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நிர்னவுறுத்துகிறது.

�யிறசி
மாைவர்கள்	�ாஙகப்	பயில்வ�ற்கும்	மதிப்பீடு	தசயவ�ற்கும்	உ�வுகிறது.
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இரைய	�்ச்	சான்றுகர்யும்	அளிககிறது.

இமணயச் பசயல்�ாடு
கற்றல்	தசயல்பாடுகளுககாக	மின்்னணு	ஊடகச்	சான்றுகர்	பயன்படுத்தி	புரி�ரல	பமம்படுத்துகிறது.
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1

புரட்சிகளின் காலம் 
1

பாடம்

கற்றல் ந�ாககஙகள்

கீழககணடரவ	பற்றி	அறி�ல்

I அபெரிகக விடுதலைப் பபறார்  
�	ஐபராப்பிய	சகதிக்ால்	அதமரிககாவில்	குடிபயற்றஙகள்	(காலனிகள்)	அரமககப்படு�ல்.	பின்்னர்	

அரவ	ஒருஙகிரைககப்பட்டு	இஙகிலாந்தின்	கீழ	13	குடிபயற்றஙக்ாக	உருவாககப்படு�ல்
�	குடிபயற்ற	 நாடுகளுககும்	 இஙகிலாந்துககுமிரடபய	 முரணபாடுகள்	 ப�ான்றிய�ற்கா்ன	

காரைஙகள்
�	‘‘பிரதிநிதித்துவம்	இல்லாமல்	வரிவிதிப்பு”’	என்ப�ற்குக	குடிபயற்ற	நாடுகளின்	எதிர்ப்பு	அதமரிகக	

விடு�ரலப்	பபாருககு	இட்டுச்தசல்லு�ல்
�	அதமரிகக	விடு�ரலப்	பபாரின்	பபாககும்	விர்வுகளும்
�	அதமரிககப்	புரட்சியும்,	நவீ்ன	உலகில்	மகக்ாட்சிச்	சிந்�ர்னயும்

II பிபெஞ்சுப் புெட்சி
�	பிதரஞ்சுப்	புரட்சி	தவடித்��ற்கா்ன	அரசியல்,	சமூக,	தபாரு்ா�ார,	அறிவுசார்	காரைஙகள்
�	நாடாளுமன்றம்	 கூட்டப்படுவ�ற்கு	 வழிபகாலிய	 சூழல்களும்	 பிதரஞ்சு	 அரசர்	 பதி்னாறாம்		

லூயி-இன்	ஆரைகர்	மூன்றாவது	பிரிவி்னர்	(தபாதுமககள்	மன்றம்)	எதிர்த்�தும்
�	தடன்னிஸ்	 ரம�ா்ன	 உறுதிதமாழியும்	 பாஸ்டில்	 சிரறத்�கர்ப்பும்	 முடியாட்சி	

தூககிதயறியப்படு�ற்கும்	ப�சியச்	சட்டமன்றம்			நிறுவப்படுவ�ற்கும்	வழி	வகுத்�ல்
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2 புரட்சிகளின் காலம் 

I
அபெரிகக விடுதலைப் பபறார்

அறிமுகம்
பதித்னட்டாம்	நூற்றாணடில்	 நரடதபற்ற	மூன்று	
மாதபரும்	 புரட்சிகள்	 பமரலச்	 சமூகத்தில்	
தபரும்	 மாற்றஙகர்	 ஏற்படுத்தி்ன.	 அரவ	
அதமரிககப்	புரட்சி,	பிதரஞ்சுப்	புரட்சி,	த�ாழிற்புரட்சி	
ஆகிய்னவாகும்.	 இவற்றுள்	அதமரிககப்	 புரட்சிபய	
மு�ல்	அரசியல்	புரட்சியாகும்.	ஐபராப்பாவின்	சமூக	
அடித்�்த்ர�	 ஆட்டஙகாை	 ரவத்�	 பிதரஞ்சுப்	
புரட்சிரயப்	 பபான்று	 இது	 இல்லாவிட்டாலும்	
அதமரிககப்	 புரட்சி	 ஏற்படுத்திய	 அரசியல்	
மாற்றஙகள்	 இருப�ாம்	 நூற்றாணடில்	 ஆசிய	 –	
ஆப்பிரிகக	 நாடுகளின்	 காலனியாதிகக	 எதிர்ப்புப்	
பபாராட்டஙகளுககு	உந்துசகதியாகத்	திகழந்�து.

”சு�ந்திரப்	பிரகட்னத்ர�”	எழுதிய	�ாமஸ்	
தெபர்சன்	 1776ஆம்	 ஆணடின்	 த�ாடககத்தில்	
கூட	 ‘ஆஙகிபலய	 முடியாட்சியிலிருந்து	
�னித்துச்	 தசல்லும்	 விருப்பபமா	 ஆர்வபமா	
அதமரிககர்களுககில்ரல’	 எ்ன	 உறுதிபடக	
கூறி்னார்.	 அப�	 தெபர்சன்	 1776ஆம்	 ஆணடு	
ெூரலயில்	 �்னது	 “சு�ந்திரப்	 பிரகட்னத்ர�”	 13	
குடிபயற்ற	 நாடுகள்	 பஙபகற்ற,	 ‘கணடஙகளின்	
மாநாட்டில்’,	 “மனி�ர்கள்	அர்னவரும்	சமமாகபவ	
பரடககப்பட்டுள்்ார்கள்”	 எ்ன	 உறுதிப்பாட்டுடன்	
ஏற்கச்	தசய�ார்.	அரசர்களுககும்	பிரபுககளுககுமா்ன	
மரியார�,	உலகம்	�ழுவிய�ாக	இருந்�	அககாலச்	
சூழலில்	 இவருரடய	 கூற்று	 புரட்சிகரமா்ன�ாக	
இருந்�து.	இப்பாடத்தில்	அதமரிககாவில்	ஆஙகிலக	
குடிபயற்றஙகள்	நிறுவப்பட்டதும்	இஙகிலாந்துககு	

எதிரா்ன	 அககுடிபயற்ற	 நாடுகளின்	 கி்ர்ச்சியும்	
எடுத்துரரககப்பட்டுள்்்ன.

1.1  ஐபெறாப்பிய சகதிகளின 
குடிபயற்ஙகள்

பபார்த்துகீசியர்,	 ஸ்பானியர்	 ஆகிபயாபர	 புதிய	
நிலப்பரப்புக	 காணப�ற்கா்ன	 கடலாயவுப்	
பயைஙகர்	 பமற்தகாணடதிலும்	
குடிபயற்றஙகள்	 பலவற்ரற	 நிறுவியதிலும்	
முன்ப்னாடிக்ாவர். 	 குடிபயற்றஙகர்	
உருவாககும்	முயற்சிகளில்	ஆஙகிபலயர்	மிகவும்	
பின்�ஙகிபய	 இருந்�்னர்.	 ொன்	 பகபட்	 (1497)	
என்பார்	வட	அதமரிககாவின்	பநாவா	ஸ்காட்டியா	
கடற்கரரரய	 ஒட்டி	 பமற்தகாணட	 கடல்	
பயைத்தின்	 அடிப்பரடயில்,	 ஆஙகிபலயர்	 வட	
அதமரிககாவின்	�ரலநிலப்	பகுதியின்	(mainland)	
மீது	 தபயர்வில்	 உரிரம	 தகாணடாடி்னார்கள்.	
ஆ்னால்	 அவ்வுரிரமரய	 உறுதிப்படுத்தும்	
வழிமுரறகர்பயா	 விருப்பத்ர�பயா	
இஙகிலாந்து	 16ஆம்	 நூற்றாணடில்	
தகாணடிருககவில்ரல.	 அதமரிககாவில்	
இஙகிலாந்து	 நிறுவிய	 மு�ல்	 குடிபயற்றம்	
பெம்ஸ்டவுன்	(1607)	என்ப�ாகும்.	இஙகிலாந்தின்	
பிர்மவுத்	 நகரிலிருந்து	 புராட்டஸ்டணட்	 ம�ப்	
பிரிரவச்	 பசர்ந்�	 பியூரிட்டானியர்	 என்னும்	
ஒரு	 குழுவி்னரர	 ஏற்றிகதகாணடு	 பமபி்வர்	
என்னும்	 கப்பல்	 1620இல்	 அதமரிககா	 வந்�து.	
வடஅதமரிககாவில்	 இறஙகிய	 அவர்கள்	
அவ்விடத்ர�ப்	 புதிய	 பிர்மவுத்	 எ்ன	 அரழத்�்னர்.	
மற்தறாரு	 பியூரிட்டானியர்	 குழுவி்னர்	 ொன்	

�	ப�சியச்	 சட்டமன்றமும்,	 அரியரையிலிருந்து	 இறககப்பட்ட	 அரசன்	 ஏர்னய	 ஐபராப்பிய	
நாடுகப்ாடு	பசர்ந்து	புரட்சிரய	ஒடுககுவ�ற்காகச்	தசய�	சதியும்	பிரான்சின்	மீது	ஆஸ்திரியாவும்	
பிரஷயாவும்	பரடதயடுப்ப�ற்கு	இட்டுச்தசல்லு�ல்

�	புரட்சிகர	அரசாஙகமா்ன	ப�சியப்	பபரரவ	நிறுவப்படு�ல்.	 பதி்னாறாம்	லூயி	தகால்லப்படு�ல்.	
பிரான்சில்	குடியரசுப்	பிரகட்னம்	தசயயப்படல்

�	நிலப்பிரபுத்துவமுரற	 ஒழிப்பு,	 திருச்சரபயின்	 தசாத்துககள்	 பறிமு�ல்,	 மககளின்	 உரிரமப்	
பிரகட்னம்,	ஓர்	அரசியலரமப்பின்	அறிமுகம்

�	பெகபகாபியர்	அதிகாரத்ர�க	ரகப்பற்று�ல்.	பராபஸ்பியரின்	சர்வாதிகார	ஆட்சி
�	பராபஸ்பியரின்	வீழச்சியும்	புரட்சியின்	முடிவும்
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அவரின்	 தபயரால்	 தபன்சில்பவனியா	 எ்ன	
அரழககப்பட்டது.)

டச்சுககாரர்	 அதமரிககாவில்	 நியூ	
ஆம்ஸ்டர்டாம்	 என்ற	 தபயரில்	 ஒரு	 நகரத்ர�	
நிறுவி்னர்.	பின்்னர்	இது	ஆஙகிபலயரால்	நியூயார்க	
எ்னப்	 தபயர்மாற்றம்	 தசயயப்பட்டது.	 நா்ரடவில்	
தெர்மனியர்,	 படனியர்,	 பிதரஞ்சுககாரர்	
ஆகிபயாரும்	 அதமரிககாவில்	 குடிபயறி்னர்.	

வின்திராப்	என்பாரின்	�ரலரமயில்	மாசாசூசட்ஸ்	
குடிபயற்றத்ர�	நிறுவி்னர்.	

		
பமபி்வர்	கப்பல்

		
பியூரிட்டானிய	பபா�கர்கள்

பியூரிட்டானியருககு	 முன்்னபர	 பல	
குழுககர்ச்	 பசர்ந்�வர்கள்	 வட	 அதமரிககக	
கிழககுக	 கடற்கரரயின்	 ஏர்னய	 பகுதிகளில்	
குடிபயறி்னர்.	இவர்கர்த்	த�ாடர்ந்து	பமலும்	பலர்	
அதமரிககா	தசன்ற்னர்.	இவ்வாறு	அதமரிககாவின்	
கிழககுக	கடற்கரரயில்	வடகபகயிருந்து	த�ற்காக	
அர்னத்து	 இடஙகளிலும்	 பல	 குடிபயற்றஙகள்	
உருவாயி்ன.	 இவற்றுள்	 சில	 கத்ப�ாலிககக	
குடிபயற்றஙகள்.	 சில	 குடிபயற்றஙகள்	
இஙகிலாந்ர�ச்	 பசர்ந்�	 கபவலியர்கள்	 எ்ன	
அறியப்பட்ட	 இராணுவப்	 பாரம்பரியம்	 தகாணட	
பிரபுகக்ால்	 உருவாககப்பட்டரவ.	 மற்றும்	
சில	 குபவககர்கள்	 காலனிக்ாகும்.	 (தபன்	
என்ற	 குபவககரால்	 நிறுவப்பட்ட	 குடிபயற்றம்	

இஙகிலாந்து	 திருச்சரபரயச்	 சீர்திருத்�	
பவணடும்	 என்னும்	 பநாககத்தில்	 தசயல்பட்ட	
ம�ச்	 சீர்திருத்�	இயககத்திற்குத்	�ரலரமபயற்ற	
சீர்திருத்�வாதிகள்,	 பராமானியக	 கத்ப�ாலிககத்	
திருச்சரபயின்	 பபா�ர்னகர்யும்	
நரடமுரறகர்யும்	ஏற்க	மறுத்�்னர்.	இவர்கப்	
பியூரிட்டானியர்	(தூய	தநறியா்ர்	எ்னப்	தபாருள்)	
எ்ன	அறியப்பட்ட்னர்.	இஙகிலாந்து	திருச்சரபரயச்	
சீர்திருத்�	 இவர்கள்	 பமற்தகாணட	முயற்சிகர்	
மு�லாம்	 பெம்ஸ்,	 மு�லாம்	 சார்லஸ்	 ஆகிய	
ஸ்டூவர்ட்	 வம்ச	 அரசர்க்ால்	 சகித்துகதகாள்்	
முடியவில்ரல.	 இவ்வரசர்கள்	 பமற்தகாணட	
அடககுமுரற	நடவடிகரகக்ால்	தபருவாரியா்ன	
பியூரிட்டானியர்	 இஙகிலாந்திலிருந்து	 புலம்	
தபயர்ந்து	 பவறு	 பகுதிகளில்	 குடிபயறி்னர்.	
�ாஙகள்	 உருவாககிய	 குடிபயற்றஙகளில்	
இவர்கள்	 பியூரிட்டானியர்	 வாழகரக	 முரறரய	
பமற்தகாணட்னர்.

கு ப வ க க ர் க ள்	
இஙகிலாந்தில்	 ொர்ஜ்	
பாகஸ்	 என்பவரால்	
நிறுவப்பட்ட	 நணபர்கள்	
குழாம்	 என்னும்	
கிறித்துவ	ம�க	குழுவின்	
உறுப்பி்னர்	 ஆவர்.	
புனி�	 ஆவிககு	 அதிக	 முககியத்துவம்	 தகாடுத்�	
இவர்கள்	சடஙகுச்	சம்பிர�ாயஙகர்யும்,	சமயக	
குருமார்	 அரமப்ரபயும்	 எதிர்த்�்னர்.	 இவர்கள்	
பபாருககு	எதிராகவும்	அரமதிககு	ஆ�ரவாகவும்	
பமற்தகாணட	 பணிகளுககாக	 நற்தபயர்	
தபற்றவர்க்ாவர்.

