு அலுவை்கங்களில் ஊதியம் 
கபறும் ப்தவியில் இருத்்தல் கூ்டாது.

 �  ைனநிமை சரியில்ைா்தவரா்கயவா அல்ைது 
கபற்ற ்க்டமன திருப்பி கசலுத்்த 
இயைா்தவரா்கயவா இருத்்தல் கூ்டாது.

மககளலவ உறுப்பினர்களின் �தவிககோலம்
கபாதுவா்க, ைக்க்ளமவ ்தன்னும்டய மு்தல் 

கூட்்டத்திலிருந்து ஐந்து ஆண்டு்கள கசயல்படும். 
அ்தன் ்காைம் முடிவ்தற்கு முன் பிர்தை அமைச்சரின் 
ஆயைாசமனயின்யபரில் குடியரசுத் ்தமைவர 
ைக்க்ளமவமயக ்கமைக்கைாம். இந்திய 
அரசியைமைப்பின் கநருக்கடி நிமை சட்்டத்தின்படி 
ைக்க்ளமவயின் நம்பிகம்க வாகக்கடுப்பில் 
எந்்தகவாரு ்கட்சிகய்கா (அ) கூட்்டணிகய்கா 
கபரும்பான்மை இல்ைா்த பட்சத்தில் குடியரசுத் 
்தமைவர ைக்க்ளமவமயக ்கமைக்கைாம்.

நதர்தல்
ைக்கள க்தாம்கயின் அடிப்பம்டயில் 

உருவாக்கப்பட்்ட நா்டாளுைன்ற க்தாகுதி்களில் 
உள்ள ைக்க்ளால் யநரடியா்க ைக்க்ளமவ 
உறுப்பினர்கள ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகின்றனர. 
ைக்க்ளமவத் ய்தர்தலுக்கான ஏற்பாடு்கள, 
யைற்பாரமவயிடு்தல், ந்டத்து்தல் ஆகிய பணி்கம்ள 
இந்தியத் ய்தர்தல் ஆமையம் கசயகிறது. 
ைக்க்ளமவத் ய்தர்தலுக்கா்க நாடு முழுவதும் ைக்கள 
க்தாம்கயின் அடிப்பம்டயில் பை க்தாகுதி்க்ளா்கப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ைக்க்ளமவ உறுப்பினர்கம்ளத் 
ய்தரந்க்தடுப்பதில் 'வயது வந்ய்தார வாககுரிமை' 
பின்பற்றப்படுகிறது.  வாக்கா்ளர்க்ளா்கப் பதிவு 
கசயயப்பட்்ட 18 வயது நிரம்பிய இந்தியக குடிைக்கள 

அமனவரும் ்தங்கள பிரதிநிதி்கம்ளத் ய்தரந்க்தடுக்க 
்தகுதியும்டயவர ஆவர.

உை்க்ளாவிய வயது வந்ய்தார வாககுரிமை
மககளலவயின் நசயல்�ோடுகள்

 �  அமனத்து ையசா்தாக்கம்ளயும் ைக்க்ளமவயில் 
அறிமு்கப்படுத்்தவும், நிமறயவற்றவும் முடியும் 
(நிதி ையசா்தா உளப்ட).

 �  குடியரசுத் ்தமைவர உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி்கள 
யபான்றவர்களின் ப்தவி நீக்க விவ்காரங்களில் 
பஙய்கற்்க ைாநிைங்க்ளமவமயப் யபாையவ 
ைக்க்ளமவயும் அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  அரசியைமைப்புச் சட்்டத்திருத்்தத்திற்்கான 
எந்்தகவாரு ையசா்தாமவ நிமறயவற்றுவதிலும் 
ைாநிைங்க்ளமவமயப் யபாையவ 
ைக்க்ளமவயும் சைைான அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  ைக்க்ளமவ உறுப்பினர்கள, குடியரசுத் 
்தமைவர, துமைக குடியரசுத் ்தமைவர 
ஆகியயாமரத் ய்தரந்க்தடுககும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளனர.

 �  நம்பிகம்கயில்ைாத் தீரைானம் யைாகசபாவில் 
ைட்டுயை அறிமு்கப்படுத்்த முடியும். இத்தீரைானம் 
நிமறயவற்றப்பட்்டால் பிர்தை அமைச்சர உட்ப்ட 
ைற்ற அமைச்சர்களும் ்தங்க்ளது ப்தவி்கம்ள 
இராஜினாைா கசயய யவண்டும்

்த மி ழ ்க த் தி லி ரு ந் து 
ந ா ்ட ா ளு ை ன் ற த் தி ற் கு 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள.

 �   ைாநிைங்க்ளமவ -  
18 உறுப்பினர்கள

 �ைக்க்ளமவ  -  39 உறுப்பினர்கள

2.4.3 ச�ோ�ோயகர்
ைக்க்ளமவமயத் ்தமைமை ஏற்று ந்டத்துபவர 

சபாநாய்கர ஆவார. அவர ைக்க்ளமவ 
உறுப்பினர்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகிறார. 
நா்டாளுைன்ற ைக்க்ளாட்சியில் சபாநாய்கரின் ப்தவி 
ஒரு முககிய இ்டத்ம்த வகிககிறது. ைக்க்ளமவ 
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்கமைக்கப்பட்்டாலும் புதிய சபாநாய்கர 
ய்தரந்க்தடுககும் வமர அவர ப்தவியில் நீடிப்பார. 
நா்டாளுைன்ற இரு அமவ்களின் கூட்டு 
கூட்்டத்திற்குத் ்தமைமை வகிப்பார. அவர ஒரு 
ையசா்தாமவ நிதி ையசா்தாவா அல்ைது சா்தாரை 
ையசா்தாவா என தீரைானிககும் அதி்காரம் 
கபற்றுள்ளார. பை ையசா்தாமவ தீரைானிப்பதில் 
இவரும்டய முடியவ இறுதியானது ஆகும்.  
1985ஆம் ஆண்டு ்கட்சித் ்தாவல் ்தம்டச் சட்்டத்தின்படி 
இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டம் 10வது அட்்டவமை 
அடிப்பம்டயில் ஒரு உறுப்பினர ைக்க்ளமவ 
உறுப்பினர ஆ்க ்தகுதி கபற்றவரா இல்மையா 
என்பம்தத் தீரைானிககும் அதி்காரம் சபாநாய்கருககு 
உண்டு. சபாநாய்கர ப்தவி ்காலியா்க இருககும் 
யபாதும் அல்ைது வரும்க புரியா்த யபாதும் துமை 
சபாநாய்கர ைக்க்ளமவககுத் ்தமைமை வகிப்பார. 

�ோ்டோளுமன்்றக கூட்்டத் நதோ்டர்
பட்கேட் கூட்்டத் க்தா்டர: பிப்ரவரி 
மு்தல் யை வமர
ைமழக (பருவ) ்காைக கூட்்டத் 

க்தா்டர : ேூமை மு்தல் கசப்்டம்பர வமர 
குளிர ்காைக கூட்்டத் க்தா்டர: நவம்பர ைற்றும் 
டிசம்பர 

2.4.4  �ோ்டோளுமன்்றத்தின் அதிகோரஙகள் மறறும் 
நசயல்�ோடுகள்

 �  இந்திய நா்டாளுைன்றம் சட்்டமியற்று்தல், 
நிரவா்கத்திமன யைற்பாரமவயிடு்தல், வரவு-
கசைவு திட்்டத்திமன நிமறயவற்று்தல், 
கபாதுைக்கள குமற்கம்ளப் யபாககு்தல், யைலும் 
வ்ளரச்சித் திட்்டங்கள, சரவய்தச உறவு்கள, 
உளநாட்டுக க்காளம்க்கள யபான்றமவ்கம்ள 
விவாதித்்தல் என பை பணி்கம்ளச் கசயகிறது.

 �  நா்டாளுைன்றம் குடியரசுத் ்தமைவர மீ்தான 
அரசியல் குற்றச்சாட்டு்கம்ள (Impeachment) 
விசாரிக்கவும், உச்சநீதிைன்ற, உயரநீதிைன்ற 
நீதிபதி்கள, ்தமைமை ய்தர்தல் ஆமையர, 
இந்தியத் ்தமைமைக ்கைககு 
்தணிகம்கயா்ளர ஆகியயாமர 
அரசியைமைப்புச் சட்்ட விதிமுமற்களின்படி 
ப்தவி நீக்கம் கசயயவும் அதி்காரம் கபற்றுள்ளது.

 �  நா்டாளுைன்றைானது நிரவா்கத்திமன 
ய்களவி்கள, துமைக ய்களவி்கள ய்கட்ப்தன் 
மூைைா்கவும், ஒத்திமவப்புத் தீரைானங்கள, 
விவா்தங்கள, தீரைானங்கள இயற்று்தல், 
்கண்்டனத் தீரைானம் அல்ைது 
நம்பிகம்கயில்ைாத் தீரைானத்ம்த விவாதித்து 

அமவயில் க்காண்டு வரு்தல் 
யபான்றமவ்களின் மூைைா்கவும் ்தனது 
்கட்டுப்பாட்டிமனச் கசலுத்தி வருகின்றது.

 �  ைாநிைங்களின் எல்மை்கம்ள ைாற்றி 
அமைத்தி்ட நா்டாளுைன்றதிற்ய்க அதி்காரம் 
உண்டு.

 2.5   இந்திய அரசின் தலலலம 
வழககுலரஞர்

இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டப்பிரிவு 76 
இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞமர 
நியமிக்க வழிவம்க கசயகிறது. இவர நாட்டின் 
உயரந்்த சட்்ட அதி்காரி ஆவார. இவர குடியரசுத் 
்தமைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார. உச்ச நீதிைன்ற 
நீதிபதியா்கத் ய்தமவயான ்தகுதி்கம்ள இவரும் 
க்காண்டிருக்க யவண்டும். இவர இந்தியக 
குடிை்கனாய இருத்்தல் யவண்டும். அவர ஏ்தாவது 
ஒரு உயர நீதிைன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டு்கள 
நீதிபதியா்கயவா (அல்ைது) உயர நீதிைன்றத்தில் 
பத்து ஆண்டு்கள வழககுமரஞரா்கயவா அல்ைது 
குடியரசுத் ்தமைவரின் பாரமவயில் யைம்பட்்ட சட்்ட 
வல்லுநரா்கயவா இருத்்தல் யவண்டும். குடியரசுத் 
்தமைவர விரும்பும் வமர இவர ப்தவியில் 
நீடிக்கைாம். எந்்த யநரத்திலும் குடியரசுத் 
்தமைவரால் அவர ப்தவியிலிருந்து அ்கற்றப்ப்டைாம். 
அல்ைது அவர குடியரசுத் ்தமைவருககுப் ப்தவி 
விை்கல் ்கடி்தத்ம்த அளித்து ப்தவி விை்கைாம்.
2.5.1  இந்திய அரசின் தலலலம வழககுலரஞரின் 

அதிகோரஙகள் மறறும் நசயல்�ோடுகள்
இவர குடியரசுத் ்தமைவரால் குறிப்பி்டப்பட்்ட 

சட்்ட விவ்காரங்கள மீது இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 
ஆயைாசமன வழஙகுவார. குடியரசுத் ்தமைவரால் 
ஒதுக்கப்படும் சட்்டரீதியிைான ைற்ற ்க்டமை்கம்ளயும் 
அவர யைற்க்காளவார. அரசியைமைப்புச் சட்்டம் 
அல்ைது ஏமனய சட்்டத்தின்படி வழங்கப்படும் 
பணி்கம்ளயும் அவர யைற்க்காளவார. இந்தியாவில் 
உள்ள அமனத்து நீதிைன்றங்களிலும் வழக்காடும் 
உரிமை இவருககு உண்டு. நா்டாளுைன்ற இரு 
அமவ்களின் கசயல்முமற்களிலும் யபசுவ்தற்கும், 
பஙகு க்காளளுவ்தற்கும் இவருககு உரிமை உண்டு. 
நா்டாளுைன்றத்தின் இரு அமவயின் கூட்்டத்தியைா 
அல்ைது எந்்தகவாரு கூட்டுக குழு கூட்்டத்தியைா 
வாககு அளிககும் உரிமை இன்றி உறுப்பினரா்க 
இவர இ்டம் கபறுவார. நா்டாளுைன்ற உறுப்பினர 
ஒருவருககு கிம்டக்கககூடியக அமனத்து 
சலும்க்கம்ளயும், சட்்ட விைக்களிப்பு்கம்ளயும் 
இவரும் கபறுகிறார.
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 2.6  நீதித்துல்ற
ைத்திய அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது அங்கம் 

நீதித்துமற ஆகும். குடிைக்களின் உரிமை்கம்ளயும் 
சு்தந்திரத்ம்தயும் பாது்காப்பதில் நீதித்துமற முககிய 
பஙகு வகிககிறது. இந்திய அரசியைமைப்பு ைற்றும் 
சட்்டத்தின் விதி்கள ஆகியவற்மறப் பகுப்பாயவு 
கசயவதிலும், வி்ளக்கைளிப்பதிலும் இது முககிய 
பஙம்க வகிககிறது.
உச்சநீதிமன்்றம்

உச்சநீதிமன்்றம்
இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தின் 

பாது்காவைன் உச்சநீதிைன்றம் ஆகும். நாட்டின் 
மு்தன்மை நீதிைன்றைா்க, சு்தந்திரைான, 
ஒருஙகிமைந்்த நீதி அமைப்பா்க உச்சநீதிைன்றம் 
நிறுவுவ்தற்கு நைது அரசியைமைப்பு வழிவம்க 
கசயகிறது. ைத்திய, ைாநிை அரசு்களின் சட்்டைன்ற, 
நிரவா்கப் பிரிவு்களிலிருந்து நீதித்துமற ்தன்னாட்சி 
கபற்று வி்ளஙகுகிறது. ஒருஙகிமைந்்த நீதித்துமற 
என்பது நாடு முழுவதும் நீதித்துமறயானது ஒற்மற 
அதி்காரப் படிநிமைமயக க்காண்டுள்ள்தாகும். 
குடிைக்களின் உரிமை்கம்ளயும், சு்தந்திரத்ம்தயும் 
பாது்காப்பதில் நீதித்துமற முககிய பஙகு வகிககிறது.

புதுதில்லியில் அலமந்துள்ள 
இந்திய உச்சநீதிமன்்றம் 1950 
ஜனவரி 28ஆம் �ோள் 
துவஙகப்�ட்்டது. இது 1935ஆம் 
ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்்டத்தின் 

கீழ் நிறுவப்�ட்்ட கூட்்டோட்சி நீதிமன்்றத்லதத் 
நதோ்டர்ந்து உருவோககப்�ட்்டது.

2.6.1 உச்ச நீதிமன்்றத்தின் அலமப்பு
1950ஆம் ஆண்டு அரசியைமைப்பின் 

க்தா்டக்கத்தில் ஒரு ்தமைமை நீதிபதி உட்ப்ட  
8 நீதிபதி்கம்ள உச்ச நீதிைன்றம் க்காண்டிருந்்தது. 
்தற்சையம் உச்ச நீதிைன்றம் ஒரு ்தமைமை நீதிபதி 
உட்ப்ட 28 நீதிபதி்கம்ளக க்காண்டுள்ளது.

2.6.2 நீதி�திகள் நியமனம்
இந்திய உச்ச நீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதிமயக 

குடியரசுத் ்தமைவர நியமிககிறார. ைற்ற 
நீதிபதி்கம்ளத் ்தமைமை நீதிபதிமயத் 
்தமைவரா்கக க்காண்்ட மூத்்த நீதிபதி்கள குழுவின் 
(Collegiums) ஆயைாசமனயு்டன் குடியரசுத் 
்தமைவர நியமிககிறார.
2.6.3 உச்சநீதிமன்்ற நீதி�திககோன தகுதிகள்

 �  அவர இந்தியக குடிை்கனாய இருத்்தல் 
யவண்டும். (அல்ைது) அவர ஐந்து ஆண்டு்கள 
உயர நீதிைன்ற நீதிபதியா்க பணிபுரிந்திருத்்தல் 
யவண்டும்.

 �  அவர பத்து ஆண்டு்கள உயர நீதிைன்றத்தில் 
வழககுமரஞரா்க கசயைாற்றியிருத்்தல் 
யவண்டும்.

 �  குடியரசுத் ்தமைவர பாரமவயில் சிறப்பு மிக்க 
சட்்ட வல்லுநராய இருத்்தல் யவண்டும்.
்தற்்காலி்க அடிப்பம்டயில் (ad-hoc basis) உச்ச 

நீதிைன்ற நீதிபதி்கம்ள நியமிக்க அரசியைமைப்புச் 
சட்்டம் வழிவம்க கசயகிறது. உச்சநீதிைன்ற 
்தமைமை நீதிபதி உட்ப்ட இ்தர நீதிபதி்கள  
65 வயது வமர ப்தவியில் நீடிப்பர.

உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதி்கள ்தங்கள 
ப்தவிக்காைம் முடிவ்தற்கு முன்பா்க குடியரசுத் 
்தமைவரி்டம் ப்தவி விை்கல் ்கடி்தத்ம்த அளித்து 
ப்தவி விை்கைாம் அல்ைது கபருஙகுற்றத்தின் மூைம் 
உண்்டான ்கண்்டனத் தீரைானத்தின் மூைம் உச்ச 
நீதிைன்ற நீதிபதி்கம்ளப்  ப்தவியிலிருந்து நீககும் 
அதி்காரத்திமன நா்டாளுைன்றம் கபற்றுள்ளது. 
உச்ச நீதிைன்றத்தின் நிரந்்தர ்தமைமையி்டம் 
புதுதில்லியில் உள்ளது. எனினும் இந்தியக 
குடியரசுத் ்தமைவரின் இமசவு கபற்று இந்தியத் 
்தமைமை நீதிபதியின் முடிவின்படி யவறு எந்்த 
ைாநிைத்திலும் அல்ைது எந்்த ஒரு இ்டத்திலும் 
இந்நீதிைன்ற அைரவு அமையைாம்.
2.6.4  உச்ச நீதிமன்்றத்தின் அதிகோரஙகளும், 

�ணிகளும்
நீதித்துல்ற நசயல்�ோடுகள்

உச்சநீதிைன்றம் இந்திய அரசியைமைப்புச் 
சட்்டத்தின் பாது்காவைன் ஆகும். கீழ்க்கண்்டமவ்கள 
உச்சநீதிைன்றத்தின் கசயல்பாடு்க்ளாகும்.
(அ) தனகநகயுரிய நீதி வலரயல்ற

உச்ச நீதிைன்றத்திற்கு யநரடியா்க வரும் 
வழககு்கள ்தனகய்கயுரிய 
நீதிவமரயமறககுட்பட்்டமவயாகும். அமவ்கள  
1. இந்திய அரசிற்கும் ஒரு ைாநிைம் அல்ைது அ்தற்கு 
யைற்பட்்ட ைாநிைங்களுககு இம்டயிைான சிக்கல்்கள 
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2. இரண்டு அல்ைது அ்தற்கு யைற்பட்்ட 
ைாநிைங்களுககிம்டயிைான சிக்கல்்கள  
3. அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ள நம்டமுமறபடுத்துவது 
க்தா்டரபா்க எழும் சிக்கல்்கள ஆகியன உச்ச 
நீதிைன்றத்தின் ்தனகய்கயுரிய நீதி 
வமரயமறககுட்பட்்ட்தாகும்.

அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ள நம்டமுமறப்படுத்தி்ட 
கீழ்க்கண்்ட நீதிப்யபராமை்கம்ள உச்சநீதிைன்றம் 
வழஙகுகிறது. அமவ்கள 1. ஆட்க்காைர 
நீதிப்யபராமை 2. கீழ் நீதிைன்றங்களுககு விடுககும் 
்கட்்டம்ள நீதிப்யபராமை 3. வழககு விசாரமைத் 
்தம்ட நீதிப்யபராமை 4. ்தம்டைாற்று 
நீதிப்யபராமை 5. உரிமை வினவு நீதிப்யபராமை

(ஆ) நமல்முல்றயீட்டு நீதிவலரயல்ற
உச்ச நீதிைன்றயை நாட்டின் இறுதி 

யைல்முமறயீட்டு நீதிைன்றைாகும். ைாநிை உயர 
நீதிைன்றங்கள உரிமையியல், குற்றவியல் (Civil and 
Criminal) அரசியைமைப்பு வழககு்கள மீ்தான 
தீரப்பு்களுககு எதிரான யைல்முமறயீட்டு 
வழககு்கம்ள உச்ச நீதிைன்றம் விசாரிககின்றது. 
அப்படிப்பட்்ட வழககு்கம்ளத் தீரக்க அரசியைமைப்புச் 
சட்்டப்படி யைலும் சட்்டவி்ளக்கம் ய்தமவகயன உயர 
நீதிைன்றம் சான்றி்தழ் அளித்்தால் ைட்டுயை 
அவவழககு்கம்ள உச்ச நீதிைன்றத்தின் முன் 
க்காண்டு கசல்ை முடியும்.

(இ) ஆநலோசலன நீதிவலரயல்ற
கபாது முககியத்துவம் வாயந்்த எந்்தகவாரு 

சட்்டம் அல்ைது உண்மை மீ்தான உச்ச 
நீதிைன்றத்தின் ்கருத்திமனப் கபற அரசியைமைப்புச் 
சட்்டம் குடியரசுத் ்தமைவருககு அதி்காரத்திமன 
வழஙகுகிறது.

(ஈ) இதர நீதிவலரயல்ற
உச்ச நீதிைன்றம் கீழ்க்காணும்  இ்தர 

அதி்காரங்கம்ளப் கபற்றுள்ளது.
 �  உச்ச நீதிைன்றம் பிறப்பிககும் ஆமை 

இந்தியாவின் அமனத்துப் பகுதியிலுள்ள 
நீதிைன்றங்கம்ளயும் ்கட்டுப்படுத்தும்.

 �  குடியரசுத் ்தமைவரின் ஒப்பு்தல் கபற்று 
நீதிைன்றத்தின் கபாதுவான கசயல்முமற்கள, 
வழிமுமற்கம்ள ஒழுஙகுபடுத்தும் விதி்கம்ள 
உருவாக்க உச்சநீதிைன்றத்திற்கு அதி்காரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 �  உச்ச நீதிைன்றம் ்தனது பணி அமைப்பின் 
மீ்தான முழுக ்கட்டுப்பாட்டிமனயும் 
க்காண்டுள்ளது.

(உ) நீதிப்புனரோய்வு
ஒரு சட்்டத்திமன அரசியைமைப்புச் சட்்டத்திற்கு 

முரைானது என அறிவிககும் அதி்காரம் 
உச்சநீதிைன்றத்தி்டம் உள்ளது இது நீதிப்புனராயவு 
(நீதிைன்ற ைறுஆயவு அதி்காரம்) எனப்படும்.  
பின்வரும் ்தனிப்பட்்ட நீதிைன்ற ைறுஆயவு 
அதி்காரங்கம்ள உச்சநீதிைன்றம் கபற்றுள்ளது. 
அமவ
1.  ைத்திய, ைாநிைங்களுககிம்டயிைான 

பிரச்சமன்கள.
2.  அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தில் ஏற்படும் சந்ய்த்கங்கள, 

்கருத்து யவற்றுமை்கம்ள வி்ளககி 
க்தளிவுபடுத்து்தல்.

3. அடிப்பம்ட உரிமை்கம்ளப் பாது்காத்்தல்.
4.  ைாநிை சட்்டைன்றங்கள இயற்றும் சட்்டங்கள 

அரசியைமைப்புச் சட்்டத்திற்கு முரைானது என 
அறிவிககும் அதி்காரம் யபான்றமவ்கம்ள உச்ச 
நீதிைன்றம் கபற்றுள்ளது.

�ோ்டச்சுருககம்
 �  ைத்திய அரசாங்கம் மூன்று அங்கங்கம்ளக க்காண்்டது. அமவ்கள நிரவா்கம், சட்்டைன்றம், நீதித்துமற 

ஆகியன.
 � குடியரசுத் ்தமைவர, பிர்தை அமைச்சர ைற்றும் இ்தர அமைச்சர்கம்ளயும் நியமிககிறார.
 �  இந்திய நா்டாளுைன்றம் மூன்று பகுதி்கம்ளக க்காண்்டது. அமவ்கள, குடியரசுத் ்தமைவர, 

ைாநிைங்க்ளமவ (ராஜய சபா) ைற்றும் ைக்க்ளமவ (யைாக சபா).
 �  இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞர நாட்டின் உயரந்்த சட்்ட அதி்காரி ஆவார. அவர குடியரசுத் 

்தமைவரால் நியைனம் கசயயப்படுகிறார.
 �  இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்்டத்தின் பாது்காவைனா்க உச்ச நீதிைன்றம் வி்ளஙகுகிறது.
 �  உச்ச நீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதிமய குடியரசுத் ்தமைவர நியமிககிறார.
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மதிப்பீடு

I.  சரியோன வில்டலயத் நதர்ந்நதடுககவும்.
1.   ைத்திய அரசின் 

அரசியைமைப்புத் ்தமைவர 
ஆவார.

(அ) குடியரசுத் ்தமைவர
(ஆ) ்தமைமை நீதிபதி
(இ) பிர்தை அமைச்சர
(ஈ) அமைச்சர்கள குழு

2.  நா்டாளுைன்ற முமற அரசாங்கத்தின் 
உண்மையான நிரவா்க அதி்காரம் கபற்றவர 
யார?

(அ) இராணுவம் (ஆ) பிர்தைர
(இ) குடியரசுத் ்தமைவர (ஈ) நீதித்துமற

3.  ஒரு ையசா்தாமவ நிதிையசா்தாவா அல்ைது இ்தர 
ையசா்தாவா என தீரைானிககும் அதி்காரம் 
கபற்றவர.

(அ) குடியரசுத் ்தமைவர
(ஆ) இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞர
(இ) நா்டாளுைன்ற விவ்கார அமைச்சர
(ஈ) யைாக சபாவின் சபாநாய்கர

4.  அமைச்சர்கள குழு ஒட்டுகைாத்்தைா்க இ்தற்குப் 
கபாறுப்பும்டயவர்க்ளாவர.

(அ) குடியரசுத் ்தமைவர (ஆ) ைக்க்ளமவ
(இ) பிர்தை அமைச்சர (ஈ) ைாநிைங்க்ளமவ

5.  சட்்டமியற்றும் ந்டவடிகம்க்களில் இந்திய 
நா்டாளுைன்ற கூட்டுக கூட்்டத்திற்குத் ்தமைமை 
வகிப்பவர.

    கலலச்நசோறகள்

முடிவுககு நகோண்டு 
வருதல்

Terminate bring to an untimely end. 

எதிர்�ோரோ நசலவு நிதி Contingency 
fund 

 an amount of money that can be used to pay for 
problems that might happen.

ந�ோதுமன்னிப்பு Pardon absolving the convict of all guilt and punishment.

தண்்டலன குல்றப்பு Remission quantitative reduction of punishment without 
affecting Nature of punishment.

முன்னுரிலம Precedence priority of importance.

�தவியின் நிமித்தமோக Ex-officio because of an office.

(அ) நா்டாளுைன்றத்தின் மூத்்த உறுப்பினர
(ஆ) ைக்க்ளமவ சபாநாய்கர
(இ) இந்தியக குடியரசுத் ்தமைவர
(ஈ) ைாநிைங்க்ளமவ ்தமைவர

6.  யைாகசபா ய்தர்தலில் யபாட்டியி்ட ய்தமவயான 
குமறந்்தபட்ச வயது 

(அ) 18 வயது (ஆ) 21 வயது
(இ) 25 வயது (ஈ) 30 வயது

7.  இந்திய ைாநிைங்களின் எல்மை்கம்ள 
ைாற்றியமைககும் அதி்காரம் கபற்றவர / கபற்ற 
அமைப்பு.

(அ) குடியரசுத் ்தமைவர (ஆ) பிர்தை அமைச்சர
(இ) ைாநிை அரசாங்கம் (ஈ) நா்டாளுைன்றம்

8.  கீழ்க்காணும்  எந்்த விதியின் அடிப்பம்டயில் 
குடியரசுத் ்தமைவர நிதி கநருக்கடி 
நிமையிமன  அறிவிககிறார?

(அ) சட்்டப்பிரிவு 352 (ஆ) சட்்டப்பிரிவு  360
(இ) சட்்டப்பிரிவு 356 (ஈ) சட்்டப்பிரிவு 365

9.  உச்சநீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதி ைற்றும் ைற்ற 
நீதிபதி்கம்ள நியமிப்பவர.

(அ) குடியரசுத் ்தமைவர
(ஆ) இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞர
(இ) ஆளுநர
(ஈ) பிர்தை அமைச்சர

10.  பின்வரும் எந்்த அடிப்பம்டயில் 
ைாநிைங்களுககிம்டயிைான சிக்கல்்கம்ள 
தீரககும் அதி்காரத்ம்த உச்சநீதிைன்றம் 
கபற்றுள்ளது?

(அ) யைல்முமறயீடு நீதிவமரயமற
(ஆ) ்தனகய்கயுரிய நீதிவமரயமற
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(iv)  ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினர்கள யநரடியா்க 
ைக்க்ளால் ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகின்றனர.

(அ) ii & iv சரியானமவ 
(ஆ) iii & iv சரியானமவ
(இ) i & iv சரியானமவ
(ஈ) i, ii & iii சரியானமவ

2. (i)  உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதி்கள ைற்றும் ைற்ற 
நீதிபதி்களின் ஓயவு கபறும் வயது 62.

(ii)  ைத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதிதுமற 
ஆகும்.

(iii)  அடிப்பம்ட உரிமை்கள க்தா்டரபான வழககு்கள 
உச்ச நீதிைன்றத்தின் யைல்முமறயீட்டு 
அதி்காரங்களுககு உட்பட்்டது.

(iv)  உச்ச நீதிைன்றம் பிறப்பிககும் ஆமை 
இந்தியாவின் அமனத்துப் பகுதியிலுள்ள 
நீதிைன்றங்கம்ளயும் ்கட்டுப்படுத்தும்.
(அ) ii & iv சரியானமவ 
(ஆ) iii & iv சரியானமவ
(இ) i & iv சரியானமவ
(ஈ) i & ii சரியானமவ

3.  கூறறு (A): ைாநிைங்க்ளமவ ஒரு நிரந்்தர 
அமவயாகும். இ்தமனக ்கமைக்க முடியாது.

    கோரைம் (R): ைாநிைங்க்ளமவயில் 1/3 பஙகு 
உறுப்பினர்கள ஒவகவாரு இரண்டு 
ஆண்டு்களுககுப் பிறகும் ஓயவு கபறுவர. 
அக்காலியி்டங்களுககு புதிய உறுப்பினர்கள 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படுவர.
(அ)  கூற்று ்தவறானது ஆனால் ்காரைம் 

சரியானது
(ஆ)  கூற்று சரியானது ஆனால் ்காரைம் 

்தவறானது
(இ)  கூற்று, ்காரைம் இரண்டும் சரி ைற்றும் 

்காரைம் கூற்றுககு சரியான வி்ளக்கைாகும்
(ஈ)  கூற்று, ்காரைம் இரைடும் சரி ைற்றும் 

்காரைம் கூற்றுககு சரியான வி்ளக்கைல்ை.

IV. ந�ோருத்துக.
1. சட்்டப்பிரிவு 53 -  ைாநிை கநருக்கடிநிமை
2. சட்்டப்பிரிவு 63 -  உளநாட்டு கநருக்கடிநிமை
3. சட்்டப்பிரிவு 356 -   குடியரசுத் ்தமைவரின் 

நிரவா்க அதி்காரங்கள
4. சட்்டப்பிரிவு 76 -   துமைக குடியரசுத் 

்தமைவரின் அலுவை்கம்
5. சட்்டப்பிரிவு 352 -   இந்திய அரசின் ்தமைமை 

வழககுமரஞர அலுவை்கம்

(இ) ஆயைாசமன நீதிவமரயமற
(ஈ) யைற்கூறியவற்றில் எதுவுமில்மை

11.   நீ இந்தியக குடியரசுத் ்தமைவரா்க 
ய்தரந்க்தடுக்கப்படும் பட்சத்தில் கீழ்க்கண்்ட எந்்த 
முடிவிமன எடுப்பாய?

(அ)  அமைச்சமரமவயின் ்தமைவமர 
உன்னும்டய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது

(ஆ)  இரண்டு அமவ்களிலும் நிமறயவற்றப்பட்்ட 
ையசா்தாமவ ைறுபரிசீைமனககுட்படுத்்த 
ய்கட்டுக க்காளவது

(இ)  உன்னும்டய விருப்பத்திற்கு பிர்தைமர 
ய்தரந்க்தடுப்பது

(ஈ)  ைக்க்ளமவயில் கபரும்பான்மை கபற்ற 
பிர்தைமர  ப்தவி நீக்கம் கசயவது

II. நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரப்புக.
1.    ையசா்தா குடியரசுத் ்தமைவரின் 

ஒப்பு்தல் இன்றி நா்டாளுைன்றத்தில் 
அறிமு்கப்படுத்்த முடியாது.

2.   நாட்டின் உண்மையான 
்தமைவரா்கவும், நாட்டின் முககியக கசயதி 
க்தா்டரபா்ளரா்கவும் கசயல்படுகிறார.

3.   அலுவல் வழியில் 
ைாநிைங்க்ளமவயின் ்தமைவர ஆவார.

4.  கபாதுவா்க, குடியரசுத் ்தமைவர 
இனத்திலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்கம்ள 
ைக்க்ளமவககு நியமிககிறார.

5.  நா்டாளுைன்ற இரு அமவ்களிலும் 
உமரயாற்றவும், கூட்்டத்க்தா்டரில் பஙகு 
க்காள்ளவும் உரிமை கபற்றவர 

6.  உச்ச நீதிைன்ற ்தமைமை நீதிபதி ைற்றும் ைற்ற 
நீதிபதி்களின் ஓயவு கபறும் வயது 

7.   இந்திய அரசியைமைப்புச் 
சட்்டத்தின் பாது்காவைன் ஆகும்.

8.  ்தற்சையம், உச்ச நீதிைன்றத்தில் ்தமைமை நீதிபதி 
உட்ப்ட நீதிபதி்களின் எண்ணிகம்க 

III சரியோன கூறறிலன நதர்ந்நதடுககவும்.
1. (i)  ைாநிைங்க்ளமவயின் கைாத்்த உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிகம்க 250.
(ii)  இைககியம், அறிவியல், ்கமை, சமூ்க யசமவ 

ஆகிய துமற்களில் சிறந்்த அறிவு ைற்றும் 
அனுபவம் கபற்ற 12 நபர்கம்ள 
ைாநிைங்க்ளமவககு குடியரசுத் ்தமைவர 
நியமிககிறார.

(iii)  ைாநிைங்க்ளமவ உறுப்பினராவ்தற்கு  
30 வயதுககுக குமறவா்க இருத்்தல் கூ்டாது.
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211 மத்திய அரசு

V.  கீழ்ககோணும் வினோககளுககு சுருககமோக
வில்டயளி.

1.  இந்தியக குடியரசுத் ்தமைவர எவவாறு
ய்தரந்க்தடுக்கப்படுகிறார?

2.  ைத்திய அரசின் பல்யவறுபட்்ட அமைச்சர்களின்
வம்க்கள யாமவ?

3.  உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி ஆவ்தற்்கான ்தகுதி்கள
யாமவ?

4.  ைக்க்ளமவயின் சபாநாய்கர பற்றி குறிப்பு வமர்க.
5.  நிதி ையசா்தா என்றால் என்ன?
6.  இந்திய அரசின் ்தமைமை வழககுமரஞரின்

சிறப்பு அதி்காரங்கள இரண்டிமனப் பட்டியலிடு்க.
VI. விரிவோன வில்டயளி.
1.  இந்தியக குடியரசுத் ்தமைவரின் அதி்காரங்கள

ைற்றும் கசயல்பாடு்கம்ள விவரி.
2.  இந்திய உச்ச நீதிைன்றத்தின் அதி்காரங்கள

ைற்றும் நீதிவமரயமற்கம்ள வி்ளககு்க.
3.  இந்தியப் பிர்தை அமைச்சரின் பணி்கள ைற்றும்

்க்டமை்கள யாமவ?
4.  நா்டாளுைன்றத்தின் அதி்காரங்கள ைற்றும்

பணி்கம்ள திறனாயவு கசய்க.
5.  ைாநிைங்க்ளமவ ைற்றும் ைக்க்ளமவயின்

பணி்கம்ளப் பட்டியலிடு்க.
VII. நசயல்திட்்டம் மறறும் நசயல்�ோடு.
1.  ைாதிரி நா்டாளுைன்றத்ம்த உன்னும்டய

வகுப்பமறயில் ஏற்பாடு கசய. குடியரசுத் ்தமைவர,
பிர்தை அமைச்சர, அமைச்சர்களின் பஙகு பற்றி
விவரி.