ொர்ஜ்	பாகஸ்	

Book 1.indb   3 11-12-2018   22:00:12



4 புரட்சிகளின் காலம் 

ü£˜Tò£

ªî¡ è«ó£Lù£

õì è«ó£Lù£

ªõ˜pQò£

ªð¡C™«õQò£

Ü†ô£‡®‚ 
ªð¼ƒèì™

GÎ
ò£

˜‚

èª
ù®

è† «
ó£´

 ä
ô

‡
´ ª

ì
ô
£õ

˜

«ñK«ô

‡
´

ñ£ê£Åê†v

G
Î
ý

£‹
Š
û
ò
˜

ðFÍ¡Á 
ÜªñK‚è °®«òŸøƒèœ

õ

A«ñ

ªî

Ü÷¬õJ™ Þ™¬ô

�� ெஜ��

1.3 அதிகெறான வரிவிதிப்புகள்
ஒவ்தவாரு	 குடிபயற்றமும்	 ஓர்	 ஆளுநரரயும்	
அவருரடய	 அதிகாரத்ர�க	 கட்டுப்படுத்தும்	 ஒரு	
சட்டமன்றத்ர�யும்	 தகாணடிருந்�து.	 த�ாடகக	
காலத்தில்	 இஙகிலாந்துககும்	 குடிபயற்ற	
நாடுகளுககுமிரடபய	 அவரவர்	 விருப்பஙகளில்	
முரணபாடுகள்	ஏதுமில்ரல.	ஆஙகிபலய	அரசரும்	
தபரும்	 நிலப்பிரபுககளும்	 இககுடிபயற்றஙகளில்	
தபரும்வில்	 மு�லீடு	 தசயயும்	 ஆர்வம்	
தகாணடிருந்�்னர்.	 	 குடிபயற்ற	 நாடுகர்க,	
குறிப்பாக	 வடஅதமரிககக	 குடிபயற்றஙகர்க,	
கட்டுப்படுத்துவர�	 ரமயமாகக	 தகாணடு	
இஙகிலாந்துககும்	 பிரான்சுககுமிரடபய	
ஏழாணடுப்	 பபார்	 (1756–63)	 நரடதபற்றது.	
இப்பபாரில்	 இஙகிலாந்து	 பிரான்ரசத்	
ப�ாற்கடித்து,	 க்னடாரவத்	 �்னது	 கட்டுப்பாட்டின்	
கீழக	 தகாணடுவந்�து.	 ஆ்னால்	 இப்பபாரி்னால்	
இஙகிலாந்து	 தபரும்வில்	 பைம்	 தசலவு	 தசயய	
பநர்ந்�து.	தசலவா்ன	த�ாரகயில்	ஒரு	பகுதிரய	

பதித்னட்டாம்	 நூற்றாணடின்	 இறுதியில்	
அதமரிககாவின்	கிழககுக	கடற்கரரயிலிருந்�	 	 13	
குடிபயற்ற	நாடுகள்	இஙகிலாந்தின்	கட்டுப்பாட்டின்	
கீழிருந்�்ன.	 அரவ	 1.	 பராடு	 ஐலணடு	 2.	 நியூ	
ஹாம்ப்்ஷயர்	 3.	 மாசாசூசட்ஸ்	 4.	 கத்னடிகட்		
5.	நியூயார்க	6.	நியூ	தெர்சி	7.	தபன்சில்பவனியா	
8.	 தடலாவர்	 9.	 பமரிபலணடு	 10.	 தவர்ஜீனியா	
11.	 வட	 கபராலி்னா	 12.	 த�ன்	 கபராலி்னா		
13.	 ொர்ஜியா	 என்ப்னவாகும்.	 இப்பதிமூன்று	
குடிபயற்றஙகளிலும்	 மககள்	 த�ாரக	 சீராக	
வ்ர்ச்சி	 தபற்று	 1775இல்	 முப்பது	 இலட்சமாக	
இருந்�து.	 இது	 இஙகிலாந்தின்	 	 அப்பபார�ய	
மககள்த�ாரகயில்	மூன்றில்	ஒருபஙகாகும்.

1.2  பபருநபதறாட்டஙகளும் அடிலெ 
உலைப்பும்

அதமரிககப்	பூர்வகுடி	மககள்	தபருந்ப�ாட்டஙகளில்	
(பணரைகள்)	 பவரல	 தசயய	முன்வரா��ால்,	
ஐபராப்பிய	 ப�ாட்ட	 மு�லாளிகள்,	 குறிப்பாக	
தவர்ஜீனியா,	 கபராலி்னா,	 ொர்ஜியா	 ஆகிய	
த�ற்கு	 மாநிலஙகர்ச்	 பசர்ந்�	 புரகயிரல	
உற்பத்தியா்ர்கள், 	 பவரலயாட்கள்	
ப�ரவககாக 	 ஆப்பிரிககாவிலிருந்து	
அடிரமகர்	 விரல	 தகாடுத்து	 வாஙகி்னர்.	
ஆப்பிரிககாவின்	 அப்பாவி	 மககள்,	 மனி�	
பவட்ரடயில்	 பிடிககப்பட்டு	 தகாடூரமா்ன,	
மனி�ாபிமா்னமற்ற	 முரறயில்	 கடல்கடந்�	
நாடுகளுககு	 அனுப்பப்பட்ட்னர்.	 அதமரிககாவின்	
வட	 மாநிலஙகளில்	 நிரலரமகள்	
மாறுபட்டிருந்�்ன.	 அப்பகுதிகளிலிருந்�	
ப�ாட்டஙகள்	 அ்வில்	 சிறியரவ.	 அரவ	
த�ன்	 மாநிலஙகளில்	 இருந்�ரவ	 பபால	
மிகப்தபரிய	 பணரைக்ல்ல.	 அச்சிறிய	
பணரைகளுககு	 அதிக	 அ்விலா்ன	
பவரலயாட்கள்	 ப�ரவப்படவில்ரல.	
இவ்வாறு	இககுடிபயற்றஙகளில்	இரு	பவறுபட்ட	
தபாரு்ா�ார	 முரறகள்	 வ்ரலாயி்ன.	
அதமரிககப்	 பூர்வகுடி	 மககள்	 இவ்விரணடிலும்	
பஙகுதபறவில்ரல.	ஆகபவ	அவர்கள்	நா்ரடவில்	
படிப்படியாக	 பமற்கு	 பநாககித்	 �ள்்ப்பட்ட்னர்.	
அதமரிககப்	 பூர்வகுடி	 மககளிரடபய	 நிலவிய	
ஒற்றுரமயின்ரமயும்	 பிரிவிர்னயும்	 இர�	
எளி�ாககியது.
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தவல்லப்பாகு,	 மதுபா்னஙகள்,	 பட்டு,	 காப்பி	
மு�லா்ன	 ஏர்னய	ஆடம்பரப்	 தபாருட்களின்	 மீது	
புதிய	 வரிரய	 விதித்�து.	 இச்சட்டம்	 இரககமறறு	
நரடமுரறப்படுத்�ப்பட்ட�ால்	 வர்த்�கர்களும்,	
சட்டமன்ற	 உறுப்பி்னர்களும்,	 தபாதுமககளும்	
இ�ர்ன	 எதிர்த்�்னர்.	 சர்ககரரச்	 சட்டத்தின்	
முகவுரரபய	 ‘‘பிரதிநிதித்துவம்	 இல்ரலபயல்	
வரி	 இல்ரல’’	 எனும்	 முழககம்	 உருவாகக	
காரைமாயிற்று.	 அப�	 ஆணடின்	 (1764)	
பிற்பகுதியில்	 இயற்றப்பட்ட	 தசலாவணிச்	 சட்டம்	
குடிபயற்ற	 நாடுகள்	 இஙகிலாந்திடமிருந்து	
தபற்ற	 கடர்னக	 காகி�ப்	 பைமாக	 அல்லாமல்	
�ஙகமாகவும்	 தவள்ளியாகவும்	 திரும்பச்	
தசலுத்�	 வற்புறுத்தியது.	 குடிபயற்ற	 நாடுகளின்	
தபாரு்ா�ாரத்திற்கு	 இது	 மிகப்	 தபரும்	
சுரமயா்னது.	 1765ஆம்	 ஆணடு	 பரடவீரர்	
�ஙகுமிடச்	 சட்டம்	 அதமரிககாவில்	 ஆஙகிலப்	
பரடகர்த்	 �ஙக	 ரவப்ப�ால்	 ஏற்படும்	
தசலவுகர்க	 குடிபயற்ற	 நாடுகள்	 ஏற்கும்படி	
தசய�து.	 பமலும்	 1765ஆம்	 ஆணடின்	
முத்திரரத்�ாள்	 சட்டம்	 குடிபயற்ற	 நாடுகளின்	
பல்வரகப்பட்ட	 ஆவைஙகள்	 லணடனில்	
�யாராகும்	 முத்திரரயிடப்பட்ட	 �ாள்களிபலபய	
அச்சிடப்பட	பவணடுதம்னக	கூறியது.

1.4  அபெரிககக குடிபயற் நறாடுகளின 
எதிர்விலனகள்

பமற்தசால்லப்பட்ட	 அர்னத்து	 வரிகர்யும்	
குடிபயற்ற	 நாடுகள்	 எதிர்த்�்ன.	 �ஙகளின்	
கருத்துககர்க	 பகட்காமல்	 உருவாககப்படும்	
தகாள்ரககளுககுத்	 �ாஙகள்	 எவ்வாறு	 வரிகட்ட	
இயலும்	எனும்	வா�த்ர�	அரவ	முன்ரவத்�்ன.	
எதிர்ப்புககா்ன	அணிதிரட்டல்	சமூகத்தின்	பல்பவறு	
மட்டஙகளில்	 நரடதபற்ற்ன.	 அர்னத்திற்கும்	
பமலாக,	 பதிமூன்று	 குடிபயற்றஙகளின்	
பிரதிநிதிகள்	கணடஙகள்	அ்விலா்ன	மாநாட்டில்	
ஒன்றுகூடி	வரிகள்	விலககிகதகாள்்ப்படும்வரர	
இஙகிலாந்துட்னா்ன	வர்த்�கத்ர�ப்	புறககணிகக	
அரழப்பு	 விடுத்�்னர்.	 இர�த்	 �விரவும்,	
விடு�ரலயின்	 ரமந்�ர்கள்	 (Sons	 of	 Liberty)	
என்று	 �ஙகர்க	 கூறிகதகாணட	 அரமப்பி்னர்		
1765,	 1766	 ஆகிய	 ஆணடுகளில்	 அர்னத்துக	
குடிபயற்றஙகளிலும்	 திடீதர்னத்	 ப�ான்றிப்	
தபருகி்னர்.	 விடு�ரலயின்	 ரமந்�ர்கள்		

அதமரிககக	 குடிபயற்ற	 நாடுகள்	 ஏற்றுகதகாள்்	
பவணடுதம்ன	 இஙகிலாந்து	 அரமச்சர்கள்	 சிலர்	
கருத்துத்	 த�ரிவித்�்னர்.	 இ�்னால்	 குடிபயற்ற	
நாடுகளின்	மீது	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாகப்	பல	வரிகள்	
விதிககப்பட்ட்ன.	இஙகிலாந்து	நாடாளுமன்றத்தில்	
அதமரிககர்களுககு	 பிரதிநிதித்துவம்	
வழஙகப்படவில்ரல	 என்பர�	 இவ்விடத்தில்	
ம்னதில்	தகாள்ளு�ல்	அவசியம்.

ஐபராப்பியர்	 அதமரிககாவில்	 குடிபயறுவ�ற்கு	
முன்பாகபவ	 அம்மணணின்	 ரமந்�ர்க்ாக	
அதமரிககாரவச்	 தசாந்�	 நாடாகக	 தகாணட	
பூர்வ	 குடிகள்	 தபாதுவாகச்	 தசவ்விந்தியர்	 எ்ன	
அரழககப்பட்டவர்கள்	 (�ற்பபாது	 அச்தசால்	
இழிவா்னத�்னக	 கரு�ப்படுவ�ால்	 வரலாற்று	
அறிஞர்கள்	அச்தசால்ரலப்	பயன்படுத்துவதில்ரல)	
அதமரிககா	முழுவதும்	பரவலாக	வாழந்துவந்�்னர்.	
பல	 இ்னக	 குழுகக்ாகப்	 பிரிந்திருந்�	 அவர்கள்	
�ஙகளுககுள்ப்	 பபாரிட்டுகதகாணடிருந்�்னர்.	
பமலும்	 அடிரமச்	 சூழலில்	 பவரல	 தசயயவும்	
அவர்கள்	மறுத்�்னர்.	அரசியல்	�ந்திரம்,	வன்முரற	
ஆகிய	 இரணடின்	 மூலமாக	 ஐபராப்பியர்		
அவ்வி்னககுழுககர்த்	 ப�ாற்கடித்து	 அவர்க்து	
இடஙகர்க	 ரகப்பற்றி்னர்.	 எணணிகரகயில்	
மிகக	 குரறந்துவிட்ட	 அவர்கள்	 இன்ரறய	
தி்னம்	 �ஙகளுகதக்ன	 ஒதுககப்பட்ட	 பகுதிகளில்	
வாழகின்ற்னர்.

அதமரிககப்	பூர்வகுடிகள்

1764ஆம்	 ஆணடின்	 சர்ககரரச்	 சட்டம்	
குடிபயற்ற	 நாடுகளில்	 ரம்	 எனும்	 மதுபா்னத்ர�	
தவளிநாடுகளிலிருந்து	 இறககுமதி	 தசயவர�த்	
�ரட	 தசய�து.	 பமலும்	 இறககுமதி	 தசயயப்படும்	
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எதிர்ப்பு	 இருகக	 பவணடுதம்னக	 கூறி	 மககர்	
அரமதிகாககும்படி	 	 �ரலவர்கள்	 அறிவுறுத்தி்னர்.	
அப�பநரத்தில்	 எதிர்ப்புகர்ச்	 சந்திகக	
இஙகிலாந்து	 அதிக	 எணணிகரகயில்	 இராணுவ	
வீரர்கர்க	 குவித்�து.	 இது	 மககர்	 பமலும்	
ஆத்திரம்	 தகாள்்ச்	 தசய�து.	 1770ஆம்	 ஆணடு	
மார்ச்	மா�த்தில்	பாஸ்டனில்		�ஙகள்	மீது	பனிககட்டி	
உருணரடகர்	 வீசிய	 கூட்டத்தின்	 மீது	
இஙகிலாந்து	இராணுவம்	துப்பாககிச்சூடு	நடத்தியது.	
இத்துப்பாககிச்	 சூட்டில்	 பலர்	 தகால்லப்பட்ட்னர்.	
இந்நிகழவு	 ‘பாஸ்டன்	 படுதகாரல’	 எ்ன	
வர்ணிககப்பட்டது.	 இ�ன்	 விர்வாகப்	
பத்திரிரககள்,	சுவதராட்டிகள்,	துணடுப்	பிரசுரஙகள்	
மூலம்	தீவிரமா்ன	ஆஙகிபலயர்	எதிர்ப்புப்	பிரச்சாரம்	
பமற்தகாள்்ப்பட்டது.	

இவ்தவதிர்ப்புகள்,	 புறககணிப்புகள்	
ஆகியவற்றின்	 விர்வாக	 இஙகிலாந்து	 அரசு	
டவுன்த்ஷணட்	 சட்டத்ர�	 ரத்து	 தசய�து.	
இருந்�பபாதிலும்	 ப�யிரலயின்	 மீது	
விதிககப்பட்ட	 வரி	 விலககப்படாமல்	 நீடித்�து.	
இ�ன்மூலமாக	 கிழககிந்தியக	 கம்தபனி	 �்னது	
ப�யிரலரய	 அதமரிககாவிற்குக	 தகாணடு	
தசன்று	 விற்று	 லாபம்	 ஈட்ட	 ஊககுவிககப்பட்டது.	
இம்முடிவு	 குடிபயற்றஙகர்ச்	 பசர்ந்�	 ப�யிரல	
வணிகத்திற்குப்	 பா�கமாய	 அரமந்��ால்	
அந்நியநாட்டுத்	ப�யிரலரயப்	புறககணிப்பத�்னக	
குடிபயற்றஙகள்	முடிவு	பமற்தகாணட்ன.

1.6 பறாஸடன பதநீர் விருநது
கு டி ப ய ற் ற ங க ர ் ச்	
பசர்ந்ப�ார்	பல	இடஙகளில்	
ப�யிரல	 இறககுமதி	
த ச ய ய ப் ப டு வ ர � த்	
�டுத்�்னர்.	சார்ல்ஸ்டவுனில்	
ப�யிரலரய	 இறககிய	
அவர்கள்	அர�த்	துரறமுகக	
கிடஙகுகளிபலபய	 ப�ககி	 ரவத்து	 பாழபடச்	
தசய�்னர்.	 நியூயார்ககிலும்	 பிலதடல்பியாவிலும்	
ப�யிரலரயச்	 சுமந்து	 வந்�	 கப்பல்கள்	
மறிககப்பட்ட்ன.	 1773	 டிசம்பரில்	 அதமரிககப்	
பூர்வகுடிமககர்ப்	 பபால்	 மாறுபவடம்	 பூணட	
சிலர்	சரககுக	கப்பல்களின்	பமபலறி	அதிலிருந்து	
ப�யிரலரயக	கடலில்	வீசி்னர்.	பாஸ்டன்	ப�நீர்	

அரமப்பு	 ஏறத்�ாழ	 ஓர்	 அரசியல்	 கட்சிரயப்	
பபால்	 தசயல்பட்டுச்	 சா�ாரை	 அதமரிககர்களின்	
ம்னஙகளில்	ஒரு	புதிய	அரசியல்	விழிப்புைர்ரவ	
விர�த்�து.

1.5  டவுனபஷெண்ட் சட்டஙகள்
எப்படியிருந்�	 பபாதிலும்	 இஙகிலாந்து	
நாடாளுமன்றம்	 குடிபயற்றஙகளின்	 மீ�ா்ன	
�்னது	 கட்டுப்பாட்ரட	 நிரலநிறுத்�	 விரும்பியது.	
அ�ன்படி	 அது	 1766இல்	 பிரகட்னச்	 சட்டத்ர�	
இயற்றியது.	 இச்சட்டம்	 குடிபயற்றஙகளுககா்ன	
சட்டஙகர்	 இயற்றும்	 உரிரம	 இஙகிலாந்து	
நாடாளுமன்றத்திற்கு	 உணடு	 என்பர�	
உறுதி	 தசய�து.	 இச்சட்டம்	 புதிய	 வரிகள்	
எர�யும்	 அறிமுகம்	 தசயயவில்ரல	 என்ப�ால்	
இச்சட்டத்திற்குப்	 தபரும்விலா்ன	 எதிர்ப்பு	
ஏற்படவில்ரல.	 முத்திரரத்�ாள்	 சட்டம்	 திரும்பப்	
தபறப்பட்ட	 பின்்னரும்	 குடிபயற்றஙகளிலுள்்	
�்னது	 பரடகளுககு	 	 ஊதியம்	 வழஙகவும்	
ஏர்னய	தசலவுகளுககும்	இஙகிலாந்திற்கு	அதிகப்	
பைம்	 ப�ரவப்பட்டது.	 இ�்னால்	 இஙகிலாந்து	
நிதியரமச்சர்	 சார்லஸ்	 டவுன்த்ஷணட்	 1767இல்	
இறககுமதிப்	பணடஙகளின்	மீ�ா்ன	புதிய	வரிகர்	
அறிமுகம்	 தசய�ார்.	 இரவ	 டவுன்த்ஷணட்	
சட்டஙகத்்ன	 அறியப்பட்ட்ன.	 இச்சட்டஙகள்	
குடிபயற்றஙகள்	 இறககுமதி	 தசயயும்	 கணைாடி,	
காகி�ம்,	 வர்ைப்பூச்சு	 (paint),	 ப�யிரல,	 ஈயம்	
ஆகியவற்றின்	 மீது	 வரி	 விதித்�்ன.	 பமலும்	
வீடுகளிலும்	வணிக	நிறுவ்னஙகளிலும்	நுரழந்து	
சட்டத்திற்குப்	புறம்பாகக	கடத்திகதகாணடுவரப்பட்ட	
தபாருட்கள்	உள்்்னவா	என்பர�ச்	பசா�ர்னயிடும்	
அதிகாரத்ர�யும்	 ஆஙகிபலய	 அதிகாரிகளுககு	
வழஙகி்ன.

டவுன்த்ஷணட்	சட்டஙகளுககுப்	பரவலா்ன	
எதிர்ப்புகள்	 ப�ான்றி்ன.	 பாஸ்டர்னச்	 பசர்ந்�	
வர்த்�கர்கள்	 இஙகிலாந்துப்	 தபாருட்கர்ப்	
புறககணிககும்	 வரகயில்	 இறககுமதி	
தசயவதில்ரல	எ்ன	முடிவு	 தசய�்னர்.	விரரவில்	
ஏர்னய	 குடிபயற்றஙகளும்	 இவ்தவதிர்ப்பில்	
பஙபகற்ற்ன.	 தபணகள்	 �ஙகளுகதக்ன	
‘‘விடு�ரலயின்	பு�ல்விகள்’’	(Daughters	of		Liberty)	
எனும்	 அரமப்ரப	 ஏற்படுத்திகதகாணட்னர்.	
அரசியரலரமப்புக	 பகாட்பாட்டிற்கு	 உட்பட்ட�ாக	
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கூறி்னார்.	இருந்�பபாதிலும்	அவர்�ான்	குடிபயற்ற	
நாடுகளின்	 பரடகளுககுத்	 �ரலரமபயற்றார்.	
பின்்னர்	அதமரிககக	குடியரசின்	மு�ல்	குடியரசுத்	
�ரலவருமா்னார்.	 ஆகபவ	 குடிபயற்றவாதிகள்	
விடு�ரல	 தபறுவ�ற்காகப்	 பபாரரத்	
த�ாடஙகவில்ரல.	 வரிவிதிப்பும்,	 வணிகத்தின்	
மீ�ா்ன	 கட்டுப்பாடுகளுபம	 அவர்களுககிருந்�	
ம்னககுரறக்ாகும்.	 �ஙகள்	 விருப்பத்திற்கு	
எதிராகத்	 �ஙகள்	 மீது	 வரிவிதிககும்	ஆஙகிபலய	
நாடாளுமன்றத்தின்	உரிரமககு	எதிராக	அவர்கள்	
அரறகூவல்	 விடுத்�்னர்.	 ‘‘பிரதிநிதித்துவம்	
இல்லாமல்	 வரிவிதிப்பில்ரல’’	 என்பப�	
அவர்களின்	 புகழதபற்ற	 பபார்	 முழககமாக	
இருந்�து.

கண்டஙகளின ெறாநறாடு – 5 பசப்டம்பர் 1744
பாஸ்டன்	 துரறமுக	 நிகழவுக்ால்	
கலககமரடந்�	 இஙகிலாந்து	 அரசு	 எதிர்ப்ரப	
ஒடுகக	பவணடும்	என்று	ஆரையிட்டு	தெ்னரல்	
பகஜ்	 என்பாரர	 மாசாசூசட்சின்	 ஆளுநராகப்	
பணியமர்த்தியது.	 பமலும்	 பாஸ்டனுககுத்	
துருப்புகர்	 அனுப்பிரவத்�	 இஙகிலாந்து	 அரசு	
‘சகிகக	 முடியா�	 சட்டஙகள்’	 எனும்	 சட்டத்ர�	
இயற்றியது.	 அதில்	 பாஸ்டனில்	 சட்டத்ர�	 மீறிச்	
தசயல்பட்ட	 அர்னவரும்	 ரகது	 தசயயப்பட்டு	
விசாரரைககாக	 இஙகிலாந்து	 தகாணடு	
தசல்லப்படுவர்	எ்னக	கூறப்பட்டிருந்�து.	 1774ஆம்	
ஆணடு	 பம	 மா�ம்	 தவர்ஜீனியா	 சட்டமன்றத்தில்,	

விருந்து	(Boston	Tea	Party)	எ்ன	வர்ணிககப்பட்ட	
இந்நிகழவு	தபரும்	எணணிகரகயில்	கூடியிருந்�	
ஆ�ரவா்ர்களுககு	 முன்பாக	 நரடதபற்றது.	
இச்சவால்	 இஙகிலாந்திற்கும்	 கி்ர்ச்சியில்	
ஈடுபட்டுள்்	 குடிபயற்ற	 நாடுகளுககுமிரடபய	
பபார்	ஏற்படுவ�ற்கு	வழிபகாலியது.

1.7 அபெரிகக விடுதலைப் பபறார்
1774இல்	 குடிபயற்ற	 நாடுகளுககும்	
இஙகிலாந்திற்குமிரடபய	பபார்	த�ாடஙகுவ�ற்குச்	
சற்று	 முன்பாக	 ொர்ஜ்	 வாஷிஙடன்	 ‘‘வட	
அதமரிககாவிலுள்்	சிந்திககத்	த�ரிந்�	எந்�தவாரு	
மனி�னும்	சு�ந்திரத்ர�	விரும்பமாட்டான்’’	எ்னக	

பாஸ்டன்	ப�நீர்	விருந்து

ொர்ஜ்	வாஷிஙடன்
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மாநாடு	 அதமரிகக	 மககளின்	 உரிரமப்	
பிரகட்னத்ர�		ஏற்றது.

பபறார் பவடிததது
மாசாசூசட்டிலுள்்	தலகஸிஙடன்	என்னுமிடத்தில்	
அணிவகுத்துச்	 தசன்ற	 அதமரிககக	 குடிரமப்	
பரடயி்னரின்	(militia)	மீது	ஆஙகிபலய	இராணுவம்	
துப்பாககிச்	 சூடு	 நடத்தியர�த்	 த�ாடர்ந்து	 1774	
ஏப்ரலில்	தெ்னரல்	பகஜ்,	கன்கார்டு	என்னுமிடத்தில்	
பதுககிரவககப்பட்டிருந்�	 ஆயு�ஙகர்க	
ரகப்பற்ற	 முடிவு	 தசய�ார்.	 இர�க	 பகள்வியுற்ற	
உள்ளூர்	 விவசாயிகள்	 தலகஸிஙகடன்	 பபாரில்	
ஆஙகிபலயர்	 பரடயுடன்	 சணரடயிட்ட்னர்.	
பின்்னர்	பஙகர்	குன்று	எனுமிடத்தில்	முகாமிட்டிருந்�	
ஆஙகிபலயர்		பரடரய	முற்றுரகயிடுவ�ற்காகப்	
பாஸ்டர்ன	 பநாககி	 விரரந்�்னர்.	 அதமரிகக	
விடு�ரலப்	பபார்	த�ாடஙகிவிட்டர�	இந்நிகழவு	
உைர்த்தியது.	 விரரவில்	 ஆஙகிலயரது	
பரடக்ால்	 ரகப்பற்றப்பட்டிருந்�	 மாசாசூசட்ஸ்	
குடிபயற்றப்பரடயி்னரால்	 முற்றுரகயிடப்பட்டது.	
பச்ரச	 மரலச்	 சிறுவர்கள்	 (Green	 Mountain	
Boys)	 என்றரழககப்பட்ட	 நாட்டுப்பற்று	 மிகக	
இப்பரடயி்னர்	 நியூயார்ககில்	 ரடகாணடிபராகா	
பகாட்ரடரயக	 ரகப்பற்றி்னர்.	 இவர்களுககு	

�ாமஸ்	தெபர்சன்	1774ஆம்	
ஆணடு	ெூன்	மு�ல்	 நாள்	
உணைாவிர�ம்	 மற்றும்	
வழிபாட்டுத்	 தி்னமாகக	
க ர ட ப் பி டி க க ப் ப டு ம்	
எ்ன	 அறிவித்�ார்.	
இ வ் வ றி வி ப் பி ற் கு	
எ தி ர் வி ர ்ன ய ா க	
த வ ர் ஜீ னி ய ா	
குடிபயற்றத்தின்	 ஆளுநர்	
ச ட் ட ம ன் ற த் ர � க	
கரலத்�ார்.	 இ�ன்	 பின்்னர்	 உறுப்பி்னர்கள்	
கணடஙகளின்	 மாநாடு	 நடத்துவ�ற்கா்ன	
தீர்மா்னத்ர�	 வரரந்�்னர்.	 விரரவில்	 ஏர்னய	
குடிபயற்ற	 உறுப்பி்னர்களும்	 இவர்களுடன்	
இரைந்�்னர்.	1774ஆம்	ஆணடு	தசப்டம்பர்	மா�ம்	
5ஆம்	 நாள்	 மு�லாவது	 கணடஙகளின்	 மாநாடு	
பிலதடல்பியாவில்	 கூடியது.	 குடிபயற்றஙகளின்	
பிரதிநிதிகள்	 தீர்மா்னஙகளின்	 மீது	 வாககளிகக	
மாநாடு	ஒப்புகதகாணடது.	அ�ன்படி	சகிகக	முடியா�	
சட்டம்	 தசல்லத்�கக�ல்ல	 எ்ன	 அறிவிககப்பட்டு	
தீர்மா்னம்	 நிரறபவற்றப்பட்டது.	 இஙகிலாந்திற்கு	
எதிராகப்	 தபாரு்ா�ாரத்	 �ரட	 விதிககுமாறு	
இம்மாநாடு	அரறகூவல்	விடுத்�து.	கணடஙகளின்	

�ாமஸ்	தெபர்சன்

அதமரிகக	விடு�ரலப்	பபார்
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மிக	 விரரவிபலபய	 ஆஙகிபலயப்	 பரடகள்	
பாஸ்டனிலிருந்து	பின்வாஙகியது.

1.8 சுதநதிெப் பிெகடனம்
1776ஆம்	 ஆணடு	 ெ்னவரி	 மா�ம்	 ‘‘இயல்பறிவு’’	
(Common	Sense)	என்னும்	நூல்	தவளியிடப்பட்டது.		
மிக	 அணரமயாக	 இஙகிலாந்திலிருந்து	
அதமரிககாவில்	 குடிபயறிய	 �ாமஸ்	 தபயின்	
என்பவபர	 இர�	 எழுதி்னார்.	 ஆஙகிபலய	
முடியாட்சிககுக	 கட்டுப்பட்டிருப்பர�	 விமர்சித்�	
இப்பிரசுரம்	 முழுரமயா்ன	 சு�ந்திரம்	 பவணடும்	
எ்னக	 கூறியது.	 தவகுவிரரவில்	 இப்பிரசுரத்தின்	
1 ,00,000	 பிரதிகள்	 விற்பர்னயா்னது.	
‘‘இயல்பறிவு	 மககளின்	 ம்னஙகளில்	 வலுவா்ன	
மாற்றத்திர்ன	 ஏற்படுத்திகதகாணடிருககிறது’’	
எ்ன	 ொர்ஜ்	 வாஷிஙடன்	 கருத்துத்	 த�ரிவித்�ார்.	
1776ஆம்	ஆணடு	ெூன்	7இல்	தவர்ஜீனியாரவச்	
பசர்ந்�	 ரிச்சர்டு	 தஹன்றி	 லீ	 சு�ந்திரத்திற்கா்ன	
தீர்மா்னத்ர�	முன்தமாழிந்�ார்.	 தபரும்விலா்ன		

உ�வி	தசயவ�ற்காக	ஏர்னய	குடிபயற்றஙகளும்	
விரரந்�்ன.