2.  இந்தியக குடியரசுத் ்தமைவருககும், அகைரிக்க
ஐககிய நாடு்களின் குடியரசுத் ்தமைவருககும்
இம்டயயயான ஒற்றுமை்கம்ளயும்,
யவற்றுமை்கம்ளயும் கவளிகக்காைர்க.

நமறநகோள் நூல்கள்

1. D.D. Basu - Introduction of the
Constitution of India, S.C. Sarkar &
Sons (Private) Ltd, 1982.

2. PM Bakshi - The Constitution of India,
Universal Law Publishing - an imprint
of LexisNexis, 2018.

3. Subhash Kashyap - Our Constitution,
National Book Trust, India, 2011.

நசயல்முல்ற
• கீழ்்காணும் உரலி / விமரவுக குறியீட்ம்டப் பயன்படுத்தி இச்கசயல்பாட்டிற்்கான

இமையப் பக்கத்திற்குச் கசல்ைவும்.
• படி 2:  ்தற்யபாதுள்ள ஆளும் குழுக்கம்ளப் பாரமவயி்டவும், ைக்க்ளமவ ைற்றும்

ராஜய சமப குறித்து அறிந்து க்காள்ளவும்  கீயழ க்காடுக்கப்பட்டுள்ள Who’s கைனு மவ
கசாடுக்கவும். உ்தாரைைா்க, ேனாதிபதியின் விவரங்கம்ளக ்காை இ்டத்துபக்கம்
உள்ள President - ஐ கசாடுக்கவும்.

• படி 3: அய்தயபால் ்தற்யபாம்தய ஆளும் குழுக்களின் அமனத்து
விவரங்கம்ளயும் நீங்கள பாரக்கைாம். நி்கழ்வு்கம்ளப் பற்றி
வி்ளக்கைா்க க்தரிந்துக்காள்ள திமரயில் ய்தான்றும் வமரப்டத்தில்
எய்தனும் ஒரு இ்டத்திமன ய்தரந்க்தடுக்கவும் .

இைணயச் ெசயல்பா�
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அறிமுகம்
இநதிய அரசியலமமப்பு மத்திய, மாநில 

அரசுகளுக்கான ்தனித்்தனி நிர்வாக முமறகம்ளக் 
நகாண்ை கூட்ைாட்சி அர�ாங்கத்ம்த வழங்குகிறது.  
இக்கூட்ைாட்சியில், க்தசியத் ்தமலநகரான நைல்லி, 
6 யூனியன் பிரக்த�ங்கள் மற்றும் 29 மாநிலங்கள் 
உள்்ளன. மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கான 
ஒரு சீரான நிர்வாக அமமப்பிமன ஏற்்படுத்்த 
அரசியலமமப்பு வழிவகுக்கிறது. அரசியலமமப்பின் 

்பகுதி VI இல் 152 மு்தல் 237 வமரயிலான 
�ட்ைப்பிரிவுகள் அமனத்து மாநிலங்களுக்கான 
சீரான அமமப்பிமனப் ்பற்றி குறிப்பிடுகிறது. 
ஆனால் அரசியலமமப்புப் �ட்ைப்பிரிவு 370 ஜம்மு-
காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு மட்டும் சிறப்பு அந்தஸ்து 
வழங்கியுள்்ளது. மத்திய அரம�ப் க்பான்று 
மாநில அரசுகளும் நிர்வாகத்துமற, �ட்ைமன்றம், 
நீதித்துமற என்ற மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் 
இயங்குகின்றன. 

மாநில அரசு

நீதித்துமற�ட்ைமன்றம்

உயர் நீதிமன்றம்

மாவட்ை நீதி மன்றங்கள்

மற்ற நீதிமன்றங்கள்

�ட்ைமன்றப்க்பரமவ
(கீழமவ)

�ட்ைகமலமவ
(கமலமவ)

நிர்வாகத்துமற

ஆளுநர்

மு்தலமமச்�ர்

அமமச்�ரமவ

� மாநில அரசின் அமமப்புப் ்பற்றிய அறிவிமனப் ந்பறு்தல்.
� ஆளுநர், மு்தலமமச்�ர், அமமச்�ர்கள் மற்றும் �்பாநாயகர் ஆகிகயாரின் 

அதிகாரங்கள் மற்றும் ்பணிகம்ளப் புரிநது நகாள்ளு்தல்
� மாநில �ட்ைமன்றம் ்பற்றி அறி்தல்.
� மாநிலத்தின் நீதித்துமற மற்றும் அ்தன் ந�யல்்பாடுகம்ளப் புரிநது நகாள்ளு்தல்.

கறைலின் பநவாக்கஙகள்

மவாநில அரசு

அலகு - 3
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213 மாநில அரசு

ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு 
சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும், 
ஜம்மு - காஷ்மீர் அரசியலமமப்பு 
1957-ஆம் ஆண்டு நவம்்பர் 17 
ஆம் நாள் ஏற்கப்்பட்டு, 1957-ஆம் 

ஆண்டு நவம்்பர் 26 ஆம் நாள் நமைமுமறக்கு 
வந்தது. இநதிய அரசியலமமப்பின் அரசு 
நநறிமுமறயுறுத்தும் ககாட்்பாடுகள் மற்றும் 
அடிப்்பமை உரிமமகள் ஜம்மு – காஷ்மீர் 
மாநிலத்திற்குப் ந்பாருந்தாது. இநதிய 
அரசியலமமப்பு நீக்கிய அடிப்்பமை உரிமமகளில் 
ஒன்றான ந�ாத்துரிமம ஜம்மு – காஷ்மீரில் 
இன்றும் நமைமுமறயில் உள்்ளது.

 3.1  நிர்வாகத் துறை
3.1.1 ஆளுநர

மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமமப்புத் 
்தமலவர் ஆளுநர் ஆவார். மாநில ஆளுநரின் 
ந்பயரில் மாநில நிர்வாகம் ந�யல்்படுகிறது.  
ந்பாதுவாக ஒவநவாரு மாநிலத்திற்கும் ஓர் ஆளுநர் 
இருக்கிறார்.  ஆனால் நிர்வாகச் சூழலின் காரணமாக 
ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் இரண்டு அல்லது 
அ்தற்கு கமற்்பட்ை மாநிலங்களின் ஆளுநராகவும் 
நியமிக்கப்்பைலாம்.

அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 154 மாநில 
ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரத்ம்தப் ்பற்றி கூறுகிறது.  
�ட்ைப்பிரிவு 154 (1)-ன் ்படி மாநில ஆளுநரின் நிர்வாக 
அதிகாரம் ஆளுநரிைம் இருக்க கவண்டும்.  இந்த 
அதிகாரம் அவரால் கநரடியாககவா அல்லது அவரின் 
கீழுள்்ள அலுவலர்க்ளாகலா, அரசியலமமப்பின்்படி 
ந�யல்்படுத்்தப்்பை கவண்டும்.
3.1.2 ஆளுநர நியமனம்

மாநில ஆளுநர், குடியரசுத் ்தமலவரால் 
நியமனம் ந�யயப்்படுகிறார். வழக்கமாக, அவரது 
்ப்தவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். ஆனால் குடியரசுத் 
்தமலவரின் விருப்்பத்தின் க்பரில் அவரது 
்ப்தவிக்காலம் நீட்டிக்கப்்பைலாம். ந்பாதுவாக, 
ஒருவர் ்தனது ந�ாந்த மாநிலத்தின் ஆளுநராக 
நியமிக்கப்்பைமாட்ைார். கமலும், அவர் குடியரசுத் 
்தமலவரால் ஒரு மாநிலத்திலிருநது கவநறாரு 
மாநிலத்திற்கு மாற்றப்்பைலாம். குடியரசுத் 
்தமலவருக்குத் ்தனது ்பணித்துறப்பு கடி்தத்ம்தக் 
நகாடுப்்ப்தன் மூலம் ஆளுநர் எநகநரத்திலும் ்ப்தவி 
விலகலாம்.

மாநில �ட்ைமன்றகமா அல்லது உயர் 
நீதிமன்றகமா ஆளுநரின் ்பணி நீக்கத்தில் 
்பங்கு ந்பற முடியாது.  ஒருவர் எத்்தமன 
முமற கவண்டுமானாலும் ஆளுநராக 

நியமிக்கப்்பைலாம்.  ஒருவமர ஒரு மாநில 
ஆளுநராக நியமனம் ந�யயப்்படுவதில் இரண்டு 
மரபுகள் பின்்பற்றப்்படுகின்றன. அமவ: ஆளுநராக 
நியமிக்கப்்படும் ஒருவர் ்தான் எந்த மாநிலத்திற்கு 
ஆளுநராக நியமிக்கப்்பை உள்்ளாகரா அந்த 
மாநிலத்தில் வசிப்்பவராக இருத்்தல் கூைாது. கமலும் 
ஆளுநராக நியமிக்கப்்படும் ஒருவமர மத்திய அரசு, 
மாநில அரசுைன் கலந்தாகலாசித்து அவரது ந்பயமர 
முன்நமாழிய கவண்டும்.

அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 158 (3A)-ன் 
்படி ஒருவர், இரண்டு அல்லது அ்தற்கு கமற்்பட்ை 
மாநிலங்களின் ஆளுநராக நியமிக்கப்்படும் ந்பாழுது, 
குடியரசுத் ்தமலவர் ஓர் ஆமணயின் மூலம், 
ஆளுநரின் ஊதியம் மற்றும் ்படிகம்ள �ம்்பந்தப்்பட்ை 
மாநிலங்கள் ்பகிர்நது வழங்க தீர்மானிக்கலாம்.

மத்திய – மாநில அரசுகளின் 
உறவுகம்ளக் குறித்து ஆராய 
அமமக்கப்்பட்ை �ர்க்காரியா 
குழு ஆளுநர் நியமனம் குறித்்த 
்பல ஆகலா�மனகம்ள 

வழங்கியுள்்ளது. அமவ:
i.  மாநில �ட்ைமன்ற குழுவால் ்தயாரிக்கப்்பட்ை 

்பட்டியலிலிருநது அல்லது
ii.  மு்தலமமச்�ரின் ஒப்பு்தலுைன் மாநில அர�ால் 

்தயாரிக்கப்்படும் ்பட்டியலிலிருநது அல்லது
iii.  மு்தலமமச்�ருைன் நைத்்தப்்படும் 

கலநதுமரயாைல் ஆகியவற்றின் மூலம், 
ஆளுநர் நியமனம் நமைந்பறும்.

3.1.3 ஆளுநரவா்தறகவான தகுதிகள்
இநதிய அரசியலமமப்பின் 

157 மற்றும் 158 வது 
�ட்ைப்பிரிவுகள் ஆளுநர் 
்ப்தவிக்குத் க்தமவயான 
பின்வரும் ்தகுதிகம்ளக் 
கூறுகின்றன.

 �  அவர் இநதியக் குடிமகனாக 
இருத்்தல் கவண்டும்.

 �  35 வயது நிரம்பியவராக இருத்்தல் கவண்டும்.
 �  நாைாளுமன்ற உறுப்பினராககவா அல்லது 

�ட்ைமன்ற உறுப்பினராககவா இருத்்தல் 
கூைாது. அவவாறு இருப்பின் அவர் ஆளுநராக 
்ப்தவிகயற்கும் ந்பாழுது ்தாமாககவ அப்்ப்தவி 
காலியாகிவிடும்.

 �  கமலும் அவர், இலா்பம் ்தரும் எந்த ந்தாழிலிலும் 
ஈடு்பைக்கூைாது.

3.1.4 ஆளுநரின் அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்
ஆளுநர், மாநில நிர்வாகத்தின் ்தமலவராக 

ந�யல்்படுவது மட்டுமல்லாமல் ஏரா்ளமான 
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பின்வரும் �ட்ைமன்ற அதிகாரங்கம்ளப் ந்பற்றுள்்ளார்.
 �  ஆளுநர் �ட்ைமன்ற கூட்ைத்ம்தக் கூட்ைவும் 

ஒத்திமவக்கவும் �ட்ைமன்றத்ம்தக் கமலக்கவும் 
உரிமமப் ந்பற்றுள்்ளார்.

 �  ந்பாதுத் க்தர்்தல் முடிநது மு்தலமமச்�ர் மற்றும் 
மற்ற அமமச்�ர்களின் நியமனத்திற்குப் பிறகு 
நமைந்பறும் �ட்ைமன்றக்கூட்ைத்தின் மு்தல் 
கூட்ைத்தில் உமர நிகழ்த்துகிறார்.

 �  நிலுமவயிலுள்்ள மக�ா்தா குறித்து �ட்ைமன்ற 
அமவகளுக்கு ஆளுநர் ந�யதி அனுப்்பலாம்.

 �  �்பாநாயகர் மற்றும் துமண �்பாநாயகர் 
்பணியிைம் காலியாக இருக்கும்ந்பாழுது 
�ட்ைமன்றத்ம்த ்தமலமம ஏற்று நைத்்த எந்த 
�ட்ைமன்ற உறுப்பினமர கவண்டுமானாலும் 
ஆளுநர் நியமனம் ந�யயலாம்.

 �  ஆங்கிகலா – இநதியன் வகுப்பினரிலிருநது 
ஓர் உறுப்பினமர மாநில �ட்ைமன்றத்திற்கு 
நியமனம் ந�யயலாம்.

 �  கமல, இலக்கியம், அறிவியல், கூட்டுறவு 
இயக்கம் மற்றும் �மூக க�மவ க்பான்றவற்றில் 
சிறநது வி்ளங்கும் ந்பர்கம்ளத் க்தர்நந்தடுத்து 
மாநில �ட்ைகமலமவயின் 6 இல் 1 ்பங்கு 
இைங்களுக்கு அவர்கம்ள நியமனம் ந�யகிறார்.

 �  �ட்ைமன்ற உறுப்பினர்களின் ்தகுதியின்மம 
குறித்து க்தர்்தல் ஆமணயத்துைன் 
கலந்தாகலாசித்து முடிவு ந�யகிறார்.

 �  மாநில �ட்ைமன்றத்்தால் நிமறகவற்றப்்படும் 
ஒவநவாரு மக�ா்தாவும் ஆளுநர் மகநயாப்்பமிட்ை 
பின்னர் மட்டுகம �ட்ைமாகும்.  ஆனால், 
�ட்ைமன்றத்்தால் நிமறகவற்றப்்பட்ை ஒரு மக�ா்தா 
ஆளுநர் ஒப்பு்தலுக்காக அனுப்்பப்்படும் ந்பாழுது 
ஆளுநர் மகநயாப்்பமிைலாம் அல்லது நிறுத்தி 
மவக்கலாம் அல்லது மீண்டும் மறு ்பரிசீலமனக்காக 
�ட்ைமன்றத்திற்கக திருப்பி அனுப்்பலாம்.

 �  மாநில �ட்ைமன்றத்்தால் நிமறகவற்றப்்பட்ை எந்த 
ஒரு மக�ா்தாவும் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தின் 
அதிகாரத்திற்குத் தீங்கு விம்ளவிக்கும் 
நிமலயில் இருக்குமாயின், அ்தமனக் 
குடியரசுத் ்தமலவரின் ்பரிசீலமனக்காக 
நிறுத்திமவக்கலாம்.

 �  அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 213-ன் கீழ் ஆளுநர் 
மாநில �ட்ைமன்றம் நமைந்பறா்த ந்பாழுது 
அவ�ர �ட்ைத்ம்தப் பிறப்பிக்கலாம். ஆனால் 
அந்த அவ�ரச்�ட்ைம், 6 மா்தத்திற்குள் மாநில 
�ட்ைமன்றத்்தால் அங்கீகரிக்கப்்பை கவண்டும்.  
அவ�ரச்�ட்ைத்ம்த எநகநரத்திலும் ஆளுநர் 
திரும்்பப் ந்பறலாம்.

 �  மாநிலத்தின் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மக, 
அரசுப்்பணியா்ளர் க்தர்வாமணயக் குழுவின் 
அறிக்மக, அரசின் ்தணிக்மகக்குழு அறிக்மககம்ள 
�ட்ைமன்றத்தில் �மர்ப்பிக்கின்றார்.

அதிகாரங்கள் ந்பற்றவராகவும் திகழ்கிறார். 
�ட்ைப்பிரிவு 163-ன் ்படி, மு்தலமமச்�ரின் 
்தமலமமயிலான அமமச்�ரமவயின் ஆகலா�மன 
மற்றும் வழிகாட்டு்தலின்்படி ஆளுநர் குறிப்பிட்ை 
சில நிகழ்வுகம்ளத் ்தவிர மற்ற அதிகாரங்கம்ளச் 
ந�யல்்படுத்துகிறார். மாநில நிர்வாகத் ்தமலவராக 
ஆளுநர் பின்வரும் அதிகாரங்கம்ளப் ந்பற்று 
்பணிகம்ளச் ந�யகிறார்.
நிர்வாக அதிகவாரஙகள்

 �  இநதிய அரசியலமமப்பு, மாநில நிர்வாகத்தின் 
அமனத்து அதிகாரங்கம்ளயும் ஆளுநருக்கு 
வழங்குகிறது.  இவற்மற ஆளுநர் கநரடியாககவா 
அல்லது அவரின் கீழுள்்ள அலுவலர்கள் மூலகமா 
ந�யல்்படுத்்தலாம். ஆளுநகர மாநிலத்தின் 
அரசியலமமப்புத் ்தமலவர். அவரது ந்பயராகல 
அமனத்து நிர்வாகமும் நமைந்பறுகின்றன.

  ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகவாரஙகள் மறறும் 
பணிகளவா்ன:

 �  மாநில �ட்ைமன்றத் க்தர்்தலில் ந்பரும்்பான்மம 
ந்பறும் கட்சியின் ்தமலவமர மு்தலமமச்�ராக 
ஆளுநர் நியமனம் ந�யகிறார்.

 �  மு்தலமமச்�ரின் ்பரிநதுமரயின் க்பரில் 
அமமச்�ரமவயின் மற்ற உறுப்பினர்கம்ள 
நியமனம் ந�யகிறார்.

 �  மாநிலத்தின் அரசு வழக்கறிஞமர நியமனம் 
ந�யது அவரது ஊதியத்ம்தயும் நிர்ணயம் 
ந�யகிறார். ஆளுநர் விரும்பும் வமர அரசு 
வழக்குமரஞர் அவரது ்ப்தவிமயத் ந்தாைரலாம்.

 �  அரசுப் ்பணியா்ளர் க்தர்வாமணயக் குழுவின் 
்தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கம்ள நியமனம் 
ந�யகிறார். இருப்பினும் ஆளுநரால் இவர்கம்ள 
்பணிநீக்கம் ந�யய முடியாது. குடியரசுத் 
்தமலவரால் மட்டுகம ்பணி நீக்கம் ந�யய முடியும்.

 �  மாநில ்தமலமம க்தர்்தல் ஆமணயமர 
நியமனம் ந�யது, அவரது ்பணிக்காலம், 
்பணியின் ்தன்மமமயத் தீர்மானிக்கிறார்.  
இருந்த க்பாதிலும், உயர் நீதிமன்ற நீதி்பதிமயப் 
்ப்தவி நீக்கம் ந�யயும் அக்த முமறமயப் 
பின்்பற்றிகய மாநிலத் ்தமலமமத் க்தர்்தல் 
ஆமணயமரப் ்ப்தவி நீக்கம் ந�யயலாம்.

 �  ஆளுநர், மாநிலப் ்பல்கமலக்கழகங்களின் 
கவந்தராக ந�யல்்படுவதுைன், துமண 
கவந்தர்கம்ளயும் நியமனம் ந�யகிறார்.

 �  குடியரசுத் ்தமலவரின் அவ�ரநிமல பிரகைனம் 
ந�யயப்்படும் ந்பாழுது, குடியரசுத் ்தமலவரின் ந்பயரில் 
இவகர மாநிலத்ம்த கநரடியாக ஆட்சி ந�யகிறார்.

சட்டமன்ை அதிகவாரஙகள்
ஆளுநர் மாநில �ட்ைமன்றத்தின் ஓர் 

ஒருங்கிமணந்த ்பகுதியாவார். ஆனால், அவர் 
�ட்ைமன்றத்தின் உறுப்பினராக இல்மல. ஆளுநர் 
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நிதி அதிகவாரஙகள்
 �  மாநிலத்தின் ஆண்டு வரவு ந�லவு 
திட்ைத்திமன ்தயார் ந�யது �ட்ைமன்றத்தில் 
அறிமுகம் ந�யயும் கைமமமய 
ஆளுநருக்கு அரசியலமமப்பு வழங்குகிறது.  
க்தமவப்்பட்ைால், துமண வரவு ந�லவு 
திட்ைத்ம்தயும் அறிமுகம் ந�யயலாம்.

 �  ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகமய (வரவு ந�லவு 
திட்ைம்) �ட்ைமன்றத்தில் அறிமுகம் ந�யய 
காரணமாகிறார்.

 �  மாநில �ட்ைமன்றத்தில் மாநில நிதியமமச்�ர் 
மூலம் துமண வரவு ந�லவு திட்ைத்ம்த 
க்தமவப்்பட்ைால் �மர்ப்பிக்கின்றார்.

 �  ஆளுநரின் முன் அனுமதியுைன்்தான் ்பண 
மக�ா்தாமவ �ட்ைமன்றத்தில் அறிமுகப்்படுத்்த 
முடியும்.

 �  ஆளுநரின் ்பரிநதுமரயின்றி நிதி ஒதுக்கீடு 
ந�யய முடியாது.

 �  அரசின் எதிர்்பாராச் ந�லவினங்களுக்காக 
ஆளுநர் அவ�ர நிதியிலிருநது நிதி ஒதுக்கீடு 
ந�யய முடியும்.

 �  ்பஞ�ாயத்துகள் மற்றும் நகராட்சிகளின் 
நிதிநிமலமய ஆயவு ந�யய ஒவநவாரு 
ஐந்தாண்டிற்கு ஒருமுமற நிதி ஆமணயம் 
ஒன்மற அமமக்கிறார்.

நீதித்துறை அதிகவாரஙகள்
 �  மாநில அரசின் ்தமலமம வழக்குமரஞமர 

நியமனம் ந�யகிறார்.
 �  கீழ் நீதிமன்றங்களின் நீதி்பதிகம்ள நியமனம் 

ந�யகிறார்.
 �  உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆகலா�மனயின் 

க்பரில் மாவட்ை நீதி்பதிகளின் நியமனம் 
மற்றும் ்ப்தவி உயர்வு க்பான்ற ்பணிகம்ள 
கமற்நகாள்கிறார்.

 �  ஆளுநரின் ஆகலா�மனயின் க்பரில் குடியரசுத் 
்தமலவர் உயர் நீதிமன்ற ்தமலமமநீதி்பதிமய 
நியமனம் ந�யகிறார்.

 �  குற்றவாளிகளின் கருமண மனு அடிப்்பமையில் 
குற்றவாளிகம்ள மன்னிக்கலாம் அல்லது 
குற்றவாளிகளின் ்தண்ைமனமயக் 
குமறக்கலாம் அல்லது நிறுத்தி மவக்கலாம்.

விருப்புரிறம அதிகவாரஙகள்
 �  குடியரசுத் ்தமலவரின் ்பரிசீலமனக்காக 

ஆளுநர் ஒரு மக�ா்தாமவ நிறுத்தி மவக்க 
முடியும்.

 �  மாநிலத்தில், குடியரசுத் ்தமலவரின் ஆட்சிக்கு 
ஆளுநர் ்பரிநதுமர ந�யகிறார்.

 �  மாநில நிர்வாகம் மற்றும் �ட்ைமன்ற 
ந�யல்்பாடுகள் ந்தாைர்்பானச் ந�யதிகம்ள 
மு்தலமமச்�ரிைமிருநது ஆளுநர் ந்பறுகிறார்.

 �  மாநில �ட்ைமன்ற ந்பாதுத் க்தர்்தலில் எந்த 
கட்சியும் அறுதி ந்பரும்்பான்மமமயப் ந்பறா்த 
க்பாது, ஆளுநர் எந்தக் கட்சி ்தமலவமரயும் 
ஆட்சி அமமக்க அமழக்கலாம்.

 �  �ட்ைமன்றத்தில் நம்பிக்மக வாக்நகடுப்பின் 
ந்பாழுது ந்பரும்்பான்மமமய நிரூபிக்க 
முடியாமல் க்பானால் அமமச்�ரமவமய 
ஆளுநர் கமலக்க முடியும்.

 �  அமமச்�ரமவ ந்பரும்்பான்மமமய இழந்தால், 
�ட்ைமன்றத்ம்த ஆளுநர் கமலக்கமுடியும்.

அ்சரகவால அதிகவாரஙகள்
மாநில அரசு அரசியலமமப்பு விதிகளுக்ககற்்ப 

ந�யல்்பைவில்மல என்று ஆளுநர் உறுதியாக 
நம்பினால் அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 356-ன் கீழ் 
மாநில அரம� கமலக்க குடியரசுத் ்தமலவருக்கு 
்பரிநதுமர ந�யயலாம். மாநில அரசு கமலக்கப்்பட்ை 
வுைன், மாநிலத்தில் குடியரசுத் ்தமலவர் ஆட்சி 
நமைமுமறக்கு வரும். ஆளுநர் குடியரசுத் 
்தமலவரின் பிரதிநிதியாக மாநிலத்ம்த நிர்வாகம் 
ந�யகிறார்.
3.1.5 ஆளுநரின் சிைப்புரிறமகள்

�ட்ைப்பிரிவு 361 (1) ஆளுநருக்கான 
கீழ்க்காணும் சிறப்புரிமமகம்ள வழங்குகின்றது.
(அ)  ்தனது ்பணிகள் மற்றும் அதிகாரத்ம்தச் 

ந�யய கவண்டும் என எண்ணுவதிலும் 
ந�யல்்படுத்துவதிலும் எந்த நீதிமன்றத்திற்கும் 
்பதில் அளிக்க கவண்டிய அவசியமில்மல.

(ஆ)  ஆளுநரின் ்ப்தவிக்காலத்தில் அவர் மீது 
குற்றவியல் நைவடிக்மககம்ள அவருக்கு 
எதிராக எந்த நீதிமன்றத்திலும் ந்தாைர முடியாது.

(இ)  ஆளுநரின் ்ப்தவி காலத்தில் அவர் மீது 
குற்றச்�ாட்டுகம்ளச் சுமத்்தகவா அல்லது அவமர 
மகது ந�யயகவா எந்த நீதிமன்றமும் உத்்தரவு 
பிறப்பிக்க முடியாது.

(ஈ)  மாநில ஆளுநருக்கு எதிராக உரிமமயியல் 
வழக்குகம்ளத் ந்தாைர முடியாது.

 3.2  முதலறமசசர
அரசியலமமப்்பால் அமமக்கப்்பட்ை 

நாைாளுமன்ற முமறயில் அமமந்த அரசில், 
ஆளுநர், மாநிலத்தின் ந்பயர்ளவு நிர்வாகியாகவும் 
மு்தலமமச்�ர் உண்மமயான நிர்வாகியாகவும் 
உள்்ளனர். கவறு வமகயில் கூற கவண்டுமாயின் 
ஆளுநர் மாநிலத்தின் அரசின் ்தமலவர் 
மு்தலமமச்�ர் அர�ாங்கத்தின் ்தமலவர் ஆவார்.
3.2.1 முதலறமசசரின் நியமனம்

மு்தலமமச்�ர் மாநில ஆளுநரால் நியமனம் 
ந�யயப்்படுகிறார். �ட்ைமன்றத்தில் ந்பரும்்பான்மம 
ந்பற்ற கட்சியின் ்தமலவர் அல்லது ந்பரும்்பான்மம 
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 � அமமச்�ரமவ ந்தாைர்்பானமவ
 � ஆளுநர் ந்தாைர்்பானமவ
 � �ட்ைமன்றம் ந்தாைர்்பானமவ
 � இ்தர ்பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள்

அறமசசரற் ததவா்டரபவானற்
அமமச்�ரமவயின் ்தமலவரான 

மு்தலமமச்�ரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் ்பணிக்ளாவன.
 �  மு்தலமமச்�ரின் ்பரிநதுமரயின் க்பரில்

ஆளுநர் அமமச்�ர்கம்ள நியமிக்கிறார்.
 �  அமமச்�ர்களுக்குத் துமறகம்ள ஒதுக்கீடு

ந�யகிறார்.
 � ்தனது அமமச்�ரமவமய மாற்றியமமக்கிறார்.
 �  ஓர் அமமச்�ருைன் கருத்து கவறு்பாடுகள்

எழும்ந்பாழுது, இராஜினாமா  ந�யயும்்படி
ககட்கிறார் அல்லது ்ப்தவி நீக்கம் ந�யய
ஆளுநருக்குப் ்பரிநதுமர ந�யகிறார்.

 �  அமமச்�ரமவக் கூட்ைத்ம்தத் ்தமலமம ஏற்று
நைத்தி முடிவுகம்ள எடுக்கிறார்.

 �  அமமச்�ரமவயின் குழப்்பத்ம்தத் ்தனது
இராஜினாமா மூலம் முடித்து மவக்கிறார்.

 �  அமமச்�ர்கள் அமனவமரயும் கட்டுப்்படுத்தி,
வழிநைத்தி, இயக்கி, அவர்க்ளது 
நைவடிக்மககம்ள ஒருங்கிமணக்கிறார்.

ஆளுநர ததவா்டரபவானற்
ஆளுநருக்கும் அமமச்�ரமவக்குமிமைகய 

ந�யதித்ந்தாைர்புகளில், மு்தலமமச்�ர் மு்தன்மமயாக 
வி்ளங்குகிறார். கீழ்க்காணும் அலுவலர்களின் 
நியமனங்கள் ந்தாைர்்பாக ஆளுநருக்கு ஆகலா�மன 
வழங்குகிறார்.

 � மாநில அரசு வழக்குமரஞர்
 � மாநில க்தர்்தல் ஆமணயர்
 �  அரசுப் ்பணியா்ளர் க்தர்வாமணயத்தின்

்தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்
 �  மாநில திட்ைக்குழுத் ்தமலவர் மற்றும்

உறுப்பினர்கள்
 �  மாநில நிதிக்குழுத் ்தமலவர் மற்றும்

உறுப்பினர்கள்
சட்டமன்ைம் ததவா்டரபவானற்

 �  �ட்ைமன்ற கூட்ைத்ந்தாைமர ஆரம்பிக்கவும் 
ஒத்திமவக்கவும் ஆளுநருக்கு மு்தலமமச்�ர் 
ஆகலா�மன வழங்குகிறார்.

 �  �ட்ைமன்றத்தில் அரசின் நகாள்மககம்ள
அறிவிக்கிறார்.

 �  �ட்ைமன்றத்தில் மக�ா்தாக்கம்ள
அறிமுகப்்படுத்துகிறார்.

 �  எநகநரத்திலும் �ட்ைமன்றத்ம்தக் கமலக்க
ஆளுநருக்குப் ்பரிநதுமர ந�யகிறார்.

ந்பற்ற கூட்ைணிக் கட்சியின் ்தமலவர் 
மு்தலமமச்�ராக நியமிக்கப்்படுகிறார்.  ஒருகவம்ள 
எந்த கட்சியும் முழுமமயான ந்பரும்்பான்மம ந்பறா்த 
ந்பாழுது அல்லது ந்பரும்்பான்மம ந்பற்றவர்கள் 
்தங்க்ளது ்தமலவமரத் க்தர்நந்தடுக்க ்தவறும் 
ந்பாழுது ஆளுநர் ்தனது அதிகாரத்ம்தப் ்பயன்்படுத்தி 
அடுத்்த்தாக ந்பரும்்பான்மம ந்பற்ற ந்பரிய கட்சிமய 
அமமச்�ரமவ அமமக்க அமழப்்பார்.  அவவாறு 
அமழக்கப்்படும் ்தமலவர், ஆளுநரால் வழங்கப்்படும் 
கால அவகா�த்திற்குள் �ட்ைமன்றத்தில் அவரது 
ந்பரும்்பான்மமமய நிரூபிக்க கவண்டும்.

மு்தலமமச்�ரின் ்ப்தவிக்காலம் 
நிர்ணயிக்கப்்பட்ை ஒன்றல்ல. �ட்ைமன்ற
உறுப்பினர்களின் ந்பரும்்பான்மம ஆ்தரவு 
எவவ்ளவு காலத்திற்கு ந்தாைர்கிறக்தா அதுவமர 
அவர் மு்தலமமச்�ராக நீடிக்கலாம். �ட்ைமன்றத்தில் 
எப்ந்பாழுது அவர் ந்பரும்்பான்மமமய இழக்கிறாகரா 
அப்ந்பாழுது ்தனது ்ப்தவிமய இராஜினாமா 
ந�யகிறார். �ட்ைமன்றத்தில் மற்ற உறுப்பினர்களின் 
்ப்தவிக்காலம் க்பாலகவ மு்தலமமச்�ரின் 
்ப்தவிக்காலமும் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

1947-லிருந்து பதவி ்கித்த தமிழக 
முதலறமசசரகள்

திரு. O.P. இராம�ாமி - 1947 – 1949
திரு. P.S. குமார�ாமி ராஜா - 1949 – 1952
திரு. C. இராஜககா்பாலாச்�ாரி - 1952 – 1954
திரு. K. காமராஜர் - 1954 – 1963
திரு. M. ்பக்்தவச்�லம் - 1963 – 1967
திரு. C.N. அண்ணாதுமர - 1967 – 1969
திரு.  M. கருணாநிதி - 1969 – 1976
திரு. M.G. இராமச்�நதிரன் - 1977 – 1987
திருமதி ஜானகி இராமச்�நதிரன் - ஜனவரி 1988
திரு. M. கருணாநிதி - 1989 – 1991
ந�ல்வி J. நஜயலலி்தா - 1991 – 1996
திரு. M. கருணாநிதி - 1996 – 2001
ந�ல்வி J. நஜயலலி்தா - 2001
திரு. O. ்பன்னீர்ந�ல்வம் - 2001 – 2002
ந�ல்வி J. நஜயலலி்தா - 2002 – 2006
திரு. M. கருணாநிதி - 2006 – 2011
ந�ல்வி J. நஜயலலி்தா - 2011 – 2014
திரு. O. ்பன்னீர்ந�ல்வம் - 2014 – 2015
ந�ல்வி J. நஜயலலி்தா - 2015 – 2016
திரு. O. ்பன்னீர்ந�ல்வம் - 2016 – 2017
திரு. எைப்்பாடி K. ்பழனி�ாமி -

3.2.2  முதலறமசசரின் அதிகவாரஙகள் மறறும் 
பணிகள்

மாநில நிர்வாகத்தின் உண்மமயான 
்தமலவர் மு்தலமமச்�ர் ஆவார். மு்தலமமச்�ரின் 
அதிகாரங்கள் மற்றும் ்பணிக்ளாவன.
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 �  �ட்ைமன்ற நிகழ்ச்சிகம்ள முடிவு ந�யது 
எல்லா முக்கியமான மக�ா்தாக்களுக்கும் 
ஆ்தரவளிக்கிறது.

 �  நிதிக்நகாள்மகமயக் கட்டுப்்படுத்துவதுைன் 
மாநில ந்பாது நலனுக்கான வரிக்நகாள்மகமய 
முடிவு ந�யகிறது.

 �  �மூக, ந்பாரு்ளா்தார மாற்றங்களுக்கான 
நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திட்ைங்கம்ள உருவாக்கி 
அ்தன்்படி மாநில அரசின் ்தமலமமயில் ்பல்கவறு 
ந்தாைர்புமைய துமறகள் உருவாக்கப்்படுகின்றன.

 �  முக்கியமான துமறத் ்தமலவர்களின் 
நியமனங்கம்ளச் ந�யகிறது.

 �  மற்ற மாநிலங்களுைன் க்பச்சுவார்த்ம்த 
நைத்தி பிரச்சிமனகம்ளத் தீர்க்க முயற்சி 
கமற்நகாள்கிறது.

 �  கீழ் நீதிமன்ற நீதி்பதிகளின் நியமனங்களில் 
ஆளுநருக்கு ஆகலா�மன வழங்குகிறது.

 �   மாநிலத்திற்கான ந�லவுகம்ளச் �மாளிக்க 
திட்ை அறிக்மகமய உருவாக்குகிறது.