இெண்டறாவது  கண்டஙகளின ெறாநறாடு
இரணடாம்	 கணடஙகளின்	 மாநாடு	 1775ஆம்	
ஆணடு	பம	மா�ம்	 10ஆம்	நாள்	பிலதடல்பியாவில்	
கூடியது.	 ொன்	 ஆடம்ஸ்,	 சாம்	 ஆடம்ஸ்,	 ரிச்சர்டு	
தஹன்றி	 லீ,	 �ாமஸ்	 தெபர்சன்	 ஆகிபயார்	
இம்மாநாட்டின்	 முககிய	 உறுப்பி்னர்கள்	 ஆவர்.	
பாஸ்டனில்	 திரணடிருந்�	 பரடயி்னரர	
‘கணடஙகளின்	 இராணுவம்’	 எ்ன	 அறிவித்�	
இம்மாநாடு	 ொர்ஜ்	 வாஷிஙடர்ன	 அப்பரடயின்		
�ரலரமத்	 �்பதியாக	 நியமித்�து.	
இஙகிலாந்துடன்	 �ற்காலிகப்	 பபார்	 நிறுத்�	
ஒப்பந்�தமான்ரறச்	 தசயதுதகாள்்	 இன்னும்	
வாயப்புள்்�ாக	நம்பிய	இம்மாநாடு	பிரச்சர்னரய	
முடிவுககுக	 தகாணடுவர	 விருப்பம்	 த�ரிவிககும்	
ஆலிவ்	கிர்		விணைப்ப	மனுரவ	இஙகிலாந்து	
அரசருககு	 அனுப்பிரவத்�து.	 பமலும்	 ‘‘ஆயு�ம்	
�ாஙகுவ�ற்கா்ன	 ப�ரவயும்	 காரைமும்’’	 எனும்	
பிரகட்னம்	ஒன்ரறயும்	தவளியிட்டது.

பபார்	 த�ாடர்ந்�	 நிரலயில்,	
கணடஙகளின்	 மாநாடு	 ஓர்	 அரரசப்	 பபாலபவ	
தசயல்படத்	த�ாடஙகியது.	1775	ெுரல	மா�த்தில்	
அதமரிககப்	பூர்வகுடி	மககப்ாடு	பபச்சுவார்த்ர�	
பமற்தகாள்்	 ஆரையர்கர்	 நியமித்�து.	
அஞ்சல்	 துரறதயான்று	 நிறுவப்பட்டு	 அ�ன்	
�ரலரம	அதிகாரியாகப்	தபஞ்சமின்	பிராஙகிளின்	
அமர்த்�ப்பட்டார்.	அந்நிய	நாடுகளின்	உ�விகர்ப்	
தபறுவ�ற்கா்ன	வாயப்புர்க	கணடறியத்	 �னிக	
குழுதவான்றும்	அரமககப்பட்டது.

பஙகர் குனறுப் பபறார்
மு�லாவது	 தபரும்	 பபாரா்ன	 பஙகர்	 குன்றுப்	
பபார்	 1775ஆம்	 ஆணடு	 ெூன்	 திஙகள்	 17இல்	
மாசாசூசட்ஸில்	நரடதபற்றது.	2,200	வீரர்கர்க	
தகாணட	 வலிரம	 வாயந்�	 இஙகிலாந்துப்	
பரடகள்	 இருமுரற	 பின்வாஙக	 பநர்ந்�து.	
மூன்றாவது	 முயற்சியில்	 இஙகிலாந்து	 தவற்றி	
தபற்றாலும்	 ஏறத்�ாழ	 1 ,000	 வீரர்கர்ப்	
பலிதகாடுத்ப�	 அவ்தவற்றிரயப்	 தபற்றது.	
இப்பபாருககுப்	 பின்்னர்	 வாஷிஙடன்	 அதமரிகக	
இராணுவத்தின்	 �்பதியாகப்	 தபாறுப்பபற்றார்.	

சு த ந தி ெ ப்  பி ெக ட னத தி லி ரு ந து . . . .	
அர்னத்து	 மனி�ர்களும்	 சமமாகபவ	
பரடககப்பட்டுள்்ார்கள்.	 வாழும்	 உரிரம,	
சு�ந்திர	 உரிரம,	 மகிழச்சிரய	 நாடும்	
உரிரம	 பபான்ற	 பிரிககபவா	 பறிககபவா	
முடியா�	 உரிரமகர்ப்	 பரடத்�வன்	
(இரறவன்)	 அவர்களுககு	 அருளியுள்்ான்.	
இவ்வுரிரமகர்ப்	 ப ாதுகாககபவ	
மககளிரடபய	 அரசுகள்	 அரமககப்பட்ட்ன.	
எப்பபாத�ல்லாம்	அரசு	இவ்வுரிரமகர்			அழிகக	
முற்படுகிறப�ா...	அவ்வரரச	மாற்றிபயா	அல்லது	
ஒழித்துவிட்படா	 மககளின்	 பாதுகாப்ரபயும்	
மகிழச்சிரயயும் 	 உறுதிப்படுத்தும்	
குறிகபகாள்களின்	 அடிப்பரடயிலா்ன	 ஓர்	 புதிய	
அரரச	 உருவாககும்	 அதிகாரம்	 மககளுககு	
உணடு.	 ஆ்னால்	 துஷபிரபயாகமும்	 உரிரம	
அபகரிப்பும்	நீடித்துக	தகாடுஙபகால்	ஆட்சியா்னால்	
அத்�ரகயப�ார்	அரரச	தூககி	எறிந்து...	பமலும்	
�ஙகளின்	 எதிர்காலப்	 பாதுகாப்பிற்குப்	 புதிய	
பாதுகாவலர்கர்	 ஏற்படுத்திக	 தகாடுப்பது	
அவர்களின்	கடரமயாகும்.
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பபாராடி்னர்.	 அரசவிசுவாசிகள்	 இஙகிலாந்ர�	
ஆ�ரித்�்னர்.	 ஆ்னால்	 அரசவிசுவாசிகர்க	
காட்டிலும்	 நாட்டுப்பற்றா்ர்கள்	 நன்கு	
ஒருமுகப்படுத்�ப்பட்டவர்க்ாக	 வலிரமயுடன்	
திகழந்�்னர்.	 அதமரிகக	 விடு�ரலப்	 பபார்	
இஙகிலாந்துடன்	 தசயயப்பட்ட	 பபாராக	
மட்டுமல்லாது	உள்நாட்டுப்	பபாராகவும்	அரமந்�து.	
நிகழவுகர்	 பநரடியாகக	 கணட	 ஒருவர்	
‘‘அணரட	வீட்டுககாரர்	அணரட	வீட்டுககாரருககு	
எதிரியா்னார்,	 �ந்ர�	 மகனுககு	 எதிராகவும்,	
மகன்	 �ந்ர�ககு	 எதிராகவும்	 ஆயி்னர்’’	 எ்னக	
குறிப்பிட்டார்.

பிெறானசுடன கூட்டு
1777ஆம்	 ஆணடு	 குடிபயற்ற	 நாடுகர்	 இரு	
பிரிவுக்ாகப்	பிரிககும்	பநாககத்தில்	இஙகிலாந்து	
இராணுவம்	 வடகபகயிருந்து	 பமற்தகாணட	
�ாககு�ல்	 முயற்சி	 ப�ால்வியரடந்�து.	
இருந்�பபாதிலும், 	 பிலதடல்பியாரவக	
ரகப்பற்றுவதில்	 அது	 தவற்றி	 தபற்றது.	
பிலதடல்பியாவுககு	 அருபகயுள்்	 ஒரு	 சிறிய	
நகரத்ர�க	ரகப்பற்ற	வாஷிஙடன்	பமற்தகாணட	
முயற்சிகர்க	 காரன்வாலிஸ்	 முறியடித்�ார்.	
ஆ்னால்	இஙகிலாந்து	நாட்டுப்	பரடகள்	சாரபடாகா	
என்னும்	 இடத்தில்	 ப�ாற்கடிககப்பட்ட்ன.	
இத்ப�ால்வியா்னது	 அதமரிககாவுககும்	
பிரான்சுககுமிரடபய	கூட்டு	ஏற்பட	வழியரமத்�து.	
1778	பிப்ரவரி	6இல்	பிரான்ஸ்,	அதமரிககா	ஆகிய	
இரு	 நாடுகளும்	 இரணடு	 உடன்படிகரககளில்	
ரகதயழுத்திட்ட்ன.	 அவற்றின்படி	 பிரான்ஸ்,	

விவா�ஙகளுககுப்	 பின்்னர்	 �ாமஸ்	 தெபர்சன்	
எழுதிய		அதமரிகக	சு�ந்திரப்	பிரகட்னம்	1776ஆம்	
ஆணடு	ெூரல	மா�ம்	4ஆம்	நாள்	இம்மாநாட்டில்	
ஏற்றுகதகாள்்ப்பட்டு	 தவளியிடப்பட்டது.	
இந்நார்பய	அதமரிககர்கள்	சு�ந்திர	தி்னமாகக	
தகாணடாடிவருகின்ற்னர்.	

1.9 பபறார் 
1776ஆம்	 ஆணடு	 ெூரல	 திஙகள்	 2ஆம்	 நாள்	
தெ்னரல்	 பஹாவ்	 என்பாரின்	 �ரலரமயிலா்ன	
ஆஙகிபலயர்	 பரட	 இழந்�வற்ரற	 மீட்கும்	
முயற்சிரய	 பமற்தகாணடது.	 வாஷிஙடன்	 லாங	
தீவிலிருந்து	 தவளிபயறும்	 நிரலககு	 ஆ்ா்னார்.	
அதமரிகக	இராணுவத்தின்	முககியப்	பரடப்பிரிவு	
தபன்சில்பவனியாரவ	 அரடந்�து.	 தெ்னரல்	
பஹாவ்	 நியூயார்ககில்	 குளிர்காலம்	 கடந்து	
தசல்லட்டும்	 எ்னக	 காத்திருந்�	 பவர்யில்	
கிறிஸ்துமஸ்	 இரவன்று	 டிரன்டன்	 எனுமிடத்தில்	
வாஷிஙடன்	 துணிச்சல்	 மிகுந்�	 �ாககு�ரல	
நடத்தி்னார்.	 இஙகிலாந்து	 நாட்டுப்	 பரடகள்	
பிரின்ஸ்டன்	என்ற	இடத்தில்	ப�ாற்கடிககப்பட்ட்ன.

உள்நறாட்டுப் பபறார்
இ�னிரடபய	 அதமரிககர்கள்	 �ஙகளுககுள்	
நாட்டுப்பற்றா்ர்கள்,	 அரசவிசுவாசிகள்	 எ்ன	
இரு	 பிரிவாகப்	 பிரிந்�்னர்.	 மககள்த�ாரகயில்	
மூன்றில்	 இரு	 பகுதியி்னர்	 பபாரர	
ஆ�ரித்�	 நாட்டுப்பற்றா்ர்க்ாவர்.	 இந்�	
நாட்டுப்பற்றா்ர்கள்	 அதமரிகக	 விடு�ரலககாகப்	

கறாெனவறாலிஸ:	 பிரபுககள்	 குடும்பத்தில்	 பிறந்�	 இவர்	 ஈட்டனிலும்,	 பகம்பிரிட்ஜிலும்	
கல்வி	கற்றார்.	1757இல்	இராணுவத்தில்	பசர்ந்�ார்.	1762இல்	�ந்ர�யார்	இறந்�பபாது	
இவர்	 பகாமான்	 காரன்வாலிஸ்	 ஆ்ன	 பின்்னர்	 இஙகிலாந்து	 நாடாளுமன்றத்தின்	
பமலரவயா்ன	 பிரபுககள்	 அரவயில்	 இடம்தபற்றார்.	 அதமரிகக	 விடு�ரலப்	
பபாரின்பபாது	இவர்	 பமற்தகாணட	 பபார்	 நடவடிகரககள்	 பாராட்டுககுரியரவயாக	
இருந்�்ன.	 சில	 இடஙகளில்	 அதமரிககப்	 பரடகர்த்	 ப�ாற்கடித்�	 இவர்	 இறுதியில்	
யார்கடவுனில்	 �்னது	 பரடகளுடன்	 சரைரடந்�ார்.	 இத்ப�ால்விககுப்	 பின்னும்		
அடுத்�டுத்து	வந்�	இஙகிலாந்து	அரசாஙகஙகளின்	நம்பிகரகககு	உரியவராக	இருந்து,	
த�ாடர்ந்து	 முககியப்	 பணிகளில்	 பணியமர்த்�ப்பட்டார்.	 1786இல்	 ரநட்	 (knight)	
பட்டம்	 சூட்டப்பட்ட	 அவர்	 அப�	 ஆணடில்	 இந்தியாவில்	 ஆஙகிபலயக	 கிழககிந்தியக	
கம்தபனியின்	கவர்்னர்	தெ்னரலாகவும்,	இராணுவத்தின்	�ரலரமத்	�்பதியாகவும்	
பணியமர்த்�ப்பட்டார்.

காரன்வாலிஸ்
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நிரறபவற்றமாகத்	த�ன்பட்ட்ன.	1776ஆம்	ஆணடு	
சு�ந்திரப்	பிரகட்னம்	”பிறப்பால்	அர்னவரும்	சமம்”	
எ்னக	 கூறியது.	 ஆ்னால்	 எ�ார்த்�த்தில்	 ஏரழ	
கருப்பி்ன	அடிரமகளுககு	இது	தபாருந்�வில்ரல.	
அடிரம	முரறரய	ஒழிப்ப�ற்காகப்	 பத்த�ான்ப�ாம்	
நூற்றாணடில்	 அதமரிககா	 ஒரு	 கடுரமயா்ன	
உள்நாட்டுப்	பபாரர	நடத்�	பவணடியிருந்�து.

1777	 காலப்	 பகுதியில்	 அர்னத்துக	
குடிபயற்றஙகளும்	 எழு�ப்பட்ட	 ஓர்	
அரசியலரமப்ரபப்	 தபற்றிருந்�்ன.	
இவ்வரசியலரமப்புகள்	 �னிமனி�	 உரிரமகள்,	
பத்திரிரகச்	 சு�ந்திரம்,	 ம�ச்	 சு�ந்திரம்	
ஆகியவற்ரறப்	 பாதுகாத்�்ன.	 கணடஙகளின்	
மாநாடு,	 கூட்டரமப்பிற்கா்ன	 விதிமுரறகர்	
வரரந்திருந்�து.	 அரசும்	 திருச்சரபயும்	
�னித்�னியாகப்	பிரிககப்பட்ட்ன.	�ாமஸ்	தெபர்சன்	
�ன்னுரடய	 தவர்ஜீனியா	 ம�ச்	 சு�ந்திர	 சட்டத்	
த�ாகுப்பில்	 ம�ச்	 சு�ந்திரத்ர�	 அறிமுகம்	
தசயதிருந்�ார்.	 அது	 பின்்னாளில்	 அதமரிகக	
அரசியல்	அரமப்பில்	இரைத்துகதகாள்்ப்பட்டது.

�ஙகளின்	விருப்பத்திற்கு	ஏற்றாற்	பபான்ற	
அரரச	அரமத்துகதகாள்ளும்	மககளின்	உரிரம	
என்னும்	 பகாட்பாடு	 இலத்தீன்	 அதமரிககப்	
புரட்சியா்ர்களுககுத்	 த�ன்	 அதமரிககாவில்	
ஸ்பானியப்	 பபரரரசத்	 தூககிதயறிய	 ஊககம்	
தகாடுத்�து.	 பிதரஞ்சுப்	 புரட்சியின்பபாது	 மிராபு,	
அதமரிககச்	 சு�ந்திரப்	 பிரகட்ன	 வாசகஙகர்	
எழுச்சிகரமாக	 பமற்பகாள்	 காட்டி்னார்.	 சு�ந்திரக	
கருத்துகக்ால்	உந்�ப்பட்ட	 புரட்சியா்ர்கள்	 அரச	
குடும்பத்�ாரின்	 முழுரமயா்ன	 அதிகாரத்திற்கு	
எதிராக	 ம்னவுறுதியுடன்	 பபாராடி்னர்.	
அககாலப்பகுதிரயச்	 பசர்ந்�	 அறிவா்ர்கள்			
குடியாட்சி	அரசு	என்ற	ஓர்	அரசியல்	கட்டரமப்பின்	
கீழ	மட்டுபம	அரசியல்	மற்றும்	தசாத்துரிரம	உட்பட	
�ஙக்து	 அர்னத்து	 அடிப்பரட	 உரிரமகளும்	
பாதுகாககப்பட்டுப்	பபைப்படும்	எ்ன	நம்பி்னர்.

இஙகிலாந்திற்கு	 எதிராக	 வாஷிஙடன்	
பககம்	நின்று	த�ாடககம்	மு�ல்	இறுதிப்	பபாரா்ன	
1781ஆம்	 ஆணடு	 	 நரடதபற்ற	 யார்கடவுன்	
பபார்வரர	 பபாரிட்ட	 லஃபாயட்	 	 பிதரஞ்சுப்	
புரட்சியின்பபாது	 பிதரஞ்சு	 ப�சியப்	 பாதுகாவலர்கள்	
என்ற	 பரடப்பிரிவுககுத்	 �ரலரமபயற்றார்.	
தெபர்சனின்	உ�விபயாடு	இவர்	‘மனி�ன்	மற்றும்	

அதமரிகக	 ஐககிய	 நாடுகர்	 அஙகீகரித்து	
வணிகச்	சலுரககர்யும்	வழஙகியது.	இ�ர்னத்	
த�ாடர்ந்து	1778	ெூன்	மா�த்தில்	இஙகிலாந்திற்கும்	
பிரான்சுககுமிரடபய	பபார்	மூணடது.

யறார்கடவுன பவறறி
1778ஆம்	 ஆணடின்	 இறுதிப்	 பகுதியில்	 பபார்	
நிகழவுகளின்	அடுத்�	 க்மாக	 த�ன்மாநிலஙகள்	
அரமந்�்ன.	1781ஆம்	ஆணடு	மார்ச்	மா�ம்	கில்பபார்டு	
பகார்ட்ஹவுஸ்	 என்ற	 இடத்தில்	 நரடதபற்ற	
பபாரில்	 காரன்வாலிஸ்	 தபரும்வில்	 உயிர்	
பச�த்ர�யும்	தபாருள்	பச�த்ர�யும்	எதிர்தகாணடு	
படுப�ால்வியரடந்�ார்.	 இத்ப�ால்விககுப்	
பின்்னர்	அவர்	தவர்ஜீனியாவுககுப்	பரடகளுடன்	
புறப்பட்டுச்	 தசன்றார்.	 அஙகு	 ஆ�ரவில்லாச்	
சூழரலக	 கணடுதகாணட	 அவர்	 யார்கடவுனில்		
�ாககு�லிருந்து	 மீ்,	 �ற்காப்புப்	 பபார்முரறரய	
பமற்தகாணடார்.	 கடல்	 வழியாக	 அவருககு	
உ�விகள்	 வரா�வாறு	 பிதரஞ்சுக	 கப்பல்கள்	
வழிமறித்து	 நின்ற்ன.	 தசப்டம்பர்	 மா�ம்	 ொர்ஜ்	
வாஷிஙடன்	 அதமரிகக,	 பிரான்சு	 துருப்புகர்க	
தகாணட	 கூட்டுப்	 பரடயுடன்	 யார்கடவுர்னத்	
�ாககி்னார்.	1781	அகபடாபர்	19இல்	காரன்வாலிஸ்	
சரைரடந்�ார்.	 1783இல்	 பாரிஸ்	 அரமதி	
உடன்படிகரக	ரகதயழுத்�ா்னது.	 இஙகிலாந்து,	
அதமரிகக	 ஐககிய	 நாடுகளின்	 சு�ந்திரத்ர�	
ஏற்றுகதகாணடது.	 1781இல்	 இஙகிலாந்து	
பரடகள்	யார்கடவுனிலிருந்து	தவளிபயறியபபாது	
அதமரிகக	 இராணுவ	 இரசககுழு	 ‘‘உலகம்	
�ரலகீழாய		மாறியது’’	என்ற	பாடரல	இரசத்�்னர்.	

1.10 விலளவுகள்
இப்பபாரின்	 உட்னடி	 விர்வு	 அதமரிககா	
சு�ந்திரம்	 தபற்ற�ாகும்.	 மு�ன்மு�லாக	 ஒரு	
காலனியாதிககச்	 சகதி	 காலனியாதிககத்திற்கு	
உட்பட்டவர்க்ால்	தூககி	எறியப்பட்டது.	அதமரிகக	
ஐககிய	 நாடுகளில்	 ஒரு	 குடியாட்சி	 அரசு	 மலர	
அது	 வழியரமத்�து.	 குடிபயற்ற	 நாட்டி்னர்	
ஐபராப்பாவின்	 நிலப்பிரபுத்துவச்	 சமத்துவமற்ற	
நிரலயிலிருந்து	விடுபட	விரும்பி	அதில்	தவற்றியும்	
தபற்ற்னர்.	 ஐபராப்பாவில்	 அறிதவாளிக	 காலச்	
சிந்�ர்னகர்ப்	பின்பற்றிய	பலருககுச்	சு�ந்திரப்	
பிரகட்னத்தின்	 வார்த்ர�கள்	 �ஙகள்	 தகாள்ரக	
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முரற)	பிதரஞ்சு	முடியாட்சி,	எதிர்ப்புகள்	ஏதுமற்ற	
140	 ஆணடு	 கால	 ஆட்சிரய	 அனுபவித்�து.	
பதி்னான்காம்	லூயி	மன்்னரது	ஆட்சியும்,	தவர்பச	
நகரின்	 பிரம்மாணடமா்ன	 அரணமர்னயும்	
பிதரஞ்சு	மன்்னர்களின்	வரம்பற்ற	முடியாட்சியின்,	
பிரான்ஸ்	 நாட்டின்	 பமன்ரமயின்	 அரடயா்ச்	
சின்்னஙக்ாயி்ன.	 இருந்�பபாதிலும்	 1789ஆம்	
ஆணடு	பகாரடக	காலத்தில்	அரசரின்	அதிகாரம்	
திடீதர்ன	ஆட்டஙகாைத்	 த�ாடஙகியது.	 மன்்னர்	
பதி்னாறாம்	 லூயி	 1789	 பம	 மா�ம்	 பிரான்ஸ்	
நாட்டின்	நாடாளுமன்றமா்ன	ஸ்படட்ஸ்	தெ்னரல்		
(Estates	 General)	 கூட்டி்னார்.	 இவ்வரமப்பு	
மூன்று	 வர்ககஙகளின்	 பிரதிநிதிகர்க	
தகாணடிருந்�து.	 அவர்கள்	 ம�குருமார்கள்	
(சமயப்	 பணிகளுககாகப்	 பணியமர்த்�ப்பட்ட	
ஆணகளும்	 தபணகளும்)	 பிரபுககள்	 மற்றும்	
வழககறிஞர்கள்,	 பைம்பரடத்�	 வர்த்�கர்கள்,	
வணிகர்கள்,	 வஙகியா்ர்கள்,	 தசல்வராக	
இருந்�	 நிலவுரடரமயா்ர்கள்	 அடஙகிய	
தபாதுமககள்	 ஆவர்.	 மூன்றாவது	 வர்ககத்ர�ச்	
பசர்ந்�	 அ�ாவது	 தபாதுமககளின்	 பிரதிநிதிகள்	
பிரபுககளுககுத்	 �ரலவைஙகவும்	 அரசரின்	
ஆரைகளுககுப்	 பணியவும்	 மறுத்�்னர்.	
�ஙகர்த்	 ப�சியச்	 சட்டமன்றதம்ன	அறிவித்துத்	
�ாஙகள்	 கூடியிருந்�	 அரறயிலிருந்து	 அரசரால்	
தவளிபயற்றப்பட்டபபாது,	 அஙபகயிருந்�	
தடன்னிஸ்	 விர்யாட்டு	 ரம�ா்னத்தில்	
ஒன்றுகூடி்ன.	 அரசர்	 ஓர்	 அரசியல்	 அரமப்ரப	
வழஙகுகிறவரர	 கரலந்துபபாவதில்ரல	 எ்ன	
அவர்கள்	 உறுதி	 பமற்தகாணட்னர்.	 இவ்வாறாக	
1789இல்	பிரான்ஸில்	புரட்சி	த�ாடஙகியது.

குடிமகனின்	 உரிரமகள்	
பற்றிய	பிரகட்னம்’	என்பர�	
எழுதி்னார்.	 இர�த்	 ப�சியச்	
சட்டமன்றம்	 1789	 ஆகஸ்ட்	
27இல்	ஏற்றது.

II 
 பிபெஞ்சுப் புெட்சி

அறிமுகம்
பதித்னட்டாம்	 நூற்றாணடின்	 பிற்பாதியில்	 உலக	
அரசியலில்	 அரஙபகறிய	 மூன்று	 முககியப்	
புரட்சிகள்	 நவீ்ன	 உலகின்	 அரசியரலயும்	
தபாரு்ா�ாரத்ர�யும்	 வடிவரமத்�்ன.	 நாம்	
முன்்னர்	 பார்த்�வாறு	 அதமரிககப்	 புரட்சி	
மு�லாளித்துவத்திற்கு	 முந்ர�ய	 நிலபிரபுத்துவக	
காலத்ர�	 முடிவுககுக	 தகாணடுவர	 உ�வியது.	
அடுத்�	 பாடத்தில்	நாம்	விவாதிககவுள்்	த�ாழில்	
புரட்சி,	மு�லாளித்துவ	அரமப்பு	உருவாவ�ற்கா்ன	
அடித்�்த்ர�	அரமத்துக	 தகாடுத்�து.	 பிதரஞ்சுப்	
புரட்சிபயா	 ஐபராப்பிய	 கணடம்	 முழுரமயிலும்	
வாழரவயும்	சமு�ாயத்ர�யும்	மாற்றியரமத்�து.	
நூற்றாணடுகள்	கடந்�	பின்்னரும்	இன்றும்	அ�ன்	
தகாள்ரககள்	 உலகின்	 பல்பவறு	 பகுதிகளில்	
நரடதபறும்	 மகக்ாட்சி	 இயககஙகளுககு	
உந்துசகதியாகத்	திகழகின்ற்ன.

பிதரஞ்சுப்	 புரட்சி	 1789ஆம்	 ஆணடு	
தவடித்�து.	 பரழய	 முரறயிலா்ன	 (1789ஆம்	
ஆணடுப்	 புரட்சிககு	 முன்்னர்	 பிரான்சில்	
நரடமுரறயிலிருந்�	 அரசியல்	 சமூகஅரமப்பு	

லஃபாயட்

பதி்னாறாம்	லூயி தடன்னிஸ்	ரம�ா்ன	உறுதிதமாழி
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பிதரஞ்சுத்	 �த்துவ	 ஞானிகளின்	 புதிய	
சித்�ாந்�ஙகர்	 ஏற்றுகதகாணட்னர்.	 அரசரின்	
நிதியரமச்சர்க்ா்ன	 டர்காட்,	 தநககர்,	 கபலான்	
பிரரன்	 ஆகிபயார்	 ஒருவர்	 பின்	 	 ஒருவராக	
அரச	 குடும்பத்தின்	 தசலவுகள்	 குரறககப்பட	
பவணடும்,	 பமலும்	 மு�லிரணடு	 பிரிவி்னரா்ன	
பிரபுககள்	மற்றும்	ம�குருமார்களின்	மீதும்	வரிகள்	
விதிககப்பட	 பவணடுதம்ன	 ஆபலாசர்னகர்	
வழஙகி்னர்.	 அவர்களின்	 ஆபலாசர்னகள்	
நிராகரிககப்பட்டப�ாடல்லாமல்	 அவர்கள்	
அர்னவரும்	 ப�விநீககம்	 தசயயப்பட்ட்னர்.	
தநருககடிரயச்	 சமாளிப்ப�ற்காக	 அரசு	
தபரும்வில்	 கடன்	 வாஙகிய�ன்	 விர்வாகப்	
தபரும்	 நிதிப்பற்றாககுரற	 ஏற்பட்டது.	 அரசு	
வருமா்னத்தில்	 பாதிய்வுப்	 பைம்,	 வாஙகிய	
கடனுககு	 வட்டியாகச்	 தசலுத்�ப்பட்டது.	
இப்படிப்பட்ட	 சூழநிரலயில்�ான்	 பிரான்சு	 நாட்டு	
அரசர்	பதி்னாறாம்	லூயி,	பிரபுககள்,	ம�குருமார்கள்,	
சாமானியர்கள்	 ஆகிபயாரின்	 பிரதிநிதிகர்க	
தகாணட	ஸ்படட்ஸ்	தெ்னரரலக	(நாடாளுமன்றம்)	
கூட்ட	பவணடிய	கட்டாயத்திற்கு	உள்்ா்னார்.

பிதரஞ்சு	பிரபுககள்

சமூகக கறாெணஙகள்
ஏற்தக்னபவ	வறுரமயில்	வாடிய	விவசாயிகளின்	
நிரல	 த�ாடர்ந்து	 வறட்சியாலும்	 விர்ச்சல்கள்	
தபாயத்துப்பபா்ன�ாலும்	பமலும்	பமாசமரடந்�து.	
இ�ன்	 விர்வாக	 தராட்டியின்	 விரல	 மிகவும்	
உயர்ந்�து.	 கிராமப்புறஙகர்ச்	 பசர்ந்�	
விவசாயிகளும்	 நகர்ப்புறஙகர்ச்	 பசர்ந்�	
ரகவிர்னஞர்களும்	 த�ாழிலா்ர்களுபம	
மிகவும்	 பாதிககப்பட்டார்கள்.	 பதி்னாறாம்	 லூயி	
அரசரின்	 ஆட்சியின்	 த�ாடககக	 காலத்தில்	

(II) 1.1  புெட்சி பவடிதததறகறான 
கறாெணஙகள்

அெசியல் கறாெணஙகள்
பதிர்னந்�ாம்	 லூயி	 �்னது	 முப்பாட்ட்னா்ன	
பதி்னான்காம்	லூயிககுப்	பின்்னர்	அரச	ப�விபயற்று	
ஐம்பத்த�ான்பது	ஆணடுகள்	ஆட்சிபுரிந்�ார்.	அரசன்	
சட்டத்திற்கு	 அப்பாற்பட்டவ்னல்ல,	 சட்டத்திற்கு	
உட்பட்டவப்ன	என்பர�	நிரூபித்�	இஙகிலாந்துப்	
புரட்சியிலிருந்தும்	 அப்புரட்சியின்பபாது	
இஙகிலாந்து	 அரசன்	மு�லாம்	 சார்ல்ஸின்	 �ரல	
துணடிககப்பட்டதிலிருந்தும்	 பதிர்னந்�ாம்	
லூயி	 பாடம்	 எதுவும்	 கற்றுகதகாள்்வில்ரல.	
1774இல்	 பதிர்னந்�ாம்	 லூயிரயத்	 த�ாடர்ந்து	
அவருரடய	பபரன்	பதி்னாறாம்	லூயி	அரியரை	
ஏறி்னார்.	 அவர்	 முற்றிலும்	 �்னது	 மர்னவி	
பமரி	 அன்டாயத்னட்டின்	 தசல்வாககிற்குக	
கட்டுப்பட்டவராய	 இருந்�ார்.	 அவரது	 மர்னவி	
அவரரக	 காட்டிலும்	 த�யவீக	 அரசுரிரமக	
பகாட்பாட்டில்	 நம்பிகரக	 தகாணடிருந்�ார்.	
த�யவீக	 அரசுரிரமக	 பகாட்பாட்டின்படி	 அரசன்	
இப்பூமியில்	 கடவுளின்	 பிரதிநிதியாவார்.	 ஆகபவ	
அவர்	 �்னது	 அர்னத்துச்	 தசயல்பாடுகளுககும்	
கடவுளுககு	 மட்டுபம	 பதில்	 தசால்லக	
கடரமப்பட்டவர்.	பவறு	யாருககும்	அவர்	வி்ககம்	
�ர	பவணடிய	அவசியமில்ரல.	அரசனும்	அரசியும்	
மகக்ால்	தவறுககப்பட்ட்னர்.