 �  ஒரு மக�ா்தா �ட்ைமன்றத்தில் 
அறிமுகப்்படுத்்தப்்படும் க்பாது அது �ா்தாரண 
மக�ா்தாவா அல்லது நிதி மக�ா்தாவா என்று 
தீர்மானிக்கிறது.

 �  அமமச்�ரமவயின் ஒவநவாரு அமமச்�ரின் 
்பணிகம்ளக் கட்டுப்்படுத்தி, கண்காணித்து 
ஒருங்கிமணக்கின்றது.

 �  ஆண்டு வரவு ந�லவு திட்ைம் (Budget) 
அமமச்�ரமவயால் இறுதி ந�யயப்்படுகிறது.

 3.3  மவாநில சட்டமன்ைம்
இநதிய அரசியலமமப்பு ஒவநவாரு 

மாநிலத்திற்கும் ஒரு �ட்ைமன்றம் ஏற்்பை வமக 
ந�யகிறது. ந்பரும்்பாலான மாநிலங்கள் ஓரமவமயக் 
நகாண்ை �ட்ைமன்றங்கம்ள மட்டும் ந்பற்றுள்்ளன. 
சில மாநிலங்கள் ஈரமவ �ட்ைமன்றங்கம்ளக் 
நகாண்டுள்்ளன. (எடுத்துக்காட்டு: பீகார், கர்நாைகா, 
மகாராஷ்டிரா, உத்திரப்பிரக்த�ம், ஆநதிரப்பிரக்த�ம், 
ந்தலுங்கானா மற்றும் ஜம்மு - காஷ்மீர்). 
கீழமவயானது மாநில மக்களின் பிரதிநிதிகம்ளக் 
நகாண்ைது. கமலமவயானது ஆசிரியர்கள், 
்பட்ை்தாரிகள், மற்றும் உள்்ளாட்சி உறுப்பினர்கள் 
ஆகிகயார்கம்ளப் பிரதிநிதிக்ளாகக் நகாண்ைது.

்தமிழகத்தில் �ட்ைமன்ற 
உறுப்பினர்களின் நமாத்்த 
எண்ணிக்மகயின் ்படி (234 
உறுப்பினர்கள்) அமமச்�ர்களின் 
எண்ணிக்மக 36 வமர 

இருக்கலாம்.  அ்தாவது 234-ல் 15 விழுக்காடு.

இதர அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்
 �  ஆளுங்கட்சியின் ்தமலவராக மு்தலமமச்�ர் 

கட்சிமயக் கட்டுப்்படுத்தி அ்தன் ஒழுக்கத்ம்த 
கமம்்படுத்துகிறார்.

 �  மாநிலத்தின் ்தமலவராகப் ்பல்கவறு்பட்ை 
மக்களின் க்தமவகம்ள உற்று கநாக்குகிறார்.

 �  மாநிலத்தின் அரசியல் ்தமலமமயாக ்பல்கவறு 
்பணிகம்ளக் கட்டுப்்படுத்தி, கமற்்பார்மவயிட்டு, 
்பல்கவறு துமற ந�யலர்களின் ்பணிகம்ள 
ஒருங்கிமணக்கிறார்.

 �  மாநில அரசு சுமூகமாக இயங்க மத்திய அரசுைன் 
இணக்கமான உறமவ மவத்துக்நகாள்கிறார்.

3.2.3 அறமசசரற்
அமமச்�ரமவ மாநில �ட்ைமன்றத்திற்குக் 

கூட்ைாகப் ந்பாறுப்்பானது. அமமச்�ரமவக்குழு 
வின் அமமச்�ர்கள் அமனவரும் �ட்ைமன்ற 
உறுப்பினர்க்ளாக இருக்க கவண்டும்.  �ட்ைமன்ற 
உறுப்பினர் அல்லா்த ஒருவர் அமமச்�ராக 
்ப்தவிகயற்றால் 6 மா்த காலத்திற்குள் அவர் �ட்ைமன்ற 
உறுப்பினராக கவண்டும். மு்தலமமச்�ரின் 
்தமலமமயின் கீழ் அமமச்�ர்கள் அமனவரும் 
ஒரு குழுவாக ந�யல்்பை கவண்டும். மு்தலமமச்�ர் 
எவவ்ளவு காலம் ்ப்தவியில் நீடிக்கிறாகரா அதுவமர 
அமமச்�ரமவ ந்தாைரும்.  �ட்ைமன்றத்தில் 
நம்பிக்மகயில்லா தீர்மானம் நகாண்டு வநது 
நிமறகவற்றப்்பட்ைால் மாநில அமமச்�ரமவ 
இராஜினாமா ந�யய கவண்டும்.

அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 163 ஆளுநருக்கு 
ஆகலா�மனகள் வழங்க அமமச்�ரமவமய 
உருவாக்க வழிவமக ந�யதிருக்கிறது. �ட்ைப்பிரிவு 
163(1)-ன் ்படி, மு்தலமமச்�மர ்தமலவராகக் 
நகாண்ை அமமச்�ரமவ ஆளுநருக்கு க்தமவப்்படும் 
ந்பாழுது உ்தவி ந�யயவும் ஆகலா�மன வழங்கவும் 
கவண்டும்.
 அறமசசரகளு்டனவான மறை விதிகள்

�ட்ைப்பிரிவு 164(1), ஆளுநரால் மு்தலமமச்�ர் 
நியமிக்கப்்படுவம்தக் கூறுகிறது. மற்றும் 
மு்தலமமச்�ரின் ்பரிநதுமரயின் க்பரில் மற்ற 
அமமச்�ர்கம்ளயும் நியமிக்க வமக ந�யகிறது. 

 ஆளுநர் விரும்பும் வமர மு்தலமமச்�ர் 
்ப்தவியில் ந்தாைரலாம்.  மு்தலமமச்�ர் உட்்பை 
நமாத்்த அமமச்�ர்களின் எண்ணிக்மக நமாத்்த 
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகயில் 15 
விழுக்காட்மை ்தாண்ைக்கூைாது என �ட்ைப்பிரிவு 
164 (1A) கூறுகிறது.
அறமசசரற்யின் அதிகவாரஙகள் மறறும் பணிகள்

 �  மாநில அரசிற்கான நகாள்மககம்ள உருவாக்கி 
அவற்மற திறம்்பை நமைமுமறப்்படுத்துகிறது.

10th_Civics_Unit 3_TM.indd   217 07-05-2019   16:56:16



218மாநில அரசு

3.3.1 சட்டமன்ைப் பபரற் (கீழற்)

்தமிழக �ட்ைமன்றம்
மாநில �ட்ைமன்றம் பிர்பலமான ஓர் 

அமவ ஆகும். இதுகவ மாநில அதிகாரத்தின் 
உண்மமயான அதிகார மமயமாகும்.  இது வயது 
வநக்தார் வாக்குரிமமயின் அடிப்்பமையில் மக்க்ளால் 
கநரடியாகத் க்தர்நந்தடுக்கப்்பட்ை உறுப்பினர்கம்ளக் 
நகாண்ைது.  �ட்ைமன்ற உறுப்பினர்களின் 
எண்ணிக்மக, மக்கள் ந்தாமகமயப் ந்பாறுத்து 
மாநிலத்திற்கு மாநிலம் கவறு்படுகிறது. இருப்பினும், 
�ட்ைமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
அதிக்பட்�ம் 500க்கு மிகாமலும் குமறந்த ்பட்�ம் 
60க்கு குமறயாமலும் இருக்க கவண்டும்.  
�ட்ைமன்றத்தின் ்ப்தவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். 
இருப்பினும் 5 ஆண்டுகள் முடியும் முன்னகர 
�ட்ைமன்றம் கமலக்கப்்பைலாம்.

�ட்ை கமலமவ உறுப்பினர்களின் 
எண்ணிக்மக அம்மாநில �ட்ைமன்ற கீழமவயின் 
நமாத்்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மகயில் 3-ல் 
1-்பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க கவண்டும். ஆனால் 
கமலமவ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
40க்கு குமறயாமல் இருக்க கவண்டும் (ஜம்மு-
காஷ்மீர் ்தவிர). நாைாளுமன்ற �ட்ைத்தின் மூலம் 
காஷ்மீர் �ட்ை கமலமவயில் 36 உறுப்பினர்கக்ள 
உள்்ளனர். �ட்ை கமலமவ உறுப்பினர்கள் மாநில 
�ட்ைமன்றத்்தால் அவவப்க்பாது நிமறகவற்றப்்படும் 
�ட்ைங்கள் மூலம் ்தங்க்ளது ஊதியம் மற்றும் 
்படிகம்ளப் ந்பறுகின்றனர்.
சட்டமன்ைத்தின் அறமப்பு

்தமிழக �ட்ைமன்றம் 235 உறுப்பினர்கம்ளக் 
நகாண்ைது. இவர்களில் 234 உறுப்பினர்கள் 
வயது வநக்தார் வாக்குரிமமயின் அடிப்்பமையில் 
மக்க்ளால் கநரடியாக க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகிறார்கள். 
ஆங்கிகலா – இநதியன் வகுப்பினரில் ஒருவர் 
ஆளுநரால் நியமனம் ந�யயப்்படுகிறார்.  
அட்ைவமணப்்படுத்்தப்்பட்கைார் (்தாழ்த்்தப்்பட்கைார்) 
மற்றும் ்பழங்குடியினருக்கு �ட்ைமன்றத் க்தர்்தலில் 
்தனித் ந்தாகுதிகள் ஒதுக்கப்்படுகின்றன.

அறமசசரற் மறறும் அறமசசரற்க் குழுக்கள்
அமமச்�ரமவ (Cabinet) என்ற சிறிய 

அமமப்்பானது அமமச்�ரமவயின் உட்கரு 
ஆகும். இது காபிநனட் அமமச்�ர்கம்ள மட்டும் 
உள்்ளைக்கியது. இதுகவ மாநில அரசின் 
உண்மமயான அதிகார மமயமாக வி்ளங்குகிறது.

அமமச்�ரமவ குழுக்கள் எனப்்படும் 
நவவகவறு குழுக்கள் மூலம் காபிநனட் 
ந�யலாற்றுகிறது. அவற்றில் இரண்டு வமககள் 
உள்்ளன. அமவ: ஒன்று நிரந்தரமானது மற்நறான்று 
்தற்காலிகமானது ஆகும்.
சபவாநவாயகர

�ட்ைமன்ற உறுப்பினர்களிமைகய 
�்பாநாயகர் மற்றும் துமண �்பாநாயகர் 
க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர். �்பாநாயகர் ்தனது 
்ப்தவிமய இராஜினாமா (்ப்தவி துறப்பு) ந�ய்தால் 
�ட்ைமன்ற உறுப்பினராக ந்தாைர முடியாது. 
�்பாநாயகர் எநகநரத்திலும் இராஜினாமா (்ப்தவி 
துறப்பு) ந�யயலாம். �ட்ைமன்றம் ஒரு தீர்மானத்தின் 
மூலம் 14 நாட்கள் அறிவிப்பு நகாடுத்்த பிறகு 
�்பாநாயகமரப் ்ப்தவி நீக்கம் ந�யயலாம். அ்தற்கு 
முன் �்பாநாயகமரப் ்ப்தவி நீக்கம் ந�யயும் 
தீர்மானத்தின் மீது வாக்நகடுப்பு நைக்கும் கநரத்தில் 
அமவக்கு வந்த ந்பரும்்பாலான உறுப்பினர்கள் 
வாக்களித்து தீர்மானத்ம்த நிமறகவற்ற கவண்டும். 
�ட்ைமன்றம் கமலக்கப்்படும்ந்பாழுது �்பாநாயகர் 
்தமது ்ப்தவிமய இழக்க மாட்ைார். கமலும், புதிய �ட்ை 
மன்றத்தின் மு்தல் கூட்ைம் வமர ்தனது ்ப்தவிமயத் 
ந்தாைர்கிறார். �்பாநாயகர் இல்லா்தக்பாது அவரது 
்பணிமயத் துமண �்பாநாயகர் கமற்நகாள்கிறார்.
3.3.2 சட்டமன்ை பமலற் (சட்ட பமலற்)

�ட்ை கமலமவ என்்பது மாநில �ட்ைமன்றத்தின் 
கமலமவயாகும். இது ஒரு நிரந்தர அமவயாகும். 
�ட்ை கமலமவயின் நமாத்்த உறுப்பினர்களின் 
எண்ணிக்மக அம்மாநில �ட்ைமன்ற க்பரமவ 
உறுப்பினர்களின் நமாத்்த எண்ணிக்மகயில் 3-ல் 
1-்பங்குக்கு மிகாமலும் குமறந்த ்பட்� எண்ணிக்மக 
40-க்கு குமறயாமலும் இருக்க கவண்டுநமன 
அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 171 (1) கூறுகிறது.

�ட்ைகமலமவ (வி்தான் ்பரிஷத்) இநதிய 
மாநில �ட்ைமன்றங்களில் ஓர் அங்கமாக 
ந�யல்்படுகிறது. இநதியாவின் 29 மாநிலங்களில் 
7 மாநிலங்களில் �ட்ைகமலமவ உள்்ளது. 
ஈரமவ �ட்ைமன்றத்தில் மமறமுகத் க்தர்்தலால் 
க்தர்நந்தடுக்கப்்பட்ை உறுப்பினர்கள் �ட்ை 
கமலமவயில் ந�யலாற்றுகின்றனர். �ட்ை 
கமலமவ ஒரு நிரந்தர அமவயாகும். ஏநனன்றால், 
இ்தமன கமலக்க முடியாது. �ட்ை கமலமவ 
உறுப்பினர்களின் ்ப்தவி காலம் 6 ஆண்டுகள் ஆகும். 
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அ்தன் ஒவநவாரு இரண்ைாண்டிற்கும் மூன்றில் 
1-்பங்கு உறுப்பினர்கள் ஓயவு ந்பறுவர். ஒருவர் 
�ட்ை கமலமவ உறுப்பினராவ்தற்கு அவர் இநதியக் 
குடிமகனாக இருத்்தல் கவண்டும். 30 வயது 
நிரம்பியவராக இருத்்தல் கவண்டும். ந்தளிவான 
மனநிமல உமையவராக இருத்்தல் கவண்டும். ந்பற்ற 
கைமனத் திரும்்ப ந�லுத்்த முடியா்தவராக இருத்்தல் 
கூைாது மற்றும் எந்த மாநிலத்தில் க்பாட்டியிடுகிறாகரா 
அம்மாநில வாக்கா்ளர் ்பட்டியலில் அவரது ந்பயர் 
இைம் ந்பற்றிருக்க கவண்டும்.
சட்ட பமலற்க்கவான பதரதல்

 �  மூன்றில் 1 ்பங்கு உறுப்பினர்கள் உள்்ளாட்சி 
அமமப்புக்ளால் க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர்.

 �  ்பன்னிநரண்டில் 1 ்பங்கு (1/12) உறுப்பினர்கள் 
்பட்ை்தாரிக்ளால் க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர்.

 �  ்பன்னிநரன்டில் 1 ்பங்கு (1/12) உறுப்பினர்கள் ்பட்ை்தாரி 
ஆசிரியர்க்ளால் க்தர்நந்தடுக்கப் ்படுகின்றனர்.

 �  மூன்றில் 1 ்பங்கு (1/3) உறுப்பினர்கள் 
�ட்ைமன்றப் க்பரமவ உறுப்பினர்க்ளால் 
க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர்.

 �  ஆறில் 1 ்பங்கு உறுப்பினர்கள் (1/6) கமல, 
இலக்கியம், அறிவியல், �மூக க�மவ, 
மற்றும் கூட்டுறவு இயக்கம் இவற்றில் சிறநது 
வி்ளங்கு்பவர்கம்ள ஆளுநர் கநரடியாக 
நியமனம் ந�யகிறார்.

தறல்ர
கமலமவத் ்தமலவர் (Chairman) கமலமவ 

கூட்ைத்ம்தத் ்தமலமமகயற்று நைத்துகிறார். 
கமலமவ உறுப்பினர்களிமைகய ்தமலவர் மற்றும் 
துமணத் ்தமலவர் க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர். 
்தமலவர் இல்லா்தக்பாது துமணத்்தமலவர் 
கூட்ைத்ம்தத் ்தமலமமகயற்று நைத்துகிறார்.
சட்டபமலற் உரு்வாக்கம் அல்லது நீக்கம்

�ட்ை கமலமவ உருவாக்கம் அல்லது 
நீக்கம் ்பற்றி �ட்ைப்பிரிவு 169 விவரிக்கிறது. 
இப்பிரிவின் ்படி, �ட்ைமன்றத்தின் நமாத்்த 
உறுப்பினர்களில் மூன்றில் 2 ்பங்கு (2/3) 
உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தீர்மானத்ம்த 
நிமறகவற்றி �ட்ைகமலமவமய உருவாக்ககவா 
அல்லது நீக்ககவா நாைாளுமன்றத்ம்தக் ககட்டுக் 
நகாண்ைால் நாைாளுமன்றம் ஒரு �ட்ைத்தின் மூலம் 
கமலமவமய உருவாக்கும் அல்லது நீக்கும்.

 3.4   சட்டமன்ைத்தின் தசயல்பவாடுகள்
�ட்ைமன்றத்தின் அதிகாரங்களும் 

ந�யல்்பாடுகளும் ந்பரும்்பாலும் 
நாைாளுமன்றத்ம்தப் பின்்பற்றிகய உள்்ளன.
3.4.1 சட்டமன்ை அதிகவாரஙகள்

அரசியலமமப்பின்்படி மாநிலப் ்பட்டியலிலுள்்ள 
அமனத்துத் துமறகள் மீதும் �ட்ைமன்றம் �ட்ைத்ம்த 
நிமறகவற்றலாம். ந்பாதுப்்பட்டியலிலும் �ட்ைமன்றம் 
�ட்ைம் இயற்றலாம். ஆனால் அக்த �ட்ைத்ம்த 
மத்திய அரசு இயற்றும்ந்பாழுது மாநில அரசின் 
�ட்ைம் ந�யலற்ற்தாகி விடும். மத்திய நாைாளுமன்ற 
நமைமுமறமயப் க்பான்கற மாநில �ட்ைமன்றத்தின் 
மக�ா்தாவும் �ட்ைமாக நிமறகவற்றுகிறது. ஒவநவாரு 
மக�ா்தாவும் �ட்ைமன்றத்தில் மூன்று நிமலகளுக்குப் 
பிறகக நிமறகவறுகிறது. ஆளுநரின் ஒப்பு்தலுக்குப் 
பின்பு அம்மக�ா்தா �ட்ைமாகிறது. 
3.4.2 நிதி அதிகவாரஙகள்

�ட்ைமன்றம் மாநிலத்தின் நிதி நிமலமயக் 
கட்டுப்்படுத்துகிறது. �ட்ைமன்றக் கீழமவயானது 
கமலமவமயக் காட்டிலும் ்பண நைவடிக்மககளில் 
அதிக அதிகாரத்ம்தப் ந்பற்றுள்்ளது. ்பண மக�ா்தா 
கீழமவயில் மட்டுகம அறிமுகப்்படுத்்த முடியும். 
�ட்ைமன்றக் கீழமவயின் அனுமதியின்றி புதிய 
வரிகம்ள விதிக்க முடியாது.
3.4.3 நிர்வாகத் துறையின் மீது கடடுப்பவாடுகள்

�ட்ைமன்றம் நிர்வாகத் துமறமயக் 
கட்டுப்்படுத்துகிறது. அமமச்�ரமவயானது 
�ட்ைமன்றத்திற்குப் ந்பாறுப்்பானது. �ட்ைமன்ற 
உறுப்பினர்களின் ககள்விகளுக்கு அமமச்�ர்கள் 
்பதிலளிக்க கவண்டும். அமமச்�ரமவக்கு எதிராக 
நம்பிக்மகயில்லாத் தீர்மானம் நகாண்டு வரப்்பட்டு 
நிமறகவற்றப்்பட்ைால் அமமச்�ர்கள் ்ப்தவி நீக்கம் 
ந�யயப்்படுவர். 
3.4.4 பரந்த அதிகவாரஙகள்

�ட்ைமன்றம் ஈரமவகம்ளப் ந்பற்றிருக்கும் 
ந்பாழுது கமலமவமயக் காட்டிலும் �ட்ைமன்றக் 
கீழமவ அதிக அதிகாரங்களுைன் வி்ளங்குகிறது. 
�ட்ைமன்றப் க்பரமவ மாநில நிதிநிமலமய 
முற்றிலும் கட்டுப்்படுத்துகிறது. கமலமவ நிதி �ார்ந்த 
நைவடிக்மகயில் வாக்களிக்க முடியாது. 

 3.5   மவாநில நீதித்துறை
3.5.1 உயர நீதிமன்ைஙகள்

1862-ல் உயர் நீதிமன்றங்கள் 
கல்கத்்தா, ்பம்்பாய மற்றும் ந�ன்மனயில் 
க்தாற்றுவிக்கப்்பட்ைன. காலப்க்பாக்கில் பிரிட்டிஷ் 

1986-ல் இயற்றப்்பட்ை 
்தமிழ்நாடு �ட்ை கமலமவ (நீக்கம்) 
மக�ா்தா மூலம் ்தமிழ்நாட்டில் �ட்ை 
கமலமவ நீக்கப்்பட்ைது. இச்�ட்ைம் 
1986 நவம்்பர் மு்தல் நா்ளன்று 

நமைமுமறக்கு வந்தது.
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இநதியாவின் ஒவகவார் மாகாணமும் ஓர் உயர் 
நீதிமன்றத்ம்தக் நகாண்டிருந்தது. 1950-க்குப் 
பிறகு க்தாற்றுவிக்கப்்பட்ை உயர் நீதிமன்றங்கள் 
அண்மை மாநிலங்களுக்கும் உயர் நீதிமன்றமாக 
வி்ளங்கியது. மாநில அ்ளவில் உயர் நீதிமன்றங்கக்ள 
மிக உயர்ந்த நீதிமன்றங்க்ளாகும். இருப்பினும் 
உச்� நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டு்தல்கள் மற்றும் 
கமற்்பார்மவயின் கீழ் உயர் நீதிமன்றங்கள் 
ந�யல்்படுகின்றன.

ந�ன்மன உயர் நீதிமன்றம்
இநதிய அரசியலமமப்புச் �ட்ைம் ஒவநவாரு 

மாநிலத்திற்கும் ஓர் உயர் நீதிமன்றத்ம்தத் 
க்தாற்றுவிக்க வழிவகுக்கிறது. ஆனால் 1956-ஆம் 
ஆண்டு ஏழாவது திருத்்தச்�ட்ைம், இரண்டு அல்லது 
இரண்டிற்கு கமற்்பட்ை மாநிலங்கள் அல்லது 
யூனியன் பிரக்த�ங்களுக்நகன்று ஒரு ந்பாதுவான 
உயர் நீதிமன்றத்ம்த நிறுவ நாைாளுமன்றத்திற்கு 
அங்கீகாரம் வழங்கியது.

1862-ஆம் ஆண்டு ஜுன் 26 
ஆம் நாளில் விக்கைாரியா மகாராணி 
வழங்கிய காப்புரிமம கடி்தத்தின் 
மூலம் ந�ன்மன, ்பம்்பாய, கல்கத்்தா 
ஆகிய மாகாணங்களில் உயர் 

நீதிமன்றங்கள் க்தாற்றுவிக்கப்்பட்ைன. இவற்றில் 
ந�ன்மன உயர் நீதிமன்ற வ்ளாகம் உலகிகலகய 
இலண்ைனுக்கு அடுத்து இரண்ைாவது ந்பரிய 
நீதித்துமற வ்ளாகமாகும்.

எடுத்துக்காட்ைாக ்பஞ�ாப், ஹரியானா மற்றும் 
யூனியன் பிரக்த�மான �ண்டிகர் ஆகிய ்பகுதிகளுக்குச் 
�ண்டிகரிலுள்்ள உயர் நீதிமன்றம் ந்பாது நீதிமன்றமாக 
உள்்ளது. இக்தக்பான்று கவுகாத்தியிலுள்்ள உயர் 
நீதிமன்றம் ஏழு வைகிழக்கு மாநிலங்க்ளான 
அஸ்்ாம், நாகலாநது, மணிப்பூர், மிக�ாரம், 
கமகாலயா, திரிபுரா மற்றும் அருணாச்�லப்பிரக்த�ம் 
க்பான்றமவகளுக்கு ந்பாது நீதிமன்றமாக 
உள்்ளது. நைல்லி ஒரு மாநிலமாக இல்லா்த க்பாதும் 
்தனக்நகன்று ந�ாந்தமாக ஓர் உயர் நீதிமன்றத்ம்தக் 
நகாண்டுள்்ளது. ஒவநவாரு நீதிமன்றமும் ்தமலமம 
நீதி்பதி மற்றும் ்பல நீதி்பதிகம்ளக் நகாண்டுள்்ளது. 

உயர் நீதிமன்ற நீதி்பதிகளின் எண்ணிக்மக 
மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறு்படும். உயர் நீதிமன்ற 
நீதி்பதிகளின் எண்ணிக்மக குடியரசுத் ்தமலவரால் 
தீர்மானிக்கப்்படுகிறது. ்தற்க்பாது இநதியாவில் 29 
மாநிலங்கள் (2019 ஜனவரியில் க்தாற்றுவிக்கப்்பட்டு 
அமராவதியில் இயங்கும் ஆநதிரப்பிரக்த�த்தின் புதிய 
உயர் நீதிமன்றத்ம்தயும் க�ர்த்து) மற்றும் 7 யூனியன் 
பிரக்த�ங்களுக்கும் க�ர்த்து 25 உயர் நீதிமன்றங்கள் 
ந�யல்்படுகின்றன.
3.5.2 நீதிபதிகளின் நியமனம்

�ட்ைப்பிரிவு 216-ன் ்படி ஒவநவாரு 
உயர் நீதிமன்றத்திற்கும், ்தமலமம நீதி்பதி 
மற்றும் நீதி்பதிகம்ள குடியரசுத் ்தமலவர் 
காலத்திற்ககற்றவாறு நியமனம் ந�யகிறார்.
3.5.3  உயர நீதிமன்ை நீதி ்றரயறை மறறும் 

அதிகவாரஙகள்
்தற்க்பாது உயர் நீதிமன்றம் பின்வரும் 

அதிகாரங்கம்ளக் நகாண்டுள்்ளது.
தனக்பகயுரிய நீதி்றரயறை

ந�ன்மன, ்பம்்பாய, கல்கத்்தா நீதிமன்றங்கள் 
்தங்களுக்கான நீதிவமரயமற அதிகாரங்களுைன் 
கமல்முமறயீட்டு வழக்குகம்ள வி�ாரிக்கும் 
அதிகாரங்கம்ளயும் ந்பற்றுள்்ளன. அக்த கவம்ளயில் 
மற்ற நீதிமன்றங்கள் ந்பரும்்பாலும் கமல்முமறயீட்டு 
வழக்குகம்ள வி�ாரிக்கும் அதிகாரங்கம்ள மட்டுகம 
ந்பற்றுள்்ளன. 

முக்கியத்துவம் வாயந்த வழக்குகள், உயில், 
திருமணம் �ார்ந்த வழக்குகள் மற்றும் நீதிமன்ற 
அவமதிப்பு வழக்குகள் ஆகியவற்மற மட்டும் 
கநரடியாக வி�ாரிக்கும் அதிகாரங்கம்ள இமவ 
ந்பற்றுள்்ளன. மாகாண நீதிமன்றங்கள் ்தன் 
எல்மலக்கு உட்்பட்ை ்பகுதிகளில் ரூ்பாய 2000 
மற்றும் அ்தற்கு கமற்்பட்ை ந்தாமக மதிப்புமைய 
குற்றவியல் வழக்குகம்ள ்தனக்கக உரிய 
நீதிவமரயமறமய ்பயன்்படுத்தி மாகாண 
நீதி்பதிகள் வி�ாரிக்க முடியும்.
பமல்முறையீடடு நீதி்றரயறை

உயர் நீதிமன்றங்கள் ்தங்களிைம் 
வரும் கமல்முமறயீட்டு வழக்குகம்ளயும் கீழ் 
நீதிமன்றங்களிலிருநது வரும் கமல்முமறயீட்டு 
வழக்குகம்ளயும் (உரிமமயியல், குற்றவியல்) 
வி�ாரிக்கின்றன.

நாட்டின் இராணுவ தீர்ப்்பாயங்களின் 
கீழ்வரும் ஆயு்தம் �ார்ந்த வழக்குகம்ள வி�ாரிக்க 
இமவகளுக்கு அதிகாரம் இல்மல.
பபரவாறை அதிகவாரஙகள்

இநதிய அரசியலமமப்பு �ட்ைப்பிரிவு 226, 
அடிப்்பமை உரிமமகளுக்காக மட்டுமின்றி மற்ற 
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கநாக்கங்களுக்காகவும் க்பராமணகம்ள 
நவளியிடும் அதிகாரங்கம்ள உயர் 
நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்குகிறது.

�ட்ைப்பிரிவு 32-ன் கீழ் உச்� நீதிமன்றம் 
வழங்கும் நீதிப்க்பராமணகள், ஆமணகள் மற்றும் 
வழிகாட்டு்தல்கள் க்பான்கற உயர் நீதிமன்றமும் 
அமவகம்ள வழங்க அதிகாரம் ந்பற்றுள்்ளது. 

இந்த �ட்ைப்பிரிவுகளின் கீழ் 
நீதிப்க்பராமணகம்ள நவளியிை உயர் 
நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கிய அதிகாரம் 
ந்பரிய்தாகும். அடிப்்பமை உரிமமகள் மீறப்்பட்ைால் 
மட்டுகம உச்� நீதிமன்றம் இமவகம்ள 
நவளியிடுகிறது. உயர் நீதிமன்றம் இது க்பான்ற 
வழக்குகளில் மட்டுமின்றி �ா்தாரண �ட்ைமீறலுக்கும் 
நீதிப்க்பராமணகம்ள நவளியிை முடியும்.
ஆடதகவாைரவு நீதிப் பபரவாறை (Habeas Corpus)

்தவறாக ஒருவர் காவலில் மவக்கப்்பட்ைால் 
நீதிமன்ற காவலில் மவத்்த அதிகாரிக்ககா 
அர�ாங்கத்திற்ககா ஆமண வழங்கி காவலில் 
மவக்கப்்பட்ைவமர நீதிமன்றத்தின் முன் 
நகாண்டுவரச் ந�யவ்தாகும். காவலில் மவக்கப்்பட்ைது 
�ட்ைத்திற்கு புறம்்பானது என நிரூபிக்கப்்பட்ைால் 
நீதிமன்ற ஆமண மூலம் விடுவிக்கப்்படுவார்.
கட்டறளயுறுத்தும் நீதிப்பபரவாறை (Mandamus) 
கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்றம் இடும் 
ஆமண (Mandamus) ஆகும். ஓர் அரசு அலுவலர் 
அல்லது ஒரு கழகம் அல்லது மற்ற நிறுவனங்கள் 
்பணிமய விமரநது நிமறகவற்றுமாறு கீழ் 
நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்றம் ஆமண 
பிறப்பிக்கிறது. இ்தனால் ்தமைப்்பட்ை ்பணிகள் 
விமரநது முடிக்கப்்படுகின்றன.
தற்டயுறுத்தும் நீதிப்பபரவாறை (Prohibition)

கீழ் நீதிமன்றங்கள் ்தனது அதிகார எல்மலமயத் 
்தாண்டி ந�யல்்பைாமல் இது ்தடுக்கிறது. 
தகுதி வினவும் நீதிப்பபரவாறை (Quo Warranto)

ந்பாதுப்்ப்தவிக்கு ்தவறாக வரும் ஒருவமர இது 
்தடுக்கிறது. இ்தன் ்படி ஒருவர் அவர் எந்த அடிப்்பமையில் 
குறிப்பிட்ைப் ்ப்தவிமய வகிக்கிறார் என்்பம்த 
ந்தளிவு்படுத்திக் ககாரும் நீதிப்க்பராமண ஆகும்.
ஆ்ைக் பகடபு பபரவாறை (Certiorari)

கீழ் நீதிமன்றங்களிைமிருநது வழக்கு 
�ம்்பந்தமான ஆவணங்கள், ஆ்தாரங்கள், ககாப்புகள் 
ஆகியவற்மற உயர் நீதிமன்றங்கள் ககட்டுந்பறும் 
ஆமண. இ்தன்மூலம் குடிமக்களின் அடிப்்பமை 
உரிமமகள் உறுதி ந�யயப்்படுகின்றன. 
பமறபவாரற் அதிகவாரம்

இராணுவ நீதிமன்றங்கம்ளத் ்தவிர மற்ற 
அமனத்து �ார்பு நீதிமன்றங்கள், தீர்ப்்பாயங்களின் 

்பணிகம்ள கமற்்பார்மவயிடும் அதிகாரத்ம்த உயர் 
நீதிமன்றம் ந்பற்றுள்்ளது.
(அ)  கீழ் நீதிமன்றங்களில் நகாடுக்கப்்பட்ை 

அதிகாரங்கம்ள திரும்்ப ந்பறும் அதிகாரம்.
(ஆ)  ந்பாதுச் �ட்ைங்கள் மற்றும் ்பரிநதுமரக்கப்்பட்ை 

்படிவங்கள் மூலம் ்பயிற்சி மற்றும் 
நைவடிக்மககம்ள ஒழுங்கு்படுத்்த ஓர் 
ஆமணமய நவளியிைச் ந�ய்தல்.

(இ)  ்பரிநதுமரக்கப்்பட்ை முமறகளில் கீழ் 
நீதிமன்றங்கள் புத்்தகங்கள், ்ப்தவிகள், 
கணக்குகம்ளப் ்பராமரித்்தல்.

(ஈ)  நஷரிப், எழுத்்தர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் �ட்ை 
வல்லுநர்கள் ஆகிகயாருக்கான கட்ைணத்ம்தச் 
ந�லுத்து்தல் க்பான்றமவ குறித்துத் 
தீர்மானித்்தல்.

 கீழ் நீதிமன்ைஙகறளக் கடடுப்படுத்துதல்
உயர் நீதிமன்றம் கீழ் நீதிமன்றங்கம்ளக் 

கட்டுப்்படுத்்தவும் கமலும் மற்ற அதிகாரங்கம்ளயும் 
ந்பற்றுள்்ளன.
(அ)  மாவட்ை நீதி்பதிகளின் நியமனம் மற்றும் 

்ப்தவி உயர்வு குறித்து ஆளுநரால் 
ஆகலாசிக்கப்்படுகிறது. மாவட்ை நீதி்பதிகம்ளத் 
்தவிர, மற்ற நீதிப்்பணிகளுக்கு நியமனம் 
ந�யவது குறித்தும் ஆகலா�மன 
கமற்நகாள்்ளப்்படுகிறது.

(ஆ)  உயர் நீதிமன்ற நீதி்பதிகளின் ்ப்தவி, நியமனம், 
்ப்தவி உயர்வு, விடுமுமற, இைமாற்றம் மற்றும் 
ஒழுங்கு குறித்து விவரிக்கிறது (மாவட்ை 
நீதி்பதிகள் நீங்கலாக).

(இ)  �ார் நீதிமன்றத்தில் நிலுமவயிலுள்்ள 
வழக்கிமன உயர் நீதிமன்றம் வி�ாரித்து 
கணி�மான ககள்விகம்ளக் ககட்டு குறுக்கு 
வி�ாரமண ந�யவ்தால் வழக்கு ்தாமாககவ 
முடிவுக்கு வரும் அல்லது வழக்கின் தீர்ப்புைன் 
மீண்டும் �ார் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்்பப்்படும்.

(ஈ)  உச்� நீதிமன்றம் இநதியாவின் அமனத்து 
நீதிமன்றங்கம்ளயும் கட்டுப்்படுத்துவது க்பால் 
உயர் நீதிமன்றம் �ார் நிமல நீதிமன்றங்கம்ள 
்தனது ஆமணயினால் கட்டுப்்படுத்துகின்றது.