பபறாருளறாதறாெக கறாெணஙகள்
பிதரஞ்சுப்	 புரட்சி	 தவடித்�பபாது	 பிரான்ஸ்	
தபாரு்ா�ாரச்	 சிககல்கள்	 மிகக	 காலத்தினுள்	
பயைம்	 தசயதுதகாணடிருந்�து.	 ஏழாணடுப்	
பபாரில்	 பிரான்ஸ்	 பஙபகற்ற�ன்	 விர்வாகப்	
பிரான்சின்	 கருவூலம்	 காலியா்னது.	 அப்பபாரில்	
பிரான்ஸ்	 ப�ால்வியரடந்�து.	 அதமரிககச்	
சு�ந்திரப்	பபாரில்	பிரான்ஸ்	பஙதகடுத்��ால்	அ�ன்	
தபாரு்ா�ாரநிரல	 பமலும்	 பமாசமரடந்�து.	
தவர்பச	 மாளிரகயில்	 அரச	 குடும்பத்தி்னரும்	
பிரபுககளும்	 வாழந்�	 ஆடம்பரமா்ன	
வாழகரகககும்	 அ�ற்கு	 பநர்எதிராகச்	 சா�ாரை	
மககளின்	 தகாடூரமா்ன	 ஏழரமநிரலயிலா்ன	
வாழகரகககும்	 இரடபய	 தபரும்	 இரடதவளி	
நிலவியது.	 இ�்னால்	 ஏழரமயில்	 உழன்ற	
சா�ாரை	 மககள்	 பதித்னட்டாம்	 நூற்றாணடின்	
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பிரபுத்துவ	வர்ககத்தி்னருககும்	எதிராக	இருந்�்னர்.	
இத்�ரகய	 பிரபுககள்	 அஙகிப்	 பிரபுககள்	 எ்ன	
அரழககப்பட்ட்னர்.

நடுத்�ர	 வர்ககத்ர�ச்	 பசர்ந்ப�ாரும்	
விவசாயிகளும்	 மூன்றாம்	 பிரிரவச்	 (Third	 Estate)	
பசர்ந்ப�ாராவர்.	இவர்களில்	ஒரு	சிலர்	மு�லாளித்துவ	
வர்ககத்ர�ச்	 பசர்ந்ப�ார்	 (பூர்ஷவாககள்)	
உரிரமகர்ப்	 தபற்றவர்க்ாய	 இருந்�பபாதிலும்	
மூன்றாம்	பிரிரவச்	பசர்ந்�வர்களில்	தபரும்பாபலார்	
விவசாயிக்ாவர்.	 விவசாயிகள்	 அரசுககு	 தடயபல	
(நிலவரி),	காதபல்பல	(உப்பு	வரி)	பபான்ற	வரிகர்ச்	
தசலுத்தி்னர்.	 பமலும்	 சாரலகள்	 அரமத்�ல்	
பபான்ற	 தபாதுப்	 பணிகளுககு	 ‘கார்வி’	 எ்னப்படும்	
இலவச	 உரழப்ரபயும்	 வழஙகி்னர்.	 இவ்வாறு	
அரசர்,	 பிரபுககள்,	 ம�குருமார்கள்	 	 ஆகிபயாரால்	
தபருஞ்சுரமகர்ச்	 சுமகக	 பநர்ந்�	 	 விவசாயிகள்	
பட்டினியால்	 இறககபநரிடும்	 என்ற	 நிரலயில்	
விரகதியுற்றிருந்�்னர்.

பிபெஞ்சுத தததுவஞறானிகளிடமிருநது 
பபற் உதபவகம்
பிரான்சில்	 பதித்னட்டாம்	 நூற்றாணடில்	
குறிப்பிடத்�குந்�	 சிந்�ர்னயா்ர்களும்	
எழுத்�ா்ர்களும்	 வாழந்துவந்�்னர்.	 இககாலப்	
பகுதிரயச்	 பசர்ந்�	 தபரும்புகழதபற்ற	 பகுத்�றிவு	
மற்றும்	 அறிவியல்	 பற்றி	 எழுதிய	 எழுத்�ா்ர்	
வால்படர்	 (1694–1778)	 ஆவார்.	 அவர்	
சிரற	 பிடிககப்பட்டு	 நாடு	 கடத்�ப்பட்டபபாது	
தெனிவாவிற்கு	அருபக	ஃதபர்னி	என்ற	இடத்தில்	
வசித்�ார்.	 வால்படர்,	 மாணதடஸ்கியூ	 (1689–
1755),	 ரூபசா	 ஆகிபயார்	 அன்று	 பிரான்சில்	
நிலவிய	 நிரலரமகர்	 விமர்சித்�்னர்.	
வால்படர்	 எழுத்�ாற்றல்	 தகாணடவரும்	
தசயல்பாட்டா்ருமாவார்.	 �்னது	 எழுத்துககளில்	
திருச்சரபரயக	 கடுரமயாக	 விமர்சித்�ார்.	
கான்டீட்	(Candide)	வால்படரின்	மிகவும்	புகழ	தபற்ற	
நூலாகும்.	 அவருரடய	 புகழ	 தபற்ற	 பமற்பகாள்	
‘‘முட்டாள்�்னமா்னவற்ரற	உன்ர்ன	நம்பச்	தசயய	
முடிந்�வர்க்ால்	 உன்ர்ன	 அககிரமஙகர்ச்	
தசயய	 ரவககவும்	 முடியும்”.	 ஒருமுரற	 அவர்	
ஆச்சரியமாகச்	 தசான்்ன�ாகச்	 தசால்லப்படுவது,	
‘‘நான்	நீ	தசான்்னர�	ஏற்க	மறுககிபறன்.	ஆ்னால்	
அர�ச்	 தசால்வ�ற்கா்ன	உன்	உரிரமரய	 என்	
உயிரரக	தகாடுத்தும்	காப்பபன்”	என்ப�ாகும்.

பட்டினிக	 கலகஙகள்	 நரடதபற்ற்ன.	 அவற்ரறத்	
த�ாடர்ந்து	விவசாயிகள்	கி்ர்ச்சியில்	இறஙகி்னர்.	
தபருவாரியா்ன	 மககள்,	 த�ாழில்	 ரீதியா்ன	
பிச்ரசககாரர்க்ாக	 மாறி்னர்.	 பிரான்சில்	
பதித்னாரு	 லட்சம்	 பிச்ரசககாரர்கள்	 இருப்ப�ாக	
1777ஆம்	ஆணடு	அரசின்	புள்ளிவிவரம்	அறிவித்�து.	
விவசாயிகள்	 பசிபயாடிருந்�து	 உைவுககாக	
மட்டுமல்ல,	 விவசாய	 நிலஙகளுககாகவும்�ான்.	
அவர்கள்	 பிரபுககர்யும்	 ம�குருமார்கர்யும்	
தவறுத்�்னர்.	 ஏத்னனில்	 அவர்கள்	 பல்பவறு	
சிறப்புரிரமகர்யும்	 சலுரககர்யும்	
அனுபவித்துவந்�்னர்.	 குறிப்பாக	 வரி	
தசலுத்துவதிலிருந்து	 அவர்களுககு	 விலககு	
அளிககப்பட்டிருந்�து.

ம�குருமார்கள்	 சிறுபான்ரமயி்னராக,	
தமாத்�த்தில்	 1,30,000	 நபர்க்ாகபவ	
இருந்�பபாதிலும்	 சமூகத்தில்	 ஒப்பற்ற	
இடத்ர�	 வகித்துவந்�்னர்.	 திருச்சரப	
தபரும்	 தசாத்துககளுககு	 உரடரமயா்ராய	
இருந்�து.	 பமலும்	 பல	 �னியுரிரமகர்யும்	
அனுபவித்துவந்�து.	 வரி	 தசலுத்துவதிலிருந்து	
விலககு	 அளிககப்பட்டிருந்�து	 அவற்றில்	
குறிப்பிடத்�ககது.	 ம�குருமார்கள்	
தபாதுமககளிடமிருந்து	 அவர்களின்	
வருமா்னத்தில்	 அல்லது	 விர்ச்சலில்	 பத்தில்	
ஒரு	 பஙரக	 ‘டித்’	 (�சம	 பாகம்)	 எனும்	 தபயரில்	
வசூல்	 தசய�்னர்.	 சிறுபான்ரமயி்னராய	
1,10,000	 எணணிகரகயிலிருந்�	 பிரபுககள்	
மிகப்	 தபரும்	 நிலவுரடரமயா்ர்க்ாய,	
பிரபுத்துவ	 உரிரமகர்	 அனுபவித்து	 வந்�்னர்.	
விவசாயிகளிடமிருந்து	 அவர்கள்	 நிலமானிய	
வரிகர்	 வசூல்	 தசய�்னர்.	 அவர்களின்	
நிலஙகள்	 விவசாயிக்ால்	 உழப்பட்ட்ன.	
விவசாயிகள்	 �ஙகள்	 �ானியஙகர்	 மாவாகத்	
திரிகக	 பவணடுதமன்றாலும்	 பிரபுககளுககுச்	
தசாந்�மா்ன	 ஆரலகளில்�ான்	 திரிகக	
பவணடும்.	 தராட்டி	 சுட	 பவணடுதமன்றாலும்	
பிரபுககளின்	 அடுமர்னயில்�ான்	 சுட	 பவணடும்.	
மரபுவழிப்பட்ட	 பரம்பரரப்	பிரபுககள்	 ‘வாப்ந்திய	
பிரபுககள்’	 எ்ன	 அரழககப்பட்ட்னர்.	 அவர்களுககு	
பவட்ரடயாடும்	 உரிரம	 வழஙகப்பட்டிருந்�து.	
இவர்கள்	 உருவாகிக	 தகாணடிருந்�	 நடுத்�ர	
வர்ககத்தி்னருககும்	 �ஙகள்	 பணிககாகப்	
பிரபுத்துவ	 அந்�ஸ்�ால்	 உருவாகியிருந்�	 	 புதிய	
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இககரலகக்ஞ்சியம்	 தீ�ரா,	 ஜீன்-டி	
ஆலம்தபர்ட்	 ஆகிய	 சிந்�ர்னயா்ர்க்ால்	
வடிககப்பட்ட	 கட்டுரரக்ால்	 நிரம்பியிருந்�து.	
இத்�த்துவவாதிகளும்	 சிந்�ர்னயா்ர்களும்	
ம�ச்	 சகிப்பின்ரமரயச்	 சாடி்னர்.	 	 ஒரு	 சிலபர	
அனுபவிககும்	 அரசியல்	 சமூகச்	 சலுரககர்	
எதிர்த்�்னர்.	தபரும்பாலா்ன	சா�ாரை	மககர்ச்	
சிந்திககரவப்பதிலும்	தசயல்படத்	தூணடுவதிலும்	
தவற்றி	தபற்ற்னர்.

அபெரிகக விடுதலைப் பபறார்
1776இல்	தவடித்�,	அதமரிககப்	புரட்சி		அதமரிககக	
குடியரசு	நிறுவப்பட்டதில்	முடிந்�து.	இது	பிதரஞ்சுப்	
புரட்சிககு	 ஓர்	 உந்துசகதியாகவும்,	 மாதிரி	
வடிவமாகவும்	திகழந்�து.	இஙகிலாந்திற்கு	எதிராக,	
அதமரிகக	மககளுககு	ஆ�ரவாக	இவ்விடு�ரலப்	
பபாரில்	 பிரான்ஸ்	 பஙபகற்றது.	 இப்பஙபகற்பு	
பிதரஞ்சுப்	 புரட்சியின்	 மீது	 இரு	 வரககளில்	
பநரடியா்ன	 �ாககஙகர்	ஏற்படுத்தி்ன:	மு�லில்	
பிதரஞ்சுக	கருவூலத்திற்குப்	தபரும்	தசலவீ்னத்ர�	
ஏற்படுத்தியது.	 இரணடாவது	 அதமரிகக	
விடு�ரலப்	பபாரில்	பஙபகற்ற	லஃபாயட்	பபான்ற	
பிதரஞ்சு	வீரர்கள்	மகக்ாட்சிக	பகாட்பாடுகப்ாடு	
நாடு	திரும்பி	பிதரஞ்சுப்	புரட்சியில்	முககியப்	பஙகு	
வகித்�்னர்.

(II) 1.2 பிபெஞ்சுப் புெட்சியின பபறாககு
பறாஸடில் சில்யின வீழ்ச்சி
அரசரால்	 தவளிபயற்றப்பட்ட	 சாமானியர்களின்	
பிரதிநிதிகள்	 தடன்னிஸ்	 ரம�ா்னத்தில்	
ஒன்று	 கூடி	 �ஙகள்	 பிரச்சர்னகளுககுத்	 தீர்வு	
கிரடககும்வரர	 கரலந்து	 தசல்வதில்ரல	

மற்தறாரு	 மகத்�ா்ன	 எழுத்�ா்ர்,	
வால்படரின்	 சமகாலத்�வரும்	 ஆ்னால்	 அவரரக	
காட்டிலும்	வயதில்	இர்யவருமா்ன	ஜீன்	பெகஸ்	
ரூபசா	(1712	–	1778)	ஆவார்.	அவருரடய	அரசியல்	
கருத்துககள்	 பலருரடய	 ம்னஙகர்ப்	 புதிய	
உறுதியா்ன	 சிந்�ர்னக்ால்	 ஒளிபயற்றி	 புதிய	
முடிவுகர்	 பமற்தகாள்்ச்	 தசய�து.	 மகத்�ா்ன	
பிதரஞ்சுப்	 புரட்சிககு	 மககர்த்	 �யார்	 தசய�தில்	
இவரின்	 சிந்�ர்னகள்	 முககியப்	 பஙகாற்றி்ன.	
�ன்னுரடய	 ‘சமூக	 ஒப்பந்�ம்’	 (Social	 Contract)	
எனும்	நூலில்	அவர்	பதிவு	தசயதுள்்	புகழ	வாயந்�	
கூற்று	‘‘மனி�ன்	சு�ந்திரமாகப்	பிறககிறான்.	ஆ்னால்	
எஙகும்	 சஙகிலிக்ால்	 பிரைககப்பட்டுள்்ான்’’	
என்ப�ாகும்.	 மககளின்	 தபாது	 விருப்பத்�ால்	
சட்டஙகள்	 ஆ�ரிககப்படும்பபாது�ான்	 அரவ	
மககர்க	கட்டுப்படுத்தும்	எ்ன	அவர்	வாதிட்டார்.

‘பாரசீக	 மடல்கள்’,	 ‘சட்டத்தின்	 சாரம்’	
(Spirit	 of	 Law)	 என்னும்	 நூல்கர்	 எழுதிய	
மாணதடஸ்கியூ	 (1689-1755),	 சு�ந்திரத்திற்கு	
ஆ�ரவாக	 வா�ாடி்னார்.	 அவர்	 ‘அதிகாரப்	
பிரிவிர்ன’	 எனும்	 பகாட்பாட்ரட	முன்ரவத்�ார்:	
எந்�	ஓர்	அரசில்	அ�னுரடய	மூன்று	உறுப்புக்ா்ன	
சட்டம்	 இயற்று�ல்,	 சட்டத்ர�ச்	 தசயல்படுத்து�ல்,	
நீதித்துரற	ஆகியவற்றின்	அதிகாரஙகள்	சரியாகப்	
பிரிககப்பட்டுள்்ப�ா	 அவ்வரசின்	 ஆட்சியில்�ான்	
�னிமனி�ச்	சு�ந்திரம்	சிறப்பாகப்	பாதுகாககப்படும்	
எ்ன	 அவர்	 எடுத்துரரத்�ார்.	 இந்�	 மூன்று	
உறுப்புகளில்	ஏ�ாவது	ஒன்று	அதிக	அதிகாரத்ர�த்	
�்ன�ாககிக	 தகாள்்	 முயல்ரகயில்	 �ரடகர்	
ஏற்படுத்தி	சமநிரலப்படுத்தும்	என்றார்.