ஆ்ைஙகளின் பவாதுகவாப்புப் தபட்டகம்
உயர் நீதிமன்றத்்தால் வழங்கப்்பட்ை அமனத்து 

முடிவுகள் மற்றும் தீர்ப்புகள் அச்�டிக்கப்்பட்டு 
�ான்றா்தாரமாக ்பாதுகாக்கப்்படுகின்றன. 
எதிர்காலத்தில் எழும் ககள்விகளுக்கு தீர்வாக 
கைந்த கால தீர்ப்புகள் உ்தவுகின்றன. இ்தனால் 
உயர் நீதிமன்றம் ்பதிகவடுகளின் நீதிமன்றமாக 
ந�யல்்படுகிறது.
நீதிப்புனரவாய்வு அதிகவாரம்

நீதிப்புனராயவு என்்பது மத்திய – மாநில அரசுகள் 
இயற்றும் �ட்ைங்கள் அரசியலமமப்புக்கு உட்்பட்ை்தா 
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அல்லது முரண்்பட்ை்தா என்்பம்த ஆராய உயர் 
நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்்பட்ை ஒர் அதிகாரமாகும். 
நீதிப்புனராயவு என்ற ந�ால் இருப்பினும் 
அரசியலமமப்பில் ்பயன்்படுத்்தப்்பைவில்மல. 
226 மற்றும் 227-வது �ட்ைப்பிரிவுகள் உயர் 
நீதிமன்றத்தின் நீதிப்புனராயவு அதிகாரம் ்பற்றி 
நவளிப்்பமையாக கூறுகிறது.

1976 ஆம் ஆண்டு நிமறகவற்றப்்பட்ை 42 
ஆவது அரசியலமமப்புச் �ட்ைத் திருத்்தம் உயர் 
நீதிமன்ற நீதிப்புனராயவு அதிகாரத்ம்தக் குமறத்்தது 
மற்றும் ்தமை ந�ய்தது. இருப்பினும் 1977 ஆம் 
ஆண்டு 43 வது அரசியலமமப்புச் �ட்ைத் திருத்்தம் 
மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு நீதிப்புனராயவு 
அதிகாரத்ம்த வழங்கியது.

தசன்றன உயர நீதிமன்ைத்தில்  
சம நீதி கண்ட பசவாழன் சிறல

பவா்டசசுருக்கம்
 �  மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமமப்பு ்தமலவர் ஆளுநர் ஆவார்.
 �  ஆளுநரால் மு்தலமமச்�ர் நியமிக்கப்்படுகிறார்.
 �  மாநில �ட்ைமன்றத்திற்கு அமமச்�ரமவ கூட்டுப் ந்பாறுப்்பானது.
 �  �ட்ைமன்றம் மாநிலத்தின் உண்மமயான அதிகார மமயமாகும்.
 �  ்தற்க்பாது 29 மாநிலங்கள் மற்றும் 7 (6 + 1) யூனியன் பிரக்த�ங்களுக்கு 25 உயர் நீதிமன்றங்கள் 

உள்்ளன.
 �  1976 ஆம் ஆண்டு 42 ஆவது அரசியலமமப்புச் �ட்ைத் திருத்்தம் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிப்புனராயவு 

அதிகாரத்ம்தக் குமறத்்தது.
 �  1977 ஆம் ஆண்டு நிமறகவற்றப்்பட்ை 43 வது அரசியலமமப்பு �ட்ைதிருத்்தம் மீண்டும் உயர் 

நீதிமன்றத்திற்கு நீதிப்புனராயவு அதிகாரத்ம்த வழங்கியது.

    கறலசதசவாறகள்

அரசியலறமப்பு Constitution it has been defined as the fundamental law of a State.

அறமசசரற் Cabinet it is an inner body within the Council of Ministers which is 
responsible for formulating the policy of the Government.

சட்டமன்ைம் Legislature the group of people in a country or part of a country who 
have the power to make and change laws

தீரப்பவாயம் Tribunal a special court chosen, especially by the government, to 
examine particular problem

தீரமவானம் Resolution an official decision that is made after a group or 
organisation has voted

ஊதியம் Remuneration payment for work or service

விளக்கம் Interpretation an explanation or opinion of what something means
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மதிப்பீடு

I.  சரியவான விற்டறயத் 
பதரந்ததடுக்கவும்

1. மாநில ஆளுநமர நியமிப்்பவர்.
(அ) பிர்தமர்
(ஆ) மு்தலமமச்�ர்
(இ) குடியரசுத் ்தமலவர்
(ஈ) ்தமலமம நீதி்பதி

2. மாநில �்பாநாயகர் ஒரு 
(அ) மாநிலத் ்தமலவர்
(ஆ) அரசின் ்தமலவர்
(இ) குடியரசுத் ்தமலவரின் முகவர்
(ஈ) கமற்கண்ை எதுவுமில்மல

3.  கீழ்க்காணும் எந்த ஒன்று ஆளுநரின் 
அதிகாரமல்ல.

(அ) �ட்ைமன்றம் (ஆ) நிர்வாகம்
(இ) நீதித்துமற (ஈ) தூ்தரகம்

4.  ஆங்கிகலா – இநதியன் வகுப்பினரிலிருநது  
ஒரு பிரதிநிதிமய �ட்ைமன்றத்திற்கு யார் 
நியமிக்கிறார்?

(அ) குடியரசுத் ்தமலவர் (ஆ) ஆளுநர்
(இ) மு்தலமமச்�ர் (ஈ) �ட்ைமன்ற �்பாநாயகர்

5. ஆளுநர் யாமர நியமனம் ந�யவதில்மல?
(அ) மு்தலமமச்�ர்
(ஆ)  அரசுப் ்பணியா்ளர் க்தர்வாணயத்தின் 

்தமலவர்
(இ) மாநில ்தமலமம வழக்குமரஞர்
(ஈ) உயர் நீதிமன்ற நீதி்பதிகள்

6. மாநில மு்தலமமச்�மர நியமிப்்பவர்.
(அ) �ட்ைமன்றம்
(ஆ) ஆளுநர்
(இ) குடியரசுத் ்தமலவர்
(ஈ) �ட்ைமன்ற �்பாநாயகர்

7. அமமச்�ரமவயின் ்தமலவர்.
(அ) மு்தலமமச்�ர் (ஆ) ஆளுநர்
(இ) �்பாநாயகர் (ஈ) பிர்தம அமமச்�ர்

8. �ட்ை கமலமவ என்்பது
(அ) 5 ஆண்டுகள் ்ப்தவிகாலம்  நகாண்ைது
(ஆ) 6 ஆண்டுகள் ்ப்தவிகாலம் நகாண்ைது
(இ) நிரந்தர அமவ ஆகும்
(ஈ) 4 ஆண்டுகள் ்ப்தவிகாலம் நகாண்ைது

9.  கமலமவ உறுப்பினராவ்தற்கு குமறந்த ்பட்� 
வயது

(அ) 25 வயது (ஆ) 21 வயது
(இ) 30 வயது (ஈ) 35 வயது

10. கமலமவ உறுப்பினர்கள்
(அ)  �ட்ைமன்ற கீழமவ உறுப்பினர்க்ளால் 

க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர்.
(ஆ) ந்பாதுவாக நியமிக்கப்்படுவார்கள்
(இ)  உள்்ளாட்சி அமமப்புகள், ்பட்ை்தாரிகள், 

ஆசிரியர்கள், �ட்ைமன்ற  உறுப்பினர்கள் 
மற்றும் பிறரால் க்தர்நந்தடுக்கப் ்படுகின்றனர்

(ஈ)  மக்க்ளால் கநரடியாக க்தர்நந்தடுக்கப் 
்படுகின்றனர்.

11.  கீழ்க்காணும் மாநிலங்களில் எந்த ஒன்று ஈரமவ 
�ட்ைமன்றத்ம்தப் ந்பற்றிருக்கவில்மல?

(அ) ஆநதிரப் பிரக்த�ம்
(ஆ) ந்தலுங்கானா
(இ) ்தமிழ்நாடு
(ஈ) உத்திரப் பிரக்த�ம்

12.  இநதியாவில் மு்தன்மு்தலில் உயர் 
நீதிமன்றங்கள் ந்தாைங்கப்்பட்ை இைங்கள்
(அ) கல்கத்்தா, ்பம்்பாய, ந�ன்மன
(ஆ) நைல்லி மற்றும் கல்கத்்தா
(இ) நைல்லி, கல்கத்்தா, ந�ன்மன 
(ஈ) கல்கத்்தா, ந�ன்மன, நைல்லி

13.  கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலங்கள் ந்பாதுவான 
உயர் நீதிமன்றத்ம்தப் ந்பற்றுள்்ளன?

(அ) ்தமிழ்நாடு மற்றும் ஆநதிரப்பிரக்த�ம்
(ஆ) ககர்ளா மற்றும் ந்தலுங்கானா
(இ) ்பஞ�ாப் மற்றும் ஹரியானா
(ஈ) மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்

II. பகவாடிட்ட இ்டத்றத நிரப்புக
1.  ஆளுநர் ்தனது இராஜினாமா கடி்தத்ம்த 

 இைம் நகாடுக்கிறார்.
2.  �ட்ைமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs)  

ஆல் க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகின்றனர்  
3.   ்தமிழகத்தின் மு்தல் ந்பண் 

ஆளுநர் ஆவார்.
4.   மாநிலங்களில் உள்்ள ்பல்கமலக் 

கழகங்களின் கவந்தராக ந�யல்்படுகிறார்.
5.  ஏழாவது அரசியலமமப்பு �ட்ைத் திருத்்தம் 

 இரண்டு அல்லது கமற்்பட்ை 
மாநிலங்களுக்கு ந்பாதுவான உயர் 
நீதிமன்றத்ம்த அமமக்க நாைாளுமன்றத்திற்கு 
அங்கீகாரம் அளித்்தது.

6.  அரசுப் ்பணியா்ளர் க்தர்வாமணயக் குழுத் 
்தமலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்  
ஆல் மட்டுகம ்பணிநீக்கம் ந�யய முடியும்.
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III. தபவாருத்துக
1. ஆளுநர் –  அர�ாங்கத்தின்

்தமலவர்
2. மு்தலமமச்�ர் –  மாநில அரசின்

்தமலவர்
3. அமமச்�ரமவ – தீர்ப்்பாயங்கள்
4. கமலமவ உறுப்பினர் –  �ட்ைமன்றத்திற்குப்

ந்பாறுப்்பானவர்கள்
5. ஆயு்தப் ்பமையினர் -  ம ா னி ய ங் க ளு க் கு

வாக்களிக்க முடியாது.
IV. சரியவான கூறறிறனத் பதரவு தசய்க.
1. (i)  இநதியாவில் சில மாநிலங்கள் மட்டும் �ட்ை

கமலமவமயப் ந்பற்றுள்்ளன.
(ii)  கமலமவயின் சில உறுப்பினர்கள் 

நியமிக்கப்்படுகிறார்கள்.
(iii)  கமலமவயின் சில உறுப்பினர்கள் மக்க்ளால்

கநரடியாகத் க்தர்நந்தடுக்கப்்படுகிறார்கள்.
(அ) ii & iv �ரி
(ஆ) iii & iv �ரி
(இ) i & iv �ரி
(ஈ) i, ii & iii �ரி

2. கூறறு:  (A) மாநில �ட்ைமன்றத்திற்கு �ட்ை அதிகார
வரம்பு உண்டு

கவாரைம்:  (R) குடியரசுத் ்தமலவரின் ஒப்பு்தலுைன் 
மட்டுகம மாநிலப் ்பட்டியலிலுள்்ள சில 
மக�ா்தாக்கம்ளச் �ட்ைமன்றத்தில் 
அறிமுகம் ந�யயலாம்.

(அ) (A) ்தவறு ஆனால் (R) �ரி
(ஆ) (A) �ரி ஆனால் (R) ்தவறு
(இ)  (A) மற்றும் (R) �ரி கமலும் (R) (A) வுக்கான 

�ரியான வி்ளக்கமாகும்
(ஈ)  (A) மற்றும் (R) �ரி கமலும் (R), (A) வுக்கான 

�ரியான வி்ளக்கமல்ல
V சுருக்கமவாக விற்டயளி
1.  இநதிய மாநிலங்களிலிருநது ஜம்மு – காஷ்மீர்

எவவாறு கவறு்படுகிறது?
2. மாநில ஆளுநரின் முக்கியத்துவம் என்ன?
3.  ஆளுநராக நியமிக்கப்்படுவ்தற்கான ்தகுதிகள்

என்ன?

4.  உயர் நீதிமன்றத்தின் ்தனக்கக உரிய
நீதிவமரயமற அதிகாரங்கள் யாமவ?

5.  உயர் நீதிமன்றத்தின் கமல்முமறயீட்டு
அதிகாரங்கள் ்பற்றி நீ புரிநது நகாண்ைந்தன்ன?

VI விரி்வான விற்டயளி
1.  மு்தலமமச்�ரின் அதிகாரங்கள் மற்றும்

்பணிகம்ள விவரி.
2.  ஆளுநரின் ்பல்கவறு அதிகாரங்கள் மற்றும்

்பணிகம்ள விவரி.
3.  �ட்ைமன்றத்தின் ்பணிகம்ள சுருக்கமாக

விவாதிக்க.
4.  அமமச்�ரமவயின் அதிகாரங்கள் மற்றும்

்பணிகம்ள ஆயக.
5.  உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும்

்பணிகம்ள விவரி.
VII தசயல்திட்டம் மறறும் தசயல்பவாடு
1.  மாநில அர�ாங்கத்தின் நிர்வாக முமறமய

வி்ளக்கும் ஒரு வி்ளக்கப்்பைம் (Flow chart) ்தயார்
ந�யக.

2.  அண்மை மாநிலங்களின் மு்தலமமச்�ர்கள்
ஆளுநர்கள் ந்பயர்ப் ்பட்டியகலாடு ்தமிழ்நாட்டின்
மு்தலமமச்�ர், ஆளுநர், அமமச்�ர்களின்
ந்பயரிமனப் ்பட்டியலிடுக.

பமறபகவாள் நூல்கள்

1. D.D. Basu - Introduction of the
Constitution of India, S.C. Sarkar &
Sons (Private) Ltd, 1982.

2. Subhash Kashyap - Our Constitution,
National Book Trust, India, 2011.

தசயல்முறை
• கீழ்காணும் உரலி / விமரவுக் குறியீட்மைப் ்பயன்்படுத்தி இச்ந�யல்்பாட்டிற்கான இமணயப்

்பக்கத்திற்குச் ந�ல்லவும்.
• மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வமலத்்த்ளத்ம்தயும் அ்தன் ந�யல்்பாட்மையும் ்பார்மவயிை இநதிய

வமர்பைத்தின் ஏக்தனும் ஒரு  மாநிலத்ம்த ந�ாடுக்கச் ந�யயவும்.
• எடுத்துக்காட்ைாக, ்தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ந�ாடுக்கவும். அதில் ்தமிழ்நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ வமல்த்ளத்ம்த

காணலாம்.
• அக்தக்பால் பிறமாநிலங்களின் விவரங்கம்ள நீங்கள் ்பார்க்கலாம்.நிகழ்வுகம்ளப் ்பற்றி வி்ளக்கமாக ந்தரிநதுநகாள்்ள

திமரயில் க்தான்றும் வமர்பைத்தில் எக்தனும் ஒரு இைத்திமன க்தர்நந்தடுக்கவும் .

இைணயச் ெசயல்பா�
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அறிமுகம்
நீங்கள் நீண்ட ்காலத்திற்கு பிறகு, வெளி 

நாட்டில் ெசிக்கும் ஒரு நல்ல நண்பரு்டன் 
மின்்னஞ்சல் மூலமா்க வ�ா்டர்பு வ்காள்கிறீர்்கள். 
அப்்பாது நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்்கள்? என்று 
்்கட்கிறார். “என்னுட்டய உ்டல் ஆ்�ாக்கியமா்க 
உள்்ளது, ்மலும் நான் ்படிபபில் முன்்்னறிக் 
வ்காணடு இருக்கி்றன், அ�்னால் நான் நன்றா்க 
இருக்கி்றன் நன்றி” என்று ்பதில் அளிக்்கலாம். 
அல்லது “மி்க நன்றா்க இல்டல. என்னுட்டய 
ஆ்�ாக்கிய பி�ச்சட்ன்களுக்கு சிகிசட்சப வ்பற 
்ெணடியுள்்ளது. ்மலும் என்னுட்டய ்படிபட்ப 
அது மி்கவும் ்பாதித்துள்்ளது” எ்ன உங்கள் ்பதில் 
இருக்்கலாம்.

“இந்தியா எப்படி வ்சயல்்படுகிறது? என்று 
உங்கள் நண்பர் உங்கட்ள ்்கட்்கலாம்.  இந்� 
்்கள்விக்கு உங்கள் ்பதில் மிகுந்� ்சொலா்க 
இருக்கும். ஏவ்னன்றால், நாட்டின் வமாத்� 
நிடலடமடய அெர் ்்கட்கிறார். அதிர்்ஷ்ட 
ெ்சமா்க, வ்பாரு்ளா�ா� ெல்லுநர்்கள் உங்களுட்டய 
நண்பருட்டய ்்கள்விக்கு ்பதிலளிக்்க ்பல்்ெறு 
ந்டெடிக்ட்க்கட்ள ெழஙகியுள்்ள்னர். அது GDP 

அல்லது வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி மி்க ்ப�ெலா்க 
்பயன்்படுத்�க் கூடிய ஒன்றாகும். “இந்தியா நன்கு 
வ்சயல்்படுகிறது” அல்லது “நாம் விரும்புெது 
்்பால் இந்தியா நன்றா்க வ்சயல்்ப்டவில்டல” எ்ன 
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்திடயப ்பற்றி வ�ரிந்துக் 
வ்காள்்ளவும் ஒரு ெழியாகும்..

GDPயின் வரையரை / இலககணம்
இந்தியா எவொறு வ்சயல்்படுகிறது என்்ப�ட்ன 

GDP வி்ளக்குகிறது அ�்னால், GDP  என்றால் என்்ன 
என்்பட�ப ்பற்றி மு�லில்  நீங்கள் புரிந்துக் வ்காள்்ள 
்ெணடும்.

ஒரு ்�ாட்்டலில் என்்ன ந்டக்கிறது 
என்்பட� ்கற்்பட்ன வ்சய்க. இ�ணடு இட்லி மற்றும் 
ஒரு ்்காபட்ப ்�னீருக்கு நீங்கள் உத்தி�வு 
இடுகிறீர்்கள். இட்லி மற்றும் ்�னீட� யா்�ா 
ஒருெர் வ்சயயலாம் மற்றும் யா�ாெது கூ்ட அட� 
உங்களுக்கு ்்சடெயா்க வ்சயயலாம்.

்�ாட்்டலில் இ�ணடு ெட்கயா்ன 
்பண்டங்கள் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்டு இருக்்கலாம் 
என்று ஒரு வ்பாருளியல் ெல்லுநர் கூறலாம். 
வெளிப்பட்டயா்க இட்லி மற்றும் ்�னீர் உற்்பத்தி 

கறைலின் ந�ோககஙகள்
�	வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்திடய  ்பற்றி வ�ரிந்து வ்காள்ளு�ல்.
�	நாட்டு ெருமா்னத்தின் ்பல்்ெறு ந்டெடிக்ட்க்கட்ள புரிந்துக் வ்காள்ளு�ல்.
�	வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியின் அடமபட்ப புரிந்து வ்காள்ளு�ல்.
�	வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் ்பல்்ெறு துடற்களின் ்பங்களிபட்ப  

வ�ரிந்துக் வ்காள்ளு�ல்.
�	வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி, முன்்்னற்றம் மற்றும் அ�ன் ்ெறு்பாடு்கள் ்பற்றி அறிந்துவ்காள்ளு�ல்.
�	வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி மற்றும் ் ெடலொயபபு அடிப்பட்டயில் ெ்ளர்சசி ்பாட�ப ்பற்றி வ�ரிந்துக் 

வ்காள்ளு�ல்.
�	வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி மற்றும் வ்பாரு்ளா�ா� வ்காள்ட்க்களின் ெ்ளர்சசிப ்பற்றி புரிந்துக் 

வ்காள்ளு�ல்.

ம�ோத்த உள்�ோட்டு 
உற்பததி �றறும் அ்தன் 
வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம்

அலகு - 1
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�க�ேவா�
ப�மா�பவ�

ப�ட�க� 

வ்சயயப்பட்டு இருக்கிறது. அடெ்கட்ள நீங்கள் 
வ�ா்டக்கூடியடெ, ்பார்க்்கக்கூடியடெ மற்றும் 
வ�ாட்டு உண�க்கூடியடெ்க்ளாகும் . வ�ா்டக்கூடிய 
வ்பாருள்்கட்ள “்பண்டங்கள்” என்று வ்பாருளியல் 
அறிஞர்்கள் அடழக்கின்ற்னர். இந்� ்பண்டங்கள் 
இலெ்சம் அல்ல, ஏவ்னனில் அ�ற்கு ்பணம் வ்சலுத்� 
்ெணடும்.

வ�ா்டக்கூடிய வ்பாருட்்கட்ள, ்பண்டங்கள் 
என்று அடழத்�ாலும், ஏ்�னும் உற்்பத்தி 
வ்சயயப்பட்டு இருந்�ாலும் நீங்கள் அட� உண� 
முடியாது. ்சடமயல்்கா�ர்்கள் வ்சயது முடித்� 
்ெடல மற்றும் அந்� உணடெப ்பரிமாறும் மக்்கள், 
்சடமயல் மற்றும் ்்சடெ ந்டெடிக்ட்க்கட்ள 
்பண்டங்கள் ்்பால் யாரும் வ�ாட்டு உண�க் 
கூடியது அல்ல. ஆ்னால், நீங்கள் உணவிட்ன 
உணடு அனு்பவிக்்கலாம்.வ்பாருளியல் ெல்லுநர்்கள் 
இந்� ந்டெடிக்ட்கடய “்பணி்கள்” என்று 
அடழக்கின்ற்னர். ்பண்டங்கள் வ்பாருத்�ெட�, 
இடெ்களும் மற்றும் பிற ்பணி்களும் இலெ்சம் 
அல்ல, ஏவ்னனில் அ�ற்கு ்பணம் வ்சலுத்� ் ெணடும்.

ஒவவொரு நாளும் ்�ாட்்டலில் என்்ன 
ந்டக்கிற்�ா அ்� ் ்பால் நாடு முழுெதும் ந்டக்கிறது. 
்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்டு 
அ�ட்ன நாம் ்பணம் வ்சலுத்தி வ்பறுகின்்றாம். 
இெற்டற்ய வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி (GDP) 
அ்ளவிடுகிறது.
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்திடய கீழக்்கண்டொறு 
ெட�யறுக்்கலாம்.

ஒரு குறிப்பிட்்ட கோலததில் ஒரு �ோட்டில் 
உற்பததி மெயயப்்படுகின்ை அரைதது ்பண்டஙகள் 
�றறும் ்பணிகளின் அஙகோடி �திப்ர்ப ம�ோத்த 
உள்�ோட்டு உற்பததி (GDP) என்கிநைோம்.

இந்� ெட�யடறயில் ஒவவொரு ்பகுதியும் 
முக்கியமா்ன�ாகும்.

்பண்டஙகள் �றறும் ்பணிகள்: ்பண்டங்கள் 
என்்பது வ�ா்டக் கூடிய வ்பாருளும், ்பணி்கள் என்்பது 
வ�ாட்டு உண� முடியா��துமா்ன ந்டெடிக்ட்க்கள் 
என்று இப்்பாது உங்களுக்கு வ�ரியும்.

அஙகோடி �திப்பு: அங்காடியில் விற்்கக் கூடிய 
்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் விடல.

ஒரு நாட்டில் உற்்பத்தி வ்சயயப்படுகின்ற 
்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கட்ள அ்ளவிடுெது 
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியாகும் (GDP). 
இ�ற்்கா்க உற்்பத்தி வ்சயகின்ற அட்னத்து ்பண்ட 
்பணி்கட்ளயும் ்்சர்க்்க ்ெணடும். எனினும், 
ஒரு நாடு அரிசி, ்காலணி்கள், �யில்்கள், ்பால், 
்கடி்கா�ம், புத்�்கம் மற்றும் மிதிெணடி ்்பான்ற 
்ப�ந்�்பட்்ட வ்பாருட்்கட்ள உற்்பத்தி வ்சயகிறது. 
அ்ளடெ மட்டும் ்கணக்கில் எடுத்துக் வ்காண்டால் 
இட� ்்சர்க்்க அர்த்�முள்்ள ெழி்கள் ஏதுமில்டல. 
எடுத்துக்்காட்்டா்க, எவொறு 1000 லிட்்டர் ்பாலு்டன் 
500 ்கடி்கா�த்ட� ்்சர்க்்க முடியும்? இட�ப்்பால 
்பணி்களின் அ்ளடெ ்்சர்க்்க அர்த்�முள்்ள ெழி்கள் 
இல்டல. மருத்துெர்்களின் ்பணி்கள், ்காெலர்்கள், 
தீயடணபபு ்பட்ட, ஆசிரியர்்கள், ்்பருந்து 
ஓட்டுநர்்கள் மற்றும் மாெட்்ட ஆட்சியர்்கள் ்்பான்ற 
்ப�ந்� ்பணி்கள் உற்்பத்தி வ்சயயப்படுகிறது.

ஒரு ெட்கப ்பண்டத்தின் அ்ளடெ மற்வறாரு 
ெட்கயா்ன ்பண்டத்தின் அ்ளவு்ட்்னா அல்லது ஒரு 
ெட்க ்பணிடய மற்வறாரு ெட்கயா்ன ்பணிவு்ட்்னா 
்்சர்க்்க முடியாது. ்கட்்டாயமா்க ்பண்டங்கள் 
உற்்பத்திடயயும், ்பணி்கள் உற்்பத்திடயயும் 
கூட்டுெ�ற்கு எந்� ஒரு வி்ெ்கமா்ன ெழியுமில்டல. 
எப்படி ஒரு நாட்டில் உற்்பத்தி வ்சய� ்பாலு்டன், 
ஆசிரியர் ்பணிடய ்்சர்க்்க முடியும்?.

நம் நாட்டில் இந்திய வ்சலாெணியா்ன 
ரூ்பாயில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்டங்கள் மற்றும் 
்பணி்கட்ள அ்ளவிடுெ�ற்கு வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்திடய ்பயன்்படுத்தி இம்மாதிரியா்ன 
பி�ச்சட்ன்கள் தீர்க்்கப்படுகிறது. அங்காடியில் 
விற்கும் ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கட்ள ்பண 
மதிப்பால் அ்ளவி்டலாம். எந்� ஒரு ்பண்ட, ்பணி்கள் 
அங்காடியின் மதிபபில் ்்சர்க்்கப்படுகிற்�ா அது 
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியாகும் (GDP).

இது எட�க் குறிக்கிறது என்றால், ஒரு 
்பண்டத்ட�்யா அல்லது ்பணிடய்யா அங்காடியில் 
விற்்கவில்டலவயனில் அட� வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் ் ்சர்ப்பதில்டல. எடுத்துக்்காட்்டா்க ஒரு 
்கணினி டமயத்தில் ஒரு ட்கவயழுத்து பி�திடய 
�ட்்டசசு வ்சயய நீங்கள் `50 வ்காடுக்கிறீர்்கள் 
எ்ன டெத்துக்வ்காண்டால், அ�ன் ்பணிடய 
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வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் ்்சர்த்தி்டலாம். 
ஏவ்னனில் அது அங்காடியில் விற்்கப்படுகிறது. 
நீங்க்்ள அந்� ட்கவயழுத்து பி�திடய �ட்்டசசு 
வ்சய�ால், அந்� �ட்்டசசு வ்சயயும் ்பணிடய வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் ்்சர்ப்பதில்டல. ஏன் 
எனில் நீங்கள் அங்காடியில் விடல வ்காடுத்து அட� 
ொங்கவில்டல என்்ப்�யாகும்.
இறுதி நிரல ்பண்டஙகள் �றறும் ்பணிகள்

“இறுதி நிடல ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள்” 
என்்பது நு்கர்வுக்்கா்க அல்லது ்பயன்்பாட்டுக்்கா்க 
உள்்ள ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் ஆகும். 
இது மற்ற ்பண்ட ்பணி்களின் ஒரு ்பகுதியா்க 
அடமயாது. எந்� ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கள் 
மற்வறாரு ்பண்ட ்பணி்கட்ள உற்்பத்தி வ்சயய 
்பயன்்படுகிற்�ா மற்றும் மற்ற ்பண்ட ்பணி்கட்ள 
உற்்பத்தி வ்சயய ஒரு ்பகுதியாகிற்�ா அட� 
“இட்ட நிடல ்பண்டங்கள்” என்று ட்டலர் 
்்காென் மற்றும் அவலக்ஸ் ்டா்பர்�ாக் ்்பான்ற 
வ்பாருளியல் ெல்லுநர்்கள் கூறுகின்ற்னர்.

வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் இறுதிநிடல 
்பண்டங்கள் மட்டும் ்்சர்க்்கப்படுகிறது. வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தி ்கணக்கி்ட இட்டநிடல 
்பண்டங்கட்ள ்கணக்கில் எடுப்பதில்டல. 
ஏவ்னனில் அெற்றின் மதிபபு இறுதிநிடல 
்பண்டத்தில் ்்சர்க்்கப்படுகிறது. ஆ்க்ெ இட்ட 
நிடல ்பண்டத்தின் மதிபட்ப வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் ்்சர்த்�ால், அ�ன் விட்ளடெ “இரு 
முடற ்கணக்கிடு�ல்” எ்ன அடழக்கிறது.

எடுத்துக்்காட்்டா்க, ்�ாட்்டலில் ொஙகும் ஒரு 
்்காபட்ப ்�னீர்(Tea) இறுதிநிடல ்பண்டமாகும். 
ஏவ்னனில் இது நு்க�ப்ப்டக்கூடியது. ்ெறு எந்� 
வ்பாருளின் ்பகுதியா்க இருக்்காது. ஆ்க்ெ ஒரு 
்்காபட்ப ்�னீரின் அங்காடி மதிபட்ப இறுதிப 
்பண்டமா்க இருப்ப�ால் அட� வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் ்்சர்த்துள்்ள்னர். ்�னீரில் 
்கலக்்கப்பட்்ட ்சர்க்்கட� ஒரு இறுதிநிடல ்பண்டம். 
இது ்�னீர் உற்்பத்தி வ்சயயப ்பயன்்படுத்�ப்பட்டு 
்�னீரின் ஒரு ்பகுதியா்க இருக்கிறது. 
ஒரு்்காபட்ப ்�னீரின் விடல ` 10/- என்றால் 
அதில் ்சர்க்்கட�யின் மதிபபு ` 2/-. ஆ்க்ெ ஒரு 
்்காபட்ப ்�னீரின் விடலயில், ஒரு ்�க்்க�ணடி 
்சர்க்்கட�யின் விடல ` 2/- ்்சர்க்்கப்பட்டுள்்ளது. 
்சர்க்்கட�யின் மதிபட்ப GDPயில் கூட்டி்னால் ஒரு 
்�க்்க�ணடி ்சர்க்்கட�, மீணடும் ஒரு ்்காபட்ப 
்�னீர் எ்ன இரு முடற ்கணக்கி்டப்படும். இட� “இரு 
முடற ்கணக்கிடு�ல்” என்்பர். இட� �விர்ப்ப�ற்கு 
இட்டநிடல ்பண்டமா்ன ்சர்க்்கட�டய GDPயில் 
்்சர்ப்பதில்டல.

்கட்ட்களில் ் �னீர் �யாரிக்்க ்பயன்்படுத்�ப்படும் 
்பாத்தி�ங்களின் ்சந்ட� மதிபட்ப வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் ்்சர்க்்கப்ப்ட ்ெணடுமா? 
்பாத்தி�ங்கள் இறுதிநிடலப ்பண்டங்கள் அல்ல, 
ஆ்னால் ்�னீர் �யாரிக்்க இது ஒரு இட்டநிடல 
்பண்டமா்க ்கரு�ப்பட்டு GDPயில் ்்சர்க்்கக் கூ்டாது. 
ஒரு ்்காபட்ப ்�னீரில் ்பாத்தி�ங்கள் இறுதி நிடல 
்பண்டத்தின் ஒரு ்பகுதியா்க அடமயாது. அ�ன் 
்கா�ணமா்க ்சர்க்்கட�டய மட்டும் GDPயில் ்்சர்க்்க 
்ெணடும்.

   1.1    �ோட்டு வரு�ோைம்
நாட்டு ெருமா்னம் என்்பது ஒரு நாட்டில் ஓர் 

ஆணடில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்களின் வமாத்� மதிப்பாகும். வ்பாதுொ்க 
நாட்டு ெருமா்னத்ட� வமாத்� நாட்டு உற்்பத்தி 
(GNP) அல்லது நாட்டு ெருமா்ன ஈவு எ்னப்படுகிறது.
1.1.1  �ோட்டு வரு�ோைதர்த அளவி்ட 

ம்தோ்டர்புர்டய ்பல்நவறு கருததுககள்
1. ம�ோத்த �ோட்டு உற்பததி (GNP)

வமாத்� நாட்டு உற்்பத்தி என்்பது அந்�நாட்டு 
மக்்க்ளால் ஒரு ெரு்டத்தில் (ஈட்டிய ெருமா்னம்) 
உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட வெளியீடு்களின் (்பண்டங்கள் 
+ ்பணி்கள்) மதிபட்பக் குறிக்கும். வெளிநாட்டு 
மு�லீடு மூலம் ஈட்டிய இலா்பமும் இதில் அ்டஙகும்.

GMP = C + I + G + (X - M) + NFIA
C - நு்கர்்ொர்
I - மு�லீட்்டா்ளர்
G - அ�சு வ்சலவு்கள்
X - M - ஏற்றுமதி - இறக்குமதி
NFIA -  வெளிநாட்டிலிருந்து ஈட்்டப்பட்்ட நி்க� 

ெருமா்னம்.
2. ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததி (GDP)

ஒரு ஆணடில் நாட்டின் புவியியல் 
எல்டலக்குள் உள்்ள உற்்பத்தி ்கா�ணி்களி்னால் 
உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட வெளியீடு (்பண்டங்கள் + 
்பணி்கள்) ்களின் வமாத்� மதிப்்ப வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியாகும்.

3. நிகை �ோட்டு உற்பததி (NNP)
வமாத்� நாட்டு உற்்பத்தியிலிருந்து மூல�்ன 

்�யமா்னத்தின் மதிபட்ப நீக்கிய பின் கிட்டக்கும் 
்பண மதிபபு நி்க� நாட்டு உற்்பத்தியாகும்.

நி்க� நாட்டு உற்்பத்தி (NNP) = வமாத்� நாட்டு 
உற்்பத்தி (GNP) - ்�யமா்னம்.
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 1.2   ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததி 
(GDP)

�ோட்டில் உற்பததி மெயயப்்பட்்டது
இந்தியாவில் உற்்பத்தி வ்சயயப்படுகின்ற 

்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் அங்காடி மதிப்்ப 
இந்தியாவின் GDP எ்ன அடழக்்கப்படுகிறது. 
எடுத்துக்்காட்்டா்க ்கா்ஷமீர் இந்தியாவில் உள்்ள�ால், 
்கா்ஷமீரில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ஆபபிளின் 
அங்காடி மதிபபு GDPயில் ்்சர்க்்கப்பட்டுள்்ளது. 
்கலி்்பார்னியாவில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட 
ஆபபிளின் அங்காடி மதிபபு, இந்தியாவின் 
அங்காடியில் விற்்பட்ன வ்சய�ாலும், அட� GDPயில் 
்்சர்ப்பதில்டல, ஏவ்னனில் ்கலி்்பார்னியா 
அவமரிக்்காவில் உள்்ளது.
ஒரு கோலககட்்டததில் உற்பததி மெயயப்்பட்்டது

ஒரு குறிபபிட்்ட ்காலத்தில் ஒரு நாட்டில் 
உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்ட ்பணி்களின் அங்காடி 
மதிப்்ப, ஒரு நாட்டின் GDP யாகும். முந்ட�ய 
்காலங்களில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்ட 
்பணி்கட்ள ்்சர்த்துக் வ்காள்ெதில்டல. ஓர் ஆணடு 
என்்பது குறிபபிட்்ட ்காலமா்க ்கருதி்னால், 2018ல் 
உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்ட ்பணி்களின் அங்காடி 
மதிபபு 2018ன் GDP ஆகும். 2017ல் உற்்பத்தி 
வ்சயயப்பட்்ட மிதிெணடிடய 2018ன் GDPக்கு 
்்சர்க்்க முடியாது.

்காலாணடு மற்றும் ஆணடு ்�ாறும் எ்ன 
இ�ணடு ெட்கயிலும் இந்தியாவின் GDP 
்கணக்கி்டப்படுகிறது. ஆணடு GDP என்்பது ஒரு 
நிதியாணடு அ�ாெது ஏப�ல் 2017 மு�ல் 31 மார்ச 
2018 ெட�யாகும். இட� 2017 – 2018 என்று 
எழுதுொர்்கள். இந்தியாவின் நிதியாணட்ட நான்கு 
்காலாணடு்க்ளா்க GDP மதிபபிடுகிறது.
மு�ல் ்காலாணடு Q1 எ்ன குறிக்்கப்படுகிறது : ஏப்ைல், 
ந�, ஜுன்
இ�ண்டாம் ்காலாணடு அல்லது Q2 : ஜுரல, 
ஆகஸ்ட், மெப்்டம்்பர்
மூன்றாெது ்காலாணடு அல்லது Q3 : அகந்டோ்பர், 
�வம்்பர், டிெம்்பர்
நான்்காெது ்காலாணடு அல்லது Q4 : ஜைவரி, 
பிப்ைவரி, �ோர்ச்

2017-2018ன் நிதியாணடில் உற்்பத்தி 
வ்சயயப்பட்்ட ்பண்ட, ்பணி்கட்ள அந்� ஆணடில் 
GDPக்கு ்கணக்கில் எடுத்துக் வ்காள்்ளப்படுகிறது. 
ஆ்னால் முந்ட�ய ஆணடில் உற்்பத்தி வ்சய� 
்பண்ட, ்பணி்கட்ள எடுத்துக் வ்காள்ெதில்டல. 
அட�ப்்பால, Q2யின் GDP, Q2யில் உற்்பத்தி 

4. நிகை உள்�ோட்டு உற்பததி (NDP)
நி்க� உள்நாட்டு உற்்பத்தி என்்பது வமாத்� 

உள்நாட்டு உற்்பத்தியின் ஒரு ்பகுதியாகும். வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தியிலிருந்து ்�யமா்னத்ட�க் 
(்�யமா்ன வ்சலவின் அ்ளவு) ்கழித்து பின் கிட்டப்பது 
நி்க� உள்நாட்டு உற்்பத்தியாகும்.

நி்க� உள்நாட்டு உற்்பத்தி (NDP) = வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தி (GDP) – ்�யமா்னம்.
5.  ்தலோ வரு�ோைம் அல்லது ்தனி �்பர் 

வரு�ோைம் (PCI)
�லா ெருமா்னம் என்்பது மக்்களின் ொழக்ட்கத் 

��த்ட� உணர்த்தும் ஒரு ்கருவியாகும். நாட்டு 
ெருமா்னத்ட� மக்்கள் வ�ாட்கயில் ெகுப்ப�ன் 
மூலம் �லா ெருமா்னம் வ்பறப்படுகிறது.

�லா ெருமா்னம் =
நாட்டு ெருமா்னம்
மக்்கள் வ�ாட்க

1867-68 ல் 
மு�ன் மு�லா்க 
�ா�ா்பாய வநௌ்�ாஜி 
�்னது “இந்தியாவின் 
ெறுடம மற்றும் ஒரு 

பிரிட்டி்ஷயில்லா ஆட்சி” என்ற புத்�்கத்தில் �னி ந்பர் 
ெருமா்னத்ட�ப ்பற்றி மு�ன் மு�லா்க கூறியுள்்ளார்.

6. ்தனிப்்பட்்ட வரு�ோைம் (PI)
்நர்மு்க ெரிவிதிபபிற்கு முன் �னி ந்பர்்கள் 

மற்றும் ஒரு நாட்டின் குடும்்பங்களின் மூலம் 
அட்னத்து ஆ�ா�ங்களிலிருந்து வ்பறப்படுகின்ற 
வமாத்� ்பண ெருமா்னத்ட� �னிப்பட்்ட ெருமா்னம் 
எ்னலாம்.

�னிப்பட்்ட ெருமா்னம் = நாட்டு ெருமா்னத்தில் 
வ்பறு நிறுெ்னங்களின் ெருமா்ன ெரி - வ்பரு 
நிறுெ்னங்களின் ்பகிர்ந்�ளிக்்கப்ப்டா� ெருொய - 
்சமூ்க ்பாது்காபபு ்பங்களிபபு + மாற்று ெருொய.
7. மெலவி்டத ்தகுதியோை வரு�ோைம் (DI)

�னி ந்பர்்கள் மற்றும் குடும்்பங்களின் 
உணடமயா்ன ெருமா்னத்தில் நு்கர்வுக்கு 
வ்சலவி்டப்படுகின்ற ெருமா்னத்ட� வ்சலவி்டத் 
�குதியா்ன ெருமா்னம் எ்னப்படுகிறது.

இ�ட்ன இவொறு அடழக்்கலாம்.
DPI = �னிப்பட்்ட ெருமா்னம் – ்நர்மு்கெரி

(நு்கர்வு முடறயில் DI = நு்கர்வுச வ்சலவு + ்்சமிபபு)
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ெழங்கப்படுெ�ாகும். அட� �யாரிக்்க 
்பயன்்படுத்�ப்படும் டீதூள், ்பால் மற்றும் ்சர்க்்கட� 
“இட்டநிடல ்பண்டங்கள்” ஆகும். ஒரு ்்காபட்ப 
்�னீர் இறுதிப ்பண்டமா்க மாறுெ�ற்கு 
(்�ான்றுெ�ற்கு) இடெ்கள் ஒரு ்பகுதியா்க 
அடமகிறது. ஒரு ்்காபட்ப ்�னீர் �யாரிக்்க 
்பயன்்படுத்திய ஒவவொரு இட்டநிடல ்பண்டத்தின் 
மதிபட்பக் கூட்டி்னால், ்�னீரின் ்சந்ட� மதிபட்ப 
அ்ளவி்டலாம். ஒவவொரு இட்டநிடல ்பண்டமா்ன 
டீதூள், ்பால் மற்றும் ்சர்க்்கட� ஆகியெற்றின் 
இறுதி வெளியீடு ்�னீர் ்்காபட்பயின் மதிபட்பச 
்்சர்க்கின்றது. மதிபபுக் கூட்டு முடறயில், 
ஒவவொரு இட்டநிடல ்பண்டத்தின் மதிபட்ப 
கூட்டி்னால், இறுதிப ்பண்டத்தின் மதிபட்ப 
அ்ளவி்டலாம். உற்்பத்தியில் ்பயன்்படுத்�ப்பட்்ட 
அட்னத்து இட்டநிடல ்பண்டங்களின் மதிபட்ப 
்்சர்க்கும்வ்பாழுது, வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் உற்்பத்தி 
வ்சயயப்பட்்ட இறுதிப ்பண்டங்களின் வமாத்� மதிபபு 
கிட்டக்கிறது .

மதிபபுக் கூட்டு முடற
டீதூள் + ்பால் + ்சர்க்்கட� = ்�னீர் 
இட்டநிடல ்பண்டங்கள் = இறுதிப ்பண்டம்

1.2.2  ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததியின் 
முககியததுவம்

 1. வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி ்பற்றிய ஆயவு ்பற்றி 
அறிந்துவ்காள்்ளப ்பயன்்படுகிறது.

 2. வ்சல்ெம் ்சம்னற்ற முடறயில் விநி்யா்கம் 
வ்சயயப்படுெது குறித்து அறிந்துவ்காள்்ள 
உ�வுகிறது.

 3. ்பணவீக்்கம் மற்றும் ்பணொட்்டத்தின் 
சிக்்கல்்கள் ்பற்றி அறிய உ�வுகிறது.

 4. உலகின் ெ்ளர்ந்� நாடு்களு்டன் ஒபபீடு 
வ்சயெ�ற்கு ்பயன்்படுகிறது.

 5. ொஙகும் திறன் மதிபபீடு வ்சயெ�ற்கு 
உ�வுகிறது.

 6. வ்பாதுத் துடற ்பற்றி அட்னெரும் 
வ�ரிந்துவ்காள்்ள ்பயன்்படுகின்றது.

வ்சயயப்பட்்ட ்பண்ட, ்பணி்கள் மட்டு்ம ்கணக்கில் 
எடுத்துக் வ்காள்்ளப்படுகிறது. Q1ல் உற்்பத்தி 
வ்சயயப்பட்்டட� எடுத்துக் வ்காள்ெதில்டல.

ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததி (GDP) 
வரையரை

வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி ஒரு நாட்டின் 
வ்பாரு்ளா�ா� நலத்ட� பி�தி்பலிக்கிறது. �னி 
ந்பர்்கள், நிறுெ்னங்கள், வெளி நாட்்டெர்்கள் மற்றும் 
ஆளும் குழுக்்கள் மூலம் அட்னத்து ்பண்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்கள் உள்்ள்டக்கிய நாடு்களின் வமாத்� 
உற்்பத்திடய பி�தி நிதித்துெப்படுத்துகிறது. 
குறிபபிட்்ட ்காலத்தில் ஒரு நாட்டின் எல்டலக்குள் 
உற்்பத்தி வ்சயகின்ற அட்னத்து இறுதிப 
்பண்ட்பணி்களின் ்பண மதிபட்ப குறிக்கும்.

GDP = C + I + G + (X - M)

C – நு்கர்்ொர்  I – மு�லீட்்டா்ளர்
G – அ�சு வ்சலவு்கள் (X-M) ஏற்றுமதி – இறக்குமதி.

1934 ஆம் ஆணடின் 
்காஙகி�ஸ் அறிக்ட்கயின் ்படி, 
ட்சமன் குஸ்நட் என்்பெ�ால் 
GDPயின் நவீ்ன ்கருத்து மு�ன் 

மு�லில் உருொக்்கப்பட்்டது. 

1.2.1  ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததியின் 
கணககீட்டு முரைகள்

1. மெலவிை முரை 
இந்� முடறயில் வமாத்� உள்நாட்டு 

உற்்பத்திடய ஒரு குறிபபிட்்ட ்காலத்தில் ஒரு 
நாட்டில் உற்்பத்தி வ்சய� அட்னத்து இறுதிப ்பண்ட 
்பணி்களுக்கு ்மற்வ்காள்ளும் வ்சலவு்களின் 
கூட்டுத் வ�ாட்க்யயாகும். ்பல்்ெறு ெட்கயா்ன 
வ்சலவு்கள் இச்சமன்்பாட்டில் ்காணப்படுகிறது.

Y = C + I +G + (X - M)
2. வரு�ோை முரை

்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்கட்ள உற்்பத்தி 
வ்சயெதில் ஈடு்பட்டுள்்ள ஆண்கள் மற்றும் 
வ்பண்களின் ெருமா்னத்ட� ்கணக்கிட்டு வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்திடய இந்� முடற கூறுகிறது. 
ெருமா்ன முடறயில் GDPஐ ்கணக்கிடும்்்பாது

ெருமா்னம் = கூலி + ொ�ம் + ெட்டி + லா்பம்.
3. �திப்பு கூட்டு முரை

“இறுதிப்பண்டம்” என்்பது ்�ாட்்டலில் 
ஒரு ்்காபட்ப  ்�னீர் (Tea) உங்களுக்கு 

இறுதிப 
்பண்டம் 

�திப்பு கூட்டு முரை

டீ தூள் ்பால் ்சர்க்்கட� ்�நீர்

இட்டநிடல ்பண்டங்கள்
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 7. வ்பாரு்ளா�ா� திட்்டமி்ட ெழிக்்காட்டியா்கவும் 
்பயன்்படுகிறது.

1.2.3  ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததியின் 
குரை்போடுகள்

ஒரு நாட்டின் வ்பாரு்ளா�ா� நிடலடய அறிய 
மி்கவும் ்ப�ெலா்க ்பயன்்படுத்தும் ந்டெடிக்ட்க்ய  
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியாகும் (GDP). 
இ�னுட்டய ்பயன்்பாட்டிட்ன ஏற்றுக்வ்காள்ளும் 
வ்பாழுது நாம் அ�ன் சில குடற்பாடு்கட்ள 
அறிந்திருக்்க ்ெணடும். 
1.  GDPயில் ்பல முககிய ்பண்டஙகள் �றறும் 

்பணிகள் நெர்ககப்்ப்டவில்ரல
்ச ந் ட � யி ல் 

வி ற் ்க ப ்ப டு ம் 
்ப ண ்ட ங ்க ள் 
மற்றும் ்பணி்களின் 
மதிபபு மட்டு்ம 
வமாத்� உள்நாட்டு 
உ ற் ்ப த் தி யி ல் 
அ ்ட ங கு ம் . 
வ ்ப ற் ் ற ா ர் ்க ள் 
அ ெ ர் ்க ளு ட ்ட ய 
குழந்ட�்களுக்கு வ்சயயும் ்பணி்கள் / ் ்சடெ்கள் மி்க 
முக்கியமா்னது. ஆ்னால், அட� வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் ்்சர்க்்கப்படுெதில்டல. ஏவ்னனில், 
அது ்சந்ட�யில் விற்்பட்ன வ்சயயப்ப்டவில்டல. 
இது ்்பால்ெ, சுத்�மா்ன ்காற்று, ஆ்�ாக்கியமா்ன 
ொழக்ட்கக்கு முக்கியமா்னது. இ�ற்கு ்சந்ட� 
மதிபபு இல்டல. ஆ்க்ெ, இடெ வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியின் ெ�ம்புக்கு ெருெதில்டல.
2.  GDP அளரவ �ட்டும் அளவிடுகிைது ்தைதர்த அல்ல

1970 ்களில் ்பள்ளி்கள் மற்றும் ெஙகி்களில் 
்பந்துமுட்ன ்்ப்னாக்்கள் ்பயன்்படுத்� 
அனுமதிக்்கவில்டல. ஏவ்னன்றால், இந்தியாவில் 
கிட்டக்்கக்கூடிய மி்க ��மற்ற வ்பாரு்ளா்க 
இருந்�து. அ�ன் பின்்னர், இந்தியாவில் 
�யாரிக்்கப்பட்்ட ்பந்துமுட்ன ்்ப்னாக்்களின் 
��ம் ்மம்்படுத்�ப்பட்்ட�ால், அெற்றின் 
உற்்பத்தியும் குறிபபி்டத்�க்்க அ்ளவு அதி்கரித்�து. 
எ்ன்ெ, ்பண்டத்தினுட்டய ��ம் என்்பது மி்க 
முக்கியமா்ன�ாகும். ஆ்னால், அது வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் பின்்பற்றப்படுெதில்டல. 
3.  GDP யில் �ோட்டு வரு�ோை ்பகிர்்ந்தளிப்பு 

்பறறி கூைவில்ரல
ஒரு நாட்டில் வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி 

விட�ொ்க ெ்ள�லாம். ஆ்னால் ெருமா்னம் ்சம்னற்ற 

நிடலயில் ்பகிர்ந்�ளிக்்கப்படுகிறது. இ�்னால் ஒரு 
சிறிய ்ச�வீ� மக்்க்்ள ்பயன் அட்டகிறார்்கள்.

4.  GDP �ககள் வோழும் வோழகரக முரைரயப் 
்பறறி கூைவில்ரல

GDP, மி்கவும் 
குடறந்� சு்கா�ா� 
நிடல, மக்்கள் 
ஜ ்ன ந ா ய ்க ம ற் ற 
அ�சியல் அடமபபு, 
அதி்கமா்க மற்றும் 
உயர் �ற்வ்காடல 
விகி�ம் ஆகியெற்டற 
்கருத்தில் வ்காள்்ளாமல் 
வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் உயர்மட்்ட �னி 
ந்பர் ெருமா்னத்து்டன் ட்க்்கார்த்து வ்சல்கிறது.

GDPயின் �திப்பீடு
புள்ளியியல் துடற 

அடமச்ச�டெயின் கீ்ழயுள்்ள 
மத்திய புள்ளியியல் அடமபபு 

(CSO), GDP ்சம்்பந்�ப்பட்்ட ஆெணங்கட்ள 
்பாது்காக்கிறது. வ�ாழிற்துடறயின் உற்்பத்திடய 
ஆணடு ்கணக்வ்கடுபபு ந்டத்தி வ�ாழில்துடற 
உற்்பத்தி குறியீடு (IIP), நு்கர்்ொர் விடல குறியீடு 
(CPI) ்்பான்ற குறியீடு்கட்ள வெளியிடுகிறது.

  1.3    ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததியின் 
இரயபு

இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�ம் ்ப�ெலா்க மூன்று 
துடற்க்ளா்கப பிரிக்்கப்படுகிறது. வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில் விெ்சாயம் அட� ்சார்ந்� ந்டெடிக்ட்க, 
வ�ாழில்்கள், ்பணி்கள் ஆகிய துடற்கள் 
்பங்களிக்கின்ற்ன.
1. மு்தன்ர�த துரை (விவெோயததுரை)

்ெ்ளாணடமத் 
து ட ற ட ய 
மு � ன் ட ம த் 
துடற எ்னவும் 
அடழக்்கலாம். இதில் 
்ெ்ளாண ்சார்ந்� 
ந ்ட ெ டி க் ட ்க ்க ள் 
மற்றும் விெ்சாய 
ந்டெடிக்ட்க்கள் அ்டஙகும். இடெ, ்கால்நட்ட 
்பணடண்கள், மீன் பிடித்�ல், சு�ங்கங்கள், ்காடு்கள் 
ெ்ளர்த்�ல், ்்சா்ளம், நிலக்்கரி ்்பான்ற மூலப 
வ்பாருட்்கட்ள உற்்பத்தி வ்சயகிறது.

்காடு்கள்
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2. இைண்டோம் துரை (ம்தோழில்துரை)
வ�ாழில் துடறடய 

இ�ண்டாம் துடற 
எ்னவும் அடழக்்கலாம். 
மூ ல ப வ ்ப ா ரு ட் ்க ட ்ள 
ம ா ற் றி ய ட ம ப ்ப � ன் 
மூலம் ்பண்டங்கள் 
மற்றும் ்பணி்கள் உற்்பத்தி வ்சயயப்படுகின்ற்ன. 
இரும்பு மற்றும் எஃகு வ�ாழில், ஜவுளித் வ�ாழில், 
்சணல், ்சர்க்்கட�, சிவமணட், ்காகி�ம், வ்பட்்�ாலியம், 
ஆட்்்டாவமாட்பல்ஸ் மற்றும் பிற சிறுவ�ாழில்்கள் 
முக்கிய வ�ாழில்்க்ளாகும்.
3. மூன்ைோம் துரை (்பணிகள் துரை)

்ப ணி ்க ள் 
துடறடய மூன்றாம் 
துடற எ்னவும் 
அ ட ழ க் ்க ல ா ம் . 
அடெ்கள் அ�சு, 
அறிவியல் ஆ�ாயசசி, 
் ்ப ா க் கு ெ � த் து , 
�்கெல் வ�ா்டர்பு, ெர்த்�்கம், �்பால் மற்றும் �ந்தி, 
ெஙகி, ்கல்வி, வ்பாழுது்்பாக்கு, சு்கா�ா�ம் மற்றும் 
�்கெல் வ�ாழில் நுட்்பம் ்்பான்றடெ்க்ளாகும். 
20 ஆம் நூற்றாணடில் வ்பாரு்ளா�ா� நிபுணர்்கள் 
்பா�ம்்பரிய மூன்றாம் நிடல ்பணி்கட்ள “நான்்காம் 
நிடல” மற்றும் “ஐந்�ாம் நிடல” ்பணி்கள் 
துடற்களிலிருந்து ்மலும் ்ெறு்படுத்தி்ட முடியும் 
என்ற்னர்.

ம்தோழிறெோரல

்த்போல் �றறும் ்த்நதி

  1.4    இ்நதியோவில் ம�ோத்த உள்�ோட்டு 
உற்பததியில் மவவநவறு 
துரைகளின் ்பஙகளிப்பு

இ்நதியோவில் ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததியில் 
மவவநவறு துரைகளின் ்பஙகளிப்பு

இந்தியாவில் ்பணி்கள் துடற மி்கபவ்பரிய 
துடறயாகும். ந்டபபு விடலயில் வமாத்� மதிபபு 
கூடு�லில் (GVA) ்பணி்கள் துடற்கள் 2018-2019ல் 
92.26 லட்்சம் ்்காடி எ்ன மதிபபி்டப்பட்டுள்்ள்ன. 
இந்தியாவில் வமாத்� மதிபபு கூடு�லா்ன 169.61 
லட்்சம் ்்காடியில், 54.40% ்பணி்கள் துடறயின் 
்பங்காகும். வமாத்� மதிபபு கூடு�லா்ன ரூ.50.43 
லட்்சம் ்்காடியில், வ�ாழில் துடறயின் ்பங்களிபபு 
29.74% ம் ்ெ்ளாணடம ்சார்ந்� ்சார்பு துடறயின் 
்பஙகு 15.87% ஆகும்.

விெ்சாய ்பண்டங்களின் உற்்பத்தியில் 
இந்தியா இ�ண்டாெது வ்பரிய நா்டாகும். உலகின் 
வமாத்� விெ்சாய வ்பாருட்்களின் வெளியீட்டில் 
7.39% இந்தியாவி்னால் வெளியி்டப்படுகிறது. 
உலகில் இந்தியா வ�ாழில்துடறயில் எட்்டாெது 
இ்டத்திலும், ்பணி்கள் துடறயில் ஆறாெது 
இ்டத்திலும் உள்்ளது. இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் 

இ்நதியோவில் GDPயின் துரை வோரியோை ்பஙகளிப்பு அட்்டவரண.
 ஆணடு விெ்சாயம் % வ�ாழில்்கள் ்பணி்கள் %

1950-51 51.81 14.16 33.25
1960-61 42.56 19.30 38.25
1970-71 41.95 20.48 37.22
1980-81 35.39 24.29 39.92
1990-91 29.02 26.49 44.18
2000-01 23.02 26.00 50.98
2010-11 18.21 27.16 54.64
2011-12 17.86 27.22 54.91
2012-13 17.52 26.21 56.27
2013-14 18.20 24.77 57.03
2015-16 17.07 29.08 52.05
2016-17 17.09 29.03 52.08
2017-18 17.01 29.01 53.09
Source: Central Statistics Office
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Source: Statisticstimes.com
குறிபபு: 2018-2019 ஆம் ஆணடில் இந்தியாவில் GDPயில் துடற ொரியா்ன ்பங்களிபட்ப ்காட்டும் ெட�்ப்டம்.
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குறிபபு: 1950 – 2018 ஆம் ஆணடு்களுக்்கா்ன இந்தியாவின் வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியில் துடற்களின் 
்பங்களிபபு ்பற்றி ்காட்டும் ெட�்ப்டம்
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ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் அல்லது நாட்டின் 
உற்்பத்தியில் அ�ன் குறிபபிட்்ட ்காலப ்பகுதியில் 
உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட உற்்பத்தி உயர்வு எ்னக் 
்கரு�ப்படும் ்பண மதிபபு அ்ளவு ் ்கால் ஆகும். வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தி (GDP) ஆகிய இ�ணடும் 
வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசிடய ்கணக்கிடும் முக்கிய 
அ்ளவு்்கால் ்மலும் ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் 
உணடமயா்ன அ்ளடெ ்கணக்கி்ட இது 
உ�வுகிறது.

எடுத்துக்்காட்்டா்க இந்தியா வமாத்� உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியில், 2.8 டிரில்லியன் USD (அவமரிக்்க 
்டாலரில்) வ்பற்று உல்கத்தில் 6 ெது ��ெரிட்சயில் 
உள்்ளது. அ்� ்சமயத்தில் அவமரிக்்க ஐக்கிய நாடு 
19 டிரில்லியன் USD வ்பற்று 1 ெது ��ெரிட்சயில் 
உள்்ளது. இது வ்சன்ற ஆணட்ட வி்ட எவெ்ளவு 
்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் உற்்பத்தி 
அதி்கரித்துள்்ள்ன என்்பட� ஒபபீட்்ட்ளவில் அ்ளவி்ட 
்பயன்்படுகிறது. அ�ட்ன அ்ளவிடுெ�ற்்கா்ன 
அ்ளவீடு்கள், மனி� ெ்ளம் இயற்ட்க ெ்ளங்கள், 
வ�ாழில் நுட்்பத்தில் முன்்்னற்றம், மூல�்ன அடமபபு 
அ�சியல் மற்றும் ்சமூ்க வ்பாரு்ளா�ா� ்கா�ணி்கள் 
்்பான்றடெ்க்ளாகும்.
ம்போருளோ்தோை முன்நைறைம்

ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் ்ப�ந்� முடறயில் 
வ�ளிொ்ன உருெத்ட� வ்பாரு்ளா�ா� 
முன்்்னற்றம் ்காணபிக்கிறது. உற்்பத்தி நிடலடய 
அல்லது வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் வெளியீட்ட்ட 
அதி்கப்படுத்துெது, மக்்களின் ொழக்ட்கத் ��த்ட� 
முன்்்னற்றுெது ஆகியடெ இதில் அ்டஙகும். இது 
உற்்பத்தி அ்ளவு அதி்கரிப்பட� மட்டுமில்லாமல், 
்சமூ்க வ்பாரு்ளா�ா� ்கா�ணி்களுக்கு அதி்க 
முக்கியத்துெம் வ்காடுத்துள்்ளது. வ�ாழில் நுட்்ப 
்மம்்பாடு, வ�ாழிலா்ளர் சீர்திருத்�ம், ொழக்ட்கத் 
��த்ட� அதி்கப்படுத்துெது, வ்பாரு்ளா�ா� 
அடமபபு்களில் மாற்றத்ட� ஏற்்படுத்துெது ஆகிய 
��மா்ன அ்ளவு்கட்ள அ்ளப்ப்� வ்பாரு்ளா�ா� 
முன்்்னற்றமாகும்.

ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் உணடமயா்ன 
முன்்்னற்றத்ட� அ்ளப்ப�ற்கு மனி�ெ்ள ்மம்்பாடு 
குறியீடு (HDI) ்சரியா்ன�ாகும்.

விெ்சாய துடறயின் ்பங்களிபபு, உல்க ்ச�ா்சரி 6.4% 
வி்ட அதி்கமா்க உள்்ளது. ஆ்னால்,வ�ாழில்துடற 
மற்றும் ்பணி்கள் துடற்களின் ்பங்களிபபு, உல்க 
்ச�ா்சரிடய வி்ட 30% வ�ாழில் துடறயிலும் மற்றும் 
63% ்பணி்கள் துடறயிலும் குடறொ்கவுள்்ள்ன.

ம�ோத்த �திப்பு கூடு்தல்
ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் ஒரு ்பகுதி, வ�ாழில் 

அல்லது துடறயில் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட 
்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் மதிப்்ப 
வமாத்� மதிபபு கூடு�ல் (GVA) ஆகும். ்�சிய 
்கணக்கு்களில் வமாத்� மதிபபு கூடு�லின் 
வெளியீட்ட்ட ்கழித்�ால் கிட்டப்பது இட்டநிடல 
நு்கர்வு. இது ் �சிய ்கணக்கு்கள் மற்றும் உற்்பத்தி 
்கணக்கு்களின் ்சமநிடல வ்பாரு்ளாகும்.

வமாத்� மதிபபு கூடு�டல, வமாத்� 
உள்நாட்டு உற்்பத்தியின் அ்ளவீ்டா்க 
இடணக்்கப்பட்டுள்்ளது. ஏவ்னனில் இ�ணடும் 
வெளியீட்டு ந்டெடிக்ட்க்கட்ள குறிக்கிறது. இந்� 
உறடெ வமாத்� மதிபபு கூடு�ல் + ்பண்டங்கள் 
மீது ெரி்கள் - ்பண்டங்கள் மீது மானியம் = 
வமாத்� நாட்டு உற்்பத்தி.
GVA = GDP + மானியம் – ெரி்கள் (்நர்மு்க ெரி, 
விற்்பட்ன ெரி).

  1.5    ம்போருளோ்தோை வளர்ச்சி �றறும் 
முன்நைறைம்

வ்பாருளியல் அறிஞர் 
அமர்த்தியா வ்சன் ்கருத்துப்படி, 
வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி 
என்்பது வ்பாரு்ளா�ா� 
முன்்்னற்றத்தின் ஓர் 
அம்்சமாகும். ‘வ்பாரு்ளா�ா� 
ெ்ளர்சசி மனி�னின் 
வ்பாருள்்சார் ்�டெக்கு மட்டும் 
்கெ்னம் வ்சலுத்துகிறது. ஆ்னால், ஐக்கிய நாடு்களின் 
்பார்டெயில், வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி என்்பது 
ொழக்ட்க ��ம் உயர்�ல் அல்லது ஒட்டுவமாத்� 
ெ்ளர்சசியில் ்கெ்னம் வ்சலுத்து�லாகும்” என்று 
கூறுகின்றது.

ம்போருளோ்தோை வளர்ச்சிககும் ம்போருளோ்தோை முன்நைறைததிறகும் உள்ள நவறு்போடு
வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி 

வ்பாரு்ளா�ா� 
முன்்்னற்றம் ஒபபீடு

வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி வ்பாரு்ளா�ா� முன்்்னற்றம்

கருதது வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி ஒரு 
குறுகிய ்கருத்து

வ்பாரு்ளா�ா� முன்்்னற்றம் ஒரு “்ப�ந்� 
்கருத்து”
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ஐந்�ாணடுத் திட்்டத்தின் கீழ ்ெடல ொயபபு 
உருொக்்கத்திற்கு ஒரு உந்து�ல் ெழங்கப்பட்்டது. 
இடெ அதி்கரித்து ெரும் மக்்கள் வ�ாட்க, 
்ெடலொயபபிட்ன அதி்கரித்து அ�ன் மூலம் 
்ெடல ொயபபு ்பற்றாக்குடறடய நீக்கு�ல் 
ஆகியெற்டற ்மற்வ்காண்டது. இந்தியாவில் 

  1.6    வளர்ச்சி ்போர்தயில் GDP �றறும் 
நவரலவோயப்பு

இந்தியா �ன் ெ்ளர்சசி 
்பாட�யில் மு�லாெ�ா்க 
வநருக்்கமா்ன ெர்த்�்கக் 
வ்காள்ட்கடய எடுத்துக் 
வ்காண்டது. இது உள் 
நாட்டு வ�ாழில்்களுக்கு ஒரு 
உந்து�டலயும், வெளிநாட்டு 
வ்பாருட்்கட்ளயும், நிறுெ்னங்கட்ளயும் 
்சார்திருத்�டலக் குடறக்கும் நிடலடயயும் 
ஏற்்படுத்தியது.. இந்தியாவின் எல்டல்கட்ளத் 
திறந்� ெர்த்�்கத்திற்குத் திறக்்க முடிவு வ்சயது, அ�ன் 
வ்பாரு்ளா�ா�ம் �ா�ா்ளமாயக்்கப்பட்டு, வெளிநாட்டு 
நிறுெ்னங்கட்ள இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�த்திற்குள் 
அனுமதிப்ப�ன் மூலம் 1991 ஆம் ஆணடு ெட� இந்� 
்பார்டெ வ�ா்டர்ந்து.

வரையரை / ம்போருள் ஒரு குறிபபிட்்ட்காலத்தில் ஒரு 
வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் வெளியிட்டில் 
இது ்நர்மடற அ்ளவு 
மாற்றத்ட�க் வ்காடுக்கும்.

இது வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் வெளியீட்டின் 
ெ்ளர்சசிடயக் ்கருத்தில் வ்காணடு, 
HDIயின் குறியீட்டின் முன்்்னற்றம் 
ொழக்ட்கக் ��த்தில் உயர்வு, வ�ாழில் நுட்்ப 
முன்்்னற்றம்,மற்றும் ஒரு நாட்டின் ஒட்டு 
வமாத்� மகிழசசி குறியீட்ட்டக் ்கருதுகிறது.

அணுகுமுரை இயல்பு அ்ளவின் இயல்பு ��த்தின் இயல்பு

ந�ோககம் GDP, GNP, FDI, FII, ்்பான்ற 
அ்ளவு்கள் அதி்கரிக்கும்

ொழக்ட்க எதிர்்பார்பபு விகி�ம், குழந்ட� 
எழுத்�றிவு விகி�ம் மற்றும் ெறுடம 
விகி�த்தில் முன்்்னற்றம்.

கோல வைம்பு இயற்ட்கயில் குறுகிய ்காலத்ட� 
உட்டயது

இயற்ட்கயில் நீண்ட ்காலத்ட� உட்டயது

ம்போரு்நதும் ்தன்ர� ெ்ளர்ந்� நாடு்கள் ெ்ளர்ந்து ெருகின்ற நாடு்கள்

அளவீட்டு நுட்்பஙகள் நாட்டு ெருமா்னத்ட� 
அதி்கரித்�ல்

உணடமயா்ன நாட்டு ெருமா்னத்ட� 
அதி்கரித்�ல்,அ�ாெது, �னிந்பர் ெருமா்னம் 
்்பான்றடெ

நிகழவின் அதிர்மவண ஒரு குறிபபிட்்ட ்காலம் வ�ா்டர்சசியா்ன வ்சயல்முடற

அைெோஙக உ்தவி இது ஒரு �ானியஙகி 
வ்சயல்முடறயாகும். எ்ன்ெ, 
அ�்சாங்க உ�வி/ ஆ��வு அல்லது 
�டலயீடு ்�டெப்ப்டாது

அ�்சாங்க �டலயீட்ட்ட மி்கவும் 
நம்பியுள்்ளது. இது ்ப�ந்� வ்காள்ட்க 
மாற்றங்கட்ள உள்்ள்டக்கியுள்்ளது. எ்ன்ெ, 
அ�்சாங்கத் �டலயீடு இல்லாமல் அது 
்சாத்திய்ம இல்டல.

மெல்வ ்பகிர்வு வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி அட்னத்து 
மக்்களிட்ட்யயும் வ்சல்ெம், 
ெருமா்னத்ட� நியாயமா்க 
மற்றும் ்சமமா்க மற்றும் ்சமமா்க 
விநி்யாகிக்்கப்படுெதில்டல.

இது ஒரு ்சம நிடலயில் ்கெ்னம் 
வ்சலுத்துகிறது. அட்னத்து 
�னிந்பர்்களிட்ட்ய வ்சல்ெத்ட� 
்சமமா்க விநி்யாகிப்பது ்சமூ்கங்கட்ள 
்மம்்படுத்துெ�ற்கு முயற்சிக்கிறது.

10th_Economics_TM_Unit_1 GDP AND ITS GROWTH.indd   235 07-05-2019   17:14:48



236ம�ொத்த உள்ொட்டு உற்பததி �றறும் அ்தன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம்

நிறுெ்னங்களி்டமிருந்து உள்்நாக்கி 
மு�லீடு்கட்ள ஈர்க்கிறது. 

இந்தியாவில் கூலிசவ்சலவு குடறொ்க 
இருப்ப�ால், ்சமீ்ப ஆணடு்களில் இந்தியா மற்றும் 
பிற நாடு்களுக்கு இட்ட்யயா்ன உற்்பத்தி 
இட்டவெளி சிலெற்றில் ெ்ளர்சசியட்டந்� 
நாடு்கட்ள வி்ட இந்தியா முன்்்னற்றம் 
்கணடுள்்ளது.

இந்தியாவின் வ்பாரு்ளா�ா�ம் வ�ாழில்நுட்்ப 
ெ்ளர்சசியில் மி்கவும் முன்்்னறிய மற்றும் 
்கெர்சசி்க�மா்ன வெற்றிடய உருொக்கியுள்்ளது. 
எடுத்துக்்காட்்டா்க, உல்க்ளாவிய வமன்வ்பாருள் 
ெணி்கங்களுக்்கா்ன ஒரு டமயமா்க வ்பங்களூரின் 
விட�ொ்ன ்�ாற்றம் ்சாட்சியா்க உள்்ளது.

�னி்த ந�ம்்போட்டுக குறியீடு (HDI)
மனி� ்மம்்பாட்டுக் 

குறியீடு என்்பது 1990ம் 
ஆணடு ்பாகிஸ்�ானின் 
மு்க�ப – உல். ஹிக் என்ற 
வ்பாருளியல் அறிஞ�ால் 
அறிமு்கப்படுத்�ப்பட்்டது. பிறபபின் ்்பாது 
ொழநாள் எதிர்்பார்பபு, ெயது ெந்்�ாரின் 
்கல்வியறிவு மற்றும் ொழக்ட்கத் ��ம், GDPயின் 
ம்டக்ட்க வ்சயல்்பாடு எ்ன ்கணக்கி்டப்பட்டு, 
ொஙகும் ்சக்தி ்சமநிடலக்கு (PPP) ்சரி 
வ்சயயப்படுகிறது.