பாரீசில்	 இப�	 காலப்பகுதியில்	
கரலகக்ஞ்சியம்	 ஒன்று	 தவளியிடப்பட்டது.	

வால்படர் மாணதடஸ்கியூ ரூபசா
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பிரபுககளுககும்	 ம�குருமார்களுககும்	
அளிககப்பட்டிருந்�	 விலககு,	 அவர்களுககு	
வழஙகப்பட்டிருந்�	 பட்டஙகள்,	 நிலப்பிரபுத்துவ	
நீதிமன்றஙகள்	 ஆகிய்னவற்ரற	 ஒழித்துக	
கட்டியது.	 இ�ர்னத்	 த�ாடர்ந்து	 ‘‘மனி�ன்	
மற்றும்	 	 குடிமகனின்	 உரிரமகள்	 பிரகட்னம்’’	
இயற்றப்பட்டது.

ெனித ன ெறறு ம் 
குடிெகனின உரிலெகள் 
பிெகடனம்:	 இப்பிரகட்னம்	
லஃபாயட் , 	 �ாமஸ்	
தெபர்சன், 	 மிரபு	
ஆ கி ப ய ா ர் க ் ா ல்	
எழு�ப்பட்டது.	 மனி�ர்கள்	
ம னி � ர் க ் ா ய	
இருப்பதி்னாபலபய	 இயல்பாகபவ	 சில	
உரிரமகர்ப்	 தபற்றுள்்ார்கள்	 என்பர�	
உறுதிப்படுத்தும்	 இயற்ரக	 விதிரய	 இது	
அடிப்பரடயாகக	 தகாணடது.	 அவ்வுரிரமகள்	
உலகம்	 �ழுவியரவ	 அர்னத்து	 இடஙகளிலும்	
அர்னத்துக	 காலஙகளிலும்	 தசல்லத்�ககரவ.	
அறிதவாளிக	 காலத்துத்	 �த்துவஞானிக்ால்	
ஈர்ககப்பட்டு	எழு�ப்பட்ட	இப்பிரகட்னம்	பிதரஞ்சுப்	
புரட்சியினுரடய	 லட்சியஙகளின்	 சாரத்ர�	
வி்ககுவ�ாய	அரமந்�து.	உலக்ாவிய	அ்வில்	
சு�ந்திரமும்	ெ்னநாயகமும்	�ரழத்ப�ாஙகுவதில்	
தபரும்	�ாககத்ர�	இப்பிரகட்னம்	ஏற்படுத்தியது.

மிரபு

இப்பிரகட்னத்தின்	 உள்்டககம்	 அதமரிககச்	
சு�ந்திரப்	 பிரகட்னத்திலிருந்து	 தபறப்பட்ட�ாகும்.	
ஆ்னால்	 அதமரிககப்	 பிரகட்னம்	 சுருககமாக	
இருந்�து.	 பிதரஞ்சுப்	 பிரகட்னம்	 விரிவா்ன�ாக	
அரமந்�து.	 மனி�னின்	 உரிரமகள்	 என்பது	
சமத்துவம்,	 சு�ந்திரம்,	 மகிழச்சி	 ஆகிய	
உரிரமகர்	 உள்்டககிய�ாகவும்	 அவற்ரற	
உறுதிப்படுத்துவ�ாகவும்	 அரமந்�்ன.	 ப�சியச்	
சட்டமன்றம்	 பவறுசில	 சீர்திருத்�ஙகர்யும்	
அறிமுகம்	 தசய�து.	 திருச்சரபயின்	
தபரும்விலா்ன	 தசாத்துககர்ப்	 பறிமு�ல்	
தசய�து.	நிர்வாக	அரமப்பு	நன்கு	தசயல்பட	நாடு	
80	 பிரிவுகர்க	 தகாணட�ாகப்	 பிரிககப்பட்டது.	
பரழய	 நிலப்பிரபுத்துவ	 	 நீதிமன்றஙகள்	

எ்ன	 உறுதிபயற்றர�த்	 த�ாடர்ந்து	 தநருககடி	
முற்றியது.	 அரசர்	 இவர்கர்க	 கரலககப்	
பரடகர்ப்	பயன்படுத்�	முயன்றார்.	அவருரடய	
வீரர்கப்	 அவரது	 ஆரைகளுககுப்	 பணிய	
மறுத்�்னர்.	 இ�ர்னத்	 த�ாடர்ந்து	 �்னது	 நாட்டு	
மககர்ச்	 சுட்டுத்�ள்ளுவ�ற்காக	 அரசர்	 லூயி	
அயல்நாட்டுப்	 பரடகர்த்	 �ருவிப்ப�ற்கா்ன	
சதி	 ஆபலாசர்னகளில்	 ஈடுபட்டார்.	 இ�்னால்	
ஆத்திரமரடந்�	 மககள்	 1789	 ெூரல	 14இல்	
பாரிஸ்	 நகரில்	 கி்ர்ச்சியில்	 இறஙகி்னர்.	
அவர்கள்	 பாஸ்டில்	 சிரறரயத்	 �கர்த்து	 அஙபக	
சிரறரவககப்பட்டிருந்�வர்கர்	 விடு�ரல	
தசய�்னர்.	 பாஸ்டில்	சிரறயின்	வீழச்சி	 புரட்சியில்	
முககியத்	திருப்புமுர்னயாகும்.	இ�ன்	நிர்னவாக	
ெூரல14ஆம்	நாள்	இன்றுவரர	பிரான்சில்	ப�சிய	
தி்னமாகக	 தகாணடாடப்படுகிறது.	 இ�ர்னத்	
த�ாடர்ந்து	நாடு	முழுவதும்	நரடதபற்ற	எழுச்சிகள்	
ப�சியச்	 சட்டமன்றத்திற்கு	விரரந்து	 தசயல்படும்	
ர�ரியத்ர�க	தகாடுத்�்ன.

பாஸ்டில்	சிரறயின்	வீழச்சி

பதசியச் சட்டென்ம்
மி�வா�த்	 �ாரா்வாதிகர்க	 தகாணடிருந்�	
ப�சியச்	 சட்டமன்றம்	 இஙகிலாந்து,	 அதமரிககா	
ஆகிய	 நாடுகளில்	 உள்்ர�ப்	 பபால	 ஓர்	
அரசியலரமப்ரப	 உருவாகக	 விரும்பியது.	
இவர்களின்	 �ரலவர்	 மிரபு	 என்பவராவார்.	
இந்�ச்	 சட்டமன்றம்	 நடுத்�ர	 வர்ககத்தி்னரால்	
கட்டுப்படுத்�ப்பட்டிருந்�து.	 விவசாயிகளுககும்	
சாமானியர்களுககும்	 இதில்	 பிரதிநிதித்துவம்	
அளிககப்படவில்ரல.	 ப�சியச்	 சட்டமன்றமா்னது	
பணரை	 அடிரமமுரற,	 நிலப்பிரபுத்துவத்	
�னியுரிரமகள்,	 வரிககட்டுவதிலிருந்து	
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பணியா்ரால்	அரடயா்ம்	காைப்பட்டு	ப�சியப்	
பாதுகாப்புப்பரட	வீரர்க்ால்	ரகது	 தசயயப்பட்டு	
பாரீஸ்	 நகருககு	 அரழத்துவரப்பட்டார்.	 அதுமு�ல்	
அவர்	 பாரிஸ்	 நகரில்	ஒரு	 சிரறக	ரகதியாகபவ	
இருந்�ார்.	

பெபெறாண்டியரும் பெகபகறாபியரும்
புரட்சியின்	 த�ாடககக	 காலத்தில்	 அரசு	
அதிகாரத்ர�க	ரகப்பற்றுவ�ற்காகப்	பல	குழுககள்	
உருவாகி	 ஒன்பறாதடான்று	 பமாதிகதகாணட்ன.	
மீணடும்	 பதி்னாறாம்	 லூயிரயப்	 பிரான்சின்	
வரம்பற்ற	 அதிகாரத்ர�க	 தகாணட	 அரச்னாக	
ஆககபவணடும்	 எ்ன	 விரும்பிய	 அரச	
விசுவாசமிகக	முடியாட்சிக	 பகாட்பாட்டா்ர்களும்	
இருந்�்னர்.	 �ாரா்வா�த்�ன்ரம	 தகாணட	
மி�வாதிகள்	 குரறந்�பட்ச	 அதிகாரஙகர்க	
தகாணட	 வரரயறுககப்பட்ட	 முடியாட்சிரய	
அரமகக	 விரும்பி்னர்.	 இவர்கள்	 �ஙகர்க	
தெபராணடியர்	 கட்சியி்னர்	 என்றரழத்துக	
தகாணட்னர்.	 தீவிரவா�த்�ன்ரம	 தகாணட	
குடியரசுவாதிகள்	 பெகபகாபியராவர்.	
இவர்கர்த்	 �விரப்	 புரட்சியின்பபாது	
பிரான்சிலிருந்து	 �ப்பிச்	 தசன்று	 தவளிநாடுகளில்	
குறிப்பாக	 இஙகிலாந்தில்	 குடிபயறிய	 பிரான்ஸ்	
நாட்டுப்	 பிரபுககள்	 புரட்சிககு	எதிராகத்	 த�ாடர்ந்து	
சதி	 தசயதுதகாணடிருந்�்னர்.	 இவர்கள்	
குடிபயறிகள்	 (Emigres)	 எ்ன	 அரழககப்பட்ட்னர்.	
பிரான்ஸ்	 நாட்டுப்	 தபரும்பான்ரம	 மககளின்	
பபதரழுச்சியால்	 திகிலரடந்�	 ஐபராப்பாவின்	
அர்னத்து	 அரசர்களும்	 பபரரசர்களும்	 புரட்சிகர	
பிரான்சுககு	எதிராக	அணி	திரணட்னர்.	

1791ஆம் ஆண்டின அெசியைலெப்பு
1791ஆம்	 ஆணடு	 தசப்டம்பர்	 மா�ம்	 ப�சியச்	
சட்டமன்றம்	 �்னது	 மு�ல்	 அரசியலரமப்ரப	
உருவாககியது.	 அரசியலரமப்புககு	 உட்பட்ட	
முடியாட்சி	 முரறரய	 அது	 முன்ரவத்�து.	
750	 உறுப்பி்னர்கர்யும்	 ஒபர	 அரவரயயும்	
தகாணட	 சட்டமன்றம்	 பரிந்துரரககப்பட்டது.	
குறிப்பிட்ட	 அ்வு	 தசாத்துரடயவர்களுகபக	
வாககுரிரம	 வழஙகப்பட்டது.	 அரசபர	
நிர்வாகத்தின்	 �ரலவராகத்	 த�ாடர்வார்	
என்றும்	 ஆ்னால்	 அவருரடய	 அதிகாரஙகள்	
தபரும்வில்	 குரறககப்பட்டிருககும்	 என்றும்	

ஒழிககப்பட்டுப்	 புதிய	 சிறப்பா்ன	 நீதிமன்றஙகள்	
உருவாககப்பட்ட்ன.

பவர்பச பநறாககி அணிவகுப்பு
எப்படியிருந்�பபாதிலும்,	 பாரிஸ்	 நகரில்	
தநருககடிகள்	 முற்றி்ன.	 தராட்டியின்	 விரல	
வாஙக	 முடியா�	 அ்வுககு	 அதிகரித்��ால்	
கலகஙகள்	 தவடித்�்ன.	 பாரிஸ்	 நகரப்	
தபணகள்	 அரசனிடமிருந்து	 தராட்டிரயப்	
தபறுவ�ற்காக	 தவர்பச	 அரணமர்னரய	
பநாககிப்	 பபரணியாயப்	 புறப்பட்டுச்	 தசன்ற்னர்.	
கூட்டம்	 ஆகபரா்ஷமா்ன	 	 ம்னநிரலரயக	
தகாணடிருந்�து.	 �ஙகளுககு	 தராட்டி	 வழஙக	
பவணடுதம்னக	 கூட்டத்தி்னர்	 பகாரிகரகக	
குரல்	 எழுப்பி்னர்.	 உட்னடியாக	 தராட்டிகள்	
விநிபயாகம்	 தசயயப்பட	 பவணடுதம்ன	 அரசர்	
ஆரை	பிறப்பித்�பபாதிலும்	கூட்டத்தி்னர்	அரசர்	
உள்ளிட்ட	 அரச	 குடும்பத்தி்னர்	 அர்னவரரயும்	
சூழந்துதகாணடு	அவர்கர்த்	�ஙகப்ாடு	பாரிஸ்	
நகரத்திற்கு	வரக	கட்டாயப்படுத்தி்னர்.

தவர்பச	பநாககி	அணிவகுப்பு

பவர்பனககுத தப்பிபயறாடுதல்
அரசரின்	 நிரல	 தமன்பமலும்	 ஆட்டஙகணடது.	
ப�சியச்	 சட்டமன்றம்	 இயற்றிய	 சட்டஙகர்	
அவரால்	 �ாஙகிகதகாள்்	 முடியவில்ரல.	
பாரீரை	 விட்டுத்	 �ப்பிபயாட	 முடிவு	 தசய�ார்.	
ஒரு	 பவரலககாரரரப்	 பபால்	 பவடமணிந்து	
�்னது	 குடும்ப	 உறுப்பி்னர்களுடன்	 தவர்ப்ன	
என்னும்	 எல்ரலபயார	 நகருககுத்	 �ப்பிச்	
தசன்றார்.	 இருந்�பபாதிலும்	 ஓர்	 அஞ்சல்துரறப்	
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அரச	 ஆ�ரவா்ர்கர்	 மாரட்	 என்பவரின்	
�ரலரமயில்	பவட்ரடயாடி்னர்.	தசப்டம்பர்	மா�ம்	
2ஆம்	நாள்	த�ாடஙகி	மூன்று	நாட்களில்	மாற்றுக	
கருத்துரடய	எதிரிகள்	என்ற	சந்ப�கத்தின்	பபரில்	
1,500	 நபர்கள்	 ரகது	 தசயயப்பட்டுச்	 சிரறயில்	
அ ர ட க க ப் ப ட் ட ்ன ர் .	
விசாரரைககுப்	 பின்்னர்	
அவர்கள்	 அர்னவரும்	
தகால்லப்பட்ட்னர்.	பிரான்ஸ்	
நாட்டு	 வரலாற்றில்	 இது	
‘தசப்டம்பர்	 படுதகாரல’	
எ்ன	 அரழககப்படுகிறது.	
அப�	 மா�த்தில்	 வால்மி	
பபார்கக்த்தில்	ஆஸ்திரிய	
மற்றும்	பிரஷயப்	பரடகர்ப்	பிதரஞ்சுப்	பரடகள்	
தவற்றி	 தகாணட்ன.	 இவ்தவற்றி	 புரட்சிரயக	
காப்பாற்றியது.	 1792	 தசப்டம்பர்	 21ஆம்	 நாள்	
ப�சியப்	பபரரவ	கூடியது.