UNPயில் வெளியி்டப்பட்்ட ்சமீ்பத்தில் 
மனி� ெ்ளர்சசி மதிபபீடு்களில் இந்தியா 189 
நாடு்களில் 130 ெது இ்டத்திற்கு உயர்ந்துள்்ளது 
எ்ன வெளியிட்டுள்்ளது. இந்தியாவின் 2017 ன் 
HDIயின் மதிபபு 0.640 இது நாட்ட்ட நடுத்�� 
மனி� ்மம்்பாட்டு பிரிவின் கீழ இ்டம் வ்பற 
டெக்கிறது. 1990 – 2017 ன் இட்டப்பட்்ட 
்காலத்தில் இந்தியாவின் HDI யின் மதிபபு 0.427 
லிருந்து 0.640 ஆ்க உயர்ந்�து. இது கிட்்டத்திட்்ட 
50 ்ச�வீ�ம் அதி்கரித்து, மில்லியன் மக்்களின் 
ெறுடமடய ்்பாக்கி நாட்டின் குறிபபி்டத்�க்்க 
குறியீ்டா்க உள்்ளது.

1990 -2017 ன் இட்டப்பட்்ட ்காலத்தில் 
பிறபபின் ்்பாது ொழநாள் எதிர்்பார்பபு 11 
ஆணடு்கள் அதி்கரித்து ்பள்ளியின் எதிர் 
்பார்பபு ஆணடு்கள் குறிபபி்டத்�க்்க அ்ளவிற்கு 
்சா�மா்கயுள்்ளது. 1990ம் ஆணடு்கட்ள 
வி்ட இன்று இந்தியாவில் ்பள்ளி வ்சல்லும் 
குழந்ட�்கள் 4.7 ஆணடு்கள் அ்� ்சமயம் 1990 
மற்றும் 2017 ஆம் ஆணடு்களில் இந்தியாவில் 
GSI 266.6 ்ச�வீ�ம் அதி்கரித்துள்்ளது.

நிலப்ப�பபு மி்கவும் முக்கியத்துெம் ொயந்� 
அங்கமா்க இருப்ப�ால் கி�ாமபபுற ்மம்்பாட்டிற்கு 
அதி்க முக்கியத்துெம் ெழங்கப்பட்்டது. 

ெறுடம ஒழிபபு மற்றும் கி�ாமபபுற ெ்ளர்சசி 
இந்திய ெ்ளர்சசிப ்பாட�யின் ஒரு ்பகுதியாகும். 
பிரிட்டி்ஷ ஆட்சியில் இருந்து இந்தியா ெறுடமயில் 
ொடும் வ்பாரு்ளா�ா�மா்க ம�புரிடம வ்பற்றது. அது 
ெ்ள ஆ�ா�ங்கட்ள முற்றிலும் அழித்�து.

வ்பாதுத் துடறக்கு குறிபபி்டத்�க்்க 
முக்கியத்துெம் வ்காடுக்்கப்பட்்டது. �னியார் 
நிறுெ்னங்கள் மற்றும் வ�ாழிற்்சாடல்கள் 
்கடுடமயா்ன ஒழுஙகுமுடற மற்றும் ��நிடலக்கு 
உட்்பட்்டடெ ஆயி்ன. அ�்சாங்கமா்னது மக்்களின் 
ஒ்� ்பாது்காப்பா்ள�ா்கவும் ்சமூ்க நலத்திற்்கா்கவும் 
வ்சயல்்படும் என்றும் நம்்பப்பட்்டது.

இந்தியாவில் ்க்டந்� இ�ணடு ்ச்காப�ங்க்ளா்க 
GDP யின் நிடலயா்ன அதி்க ெ்ளர்சசியால் �னிந்பர் 
ெருமா்னம் அதி்கரித்தும், முழு ெறுடம குடறந்தும் 
்காணப்படுகின்ற்ன. 12 ஆணடு்களில் �னிந்பர் 
ெருமா்னம் இ�ணடு ம்டங்கா்க உயர்ந்துள்்ளது. 
இந்தியா �னி ந்பர் ெருமா்னத்தில் நடுத்�� ெருொய 
நாடு்களின் பிரிவில் இ்டம் பிடித்துள்்ளது.

பிறபபின் ்்பாது எதிர்ப்பார்க்்கப்பட்்ட 
ஆயுட்்காலம் 65 ஆணடு்கள் மற்றும் 5 ெயதுக்குட்்பட்்ட 
44% குழந்ட�்கள் ஊட்்டச்சத்து குடற்பாடு்டன் 
உள்்ள்னர். 15 ெயதும் அ�ற்கு ் மலும் உள்்ள மக்்கள் 
வ�ாட்கயில் 63 % ் ்பர் ்கல்வியறிவு வ்பற்றெர்்க்ளா்க 
உள்்ள்னர். இது ஒபபீட்்ட்ளவில் குடறந்� நடுத்�� 
ெருொய நாடு்களில் 71% ஆகும்.

மற்ற பிற நாடு்கட்ள வி்ட, இந்தியா 
வெவ்ெறா்ன ெ்ளர்சசி ்பாட�டய பின்்பற்றுகிறது. 
இந்தியா ்ெ்ளாணடமயிலிருந்து மி்க விட�ொ்க 
்பணி்களுக்கு மாறியது. இது ்க்ன�்க வ�ாழில் 
துடறடய வி்ட குடறொ்க இறுக்்கமா்க 
்கட்டுப்படுத்�ப்படுகிறது. இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் 
சில ெ்ளர்ந்து ெரும் வ்பரும் உற்்பத்தியா்ளர்்கள் 
உள்்ள்னர்.

இ்நதிய முன்நைறைதர்த ஆ்தோரிககும் கோைணிகள்
இந்தியாவில் 35 ெயதிற்கு உட்்பட்்ட 

உடழக்கும் ெயதில் ்ெ்கமா்க ெ்ளரும் மக்்கள். 
வ�ாட்கயில் 700 மில்லியன் ் ்பர் உள்்ள்னர். அடுத்� 
இரு்பது ஆணடு்களில் இந்தியாவின் ெ்ளர்சசிக்்கா்ன 
மக்்கள் வ�ாட்க குடறொ்க உள்்ளது. இந்தியாவில் 
மக்்கள் வ�ாட்க மாற்றத்தில், ்க்டந்� இ�ணடு 
்ச்காபத்�ங்க்ளா்க உடழக்கும் ெயது மக்்களின் 
்பஙகு 58% லிருந்து 64% ஆ்க உயர்ந்துள்்ளது.

இந்தியா ்கடுடமயா்ன ்சட்்ட முடறடயயும், 
அதி்கமா்ன ஆஙகில வமாழி ்்பசு்பெர்்கட்ளயும் 
வ்காணடுள்்ளது. ்மலும், �்கெல் வ�ாழில் 
நுட்்பத்தில் நிபுணத்துெம் ொயந்��ா்க இருப்ப�ால் 
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  1.7    GDPயின் வளர்ச்சி �றறும் 
ம்போருளோ்தோை மகோள்ரககள்

வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி மற்றும் வ்பாரு்ளா�ா� 
முன்்்னற்றத்ட� அதி்கரிப்ப�ற்கு சு�ந்தி�ம் 
வ்பற்ற�லிருந்து இந்திய அ�சு ்பல வ்பாரு்ளா�ா� 
வ்காள்ட்க்கட்ள உருொக்கியுள்்ளது. முக்கியமா்ன 
வ்பாரு்ளா�ா� வ்காள்ட்க்கள் பின்ெருமாறு
1. நவளோண மகோள்ரக

உள்நாட்டு ்ெ்ளாணடம மற்றும் வெளிநாட்டு 
்ெ்ளாணடம இறக்குமதி வ்பாருட்்கள் ்பற்றிய அ�சின் 
முடிவு்கட்ளயும், ந்டெடிக்ட்க்கட்ளயும் ்பற்றியது 
்ெ்ளாண வ்காள்ட்கயாகும். உள்நாட்டு ்ெ்ளாண 
உற்்பத்தி அங்காடி்களில் ஒரு குறிபபிட்்ட விட்ளவு்கட்ள 
அட்டெ�ற்்கா்ன இலக்கிட்ன அட்டய ்ெ்ளாண 
வ்காள்ட்க்கட்ள வ்பாதுொ்க அ�்சாங்கங்கள் 
அமல்்படுத்துகின்ற்ன. சில ்ப�ெலா்ன ்கருபவ்பாருள்்கள் 
,இ்டர் ்மலாணடம மற்றும் ்சரிவ்சய�ல், வ்பாரு்ளா�ா� 
நிடலத் �ன்டம, இயற்ட்க ெ்ளங்கள், சுற்றுசசூழல் 
நிடலத் �ன்டமயின் ஆ�ாயசசி மற்றும் ்மம்்பாடு, 
உள்நாட்டு வ்பாருட்்களுக்்கா்ன ்சந்ட� அணு்கல் 
ஆகியடெ ்ெ்ளாண வ்காள்ட்கயில் அ்டஙகும்.

சில ்ெ்ளாண வ்காள்ட்க்கள். விடலக் 
வ்காள்ட்க நில சீர்திருத்� வ்காள்ட்க, ்பசுடமப 
பு�ட்சி, ்பா்ச்னக் வ்காள்ட்க, உணவுக் வ்காள்ட்க, 

விெ்சாய வ�ாழிலா்ளர் வ்காள்ட்க மற்றும் கூட்டுறவு 
வ்காள்ட்க ்்பான்றடெ்க்ளாகும்.

2. ம்தோழில் துரை மகோள்ரக
வ�ாழில் துடற முன்்்னற்றம் எந்� ஒரு 

வ்பாரு்ளா�ா�த்திற்கும் முக்கியமா்ன அம்்சமாகும். 
இது ்ெடல ொயபட்ப உருொக்குகிறது. 
ஆ�ாயசசி மற்றும் ்மம்்பாட்ட்ட ஊக்குவிக்கிறது. 
இ�்னால் நவீ்னமயமாக்்கலுக்கு ெழிெகு 
்கப்பட்டு இறுதியில் வ்பாரு்ளா�ா�ம் �ன்னிடறவு 
அட்டகிறது. உணடமயில், வ�ாழில் துடறெ்ளர்சசி, 
விெ்சாயத்துடற (புதிய ்பணடண வ�ாழில் நுட்்பம்) 
மற்றும் ்பணி்கள் துடற ்்பான்ற துடற்கட்ள 
ஊக்குவிக்கின்ற்ன. இது வ்பாரு்ளா�ா� ெர்த்�்க 
ெ்ளர்சசிக்கு முக்கிய ்பஙகு ெகிக்கிறது.

1948லிருந்து ்பல வ�ாழில் துடற வ்காள்ட்க்கள் 
வ்பரிய அ்ளவிலா்ன வ�ாழிற்்சாடல்களுக்்கா்க 
ஏற்்படுத்�ப்பட்்டது. எடுத்துக்்காட்்டா்க, சில வ�ாழில் 
வ்காள்ட்க்கள், ஜவுளித் வ�ாழில் வ்காள்ட்க 
்சர்க்்கட� வ�ாழில் வ்காள்ட்க, வ�ாழில் துடற 
ெ்ளர்சசி விடலக் வ்காள்ட்க, சிறு வ�ாழில் வ�ாழில் 
வ்காள்ட்க மற்றும் வ�ாழில் துடற வ�ாழிலா்ளர் 
வ்காள்ட்க ்்பான்றடெ்க்ளாகும்.

ம�ோத்த ந்தசிய �கிழச்சி (GNH)
வமாத்� ் �சிய மகிழசசி (GNH) என்்பது பூட்்டானின் அ�்சாங்கத்ட� ெழிந்டத்தும் ஒரு �த்துெமாகும். அது 

ஒரு மக்்கள் வ�ாட்க கூட்டு மகிழசசி மற்றும் நல்ொழடெ அ்ளவி்டப ்பயன்்படும் குறியீட்ட்ட உள்்ள்டக்கியது. 
GNH என்்பது பூட்்டான் அ�சியலடமபபு 18 ஜுடல 2008ல் ்சட்்ட பூர்ெமாக்கி, பூட்்டான் அ�சு அடமத்துள்்ளது.

‘GNH’ என்ற ொர்த்ட�டய 1972ல் உருொக்கியெர் ஜி்க்ம சிங்க்ய ொங�க் என்ற பூட்்டான் 
அ�்சர் ்பம்்பாய விமா்ன நிடலயத்தில் நிதிமுடற (Financial Times) என்ற ்பத்திரிக்ட்கக்கு பிரிட்டி்ஷ 
்பத்திரிக்ட்கயா்ளரின் ்நர்்காணலில் GNP ஐ வி்ட GNH மி்க முக்கியம் என்றார்.

2011ல் ஐக்கிய நாடு ்சட்ப “ெ்ளர்சசிக்்கா்ன ஒரு முழுடமயா்ன அணுகுமுடறக்கு – மகிழசசி” என்ற 
தீர்மா்னத்ட� நிடற்ெற்றியது. உறுபபு நாடு்கள் பூட்்டாட்ன ஒரு எடுத்துக்்காட்்டா்க பின்்பற்றி மகிழசசிடயயும், 
நல்ெழிடயயும் மகிழசசி எ்ன அடழத்�்னர். (“அடிப்பட்ட மனி� குறிக்்்காள்”).

GNH அல்லது GDPயிலிருந்து �னித்துெமா்ன மகிழசசிடய குறிபபிடுகிறது. 9 மகிழசசியின் ்க்ளங்கள் 
(domains) மற்றும் GNHயின் 4 தூண்க்ளா்க இலக்கு, இயல்பு்டன் கூடிய ஒத்திட்சவு மற்றும் ்பா�ம்்பரிய 
மதிபபு்கள் வெளிப்படுத்�ப்படுகிறது. GNHயின் 4 தூண்க்ளா்க
 1. நிடலயா்ன மற்றும் ்சமமா்ன ்சமூ்க வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி
 2. சுற்றுசசூழல் ்பாது்காபபு
 3. ்கலா்சா�த்ட� ்பாது்காப்பதும், ்மம்்படுத்துெம் மற்றும்
 4. நல்ல ஆட்சி

உ்ளவியல் நலன், உ்டல் நலம், ்ந�ம் ்பயன்்பாடு, ்கல்வி, ்கலாச்சா� ்பன்மு்கத் �ன்டம மற்றும் 
பின்்னட்டவு, நல்ல ஆட்சி, ்சமூ்கத்தின் உயர்வு, சுற்றுச சூழல் ்பன்மு்கத் �ன்டம மற்றும் பின்்னட்டவு மற்றும் 
ொழக்ட்கத் ��ம் ஆகியடெ GNHpயன் 9 ்கலங்க்ளா்க ்கரு�ப்படுகிறது.
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1.7.1 இ்நதியோவில் GDP யின் வளர்ச்சி
1990 ்களிலிருந்து இந்தியாவின் வ்பாரு்ளா�ா� 

ெ்ளர்சசியா்னது உறுதியா்ன, நிடலயா்ன, 
்ெறு்பட்்ட, வநகிழவிட்ன மற்றும் ெலுொ்ன 
்்பரியல் வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் அடிப்பட்ட்கட்ள 
பி�தி்பலிக்கிறது. ்சமீ்பத்திய ்காலாணடு்களில் 
ஏற்ற இறக்்கங்கள் இருந்� ்்பாதிலும், ்பண மதிபபு 
குடறபபு, ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் ெரி 
(GST) ஆகிய இ�ணடு பி��ா்ன சீர்திருத்�ங்கட்ள 
வ்காணடு ெந்�து. 2018 -19 ம் ஆணடு 7.3% 
மற்றும் 2019 -20ம் ஆணடு 7.5% ெ்ளர்சசி விகி�ம் 
எ்ன உல்க ெஙகி திட்்டமிட்டுள்்ளது. 1970 மற்றும் 
1980 ஆணடிற்கு இட்டயில் இந்தியாவின் ்ச�ா்சரி 
வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசி 4.41 ஆ்க இருந்�து. இது 1999 
-2000ம் ஆணடு்களுக்கு இட்ட்ய 1.0% உயர்ந்து 
5.4% ஆ்க இருந்�து.

்பன்்னாட்டு நிதி நிறுெ்னத்தின் (IMF) ‘உல்க 
வ்பாரு்ளா�ா�க் ்கண்ணாட்்டம் (அக்்்டா்பர் 2018)ன் 
்படி 2018ல் இந்தியாவின் GDP ெ்ளர்சசி விகி �ம் 7.3 % 
ஆ்க இருக்கும் எ்னவும், ்மலும் ெங்க ்�்சத்திற்கு 
பிறகு இந்தியா உல்கத்தில் 5 ெது மி்க ்ெ்கமா்க 
ெ்ளர்ந்து ெருகின்ற நாடு எ்னவும் கூறுகிறது.

3. புதிய ம்போருளோ்தோைக மகோள்ரக
1990்களின் ஆ�ம்்பத்தில் இந்தியாவின் 

வ்பாரு்ளா�ா�ம் ்கணி்சமா்ன வ்காள்ட்க 
மாற்றங்களுக்கு உட்்பட்்டது. இந்� புதிய 
வ்பாரு்ளா�ா� சீர்திருத்�ம் வ்பாதுொ்க, LPG அல்லது 
�ா�ா்ளமயமாக்்கல், �னியார் மயமாக்்கல் மற்றும் 
உல்கமயமாக்்கல் மாதிரி எ்ன அடழக்்கப்படுகிறது. 
இந்� மாதிரியின் பி��ா்ன குறிக்்்காள், 
இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�ம் உலகின் மி்கபவ்பரிய 
வ்பாரு்ளா�ா�ங்களு்டன் ஒபபிடுெ�ற்கு உ�வும் 
திறனு்டன் கூடிய உலகில் ்ெ்கமா்க ெ்ளரும் 
வ்பாரு்ளா�ா�த்ட� உருொக்குெது ஆகும். இந்� 
வ்பாரு்ளா�ா� சீர்திருத்�ங்கள், நாட்டின் ஒட்டு 
வமாத்� வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசிடய ஒரு குறிபபி்டத் 
�க்்க ெட்கயில் முன்்்னற்றமட்டயச வ்சய�து.

இ்நதியோவில் – நவறு சில மகோள்ரககள் 
வர்த்தக மகோள்ரககள்
�	இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி வ்காள்ட்க 

(்சர்ெ்�்ச ெர்த்�்க வ்காள்ட்க)
�	உள்நாட்டு ெர்த்�்கக் வ்காள்ட்க
�	்ெடல ொயபபுக் வ்காள்ட்க
�	நாணய மற்றும் ெஙகிக் வ்காள்ட்க
�	நிதி மற்றும் ்பணவியல் வ்காள்ட்க
�	கூலிக் வ்காள்ட்க

்போ்டச்சுருககம்
�	ஓர் ஆணடில் ஒரு நாட்டில் உற்்பத்தி வ்சயயப்படுகின்ற ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் வமாத்� 

மதிப்்ப வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தி (GDP)
�	இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�த்ட� மூன்று துடற்க்ளா்க ெட்கப்படுத்�லாம். அடெ விெ்சாயம் அட� ்சார்ந்� 

வ�ாழில்்கள் துடற மற்றும் ்பணி்கள் துடற.
�	்�யமா்னம் : அதி்க ்பயன்்பாட்டின் ்கா�ணமா்க வ்பாருட்்கள் ்�யமா்னம் அட்ட�ல் அல்லது 

்பழடமயா�ல் ்்பான்றடெ்க்ளால் வ்சாத்தின் ்பணமதிபபு குடற�லாகும்.
�	ெருமா்னம் : ஒரு குறிபபிட்்ட ்காலத்திற்குள் ்சம்்பாதித்� அல்லது ்சம்்பாதிக்்கா� ்பணம் அல்லது பிற 

ெருொய்க்ளாகும்.
�	வமாத்� மதிபபு கூடு�ல் (GVA): ஒரு வ்பாரு்ளா�ா�த்தில் வ�ாழில் அல்லது ்்சடெத் துடறயில் 

உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்்ட ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் மதிப்பாகும்.
�	GNP ்பணொட்்டம் : விடல அ்ளவு்கள் மாறும் ்்பாது GNPல் மாற்றம் ஏற்்படும்.
�	வ்பாரு்ளா�ா� குறியீடு : நாட்டின் வ்பாரு்ளா�ா� நிடலடய குறிக்கும் புள்ளி விெ� ��வு்கட்ள 

வ்பாரு்ளா�ா� குறியீடு என்கி்றாம்.
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4.  ________ முடறயில் ஒவவொரு இட்டநிடல 
்பண்டத்தின் மதிபட்ப கூட்டும்்்பாது, இறுதி 
்பண்டத்தின் மதிபட்ப ்கணக்கி்டலாம்.

அ) வ்சலவு முடற
ஆ) மதிபபு கூட்டு முடற
இ) ெருமா்ன முடற
ஈ) நாட்டு ெருமா்னம்

5.  GDP யில் எந்� துடற மூலம் அதி்கமா்ன 
்ெடலொயபபு ஏற்்படுகிறது?.

அ) ்ெ்ளாண துடற
ஆ) வ�ாழில்துடற
இ) ்பணி்கள் துடற
ஈ) ்மற்்கண்ட எதுவுமில்டல

6.  ்பணி்கள் துடறயில் ந்டபபு விடலயில் வமாத்� 
மதிபபு கூடு�ல் 2018 -19 ல் ________ லட்்சம் 
்்காடி எ்ன மதிபபி்டப்பட்டுள்்ளது.

அ) 91.06 ஆ) 92.26
இ) 80.07 ஈ) 98.29

7.  ் ெ்ளாண ்பண்டங்களின் உற்்பத்தியில் 
இந்தியா________ அதி்கமா்க உற்்பத்தியா்ளர் 
ஆகும்.

அ) 1 ெது ஆ) 3 ெது
இ) 4 ெது ஈ) 2ெது

I   ெரியோை விர்டரயத 
ந்தர்்நம்தடுககவும்.

1. GNP யின் ்சமம்
அ) ்பணவீக்்கத்திற்்கா்க ்சரிவ்சயயப்பட்்ட NNP
ஆ) ்பணவீக்்கத்திற்்கா்க ்சரிவ்சயயப்பட்்ட GDP
இ)  GDP மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்்டப்பட்்ட நி்க� 

வ்சாத்து ெருமா்னம்
ஈ) NNP மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்்டப்பட்்ட நி்க� 
வ்சாத்து ெருமா்னம்

2. நாட்டு ெருமா்னம் அ்ளவிடுெது
அ) ்பணத்தின் வமாத்�மதிபபு
ஆ) உற்்பத்தியா்ளர் ்பண்டத்தின் வமாத்� மதிபபு
இ) நு்கர்வு ்பண்டத்தின் வமாத்� மதிபபு
ஈ)  ்பண்டங்கள் மற்றும் ்பணி்களின் வமாத்� 

மதிபபு
3.  மு�ன்டம துடற இ�ட்ன உள்்ள்டக்கியது

அ)  ் ெ்ளாணடம ஆ) �ானியஙகி்கள்
இ) ெர்த்�்கம் ஈ) ெஙகி

்பயிறசிகள்

கரலச்மெோறகள்

்�யமா்னம் மதிபபு இழக்கும் முடற Depreciation

இட்டநிடல இ�ணடு ்சார்பு விஷயங்களின் இட்ட்ய இருபபு Intermediate
்சந்ட� விடல ஒரு வ்பாருட்ள ொங்க வ்காடுக்கும் விடல Market Price

இறுதி வ்பாருட்்கள்
எந்� ்பண்டங்கள் உற்்பத்தி வ்சயயப்பட்டு நு்கர்்ொருக்கு விருப்பம் 
அல்லது ்�டெ திருபதியளிக்கி்�ா அட� நு்கர்வு ்பண்டம் அல்லது 
இறுதி நிடல ்பண்டம் என்்பர்.

Final Goods

்கலடெ ஏ�ாெது வ்பாருட்்களின் �ன்டம அல்லது அடமபபின் �ன்டம ஒரு 
முழு அல்லது ்கலடெடய உருொக்கிய ெழி. Composition

்பங்களிபபு வ்பாதுொ்ன நிதிக்கு ்பரிசு அல்லது ்கட்்டணம் வ்சலுத்து�ல் அல்லது 
்்ச்கரித்�ல். Contribution

்சமூ்க-வ்பாரு்ளா�ா� ்சமூ்க மற்றும் வ்பாரு்ளா�ா� ்கா�ணி்களின் வ�ா்டர்புட்டயது அல்லது 
்சம்்பந்�்பட்்ட�ாகும்.

Socio-
Economic

சுயமரியாட� ஒருெரின் வ்சாந்� மதிபபு அல்லது திறன்்களில் நம்பிக்ட்க சுய 
மரியாட� Self-Esteem

்ப�ந்� நிடறய ்பகுதி்கட்ள மற்றும் ்ப�ந்� ்பா்டங்கட்ள உள்்ள்டக்கியது Broader

�டுமாற்றத்திட்ன வ�ா்டர்ந்து இருப்பது அல்லது நிச்சயமற்ற அல்லது ஆ்பத்�ா்ன முடறயில் 
வ�ா்ட�. Staggering
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IV. ம்போருதது

1.
மின்்சா�ம் / 
எரிொயு 
மற்றும் நீர்

-  நாட்டு ெருமா்னம் / 
மக்்கள் வ�ாட்க

2. விடலக் 
வ்காள்ட்க - வமாத்� நாட்டு 

உற்்பத்தி
3. GST - வ�ாழில் துடற

4. �னி ந்பர் 
ெருமா்னம் - ்ெ்ளாணடம

5. C+I+G+(X-M) - ்பண்ட மற்றும் ்பணி்கள் 
மீ�ா்னெரி

V.  கீழகண்ட விர்டகளுககு குறுகிய 
விர்டயளி

1. நாட்டு ெருமா்னம் - ெட�யறு
2.  வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியின் வ்பாருள் 

என்்ன?
3. GDPயின் முக்கியத்துெத்ட� எழுது்க
4. �னி ந்பர் ெருமா்னம் என்றால் என்்ன?
5.  மதிபபு கூட்டுமுடறடய எடுத்துக்்காட்டு்டன் 

ெட�யறு
6.  GDPயில் ்பங்களிபபுள்்ள துடற்கட்ள 

எடுத்துக்்காட்டு்டன் எழுது்க.
7.  இந்தியாவில் 2017ல் GDP யின்  துடறொரியா்ன 

்பங்களிபட்ப கூறு்க.
8.  இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�த்ட� ்மம்்படுத்� உ�வும் 

்கா�ணி்கள் யாடெ?
9.  இந்தியாவின் வ்பாரு்ளா�ா�க் வ்காள்ட்க்களின் 

வ்பயர்்கட்ள எழுது்க.
10. சிறு குறிபபு ெட�்க. 1) GNH    2) HDI 

VI.  கீழககண்ட விைோககளுககு விரிவோை 
விர்டயளி

1)  நாட்டு ெருமா்னத்ட� ்கணக்கிடுெ�ற்கு 
வ�ா்டர்புட்டய ்பல்்ெறு ்கருத்துக்்கட்ள விெரி?.

2)  GDPஐ ்கணக்கிடும் முடற்கள் யாடெ? 
அடெ்கட்ள விெரி?.

3)  இந்தியாவில் GDP யில் ்பல்்ெறு துடற்களின் 
்பஙகிட்ன விெரி?.

4)  வ்பாரு்ளா�ா� ெ்ளர்சசிக்கும், முன்்்னற்றத்திற்கும் 
இட்ட்யயுள்்ள ்ெறு்பாடு்கட்ளக் கூறு்க.

5)  ெ்ளர்சசி ்பாட�யின் அடிப்பட்டயில் GDP மற்றும் 
்ெடல ொயபபு ்பற்றி விெரி?.

8.  இந்தியாவில் பிறபபின் ்்பாது எதிர்்பார்க்்கப்பட்்ட 
ஆயுட்்காலம் ________ ஆணடு்கள் ஆகும்.

அ) 65 ஆ) 60
இ) 70 ஈ) 55

9.  கீழ்கண்டெற்றுள் எது ெர்த்�்க வ்காள்ட்க
அ) நீர்்பா்ச்ன வ்காள்ட்க
ஆ) இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி வ்காள்ட்க
இ) நில சீர்திருத்�க் வ்காள்ட்க
ஈ) கூலிக் வ்காள்ட்க

10. இந்திய வ்பாரு்ளா�ா�ம் என்்பது
அ) ெ்ளர்ந்து ெரும் வ்பாரு்ளா�ா�ம்
ஆ) ்�ான்றும் வ்பாரு்ளா�ா�ம்
இ) இடண வ்பாரு்ளா�ா�ம்
ஈ) அட்னத்தும் ்சரி

II. நகோடிட்்ட இ்டஙகரள நிைப்புக
1.  இந்தியாவில் மி்கபவ்பரிய துடற ________ 

துடறயாகும்.
2.  GDP ________ வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் ஒரு 

குறியீ்டாகும்.
3.  இ�ண்டாம் துடறடய ்ெறுவி�மா்ன 

________ துடற எ்ன அடழக்்கலாம்.
4.  இந்தியா வ்பாரு்ளா�ா�த்தின் ெ்ளர்சசி இயந்தி�ம் 

________ துடறயாகும்.
5.  இந்தியா உல்கத்தில் ________ மி்கபவ்பரிய 

வ்பாரு்ளா�ா�ம் ஆகும்.
6.  இந்தியா ________ மி்க ்ெ்கமா்க ெ்ளரும் 

நா்டாகும்.
7.  GDP யின் விட�ொ்ன வ்பாரு்ளா�ா� 

ெ்ளர்சசிடயப வ்பற நவீ்ன மயமாக்்கத்து்டன் 
கூடிய விட�ொ்ன வ�ாழிமயமாக்்கல் என்று 
________ வ்காள்ட்க கூறுகிறது.

III. ெரியோை கூறரை ந்தர்்நம்தடுகக
1.  பின்ெரும் ்கா�ணங்களி்னால் இந்தியாவின் 

்்சமிபபு விகி�ம் குடறொ்க உள்்ளது.
i. குடறந்� �னிந்பர் ெருமா்னம்
ii.  ் மா்சமா்ன வ்சயல்திறன் மற்றும் 

வ்பாதுத்துடறயின் குடறொ்ன ்பங்களிபபு
iii. வீடு்கள் துடறயின் ் மா்சமா்ன ்பங்களிபபு 
iv.  கி�ாமபபுறத்துடறயின் ்்சமிபபு திறட்ன 

முழுடமயா்க ்பயன்்படுத்�ா�து.
அ)  I, II, மற்றும் IV்சரியா்னடெ
ஆ)  I, II மற்றும் III்சரியா்னடெ
இ)  I, II, III மற்றும் IV்சரியா்னடெ
ஈ)  I, III, மற்றும் IV்சரியா்னடெ
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 ந�றநகோள் நூல்கள்
1. Sankaran Indian Economy(problems,

policies,and development).
2. Ramesh singh Indian economy (10th  Edition). 
3. Ministry of statistics and implementation

planning commission. Government of india.

6)  கீழக்்கண்ட வ்பாரு்ளா�ா� வ்காள்ட்க்கட்ள
விெரி?.

1) விெ்சாய வ்காள்ட்க
2) வ�ாழிற் வ்காள்ட்க
3) புதிய வ்பாரு்ளா�� வ்காள்ட்க

VII. மெயமுரைகள் �றறும் மெயல்்போடுகள்
1)  மாணெர்்கள் �மிழநாட்டின் GDP புள்ளி

விெ�ங்கட்ள ்்ச்கரித்து ்கர்நா்ட்க மற்றும்
்்க�்ளா மாநிலங்களு்டன் ஒபபிடு்க.

2)  �மிழநாட்டின் ் ெடல ொயபபு ெ்ளர்சசிப ்பற்றிய
புள்ளி விெ�ங்கட்ள மாணெர்்கள் ்்ச்கரிக்்கக்
கூறு�ல்.

அலகு-1 ம�ோத்த உள்�ோட்டு உற்பததி �றறும் 
அ்தன் வளர்ச்சி : ஓர் அறிமுகம்

இைணயச் ெசயல்பா�

மெயல்முரை
• கீழ்காணும் உ�லி / விட�வுக் குறியீட்ட்டப ்பயன்்படுத்தி இசவ்சயல்்பாட்டிற்்கா்ன

இடணயப ்பக்்கத்திற்க்குச வ்சல்லவும்.
• ெலது ்பக்்கம் வ்காடுக்்கப்பட்டுள்்ள ‘Real GDP Growth’ உள்்்ள வ்சன்று  ‘ India’

டெ வ்சாடுக்கி இந்தியாவின் வமாத்� உள்நாட்டு உற்்பத்தியின் ெ்ளர்சசி ்பற்றி
வ�ரிந்துவ்காள்்ளலாம்.
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அறிமுகம்
நவீன நாட்களில் அரசியல்்ாதி்கள், 

ப�ாருளியல் ்ல்லுநர்கள் மற்றும் ப�ாழிலதி�ர
்களிடையய அதி்கமா்க ய�சக்கூடிய ்கருத்துக்்களா்க 
�ாராளமயமாக்்கல், �னியாரமயமாக்்கல் மற்றும் 
உல்கமயமாக்்கல் (LPG) இருக்கின்றன. இந� 
மூனறு ப்ளிப�ாடு்களும் புதிய ப�ாருளா�ார 
ப்காள்ட்கயின தூண்களா்க ஆ�ரவு ப�ரிவித்து 
நமது அரசாங்கம் 1991லிருநது இ்ற்ட்ற அடமத்து 
நடைமுட்றப�டுத்தியது.

   2.1     உலகமயமாககல்
உல்கமயமாக்்கல் என�து �ணைங்கள் 

மற்றும் �ணி்கள், ப�ாழில்நுட�ம், மூல�னம், 
உடைபபு அல்லது மனி� மூல�னம் ஆகிய்ற்றின 
�டையில்லா ஓடைத்தில், எந� �டையும் ஏற்�ைாமல் 
உலகின �ல்ய்று ப�ாருளா�ாரங்கடள 
ஒருஙகிடைப��ற்்கான பசயல்முட்றயாகும். 
உல்கமயமாக்்கலின கீழ் �ணைங்கள் மற்றும் 
�ணி்களுக்்கான சர்ய�ச சநட�்கள் 
ஒருஙகிடைக்்கப�டுகின்றன.

உல்கமயமாக்்கல் என�து 
உல்க ப�ாருளா�ாரத்து் நாடு்கடள 
ஒருஙகிடைப��ாகும். அடிப�டையில் 
உல்கமயமாக்்கல், சர்ய�சமயமாக்்கல் மற்றும் 
�ாராளமயமாக்்கல் பசயல்முட்றடய குறிக்கி்றது.

உலகமயமாதல்

 2.2    உலகமயமாககலின் வரலாறு
உல்கமயமாக்்கல் என்ற பசால் ய�ராசிரியர 

தியயாயைார பலவிட என�்ர மூலமா்க 
அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது. உல்கமயமாக்்கல் 
்ரலாற்று பினனணியில் மூனறு நிடல்களில் 
வி்ாதிக்்கப�டைது.

உல்கமயமாக்்கலின 
்ரலாறு

நிடல 2
இடைப�டை உல்கமயமாக்்கல்

நிடல 3
நவீன உல்கமயமாக்்கல்

நிடல 1
ப�ானடமயான உல்கமயமாக்்கல்

கற்றலின் ந�ாககஙகள்
�	உல்கமயமா�லின ப�ாருள் மற்றும் ்ரலாறு �ற்றி அறிநதுக் ப்காள்ளு�ல்
�	�னனாடடு நிறு்னங்களின (MNC) �ரிமாை ்ளரச்சிடய புரிநதுக் ப்காள்ளு�ல்
�	ப�னனிநதிய ்ரலாற்று முனயனாக்கில், ்ரத்�்கம் மற்றும் ்ணி்கர்கள்  

�ற்றி அறிநதுக் ப்காள்ளு�ல்
�	நியாயமான ் ரத்�்க நடைமுட்ற்கள் மற்றும் உல்க ் ரத்�்க அடமபட�ப �ற்றி அறிநதுக் ப்காள்ளு�ல்
�	உல்க மயமா�லின �ாக்்கத்ட�யும், ச்ால்்கடளயும் புரிநதுக் ப்காள்ளு�ல்

உலகமயமாதல் மறறும் 
வர்ததகம்

அலகு  -  2
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2.2.1  ததான்்மயான உலகமயமாககல்
சுமர மற்றும் சிநது சமப்ளி நா்கரி்கத்தின 

இடையயயான ் ரத்�்க உ்றவு்கள் உல்கமயமாக்்கல் 
என்ற ஒரு ்டி்த்ட� மூன்றாம் நூற்்றாணடு்களில் 
உரு்ாக்கியது எனறு ஆணடயர குந�ர ஃபிராஙக் 
்ாதிடைார. உல்கமயமாக்்கப�டை ப�ாருளா�ாரம் 
மற்றும் ்கலாச்சாரத்தின ஆரம்� ்டி்த்ட� 
ப�ானடமயான உல்கமயமாக்்கல் எனறு 
கியரக்்க (Hellenistic Period)்காலத்தின ய�ாது 
அடைக்்கப�டைது. ்ணி்க ரீதியா்க ந்கரபபு்ற 
டமயங்கள் கியரக்்க ்கலாச்சாரத்தின டமயத்தில் 
ஆர்மா்க சுற்றி ்ந�ன. இது இநதியாவிலிருநது 
ஸப�யினுக்கு �ரநது விரிநது அபலக்்ாணடிரியா, 
ஏப�னஸ மற்றும் அநதியயாக்கி ய�ான்ற 
ந்கரங்களில் அ�ன டமயத்தில் இருந�து. யராம் 
ய�ரரசுக்கும், �ாரத்தியன ய�ரரசுக்கும் மற்றும் 
ஹன ்ம்சத்துக்கும் இடையயயான ்ரத்�்க 
ப�ாைரபில் உல்கமயமாக்்கலின ஆரம்� ்டி்ம் 
இந� ய�ரரசு்களுக்கு இடையயயான ்ணி்க 
உ்றவு்களால் �டடு சாடலயின (Silk Route) 
்ளரச்சிடய ஊக்்கப�டுத்தியது.

இஸலாமிய ப�ாற்்காலம் கூை 
உல்கமயமாக்்கலில் ஒரு முக்கிய ஆரம்�்கடைமா்க 
இருநது ்ந�து. மஙய்காலிய ய�ரரசின ்ருட்க, 
மத்திய கிைக்கு மற்றும் சீனாவின ்ரத்�்க 
டமயங்களுக்கு உறுதியற்்ற�ா்க இருந�ாலும் 
�டடு சாடல ்ழியா்க �யணிக்்க ்சதியா்க 
இருந�து. இந� நவீனத்திற்கு முநட�ய ்கால 
்கடைத்தில் நைந� உல்க �ரிமாற்்றத்ட� சில 
யநரங்களில் ப�ானடமயான உல்கமயமாக்்கல் 
என்றடைக்்கப�டுகி்றது.

2.2.2  இ்ைப்படை உலகமயமாககல்
உல்கமயமாக்்கலின அடுத்� ்கடைம் 

இடைப�டை உல்கமயமாக்்கல் ஆகும். 16 மற்றும் 
17ம் நூற்்றாணடு்களில், ஐயராபபிய ய�ரரசு்களின 
எழுச்சியால் மு�லில் ய�ாரச்சுகீசியர்கள், 
ஸ�ானிஷ் ய�ரரசு்கள், ைச்சுக்்காரர்கள் மற்றும் 
பிரிடடிஷ் ய�ரரசு்களின ்கைல் ்ழி ்ாணி�ம் 
யமற்ப்காணைனர. உல்கமயமாக்்கல், 17ம் 
நூற்்றாணடில், , பிரிடடிஷ் கிைக்கிநதிய நிறு்னம் 
(1600) �னியார ்ணி்க நிறு்னம் ய�ானறு 
உரு்ாக்்கப�டடு மு�ல் �னனாடடு நிறு்னம் 
என அடைக்்கப�டைது. யமலும், மு�ல் ைச்சு கிைக்கு 
இநதிய நிறு்னம் (1602) உரு்ாக்்கப�டடு 
்ாணி�ம் நடைப�ற்்றது. 16ம் நூற்்றாணடில் 
ய�ாரச்சுகீசியர்கள் ஆபபிரிக்்காவிலிருநது ஆசியா 
மற்றும் பியரசில் ்டர ்ரத்�்க நிறு்னங்கடள 
(ப�ாழிற்்காடல்கள்) நிறு் ஆரம்பித்�னர.
2.2.3  �வீன மயமாககல்

19ம் நூற்்றாணடில் உல்கமயமாக்்கலின 
்ருட்க நவீன ்டி்த்ட� பநருஙகியது. 19 
மற்றும் 20ம் நூற்்றாணடு்களுக்கு இடையய 
நடைப�ற்்ற உல்கமயமாக்்கல் குறிபபிைத்�க்்க 
ய்று�ாடு்கடள ப்காணடிருந�ன. அட், இந� 
நூற்்றாணடு்களில் நடைப�ற்்ற உல்களாவிய 
்ரத்�்க ப�ாருளா�ாரத்தில் மூல�னம் மற்றும் 
மு�லீடு பசயயப�டைது மற்ப்றானறு, 20ம் 
நூற்்றாணடில் ்ணி்க உற்�த்தியில் அதி்க 
�ஙகிடன ப�ற்றிருந�துைன, யசட்்கள் ்ரத்�்கம் 
மற்றும் �னனாடடு நிறு்னங்களின உற்�த்தி 
்ணி்கத்தில் எழுச்சியுற்றிருந���ாகும்.
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சுங்க்ரி, ்ாணி�ம் குறித்� ப�ாது உைன�ாடு 
(GATT) மற்றும் உல்க ்ரத்�்க அடமபபு (WTO) 
ய�ான்ற �னனாடடு ்ரத்�்க ஒப�ந�ங்களும் 
ட்கபயழுத்திைப�டடுள்ளன. 1890லிருநது மு�ல் 
உல்கபய�ார ்டர நிடலயற்்ற ்ரத்�்கம் ஒரு 
பிரச்சிடனயா்க இருந�து. ஆனால் ய�ாருக்கு 
பிநட�ய ்காலத்தில் ப�ரும்�ாலும் ப�ாருளா�ார 
விரி்ாக்்கத்��ால் நிடலபபு �னடமக்கு 
்ழி்குத்�து.

  2.3        வரலாறறுப ்பார்வயில் ததன் 
இந்தியாவில் வர்ததகம் மறறும் 
வணிகரகள்

்ரத்�்க நை்டிக்ட்க்கடள ஒழுங்கடமக்்கவும், 
விரிவு�டுத்�வும் ்ணி்கர்கள் ப�னனிநதிய 
்ரத்�்கக் குழுக்்கடள உரு்ாக்கினர்கள். இநதிய 
்கலாச்சாரத்ட� மற்்ற நாடு்களுக்கு ஏற்றுமதி 
பசயயப�டும் ்ழி்களா்க ்ரத்�்கக் குழுக்்கள் 
இருந�ன. ப�னனிநதியாவில் ் ரத்�்கம் யசாைர்கள் 
ஆதிக்்கத்திலிருநது பினபு அது �ல்ல்ர்கள் 
ஆதிக்்கத்திற்கு மாறியது. 
2.3.1  ஆரம்்பகால வர்ததகரகள்

1053 AD(CE)யில் ்கலிங்க ்ரத்�்கர்கள் 
(நவீன ஒரிசா) சி்பபு ்ணை ்கல் அலங்கார 
ப�ாருட்கடள ்ரத்�்கத்திற்கு ப்காணடு ்ந�னர.  

யமலும், ஆரம்� நாட்களில் �ருத்தி ஜவுளிடய 
ப�னகிைக்கு ஆசியாவிற்கும் ப்காணடு ்நது 
்ரத்�்கம் பசய�னர. மத்திய ்காலத்தில் ப�ற்கு 
இநதியாவில் ்ரத்�்கர்களா்க ்கத்ரி்காஸ, நா்கராஸ, 
மும்முரி�ந�ாஸ, அயயாய்ாலி 500, பசடடீஸ, 
பிருைாஸ, ய்கா்ாரஸ ய�ான்ற �ல ்ரத்�்க 
குழுவினர பசயல்�டைனர. ப�ா்கராஸ, ய்கா்ாரஸ 
ய�ான்ற சில ் ரத்�்க குழுவினர ஆலய ் ளா்கத்தில் 
மடடுயம சநதித்து ்ரத்�்கத்ட� யமற்ப்காணைனர..
2.3.2  ததன் இந்தியாவில் ஐநராபபிய வணிகரகள்

இந� ்காலத்தில் இநதியாவிற்கு �ல்ய்று 
ஐயராபபிய நிறு்னங்கள் ்ரு்�ற்கு ்ரத்�்க 
நை்டிக்ட்க்கள் ்காரைமா்க இருந�து. ் ாஸய்காைா 
்காமா்ால் ஐயராப�ாவிலிருநது இநதியாவிற்கு 
நனனம்பிக்ட்க முடன ்ழியா்க புதிய ்கைல் �ாட� 
்கணடுபிடிக்்கப�டைது. அது நா்கரீ்க உல்கத்தின மீது 
�ல விடளவு்கடள ஏற்�டுத்தியது. இநதியாவின 
்கையலார மற்றும் ்கைல் ் ரத்�்கம் ஐயராபபியர்களால் 
முற்றுரிடம ப�ற்றிருந�து.
2.3.3 ந்பாரச்சுகீசியரகள்

்ாஸய்காைா்காமாவின �டலடமயின கீழ் 
ய�ாரச்சுகீசியர்கள் யம 17, 1498ல் ய்காலிக்ய்காடடில் 
்ாணி�த்திற்்கா்க ்ந�னர. ்ாஸய்காைா
்காமா்ால் ய�ாரச்சுக்்கல்லுக்கு ப்காணடு ்ந� 
ப�ாருட்களின லா�மானது, இநதியா முழு்தும் 
�யைம் பசய� பசலட்விை 60 மைங்காகும். 
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2.3.5 பிரிடடிஷ் நிறுவனம் (இஙகிலாந்து)
டிசம்�ர 31, 1600 அனறு, கிைக்கு இநதிய 

்கம்ப�னிக்கு நிறு்னம் து்ஙகு்�ற்கு எலிசப�த் 
ராணியால் �டையம் ்ைங்கப�டைது. ப�ன 
கிைக்கு ்கைற்்கடரயில், ஆஙகியலயர்கள் 1611ல் 
மசூலிப�டடினத்திலும், 1626ல் புலிக்்காட அருகிலும் 
நிறுவினார்கள். ய்கால்ப்காணைாவின சுல்�ான, 
ஆஙகியலயர்களுக்கு “ய்கால்ைன ஃ�யரயமன“ 
என்ற �டைத்ட� ் ைஙகி, 1632ல் அ்ர்கடள �ங்கள் 
“ராஜய துட்றமு்கங்களில்“ இல்சமா்க ்ரத்�்கம் 
பசயயவும் அனுமதி ்ைஙகினார. 1639ம் ஆணடில் 
ஆஙகியலயர்களால் பசனடனயில் ஒரு ்லு்ான 
நிறு்னம் ்கடைப�டைது. பினபு அது பசயினட ஜாரஜ 
ய்காடடை என அடைக்்கப�டைது. ய்காரமணைல 
்கைற்்கடரயிலுள்ள மசூலிப�டடினம் விடரவில் 
ஆஙகில குடியயற்்றத்தின �டலடமய்கமா்க 
மாறியது.

2.3.6  நைனிஷ்காரரகள்
யைனிஷ்்காரர்கள், 1616ம் ஆணடில் 

இநதியாவிற்கு ்ருட்க புரிநது யைனிஷ் கிைக்கு 
இநதிய நிறு்னம் ஒனட்ற உரு்ாக்கினர. 
1620ம் ஆணடில் யைனிஸ, இநதியாவில் யைனிஷ் 
குடியயற்்றங்களால் டிராஙகு�ாடர (�மிழ்நாடு) 
�டலடமயிைமா்க நிறுவியது. ஆனால், அ்ர்கள் 
இநதியாவில் �ங்கடள ்லுப�டுத்� �்றிய�ால், 
1845ல் அடனத்து குடியயற்்றங்கடளயும் 
ஆஙகியலயர்களால் ்கடைாயப�டுத்�ப�டடு 
அ்ர்களுக்ய்க விற்றுச் பசன்றனர.

2.3.7  பிதரஞ்சுகாரரகள்
இநதியாவில் பிபரஞ்சு்காரர்கள், 1668ம் ஆணடில் 

ய்கால்ப்காணைாவின சுல்�ானிைம் அனுமதி ப�ற்று, 
மு�ல் பிபரஞ்சு ப�ாழிற்சாடலடய நிறுவினர. 
1693ம் ஆணடு ைச்சு்காரர்கள் �ாணடிச்யசரிடய 
ட்கப�ற்றி மீணடும் பிபரஞ்சு்காரர்களிையம 
ஒப�டைத்�னர. 1701ல் �ாணடிச்யசரி பிபரஞ்சின 
�டலடமயிைமா்க மாறியது. 1742 ஆம் ஆணடுக்குப 

1500 AD(CE)ல் ப�டயரா ஆல்்ாயரஸ ்க�ரல் 
இநதியாவிற்கு ்ருட்கப புரிந�ார. யமலும்  
1502ல், ்ாஸய்காைா்காமாவின இரணைா்து 
�யைத்தினால் இநதியாவில் ்காலி்கட, ப்காச்சின 
மற்றும் ்கணைனூர ஆகிய இைங்களில் ்ரத்�்க 
நிறு்னங்கள் நிறுவு்�ற்கு ்ழி்குத்�து. 
ஆரம்�த்தில் இநதியாவில் ய�ாரச்சுகீசியர்களின 
�டலந்கரமா்க ப்காச்சின இருந�து.

2.3.4.ததன்னிந்தியாவில் ைச்சுககாரரகள்

ைச்சு கிைக்கு இநதிய நிறு்னம்

1596ல் இருநது ைச்சுக்்காரர்கள் �ல 
�யைங்கள் யமற்ப்காணடு, ைச்சு கிைக்கு இநதிய 
நிறு்னத்ட� 1602ல் உரு்ாக்கினர. அடமிரல் 
்ான பைர ஹய்கன என�்ரால் ைச்சு நிறு்னம் 
மசூலிப�டடினம், ப�த்�ய�ாலி (நிஜாம்�டடினம்), 
ய�்னாம்�டடினம் ஆகிய இைங்களில் 
நிறு்ப�டைது. 1610ம் ஆணடில் சநதிரகிரி 
ராஜாவுைன ய�ச்சு்ாரத்ட� நைத்தி புலி்காடடில் 
மற்ப்றாரு ப�ாழிற்சாடலடய நிறுவினர. 
இணடிய்கா, சால்டய�டைர மற்றும் ்ங்க ்கச்சா 
�டடு ய�ான்ற இ�ர ப�ாருட்கள் ைச்சுக்்காரர்களால் 
ஏற்றுமதி பசயயப�டைது. இநதியாவில் 
ைச்சுக்்காரர்களின �டலடமயிைமா்க புலி்காட 
இருந�து. 1659ல் ய�ாரச்சுகீசியர்களிைமிருநது 
�ஞ்சாவூர ்கைற்்கடரயில் இருந� நா்கப�டடினத்ட� 
ட்கப�ற்றியது.

்ாஸய்காைா்காமா
எலிசப�த் ராணி
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4. ப்ளிநாடடு �னியார துட்ற நைபபு 
்கைக்கில் இ்றக்குமதி ்ரிடய குட்றப��ன 
மூலம் ்ரத்�்கத்தில் ரூ�ாய மாற்்றத்ட� 
உரு்ாக்கியது.

5. அயல்நாடடு பசல்ாணி ஒழுஙகுமுட்ற 
ப�ாருத்�மா்க திருத்�ப�டைது.

6. இநதிய ரிசரவ் ்ஙகியால் ்ைங்கப�டை 
சடை ரீதியான நீரடம விகி�ம்(SLR) 
அதி்கரிக்்கப�டைது.

 2.5    ்பன்னாடடு நிறுவனம் (MNC)
நாடடில் �ணைங்கடளயும் 

அல்லது �ணி்கடளயும் உற்�த்தி 
பசயயும் அல்லது ்கடடுப�டுத்தும் 
ஒரு ப�ருநிறு்னமாகும். 
�னனாடடு நிறு்னங்கடள 
(Multi National Company) 
சர்ய�ச நிறு்னங்கள் (Trans 
National Corporation) அல்லது �னனாடடு அடமபபு 
(Multi National Enterprise) எனவும் கூ்றலாம்.
2.5.1 MNC யின் ்பரிமாண வளரச்சி

கிைக்கு இநதிய நிறு்னம், இநதியாட் ஒரு 
்ரத்�்க நிறு்னமா்கக் ப்காணடு ்ந�து. அ�ன 
பி்றகு அரசியல் ரீதியா்க நாபைஙகிலும் �ர்லா்க 
ஆதிக்்கம் பசலுத்தியது. 1920 ்களில் �னனாடடு 
நிறு்னங்கள் மு�லில் பிரித்ப�டுக்்கப�டை 
ப�ாழில்்களில் அல்லது ப�ாழில் நைத்தும் நாடு்களின 
மூலபப�ாருட்கடள ்கடடுப�டுத்தி பமது்ா்க 
இநதியாவினுள் நுடைந�ன. 1950 ்களுக்கு பி்றகு 
உற்�த்தி மற்றும் �ணி்கள் துட்றயிலும் ஈடு�டைது. 
�ற்ய�ாது, இநதியாவில் நானகு ப�ரிய ஏற்றுமதி 
நாடு்களான அபமரிக்்கா, இஙகிலாநது, பிரானஸ 
மற்றும் பஜரமனி ய�ான்ற நாடு்களுக்கு பசாந�மான 
�னனாடடு நிறு்னங்கள் ப�ரும்�ானடமயா்க 
உள்ளது. இ்ற்றில் மி்கப ப�ரியது அபமரிக்்கா்ாகும்.

இநதியாவிலுள்ள 15 ப�ரிய �னனாடடு 
நிறு்னங்களில், 11 அபமரிக்்காட் யசரந��ாகும்.. 
1971ஆம் ஆணடில் அபமரிக்்க நிறு்னங்கள் பமாத்� 
உல்க �ஙகு்களில், ப்ளிநாடடு யநரடி மு�லீடடில் 
(FDI) 52 ச�வீ�த்ட�க் ப்காணடிருந�ன. யமலும், 
இஙகிலாநது 14. ச�வீ�ம், பிரானஸ 5.0 ச�வீ�ம் 
பஜரமனி 4.4 ச�வீ�ம் மற்றும் ஜப�ான 2.7 ச�வீ�ம் 
�ஙகிடனயும் ப்காணடிருந�ன. 1969 ம் ஆணடு 
அபமரிக்்க �னனாடடு நிறு்னங்கள் மடடும் 
ய�ாராயமா்க 140 பில்லியன ைாலர மதிபபுள்ள 
�ணைங்கடள உற்�த்தி பசய�து.

ஆசிய நாடு்களில் 34 ச�விகி�மும் மற்றும் 
ஆபபிரிக்்க நாடு்களில் 22 ச�விகி�மும் ்கணிசமான 
்ருமானம் ப�்றப�டு்ட� அபமரிக்்க �னனாடடு 

பினனர அரசியல் யநாக்்கங்கடளத் ப�ாைரநது 
கிைக்கு மா்காைங்களில் குடியயற்்றங்கள் ்ணி்க 
ஆ�ாயத்திற்்கான விருப�த்ட� மட்றக்்கத் 
ப�ாைஙகியது.

சமீ�த்தில் இநதிய அரசு, ப�னனிநதியாவில் 
சி்றபபு ப�ாருளா�ார மணைலங்கடள (SEZ) குறிப�ா்க 
�மிழ்நாடு, ஆநதிரா, ்கரநாை்கா மற்றும் ய்கரளாவில் 
ஏற்�டுத்தியது. ஏற்றுமதிடய அதி்கரிக்கும் 
யநாக்கில் நாஙகுயனரி SEZ, எணணூர SEZ, 
ய்காயம்புத்தூர SEZ என �மிழ்நாடடில் சில SEZ்கள் 
ஆரம்பிக்்கப�டைது.

  2.4     இந்தியாவில் உலகமயமாககல்
இநதியாவில் 198081க்கு பி்றகு 1990

91்களில் நடைப�ற்்ற ்டளகுைா ய�ாரின 
்காரைமா்க எணபைய விடல அதி்கரிபபு மற்றும் 
யமற்கு ஆசியாவில் ய�ாரக்குைம் ஆகிய்ற்றின 
்காரைமா்க ்கடுடமயான அயல்நாடடு ்ாணி�ச் 
பசலுத்து சமநிடலயின சிக்்கல்்கள் குறிபபிைத்�க்்கது

புதிய அரசு ஜுன 1991ல் ப�ாறுபபு ஏற்்றவுைன 
இநதிய அயல்நாடடு பசலுத்து சமநிடலயில் முன 
எபய�ாதும் இல்லா� பநருக்்கடிடய சநதித்�து. மத்திய, 
மாநில அரசு்களின நிதி கிடைத்�டை ஒரு நிதியில்லா 
நிடலடமடய அடைந�து எனறும் கூ்றலாம்.

சில சர்ய�ச நிறு்னங்களால் இநதியாவின 
்கைன மதிபபீடு குட்றந�துைன, இஙகிருநது 
அதி்கமான மூல�னமும் ப்ளியய பசன்றது.

இநதியா சர்ய�ச சநட�யில் �னது 
்கைன �ரும் �குதிடய இைந��ால், இஙகிலாநது 
்ஙகியில் (Bank of England) 40ைன �ங்கத்ட� 
அைமானம் ட்த்�து. இந� சூழ்நிடலயில், 
199192ல் அரசாங்கம் ஜுடல 1991ல் �னது 
்ரவு பசலவுத் திடைத்ட� �ாராளமயமாக்்கல், 
�னியாரமயமாக்்கல் மற்றும் உல்கமயமாக்்கல் 
(LPG) ஆகிய்ற்றின ப�ாைரச்சியான ப்காள்ட்க 
மாற்்றங்களுைன ்ைஙகியது. இந� ப்காள்ட்க்கள் 
இநதியாவில் 1994ம் ஆணடில் “ைங்கல் ்டரட்” 
ட்கபயழுத்திடை ய�ாது �லப�டுத்�ப�டைது.
உலகமயமாககல் சாரந்த சீரதிரு்ததஙகள்
(இந்தியாவில் புதிய த்பாருளாதாரக தகாள்்க)
1. சில ப�ாழிற்சாடல்கடள �விர, ப�ாழில் 

உரிமம் ப�று்ட� நீக்கியது.
2. ப�ாதுத்துட்ற நிறு்னத்திற்்கா்க ஒதுக்்கப�டை 

ப�ாழிற்சாடல்களின எணணிக்ட்க 
குட்றக்்கப�டைது.

3. இநதியாவின ப�ாருட்களின ஏற்றுமதி 
�ரிமாற்்றத்தில் நிடலயான �ைத்தின மாற்று 
வீ�த்ட� சரி பசய�து.
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நிறு்னங்கள் உைரந�து. பினனர அட் 
புர்ல நாடு்களின ப�ரும் அதி்காரங்கடளப 
ப�ற்்றனர. இது சர்ய�ச எல்டல்களுக்குள் 
சு�நதிரமான நிதி ஓடைத்ட� சீராக்கியது. அ்ர்கள் 
இந� நாடு்களின சி்றந� அறி்ாளி்கடள (ஆற்்றல் 
மிகுந�்ர்கள்) ப�ற்றுக்ப்காணடு நியாயமற்்ற 
நடைமுட்ற்கடள யமற்ப்காணைனர . அ்ர்களின 
ப�ரிய ஆ�ாரங்கடளப �யன�டுத்தி �னனாடடு 
நிறு்னங்கள் ஆராயச்சி மற்றும் யமம்�ாடடில் 
மு�லீடு பசயயவும், புதிய �யாரிபபு்கடள 
உரு்ாக்்கவும், ப�ாழில்நுட� முனயனற்்றங்கடள 
சுரணடிக்ப்காள்ளவும் மற்றும் புதிய 
பசயல்முட்றடய ்கணைறியவும் பசய�னர .
2.5.2  இந்தியாவில்  ்பன்னாடடு  நிறுவனஙகளின் 

வளரச்சி

பமனப�ாருள் �னனாடடு நிறு்னம் 
இநதிய ப�ாழில்துட்றயில் �னனாடடு 

நிறு்னம் ஒரு ப�ாது்ான ்டி்த்துைன, இநதிய 
ப�ாழிலதி�ர்களின ஒத்துடைபபுைன நுடைந�து. 
1980 ்களில் �ாராளமயமாக்்களின ய�ாக்கு்கள் 
ப்ளிநாடடு ஒத்துடைபபுக்கு ்கணிசமான �ஙகிடன 
அளித்�ன. 1948  1988ம் ஆணடிற்கு இடையில் 
40 ஆணடு்களில் ட்கபயழுத்�ான 12,760 பமாத்� 
ப்ளிநாடடு ஒத்துடைபபு ஒப�ந�ங்களில் இருநது 
இது ப�ளி்ாகி்றது. சூடல  ஆ்கஸட 1991ல் 
அறிவிக்்கப�டை �ாராளமயமாக்்கப�டை ப்ளிநாடடு 
மு�லீடடுக் ப்காள்ட்கயினால் (FIP) ப்ளிநாடடு 
ஒத்துடைபபு்கள் அதி்கரித்து ப்ளிநாடடு யநரடி 
மு�லீடும் (FDI) அதி்கரித்துள்ளது.
2.5.3 MNC யின் வளரச்சிககான காரணஙகள்:
1 சந்்த நிலப்பரபபின் விரிவாககம் 

ப�ரிய அளவிலான நிறு்னங்களின 
விரி்ாக்்கங்கள் விரி்டைநது ்ரு்�ால், 
அந� நிறு்னம் உள்ள நாடடின புவியியல் 
எல்டல்களுக்கு அப�ாற்�டை பசயல்�ாடு்கடள 
யமலும் விரி்ாக்குகி்றது.
2 சந்்தப்படு்ததும் நமன்்ம

ஒரு �னனாடடு நிறு்னம், ய�சிய 
நிறு்னங்களின மீது சநட�ப�டுத்தும் 

யமனடமடயக் ப்காணடுள்ளது. இது சநட� 
மதிபபிடனப ப�ற்று, அ�ன �யாரிபபு்கடள 
விற்�டன பசய்தில் குட்ற்ான சிரமங்கடள 
எதிர ப்காள்கி்றது. யமலும் �யனுள்ள விளம்�ர 
மற்றும் விற்�டன ஊக்குவிபபு ப�ாழில்நுட�ங்கடள 
ஏற்றுக் ப்காள்கி்றது.
3 நிதி நமன்்ம

இதில் நிதி ்ளங்களும், உயரநிதி 
�யன�ாடு்களும் உள்ளன. அ�னால், ப்ளிபபு்ற 
மூல�ன சநட�்கடள எளிதில் அணு்கமுடியும் 
மற்றும் அ�ன சர்ய�ச பு்கழ் ்காரைமா்க 
்ளங்கடள அதி்கரிக்்கவும் முடியும்.
4 ததாழில்நுட்ப நமன்்ம

பின�ஙகிய நாடு்களில் �னனாடடு 
நிறு்னங்கள் �ஙய்கற்்க, ஊக்்கமளித்��ற்்கான 
முக்கிய ்காரைம் ய�சிய ப�ாழிற்துட்ற்களுைன 
ஒபபிடுட்கயில், இந� நிறு்னங்கள் ப�ாழில் 
்ளரச்சியில் ப�ாழில்நுட� யமம்�ாடடுைன 
்காைப�டு்ய�யாகும்.

அந்நிய  தசலாவணி  கடடுப்பாடடுச்சடைம்  1974 
(Foreign Exchange Regulation Act)
இது 1973ம் ஆணடில் ப்ளியிைப�டடு,  
ஜன்ரி 1, 1974 அனறு நடைமுட்றக்கு 
்ந�து. இந� சடைம் இநதியாவில் �னனாடடு 
நிறு்னங்களின பசயல்�ாடடை யநரடியா்க 
குறிபபிடுகி்றது.
அந்நிய தசலாவணி நமலாண்மச் சடைம் 1999 
(Foreign Exchange Management Act)
இது �ாராளுமன்றத்�ால் 1999ல் 
ஏற்றுக்ப்காள்ளப�டைது. “்கடடுப�ாடடுக்கு” மா்றா்க 
“நிர்ா்கத்ட�” FEMAவின கீழ் ்லியுறுத்தியது.

2018  ல்  இந்தியாவின்  மிகப 
த்பரிய ்பன்னாடடு நிறுவனஙகள் 
 1. யசானி ்காரப�யரசன
 2. ஹவுலக் ய�க்்காரடு (HP)

 3. ைாடைா குழுமம்
 4. டமக்யரா சாபட ்காரப�யரசன
 5. ஐ.பி.எம்
 6. பநடடில்
 7. பிராக்ைர & ய்கம்பில்
 8. சிடடி குழுமம்
 9. ப�பசி நிறு்னம்
 10. ய்காய்கா  ய்காலா நிறு்னம்

10th_Economics_TM_Unit_2 GLOBALISATION.indd   247 07-05-2019   17:14:28



248உலகமயமாதல் மற்றும் வர்ததகம்

2.5.5 ்பன்னாடடு நிறுவனஙகளின் தீ்மகள்
1.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் முற்றுரிடமடய 

(சில �யாரிபபு்களுக்கு) ்ளரப��ற்்கான ஒரு 
்ழியாகும்.

2.  �னனாடடு நிறு்னங்களினால் சுற்றுசூைலில் 
தீஙகிடன உரு்ாக்்க ்ாயபபுள்ளது..

3.  ஒரு புர்லன நாடடின ப�ாருளா�ாரத்தில் 
�னனாடடு நிறு்னத்தின அறிமு்கம் சிறிய 
உள்ளூர ்ணி்க வீழ்ச்சிக்கு ்ழி்குக்கும். 

4.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் ஒழுக்்க 
பநறிமுட்ற்கடள மீறு்ய�ாடு, �ாரமீ்க 
சடைங்கடள அ்ர்கள் குற்்றம் சாடடி, 
மூல�னத்துைன �ங்கள் ்ணி்க பசயல்�ாடடிடன 
திருபபிக் ப்காள்்�ற்கும் முடன்ர.

 2.6     நியாயமான வர்ததக 
�்ைமு்்றகள் மறறும் உலக 
வர்ததக அ்மபபு (WTO)

நியாயமான ்ரத்�்கமானது, சிறிய 
வி்சாயி்கடள உல்களாவிய சநட� இைத்தில் 

தவளி �ாடடிலுள்ள இந்தியாவின் ்பன்னாடடு நிறுவனஙகள்
வ. 
எண நிறுவனம் த்ல்மயகம் ததாழிலின்  வ்க நிறுவனம் இயஙகும் �ாடுகள்

1 ஹயரா 
யமாடயைா்காரப புதுடில்லி ஆடயைாயமாட�ல் ப்காலம்பியா, �ங்களாய�ஷ், 

ஆபபிரிக்்கா

2 �ஜாஜ பூனா ஆடயைாயமாட�ல் ஐக்கிய அரபு நாடு்கள், 
�ங்களாய�ஷ்

3 டி.வி.எஸ(TVS) பசனடன ஆடயைாயமாட�ல் பியரசில்,சிலி, ப்காலம்பியா, 
பமக்ஸிய்கா,ப�ரு

4 �ார� ஸயைட 
்ஙகி மும்�ாய ்ஙகி ஆஸதியரலியா, �ங்களாய�ஷ், 

ப�ல்ஜியம்
5 �ாரத் ஏரபைல் புதுடில்லி �்க்ல் ப�ாைரபு ப�ன ஆசியா, ஆபபிரிக்்கா

6 டமக்யரா யமக்ஸ 
இனைரயமடடிக்ஸ கூர்கான மினனணு 

ப�ாருட்கள் யந�ால், ஸ்ரீலங்கா, �ங்களாய�ஷ்

7 அமுல் ஆனநத் 
(குஜராத்) உைவுபப�ாருள் ஐக்கிய நாடு்கள், �ாயலாநது, 

மயலசியா, ஹாங்காங, ஜப�ான

8 ஓ.என.ஜி.சி. 
(ONGC) புதுடில்லி எரி்ாயு பியரசில், ப்காலம்பியா, ஈரான

9
Dr. பரடடி 
மருத்து் 
ஆய்்கம்

டஹ�ரா�ாத் மருநது 
ப�ாருட்கள் பியரசில், பமக்ஸிய்கா,ஜமாலி்கா

10 இனய�ாசிஸ ப�ங்களுரு பமனப�ாருள் அபமரிக்்கா,ஐயராப�ா,ஆபபிரிக்்கா

5 ்பணைஙகளின் கணடுபிடிபபுகள்
�னனாடடு நிறு்னங்கள், புதிய �யாரிபபு்கள் 

மற்றும் ஏற்்கனய் உற்�த்தி பசயயப�டை 
ப�ாருட்கடள உயரந� ்டி்டமபபு்களா்க 
உரு்ாக்கு்�ற்்கான �ணியில் ஆராயச்சி மற்றும் 
யமம்�ாடடுைன ஈடு�டடுள்ளன.
2.5.4 MNC யின் �ன்்மகள்
1.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் குட்றந� விடலயில் 

ப�ாருட்கடள �ரமா்கவும் மற்றும் �ரி்ரத்�டன 
பசலவு இல்லாமலும் உற்�த்திபசயகி்றது .

2.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் விடல்கடள 
குட்றப��ால் உல்களாவிய நு்கரய்ாரின 
்ாஙகும் சக்தி அதி்கரிக்கி்றது.

3.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் ்ரி மாறு�ாடடை 
�யன�டுத்திக் ப்காள்ளமுடியும்.

4.  �னனாடடு நிறு்னங்கள் உள்ளூர 
ப�ாருளா�ாரத்தில் ய்டல்ாயபபிடன 
ஊக்குவிக்கி்றது.
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ஒரு சுறுசுறுப�ான �குதியா்க ட்த்திருப�ய�ாடு 
நு்கரய்ாருக்கு அதி்காரம் அளிக்்கவும், 
ப்காள்மு�ல் பசயயவும்,  அ்ர்களின மதிபட� 
ஆ�ரிக்்கவும் யநாக்்கமா்கக் ப்காள்ளும்  ஒரு ்ழி 
முட்றயாகும். நியாயமான ்ரத்�்கம் என�து 
வி்சாய ப�ாருட்கள் மற்றும் முனகூடடியய 
்டி்டமக்்கப�டை ட்கவிடனப ப�ாருட்களின 
உற்�த்தியாளரும் மற்றும் ்ாஙகுய்ாரும் 
�ானா்க ஏற்றுக் ப்காள்ளப�டை �ல ப�ாருளா�ார, 
சமூ்க மற்றும் சுற்றுச்சூைல் குறிக்ய்காள்்கடள 
முனபனடுப��ற்்கா்க ்டி்டமக்்கப�டை ்ணி்க 
நடைமுட்ற்கயளயாகும். அட்்கள்,
�  சிறிய அளவிலான வி்சாயி்கள், �ணடை 

ப�ாழிலாளர்கள் மற்றும் ட்கவிடனஞர்களின 
்ருமானத்ட� உயரத்து்து மற்றும் 
உறுதிப�டுத்து�ல்.

�  ப�ாருட்கள் உற்�த்தி மற்றும் விற்�டனயுைன 
ப�ாைரபுடைய ப�ாருளா�ார லா�ங்கள், 
்ாயபபு்கள் மற்றும் இைர�ாடு்கடள சமமா்க 
விநியயாகித்�ல்.

�  உற்�த்தியாளர குழுக்்களின நிறு்ன மற்றும் 
்ரத்�்க தி்றன்கடள அதி்கரித்�ல்.

�  ப�ாழிலாளர உரிடம்கடள யமம்�டுத்து�ல் 
மற்றும் ப�ாழிலாளர்கள் சரியான முட்றயில் 
ஒருஙகிடைக்்க ஏற்�ாடு பசய�ல்.

�  �ாது்காப�ான மற்றும் நிடலயான வி்சாய 
முட்ற்கள் மற்றும் �ணி நிடலடம்கடள 
ஊக்குவித்�ல்.

நியாயமான ்ணி்கம் என�து வி்சாயி்கள் 
மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கு சி்றந� விடல, சி்றந� 
ய்டல்ாயப�ளித்�ல் மற்றும் ் ரத்�்கம் ப�ாைர�ான 
நியாயமான விதிமுட்ற்கடள அளிப��ாகும். 
இ்ற்றின ஆ�ரவு, ்ளரநது ்ரும் வி்சாயி்கள் 
மற்றும் ப�ாழிலாளி ்ர்கத்தின ்ாழ்விற்கும் 
மற்றும் அ்ர்கள் எதிர்காலத்ட�யும் சுற்றுச்சூைல் 
�ாது்காபட�யும் டமயமா்கக் ப்காணடிருக்கும்.
2.6.1  நியாயமான  வணிக  �்ைமு்்றகளின் 

்பயனாளிகள்
1 நுகரநவார

நு்கரய்ார, நியாயமான ்ரத்�்க அடமபட� 
ஆ�ரித்தும் மற்றும் சர்ய�ச ்ரத்�்க விதி்களின 
�ரந� சீரதிருத்�த்ட� ஒபபிடடும், அ்ர்கள் சி்றந� 
�யாரிபபு்கடள ்ளரநது ்ரும் ்ரம்பிலிருநது 
ய�ரவு பசயயலாம். நியாயமான ்ரத்�்க ப�யரிடை 
�யாரிபபு்கடள நு்கரய்ார ்ாஙகு்�ன மூலம், 
�ங்கள் ்ாழ்க்ட்கடய யமம்�டுத்� ய�ாராடும் 
�யாரிப�ாளர்களுக்கு ஆ�ரவு ப�ரிவிக்்கலாம்.

2 வர்ததகர / நிறுவனரகள்
2002 ஆம் ஆணடு மு�ல், இது ்ரத்�்கத்தில் 

மி்கவும் �ர்லா்க அஙகீ்கரிக்்கப�டடு சமூ்க மற்றும் 
முனயனறிய அடையாளமா்க மாறியுள்ளது. நியாயமான 
்ரத்�்க நிறு்னங்கள் �ங்கள் ்ரத்�்கத்திற்கு 
யநரமட்றயான �ாக்்கத்ட� ஏற்�டுத்து்�ற்்கான ஒரு 
நம்�்கமான ்ழிடய ்ைஙகுகி்றது.
3 உற்ப்ததியாளரகள்

நிடலயான விடலயில் நிடலயான உற்�த்தி 
பசலவு்கடள ்கடடுப�டுத்�லாம். சநட� அணுகு�ல் 
என�து சநட�யில் இருநது ப்ளியயற்்றப�டை 
உற்�த்தியாளர்களிைம் ்ரத்�்கம் பசயய 
்ாஙகு�்ர்கள் உ�வு�லாகும். �ஙகு�ாரர, 
(உற்�த்தியாளர்கள் �ங்கள் எதிர்கால முடிவு்களில் 
ஈடு�டு�ல்) வி்சாயி்கள் மற்றும் ப�ாழிலாளர்களுக்கு 
அதி்காரங்கள் ்ைங்கப�டடுள்ளது.
2.6.2  நியாயமான  வர்ததக  அ்மபபின் 

நகாட்பாடுகள்
 �  ப�ாருளா�ார ரீதியில் பின�ஙகிய 

உற்�த்தியாளர்களுக்்கான ்ாயபபு்கடள 
உரு்ாக்கு�ல்.

 � ப்ளிப�டைத்�னடம மற்றும் ப�ாறுபபுைரவு.
 �  நியாயமான ்ரத்�்க/ நடைமுட்ற்கள் மற்றும் 

நியாயமான விடலயில் ப்காடுப�து.
 �  குைநட� ப�ாழிலாளர மற்றும் ்கடைாயத் 

ப�ாழிலாளர இல்டல என�ட� 
உறுதிப�டுத்துகி்றது.

 �  �ாகு�ாடு அல்லா�, �ாலின சம�ஙகு மற்றும் 
சங்க சு�நதிரம் ஆகிய்ற்றுக்கு அரப�ணித்�ல்.

 �  தி்றடன ்ளரத்�ல் மற்றும் நியாயமான  
அடமபபிடன யமம்�டுத்து�ல்.

 � சுற்றுசூைலுக்கு மதிப�ளித்�ல்

்காபபி, டீ, ய்காய்கா, ய�ன மற்றும் ்ாடைப�ைம் 
ய�ான்றட் நியாயமான ்ரத்�்க உைவுப 
ப�ாருட்களாகும். ட்கவிடனபப�ாருட்கள் , ஜவுளி 
மற்றும் பூக்்கள் ய�ான்றட் உைவு அல்லா� 
ப�ாருட்களாகும்.

2.6.3   GATT(காட) (General Agreement of Trade and Tariff): 
 சுஙகவரி, வாணி்பம் குறி்தத த்பாது உைன்்பாடு:

1947 இல் 23 நாடு்கள் ்காட ஒப�ந�த்தில் 
ட்கபயழுத்திடைது. ்காடடின நிறு்ன 
உறுபபினர்களில் இநதியாவும் ஒன்றா்க இருந�து. 
ஏைா்து சுற்றில் 99 நாடு்கள் �ஙய்கற்்றது. 1986 ஆம் 
ஆணடின எடைா்து சுற்றில் (உருகுய் சுற்று) 117 
நாடு்கள் �ஙய்கற்்றன. ்காடடின இயக்குநர பஜனரல் 
ஆர�ர ைங்கல் ப்காணடு ்ந� இறுதி சடை/ ஒப�ந� 
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்டரவு “ைங்கல் ்டரவு” எனறு அடைக்்கப�டைது. 
ைங்கல் ்டரவிற்கு ஏபரல் 15, 1994 அனறு 
இறுதியா்க, சடைம் / ஒப�ந�ம் ட்கயழுத்திைப�டடு 
ஒபபு�ல் அளிக்்கப�டைது. ்காடடின முக்கிய 
யநாக்்கம், அரத்�முள்ள விதிமுட்ற்கடள பின�ற்றி 
�லவி�மான ்கடைைங்கடளயும், ஒதுக்கீடு்கடளயும், 
மானியங்கடளயும் குட்றப��ன மூலம் சர்ய�ச 
்ரத்�்கத்ட� அதி்கரித்�ல் ஆகும்.

காட- உருகுய் சுற்று

காடடின் (GATT) சுறறுகள்
 •  I ்து பஜனி்ா (சுவிசரலாநது) 

 1947
 •  II ்து அனனிசி (பிரானஸ)  

1949
 •  III ்து ைாரக்குய் (இஙகிலாநது)  195051
 •  IV, V மற்றும் VI பஜனி்ா (சுவிசரலாநது)  

1956, 196061, 196467
 •  VII ்து யைாக்கியயா (ஜப�ான)  197379
 •  19861994 ல் VIII ்து மற்றும் இறுதிச் 

சுற்று �னைாபைல் எஸ டீ (உருகுய்). இட� 
“உருகுய் சுற்று” என அடைத்�னர.

2.6.4  உலக வர்ததக அ்மபபு (WTO):

உல்க ்ரத்�்க அடமபபு (WTO)
1994 ஆம் ஆணடு ஏபரல் மா�ம் உல்க ்ரத்�்க 

அடமபட� (WTO) அடமப��ற்கு ்காட உறுபபு 
நாடு்கள் உருகுய் சுற்றின இறுதி ஒப�ந�த்தில் 
ட்கபயழுத்திடைது. இந� அடமபட� அமல்�டுத்திை 
உைன�டிக்ட்கடய ஏற்று 104 உறுபபினர்களால் 

ட்கபயழுத்திைப�டைது. WTO உைன�டிக்ட்க 
ஜன்ரி 1, 1995 மு�ல் நடைமுட்றக்கு ்ந�து. 
(�ற்ய�ாது உல்க ்ரத்�்க அடமபபில் 164 நாடு்கள் 
உறுபபினர்களா்க உள்ளனர)

உலக வர்ததக அ்மபபு (World Trade 
Organisation)
�டலடமய்கம் : பஜனி்ா, சுவிசரலாநது
யநாக்்கம் :  ் ணி்கத்திடன ்கடடுப�டுத்�ல், 

அயல்நாடடு ்ாணி�ம்
WTO  உறுபபினர்கள்: �டலடம இயக்குநர, 

துடை �டலடம இயக்குநர4 
மற்றும் 80 உறுபபு நாடு்களிலிருநது 
ய�ரநப�டுக்்கப�டை 600 அலு்ல்க 
ஊழியர்கள்

WTO ஐந்து வ்கயான 
மானியஙக்ள குறிபபிடுகி்றது

1  ்பண மானியஙகள் அளி்ததல்,
2  விதிவிலககுகள்,  கைன்கள்  அல்லது 

இ்ைநிறு்ததல்  ந்பான்்ற  வரி  சலு்ககள் 
அளி்ததல்.

3  கைன் உ்ததரவாதஙகள் ந்பான்்ற அ்பாய்த்த 
ஊகி்ததல்.

4  அரசு  தகாள்முதல்  தகாள்்ககள்  சுதந்திர 
சந்்த  வி்ல்ய  விை  அதிகமாக 
தசலு்ததுதல்.

5  ்பஙகு  தகாள்முதல்  சந்்த  ்பஙகுக்ள 
விை  ஒரு  நிறுவன்ததின்  ்பஙகு  வி்ல 
அதிகமாக இரு்ததல்.

இட் அடனத்தும் மானியங்கள் எனக் 
்கரு�ப�டுகின்றன, ஏபனன்றால் அட் ் ணி்கம் 
பசய்�ற்்கான பசலவிடன குட்றக்கின்றன.

G7 நாடு்கள்

பிரானஸ பஜரமனி

இத்�ாலி ஜப�ான ஐக்கியஅரசு ஐக்கியநாடு்கள்

்கனைா
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2.6.5 WTO வின் குறிகநகாள்கள்:
�	அயல் நாடடு ்ாணி�த்திற்்கான விதி்கள் 

அடமத்�ல் மற்றும் பசயல்�டுத்�ல்.
�	்ரத்�்க �ாராளமயமாக்்கலுைனான ய�ச்சு 

்ாரத்ட� மற்றும் ்கண்காணிப��ற்்கான 
ஒரு மன்றத்ட� ்ைஙகு�ல்.

�	்ரத்�்க �்கராறு்கடளக் ட்கயாளு�ல்.
�	நிடலயான முனயனற்்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

ஆகிய இரணடையும் ஒனறிடைத்து 
அறிமு்கம் பசய�ல்.

�	உல்க ்ரத்�்கத்தில் ்ளரநது்ரும் 
நாடு்களின ஒரு சி்றந� ்ளரச்சிக்கு 
�ாது்காப�ா்க இருத்�ல்.

�	முடிப்டுக்கும் பசயல்்களின ப்ளிப�டைத் 
�னடமடய அதி்கரித்�ல்.

�	முழு ய்டல ்ாயபட� உறுதிப�டுத்து�ல் 
மற்றும் �யனுள்ள ய�ட்டய அதி்கரித்�ல்.

2.6.6  அறிவுசார தசா்ததுரி்ம ததாைர்பான வர்ததக 
உரி்மகள் (TRIPs-Trade Related aspects 
of Intellectual Property Rights)

அறிவுசார �ணைங்களின உரிடம்கள் 
என�து “ஒரு ்ணி்க மதிபபுைன கூடிய 
�்க்ல்” என ்டரயறுக்்கலாம். TRIPs ன கீழ், 
�ணைங்கள் அல்லது பசயல்முட்ற்கள், அடனத்து 
துட்ற்களின ப�ாழில் நுட�ங்களில், எந�ப்ாரு 
்கணடுபிடிபபுக்கும் ்காபபுரிடம ்ைஙகுகி்றது. TRIPs 
ஒப�ந�த்தில் ஏழு �குதி்கள் அறி்ாரந� பசாத்து 
உரிடம ்கடள உள்ளைக்கியுள்ளது. அ�ா்து, ந்கல் 
உரிடம்கள், ்ரத்�்க சநட�, ்ரத்�்க ர்கசியங்கள், 
ப�ாழில் ்டி்டமபபு, புவியியல் மு்க்ர்களின 
ஒருஙகிடைந� சுற்று்கள் மற்றும் ்காபபுரிடம்கள் 
ய�ான்றட்்கள் ஆகும்.
2.6.7  வர்ததக ததாைரபு்ைய முதலீடடு 

�ைவடிக்ககள் (TRIMs-Trade Related 
Investment Measures)

உள்நாடடு ப�ாழில்்களின ்ளரச்சிக்்கா்க 
ய�ட்யான ்சதி்கடள ்ைஙகு்�ற்கு 
அநநாடடில் பசயயப�டும் ப்ளிநாடடு மு�லீடடிற்கு 
சில நி�ந�டன்கள் அல்லது ்கடடு�ாடு்கடள அரசு 
விதிக்கும் என�ட�யய TRIMs குறிக்கி்றது என 
உருகுய் சுற்று உைன�டிக்ட்க கூறுகி்றது.

  2.7     உலகமயமாககலின் தாககமும் 
மறறும் சவால்களும்

2.7.1  ந�ரம்்ற்த தாககம்
�	ஒரு சி்றந� ப�ாருளா�ாரம், மூல�ன 

சநட�யின விடர்ான ்ளரச்சிடய 
அறிமு்கப�டுத்துகி்றது.

�	்ாழ்க்ட்கத் �ரம் அதி்கரித்துள்ளது.
�	உல்கமயமாக்்கல் ய்்கமா்க ்ரத்�்கத்ட� 

அதி்கரித்து, அ�னால் அதி்க மக்்களுக்கு 
ய்டல ்ாயபபு்கள் அளிக்்கப�டுகி்றது.

�	புதிய ப�ாழில்நுட�ங்கள் மற்றும் புதிய அறிவியல் 
ஆராயச்சி முட்ற்கள் அறிமு்கப�டுத்�ப�டைது.

�	உல்கமயமாக்்கல் ஒரு நாடடின பமாத்� 
உள்நாடடு உற்�த்திடய அதி்கரிக்கும்

�	இது �ணைங்களின ஓடைத்ட� �ாராளமா்க 
அதி்கரிக்்கவும், ப்ளிநாடடு யநரடி 
மு�லீடு்கடள (FDI) அதி்கரிக்்கவும் உ�வுகி்றது.

2.7.2  எதிரம்்ற்த தாககம்
�	நாடு்களுக்கிடையய மி்க அதி்கமான 

மூல�னம், ்ருமானத்தின நியாயமற்்ற 
மற்றும் ஒழுக்்கமற்்ற விநியயாகிப�ாளர்கடள 
அறிமு்கப�டுத்துகி்றது.

�	ய�சிய ஒருடமப�ாடடை இைநது ் ரு்ய�ாடு, 
மி்க அதி்கமான ்ரத்�்க �ரிமாற்்றம் 
இருப��ால், சு�நதிரமான உள்நாடடுக் 
ப்காள்ட்க்கள் இைக்்கப�டுகின்றன என�து 
அச்சத்திற்குரிய�ாகும்.

�	முக்கிய உள்்கடைடமபபும் மற்றும் ் ளங்கடள 
பிரித்ப�டுத்�லும் ஒரு ப�ாருளா�ாரத்தின 
விடர்ான ்ளரச்சிக்கு ய�ட் என்றாலும், 
இது எதிரமட்ற சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூ்க 
பசலவு்கடள அதி்கரிக்கும்.

�	அநநிய பசலா்ணிடய ப�று்�ற்்கா்க, 
இயற்ட்க ் ளங்கள் மி்க அதி்கமா்க விடர்ா்க 
சுரணைப�டுகி்றது.

�	சுற்றுச்சூைல் �ற்றிய �ரங்களும், 
்கடடுப�ாடு்களும் �ளரத்�ப�டடுள்ளன.

2.7.3  உலகமயமாககலின் சவால்கள்
�	உல்கமயமாக்்கலில் நனடம்கள் அடனத்து 

நாடு்களுக்கும் நீடிக்்கப�ைய்ணடும். அட் 
�னனிச்டசயா்க பசயல்�ைாது.

�	்ளரநது ்ரும் உலகில் உல்கமயமாக்்கல், 
உறுதியற்்ற �னடமக்கு ்ழி்குக்கும் 
என�து அச்சத்திற்குரிய�ாகும்.
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�	உல்கமயமாக்்களினால் உல்களாவிய 
ய�ாடடி அதி்கரித்� ப�ாழில்துட்ற உலகில், 
ஊதியங்கள், ப�ாழிலாளர உரிடம்கள், 
ய ் ட ல ் ா ய ப பு  ந ட ை மு ட ்ற ்க ள் 
ஆகிய்ற்ட்ற அடிமடைத்திற்கு ப்காணடு 
பசல்ல இது ்ழி்குக்கும்.

�	இது உல்களாவிய சமத்து்மினடமக்கு 
்ழி்குக்கி்றது.

�	உல்கமயமாக்்கல் ஒரு இக்்கடைான 
சூழ்நிடலடய ஏற்�டுத்தியுள்ளது.

்பாைச்சுருககம்
�	உல்கமயமாக்்கல் என�து ஒரு நாடடை உல்க ப�ாருளா�ாரத்துைன ஒருஙகிடைப��ாகும்.
�	உல்கமயமாக்்களின மூனறு நிடல்கள்:
	 ப�ானடமயான உல்கமயமாக்்கல், இடைப�டை உல்கமயமாக்்கல், நவீன உல்கமயமாக்்கல்
�	LPG – �ாராளமயமாக்்கல் (Liberalization), �னியாரமயமாக்்கல் (Privatization) மற்றும் உல்கமயமாக்்கல் 

(Globalization).
�	�னனாடடு நிறு்னமானது அ�ன பசாந� நாடடிற்கும் ப்ளியய குட்றந��டசம் ய்று ஒரு 

நாடடில் �ணைங்கடளயும் அல்லது �ணி்கடளயும் உற்�த்தி பசயயும் அல்லது ்கடடுப�டுத்தும் ஒரு 
ப�ருநிறு்னமாகும்.

�	�னனாடடு நிறு்னங்கடள சர்ய�ச நிறு்னங்கள் (TNC) அல்லது �னனாடடு அடமபபு (MNE) 
எனறும் அடைக்்கலாம்.

�	1947இல் 23 நாடு்கள் ்காட ஒப�ந�த்தில் ட்கபயழுத்திடைது.  ்காடடின நிறு்ன உறுபபினர்களில் 
இநதியாவும் ஒன்றா்க இருந�து.

க்லச்தசாறகள்
உல்கமயமாக்்கல் �ணைங்கள் மற்றும் �ணி்கள் சர்ய�ச சநட�யில் எந� 

�டையும் ஏற்�ைாமல் �ல்ய்று ப�ாருளா�ாரங்கடள 
ஒருஙகிடைப��ாகும். 

globalization

்ருங்கால எதிர�ாரக்்கப�டை அல்லது குறிபபிடை பசயதி்கடள 
எதிர�ாரக்்கலாம், எதிர்காலத்தில்

prospective

ப�ானடமயான ்கடல அல்லது ்கலாச்சாரத்தின ஆரம்� ்காலத்தில் குறிப�ா்க 
கிமு(ப�ா.ஆ.மு) 7 ஆம்  6ஆம் நூற்்றாணடு்கள்

archaic

�ரிைாம ்ளரச்சி ஏ�ா்து ஒரு �டிப�டியான ்ளரச்சி evolution

அைமானம் 
ட்க்்கப�டை

எதிர்கால ஆ�த்து அல்லது உைனடி �யன�ாடடு �டை்கடள 
அம்�லப�டுத்துகி்றது.

mortgaged

ஒழித்�ல் ஒருமுட்ற, நடைமுட்ற அல்லது நிறு்னத்ட� அ்கற்றும் 
நை்டிக்ட்க

abolition

உைனடியா்க (திடீர) உைனடியா்க ப்ளியயறு�ல் ய்ணடும் spurt

சீரழி்ான தீஙகு விடளவிக்்கக்கூடிய detrimental

ப்ற்றி்கரமான ்ளமான மற்றும் ்ளரநது ்ரும், மலரச்சியடையும் thriving

�ாகு�ாடு ஒரு பசயதி மற்றும் மற்ப்றாரு பசயதி இடையய ய்று�ாடு, 
அஙகீ்காரம் மற்றும் புரிநதுக் ப்காள்ளு�ல்

discrimination

�	உல்கமயமாக்்கலால் குைநட� ப�ாழிலாளர 
மற்றும் அடிடமத்�னம் ய�ான்ற 
நை்டிக்ட்க்கள் அதி்கரித்துள்ளது.

�	மக்்கள் அதி்கமா்க துரி� உைவு்கடள 
உடப்காள்கி்றார்கள். இ�னால் உைல்நலக் 
குட்றவு மற்றும் யநாய �ரவு�லுக்கு இது 
்ழி்குக்கி்றது.
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9 ப்ளிநாடடு மு�லீடடுக் ப்காள்ட்க (FIP) 
அறிவித்� ஆணடு
(அ) சூன 1991
(ஆ) சூடல 1991
(இ) சூடலஆ்கஸட 1991
(ஈ) ஆ்கஸட 1991

10 இநதிய அரசாங்கம் 1991இல்  ஐ 
அறிமு்கப�டுத்தியது.
(அ) உல்கமயமாக்்கல்
(ஆ) உல்க ்ரத்� அடமபபு
(இ) புதிய ப�ாருளா�ார ப்காள்ட்க
(ஈ) இ்ற்றில் எதுவுமில்டல

II  நகாடிடை இை்த்த நிரபபுக.
1 ைச்சுக்்காரர்கள் �ாணடிச்யசரிடய  

இல் ட்கப�ற்றினார.
2 ஒரு நல்ல ப�ாருளா�ாரம்  ன 

விடர்ான ்ளரச்சிக்்கா்க  அறிமு்கப
�டுத்�ப�டுகி்றது.

3 கிைக்கிநதிய ்கம்ப�னி பசனடனயில் �லமான 
ப�ாழிற்சாடல்கள் ்கடடியடமத்�ட� 

  என அடைக்்கப�டுகி்றது..
4 உல்க ் ரத்�்க அடமபபு ஒப�ந�ம்   

இருநது அமுலுக்கு ்ந�து.
5  ஆல் உல்கமயமாக்்கல் என்ற ��ம் 

்கணடுபிடிக்்கப�டைது.
6 பிபரஞ்சு கிைக்கிநதிய நிறு்னம்  

இல் இரணைா்து ப�ாழிற்சாடலடய 
நிறுவியது.

III  சரியான கூற்்ற நதரந்ததடுககவும்
1. I. கிைக்கிநதிய ்கம்ப�னி, குறிப�ா்க கிைக்கு  

இநதிய நறுமைப ப�ாருட்கள் ்ரத்�்கத்தில் 
ஈடு�டடு, பினனர �ருத்தி, �டடு, 
இணடிய்காட்யும் ் ரத்�்கத்தில் இடைத்துக் 
ப்காணைது. 

II. ைச்சு கிைக்கு இநதியா நிறு்ன  ்ணி்கர்கள் 
�ங்கள் நிறு்னத்ட� மு�னமு�லில் 
்கள்ளிக்ய்காடடையில் நிறுவினார்கள்.

III. நானாய�சிஸ ் ரத்�்க குழுக்்கள் பஹாயசாளா 
ய�ரரசின ்காலத்தில் ்ரத்�்கம் பசய�னர.

(அ) I சரியானது
(ஆ) II & III சரியானது
(இ) I & III சரியானது
(ஈ) I, II & III சரியானது

்பயிறசிகள்

1.  சரியான வி்ை்ய்த நதரந்ததடுககவும்
1 உல்க ்ரத்�்க அடமபபின (WTO) �டல்ர 

யார?
(அ) அடமச்சரட் 
(ஆ) �டலடம இயக்குநர
(இ) துடை �டலடம இயக்குநர
(ஈ) இ்ற்றில் எதுவுமில்டல

2 WTOவில் �ற்ய�ாதுள்ள உறுபபு நாடு்களின 
எணணிக்ட்க
(அ) 159 (ஆ) 164
(இ) 148 (ஈ) 128

3 இநதியாவில் ்காலனியாதிக்்க ்ருட்க
(அ)  ய�ாரச்சுகீசியர, ைச்சு, ஆஙகியலயர, 

யைனிஷ், பிபரஞ்சு
(ஆ)  ைச்சு, ஆஙகியலயர, யைனிஷ், பிபரஞ்சு
(இ)  ய�ாரச்சுகீசியர, யைனிஷ், ைச்சு, பிபரஞ்சு, 

ஆஙகியலயர்கள்
(ஈ)  யைனிஷ், ய�ாரச்சுகீசியர, பிபரஞ்சு, 

ஆஙகியலயர, ைச்சு
4 ்ரத்�்க யநாக்்கத்திற்்கா்க மு�லில் 

இநதியாவுக்கு ்ந�்ர்கள்
(அ)  யராமானிய ய�ரரசு (ஆ) ய�ாரச்சுகீசியர
(இ)  ைச்சு (ஈ)  யைனிஷ்

5 ய�ாரச்சுகீசியர்கள் இநதியாவில் எபய�ாது 
குடியயறினார்கள்?
(அ) 1600 (ஆ) 1602
(இ) 1498 (ஈ) 1616

6 ்காட இன மு�ல் சுற்று நடைப�ற்்ற இைம்
(அ) யைாக்கியயா  (ஆ) உருகுய்
(இ) ைாரகுய் (ஈ) பஜனீ்ா

7 இநதியா எபய�ாது ைங்கல் திடைத்தில் 
ட்கபயழுத்திடைது?
(அ) 1984 (ஆ) 1976
(இ) 1950 (ஈ) 1994

8 1632இல் ஆஙகியலயர்களுக்கு “ய்கால்ைன 
ஃ�யரமான” ்ைஙகிய்ர யார?
(அ) ஜஹாஙகீர 
(ஆ) ய்கால்ப்காணைா சுல்�ான
(இ) அக்�ர (ஈ) ஔரங்கசீப

10th_Economics_TM_Unit_2 GLOBALISATION.indd   253 07-05-2019   17:14:30



254உலகமயமாதல் மற்றும் வர்ததகம்

2 MNCயின �ரிமாை ்ளரச்சிடய கூறி அ�ன
நனடம்கள் மற்றும் தீடம்கடள சுருக்்கமா்க 
எழுது்க.

3 ப�னனிநதியாவில் ்ரத்�்கம் மற்றும் 
்ரத்�்கர்கடள �ற்றி சுருக்்கமா்க விளக்கு்க.

4 ‘உல்க ்ரத்�்க அடமபபு’ �ற்றி எழுது்க.
5 உல்கமயமாக்்கலின ச்ால்்கடள எழுது்க.

VII  தசய்மு்்றகள் மறறும் தசயல்்பாடுகள்
1 ஆசிரியர மற்றும் மாை்ர்கள் 

உல்கமயமாக்்கல் �ற்றி வி்ாதித்�ல்.
2 உல்கமயமாக்்கல் �ற்றிய �ைங்கடள 

மாை்ர்கள் யச்கரித்து �ைத் ப�ாகுபபிடன
உரு்ாக்கு�ல்
(ப�னனிநதிய ் ரத்�்கம், ் ரத்�்கர்கள் �ைங்கள், 
�டடு ்ழி ்டரப�ைம், நறுமைபப�ாருட்கள் 
்ழி ்டர�ைம் மற்றும் ்கலிங்கா ்ரத்�்க 
்டர�ைம் மு�லியன)

3 மாை்ர்கள் இநதியாவிலுள்ள �ல்ய்று 
�னனாடடு நிறு்னங்களில் �ைங்கள் மற்றும் 
வி்ரங்கடள யச்கரித்�ல்.

IV  த்பாரு்ததுக

1 இ ந தி ய ா வி ல் 
�னனாடடு நிறு்னம்

 1947

2 �னனாடடு நிதி 
நிறு்னம் (MNC)

 அ ய ல் ந ா ட டு 
் ா ணி � த் ட � 
பசயல்�டுத்�ல்

3 சுங்க்ரி, ்ாணி�ம் 
குறித்� ப�ாது 
உைன�ாடு (GATT) 

 உற்�த்தி பசலவு 
குட்றத்�ல்

4 8்து உருகுய் சுற்று  இனஃய�ாசிஸ
5 உல்க ்ரத்�்க 

அடமபபு (WTO)
 1986

V  கீழகணை வினாககளுககு குறுகிய வி்ையளி
1 உல்கமயமாக்்கல் என்றால் எனன?
2 உல்கமயமாக்்கலின ்ட்க்கடள எழுது்க.
3 �னனாடடு நிறு்னங்கள் �ற்றி சிறுகுறிபபு 

எழுது்க.
4 ப�னனிநதியாவில் ைச்சு  சிறு குறிபபு ்டர்க.
5 உல்கமயமாக்்கடல யமற்ப்காள்ளும் 

சீரதிருத்�ங்கள் யாட்?
6 நியாயமான ்ரத்�்கம் என்றால் எனன?
7 “நியாயமான ்ரத்�்க நடைமுட்ற்களின” 

ஏ�ா்து ஐநது ப்காள்ட்க்கடள எழுது்க.
8 “உல்க ்ரத்�்க அடமபபின” முக்கிய யநாக்்கம் 

எனன?
9 TRIPs மற்றும்TRIMs  சிறுகுறிபபு எழுது்க.
10 உல்கமயமாக்்கலின யநரமட்றயான 

�ாக்்கத்ட� எழுது்க.

VI   கீழகணை வினாககளுககு விரிவான 
வி்ையளி

1 உல்கமயமாக்்கல் ்ரலாற்ட்ற சுருக்்கமா்க 
எழுது்க.

 நமறநகாள் நூல்கள்

1. Dr. S. Shankaran [2007], “Indian Economy”
[Problem, Policies and Development]

2. Dutt “Indian Economy”
3. History of Tamil Nadu [Social and Culture]
4. S.K. Misra and V.K. Puri “Indian Economy”

10th_Economics_TM_Unit_2 GLOBALISATION.indd   254 07-05-2019   17:14:30



பத்தாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல் 
பதாடநூல் ஆசிரியரகள் மற்றும் மமலதாயவதாளர குழுவினர

255

பதாடக்குழுத ்லலவர
முலனவர.கதா.அ. மணிக்குமதார, மேனாள் மேராசிரியர்
வரலாற்றுத்துறை, ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ேல்கறலக்கழ்கம், திருநெலமவலி. 

பதாடக்குழு இலைத ்லலவர
முலனவர. ஆ. இரதா. மவஙகடதாசலபதி, மேராசிரியர்
நெனறன வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நெனறன 
பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
முலனவர.கனகல்தா முகுந்த, மேனாள் மேராசிரியர்
நோருளா்தாரம் ேற்றும் ெமூ்க ஆய்வு்கள் றேயம், ஐ்தராோத்

முலனவர சீ. ஆனந்் கிருஷைன், இறைப் மேராசிரியர்
ஏ.எம்.நெயின ்கலலூரி, நெனறன

முலனவர.மதாமவந்்ர சிங, உ்தவிப் மேராசிரியர்
எஸ்.ஆர்.எம். ேல்கறலக்கழ்கம், அேராவதி, ஆநதிரப்பிரம்தெம்

முலனவர.வவஙகட ரதாமதானுஜம், இறைப் மேராசிரியர்
நெனறன கிறித்துவக ்கலலூரி, ்தாம்ேரம், நெனறன

முலனவர.ஜீவதானந்்ம், உ்தவிப் மேராசிரியர்
ேத்திய ேலறலக்கழ்கம், சிககிம்

ம.அமு்தா விரிவுறரயாளர்
ோவட்ட ஆசிரியர் ்கலவி ேற்றும் ேயிற்சி நிறுவனம், ம்காத்்தகிரி, நீலகிரி ோவட்டம்

க.மவலு, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு ே்களிர் மேலநிறலப் ேள்ளி, ்தறலவாெல, மெலம் ோவட்டம்

அ.ஜதாபர அலி, முது்கறல ஆசிரியர்
அரசு மேலநிறலப் ேள்ளி, கீரிப்ேடடி, மெலம் ோவட்டம்

சு. மகதாமதிமதாணிக்கம், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு மேலநிறலப் ேள்ளி, ேறழய நேருங்களத்தூர், நெனறன

இரதா. இரமதாகுமதாரி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
ம�ாலி ஏஞெலஸ் ே்களிர் நேடரிக மேலநிறலப் ேள்ளி, அழ்காபுரம், மெலம் ோவட்டம்

பதா. ல்தா, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
ம�ாலி ஏஞெலஸ் ே்களிர் நேடரிக மேலநிறலப் ேள்ளி, அழ்காபுரம், மெலம் ோவட்டம்

லக. வசல்வகுமதார, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிறலப் ேள்ளி, குணைத்தூர், திருவணைாேறல ோவட்டம்

வி. மவல்முருகன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு மேலநிறலப் ேள்ளி, நவள்ளாளகுண்டம், மெலம் ோவட்டம்

ப. மவ்புரீசன், முது்கறல ஆசிரியர்
அரசு மேலநிறலப் ேள்ளி, ஆழியூர், ொ்கப்ேடடிைம் ோவட்டம்

முலனவர க.சுமரஷ, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
குோர ராொ முத்ற்தயா மேலநிறலப் ேள்ளி, அற்டயாறு, நெனறன

்மிழதாக்கம்
முலனவர S. இரவிசசந்திரன்  
இறைப் மேராசிரியர் (ஓய்வு) 
ராெுஸ் ்கலலூரி, ராெோறளயம், விருதுெ்கர்
விமனதாத வின்வசன்ட் ரதாமஜஷ 
உ்தவிப் மேராசிரியர்
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ேல்கறலக்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரி, திருநெலமவலி
இரதா. இரதாஜ்குமதார பதாலசுப்பிரமணியன்
ொ்டாளுேனை நோழிநேயர்ப்ோளர் (்தமிழ்), புதுதிலலி
முலனவர ம். ச. சரவைன் 
துறை இயககுெர்
்தமிழ்ொடு ோ்டநூல ேற்றும் ்கலவியியல ேணி்கள் ்கழ்கம், நெனறன

்மிழதாக்கம்
இரதா. எழில்மமதாகன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு ே்களிர் உயர்நிறலப் ேள்ளி, ஏத்்தாப்பூர், மெலம் ோவட்டம்

வ. இரவிக்குமதார, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு மேனிறலப் ேள்ளி, ்தாண்டவராயபுரம், மெலம் ோவட்டம்

சி. ஐயந்துலர, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிறலப் ேள்ளி, டி.நேருோோறளயம், மெலம் ோவட்டம்

பதாடப்வபதாருள் மீளதாயவதாளரகள்
முலனவர அ. வ்ன்னரசு, இறைப் மேராசிரியர் & துறைத் ்தறலவர்
அரசு ்கறலக ்கலலூரி, மெலம்

முலனவர மகதா. வஜயக்குமதார, இறைப் மேராசிரியர்
நேரியார் ஈ.மவ.ரா. ்கலலூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி ோவட்டம்

முலனவர வஜ. முருகன், உ்தவிப் மேராசிரியர்
அறிஞர் அணைா அரசு ்கறலக ்கலலூரி, ஆத்தூர், மெலம் ோவட்டம்

வரலதாறு

புவியியல்
பதாட வல்லுநர
வி. ்மிழரசன் , இறைப் மேராசிரியர்
அரசு ்கறலக ்கலலூரி, ்கரூர் ோவட்டம்

மமலதாயவதாளர
முலனவர வப. அருள், இறைப்மேராசிரியர் 
அரசு ்கறலக ்கலலூரி, மெலம்

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
முலனவர, கு. ருதரமவல் மூரததி, ந்கௌரவ விரிவுறரயாளர்
அறிஞர் அணைா அரசு ்கறலக ்கலலூரி, ொேக்கல ோவட்டம்

முலனவர, சு. வசந்தில் குமதார, ந்கௌரவ விரிவுறரயாளர்
அறிஞர் அணைா அரசு ்கறலக ்கலலூரி, ொேக்கல ோவட்டம்

். ஸ்ரீஜனனி, முது்கறல ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேலநிறலப் ேள்ளி, ோப்பிநரடடிேடடி, ்தருேபுரி ோவட்டம்

சி. வசல்வம், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
சுப்பிரேணிய ொஸ்திரியார் மேலநிறலப் ேள்ளி, ஆரணி, திருவணைாேறல ோவட்டம்

க.மகதா. மஜதாதி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேலநிறலப் ேள்ளி, விரிஞசிபுரம், மவலூர் ோவட்டம்

மட. வஜயசன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
ோலம்கா வித்யாலயா நேடரிக மேலநிறலப் ேள்ளி, மேடடூர் அறை, மெலம் ோவட்டம்

வீ. வஜயசசந்திரன், ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு ஆண்கள் மேலநிறலப் ேள்ளி, ்தம்ேம்ேடடி மெலம் ோவட்டம்

சீ. சஙகர, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
அரசு மேலநிறலப் ேள்ளி, ்காடடுகம்காடற்ட, மெலம் ோவட்டம்

சு. சுடர ஒளி, ேட்ட்தாரி ஆசிரியர்
சினேயா வித்யாலயா பி.ஏ.சி. இராேொமி ராொ நேடரிக மேலநிறலப் ேள்ளி
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