பதசியப் பபெலவயும் (National Convention) 
பயஙகெவறாத ஆட்சியும்  
( ெூன 1793 – ெூலை1794)
புதிய 	 அ ரசியல்	
அ ர ம ப் பி ன் ப டி	
ப�ர்�ல்கள்	 நரடதபற்று	
அ � ்ன டி ப் ப ர ட யி ல்	
உ ரு வ ா க க ப் ப ட் ட	
ப�சியப்	 பபரரவ	
கூடியது.	 கூடியவுடன்	
அது	 பமற்தகாணட	
மு�ல்	 பணி	 பிரான்ரசக	
குடியரசு	 	 நாடாக	
அறிவித்��ாகும்.	பதி்னாறாம்	லூயி	விசாரிககப்பட்டு	
மரை�ணடர்னககுள்்ா்னார்.	அவர்	கில்லட்டின்	
எனும்	தகாரலக	கருவியில்	தகால்லப்பட்டார்.	அப�	
கில்லட்டினுரடய	 படிகளில்	 ஏறி	 நின்றுதகாணடு	
புரட்சியின்	 மாதபரும்	 �ரலவரா்ன	 டாணடன்	
கூடியிருந்�	 மககளிரடபய	 உரரயாற்றி்னார்.	
ஏர்னய	ஐபராப்பிய	அரசர்களுககு	பநரடிச்	சவால்	
விடுத்�ார்.	 புதிய	 பிதரஞ்சுக	 குடியரசு	 கட்டாய	
இராணுவச்	 பசரவச்	 சட்டத்தின்	மூலம்	வலிரம	
மிகக	 பரடரய	 உருவாககியது.	 இது	 குறிப்பாக	
ஆஸ்திரியாவிற்கும்	 பிரஷயாவிற்கும்	 எதிராக	
பமற்தகாள்்ப்பட்ட	 நடவடிகரகயாகும்.	 பின்்னர்	

கூறப்பட்டிருந்�து.	 ஆ்னால்	 பாஸ்டில்	 சிரறரய	
உரடத்�	 தபாதுமககள்	 இவ்பவற்பாடுகளில்	
திருப்தியற்றவர்க்ாயி்னர்.	 �ஙகளின்	 புரட்சிகர	
சகதிககு	 அவர்கள்	 பவதறாரு	 வடிகாரலக	
கணடுதகாணட்னர்.	 அதுபவ	 பாரிஸ்	 கம்யூன்	
ஆகும்.	 பாரிஸ்	 கம்யூன்	 மககப்ாடு	 பநரடித்	
த�ாடர்பு	தகாணடிருந்�து.	இககம்யூன்	மி�வா�ப்	
பபாககுரடய	 மத்தியத்�ர	 உறுப்பி்னர்கர்க	
தகாணட	ப�சியச்	சட்டமன்றத்திற்குப்	பபாட்டியாக	
மாறியது.

குடிபயறியவர்களும் புெட்சிகெப்பபறாரும்
முடியாட்சிககு	 ஆ�ரவாக	 இருந்�	 பல	
பிரபுககள்	 பிரான்சிலிருந்து	 �ப்பிபயாடி	
தவளிநாடுகளில்	வாழந்�்னர்.	அவர்கள்	எமிகிரஸ்	
என்றரழககப்பட்ட்னர்.	 அரசரின்	 சபகா�ரர்களும்	
அவர்களுள்	 அடஙகுவர்.	 	 அவர்கள்	 பிரான்ஸ்	
நாட்டின்	 எல்ரலபயார	 நகரஙகளில்	 குடிபயறி	
எதிர்ப்	 புரட்சி	 நடவடிகரககளில்	 ஈடுபட்ட்னர்.	
1791ஆம்	ஆணடு	ஆகஸ்டு	 மா�ம்	ஆஸ்திரியாவும்	
பிரஷயாவும்	 பிலினிட்ஸ்	 பிரகட்னத்ர�	
தவளியிட்ட்ன.	 இவ்வறிகரகயில்	 பிரான்ஸில்	
மீணடும்	முடியாட்சிரய	நிறுவப்பபாவ�ாக	உறுதி	
அளிககப்பட்டிருந்�து.	 1792ஆம்	 ஆணடு	 ஏப்ரல்	
மா�ம்	 ப�சியச்	 சட்டமன்றத்ர�த்	 த�ாடர்ந்து	
நிர்வாகப்	 தபாறுப்பபற்றிருந்�	 அரசியலரமப்புச்	
சட்டமன்றம்,	ஆஸ்திரியாவிற்கும்	பிரஷயாவிற்கும்	
எதிராகப்	பபார்	அறிவிப்புச்	தசய�து.	அயல்நாட்டுப்	
பரடகள்	 பிரான்சுககுள்	 நுரழந்து	 முன்ப்னறி	
பிதரஞ்சுப்	 பரடகர்த்	 ப�ாற்கடித்�்ன.	 அரசரும்	
அவருரடய	 ஆ�ரவா்ர்களும்	 அரசத்	 துபராகம்	
தசயதுவிட்டார்கள்	 எனும்	 சந்ப�கத்திற்கு	
உள்்ாயி்னர்.	 	 எ்னபவ,	 புரட்சிகர	 பாரிஸ்	
கம்யூன்	 இராணுவச்	 சட்டத்ர�ச்	 தசயல்படுத்தி	
அ�ன்	 அரடயா்மாகச்	 தசஙதகாடிரய	 ஏற்றிப்	
பறககவிட்டது.	 1792	 ஆகஸ்டு	 மா�த்தில்	
அரசருரடய	 அரணமர்னரயத்	 �ாககவும்	
ஆரை	 பிறப்பித்�து.	 அரசன்	 �ன்னுரடய	
சுவிட்சர்லாந்து	 நாட்டுக	 காவலர்கர்	 மககர்	
பநாககிச்	 சுடுமாறு	 ஆரை	 பிறப்பித்�ாலும்	
அவர்	 முடிவில்	 ப�விநீககம்	 தசயயப்பட்டு	
சிரறயிலரடககப்பட்டார்.	 சுவிட்சர்லாந்து	 நாட்டு	
காவலர்கள்	 நடத்திய	 துப்பாககிச்	 சூட்டில்	 பலர்	
தகால்லப்பட்ட�ால்	ஆத்திரம்	தகாணட	தபாதுமககள்	

மாரட்
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நீதிமன்றத்�ால்	விசாரிககப்பட்டு	மரை	�ணடர்ன	
விதிககப்பட்ட்னர்.	 இவ்வாறு	 பயஙகரவா�	 	 ஆட்சி	
துவஙகியது.

டாணடன்,	 தஹர்பர்ட்,	 பராபஸ்பியர்	
ஆகிபயார்	 ப�சியப்	 பபரரவயின்	 முககியத்	
�ரலவர்க்ாய	 உருவாயி்னர்.	 இருந்�பபாதிலும்	
அவர்கள்	 பல	விசயஙகளில்	
மு ர ண ப ட் டி ரு ந் � ்ன ர் .	
தபாதுப்	 பாதுகாப்புக	
குழுரவத்	 �்னது	
கட்டுப்பாட்டில்	ரவத்திருந்�	
பராபஸ்பியர்	 �்னது	
எதிரிகர்த்	 தீர்த்துக	
கட்டி்னார்.	 தவணடி	
பகுதியில்	 கட்டாய	
இராணுவச்	 பசரவகதகதிராக	 விவசாயிகள்	
தபரும்	கி்ர்ச்சியில்	ஈடுபட்ட்னர்.	தவணடி	கி்ர்ச்சி	
மிகக	 தகாடூரமா்ன	 முரறயில்	 அடககப்பட்டது.	
கிறித்�வத்திற்கு	 எதிராக	 வலுவா்ன	
இயககதமான்று	 நரடதபற்றது.	 இவ்வியககத்ர�	
நடத்தியவர்கள்	 பகுத்�றிரவப்	 பின்பற்றும்படி	
கூறி்னர்.	 பாரிஸ்	 நகரில்	 பநாட்ரிடான்	
திருகபகாவிலில்	சு�ந்திரத்திற்கும்	பகுத்�றிவிற்கும்	
தபரும்விழா	எடுககப்பட்டது.		ஆ்னால்,	பராபஸ்பியர்	
ம�	 விசயஙகளில்	 பரழரமவாதியாவார்.	
அவபரா	 	 டாணடப்னா	 இவ்வியககத்ர�	
அஙகீகரிககவில்ரல.	 இவ்விழாரவ	 நடத்திய	
தஹர்பர்ட்டும்	 அவரின்	 ஆ�ரவா்ர்களும்	
கில்லட்டினுககு	 இரரயாககப்பட்ட்னர்.	 இ�்னால்	
பெகபகாபியன்	கட்சியில்	மு�ல்	பி்வு	ஏற்பட்டது.

த ப ரு ம்	
எ ண ணி க ர க யி ல ா ்ன	
மககர்	 கில்லட்டின்	
தகாரலக	 கருவியால்	
பராபஸ்பியர்	 தகால்வர�த்	
டாணடனும்	 பவறு	
சிலரும்	 எதிர்த்�்னர்.	 அ�்னால்	 அவர்களும்	
தகால்லப்பட்ட்னர்.	 �ற்பபாது	 மககளிடமிருந்து	
முற்றிலுமாக	 அந்நியமாகி	 நின்ற	 பராபஸ்பியர்	
எதிரிக்ால்	சூழப்பட்டார்.	பராபஸ்பியரும்	அவரின்	
சிறு	 குழுவி்னரும்	 பயஙகரவா�த்ர�	 பமலும்	
தீவிரப்படுத்�	 விரும்பி்னர்.	 சந்ப�கத்திற்குரியவர்	
சட்டம்,	 �வறா்ன	 தசயதிகர்ப்	 பரப்புவ�ன்	

பிதரஞ்சுக	 குடியரசு	 இஙகிலாந்ப�ாடும்	 பமா�	
பநர்ந்�து.	இவற்றின்	காரைமாகப்	புதிய	அரசால்	
உள்நாட்டுச்	 சமூகப்	 பிரச்சர்னகளில்	 பபாதிய	
கவ்னம்	தசலுத்�	முடியவில்ரல.	

புரட்சிககு	முந்ர�ய	ஆட்சிமுரறயிலிருந்து	
முற்றிலும்	 விலகும்	 பநாககத்தில்	 ப�சியப்	
பபரரவயா்னது	 பிரான்ஸ்	 நாட்டுககாகப்	 புதிய	
குடியரசின்	 நாள்காட்டிரய	 அறிமுகம்	 தசய�து.	
பரழய	 நாள்காட்டியில்	 இடம்	 தபற்றிருந்�	 ம�ம்	
சார்ந்�	 தபயர்களும்	 குறிப்புகளும்	 நீககப்பட்ட்ன.	
ஒரு	வாரம்	என்பது	பத்து	நாட்கர்க	தகாணட�ாக	
மாற்றப்பட்டது.	 ம�ச்சார்பற்ற	 இந்நாட்காட்டியில்	
பன்னிரணடு	 மா�ஙகளுககும்	 இயற்ரகச்	
சகதிகளின்	தபயர்கள்	சூட்டப்பட்ட்ன.	நாட்களுககுச்	
சூட்டப்பட்டிருந்�ப்	 புனி�ர்களின்	 தபயர்களும்	
கிறித்துவ	 விழாககளின்	 தபயர்களும்	 நீககப்பட்டு	
ஒவ்தவாரு	 நாளுககும்	 விர�,	 மரம்,	 மலர்,	 கனி,	
விலஙகுகள்,	 கருவிகள்	 ஆகியவற்றின்	 தபயர்கள்	
சூட்டப்பட்ட்ன.	 (குடியரசின்	 புதிய	 நாள்காட்டி	
தநப்பபாலிய்னால்	 1806	 ெ்னவரி	 மு�ல்	 நாள்	
ரகவிடப்பட்டது.)	 நரடமுரறயிலிருந்�	 அ்ரவ	
முரறகள்	 மாற்றப்பட்டு	 கிபலாகிராம்,	 மீட்டர்	
ஆகியவற்ரற	அடிப்பரடயாகக	தகாணட	தமட்ரிக	
முரற	அறிமுகம்	தசயயப்பட்டது.	

இப�	 சமயத்தில்	 அதிகாரத்திற்கா்ன	
பபாராட்டம்	 பல்பவறு	 குழுககளிரடபய,	
முககியமாக	 தெபராணடியர்,	 பெகபகாபியர்	
ஆகிபயாரிரடபய	 ஏற்பட்டது.	 பெகபகாபியர்	
தவன்ற்னர்.	 1793	 ெூன்	 மா�த்	 த�ாடககத்தில்	
தபரும்பாலா்ன	 தெபராணடியர்	 பிரதிநிதிகள்	
பபரரவயிலிருந்து	 நீககப்பட்ட்னர்.	 பெகபகாபியர்	
ஆதிககத்திற்கு	 உட்பட்டிருந்�	 பபரரவ	
தபாதுநலனுககும்	 தபாதுப்பாதுகாப்புககும்	
�னித்�னிபய	 இரு	 குழுககர்ப்	 நியமித்�து.		
அவர்களுககு	அதிக	அதிகாரஙகர்	வழஙகியது.	
1793ஆம்	 ஆணடு	 தசப்டம்பர்	 மா�ம்	 பபரரவ	
‘சந்ப�கத்துககுரியவர்	 சட்டம்’	 என்னும்	
சட்டத்ர�	 நிரறபவற்றியது.	 அ�ன்படி	 புரட்சிககு	
எதிரா்னவர்கள்	எ்னச்	சந்ப�கிககப்படுபவர்கர்க	
ரகது	 தசயயும்	 அதிகாரமும்	 குழுவிற்கு	
வழஙகப்பட்டது.	 ஒரு	 மா�த்திற்குப்	 பின்்னர்	
பபரரவயின்	 தெபராணடின்	 கட்சிரயச்	 பசர்ந்�	
இருபத்திரணடு	 உறுப்பி்னர்கள்	 புரட்சிகர	

பராபஸ்பியர்
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அதுவும்	 ஒழிககப்பட்டு	
தநப்பபாலியன்	 பிரான்ஸ்	
நாட்டின்	 பபரரச்னாகத்	
�்னககுத்�ாப்ன	முடிசூட்டிக	
தகாணடார்.	 இவ்வாறு	
ல ட் சி ய வ ா தி க ளி ன்	
க ்ன வு க ர ் யு ம்	
ஏ ர ழ க ளி ன்	
ந ம் பி க ர க ர ய யு ம்	
சிர�ககும்	 வரகயில்	
புரட்சி	 ப�ால்வியரடந்�து.	
இருந்�பபாதிலும்	 குடியரசுக	 தகாள்ரகயும்,	
சு�ந்திரம்,	 சமத்துவம்,	 சபகா�ரத்துவம்	 எனும்	
பகாட்பாடுகளும்	 எதிர்காலச்	 சந்�தியி்னர்	 மீது	
த�ாடர்ந்து	தசல்வாககு	தசலுத்தியது.

(II) 1.3  பிபெஞ்சுப் புெட்சியின 
தறாககம்

பிதரஞ்சுப்	 புரட்சி	 பல	 நீடித்�	 விர்வுகர்	
ஏற்படுத்தியது.	 அது	 பிரான்சில்	 வரம்பற்ற	
முடியாட்சி	 முடிவரடந்��ன்	 அரடயா்மாயிற்று.	
அர்னத்து	 நிலப்பிரபுத்துவத்	 �னியுரிரமகளும்,	
ம�குருமார்களின்	அதிகாரஙகளும்	ஒழிககப்பட்ட்ன.	
பல்பவறு	 பிரிவுகர்ச்	 பசர்ந்�	 மககர்	
ஒருஙகிரைத்�	 இப்புரட்சி	 அரசின்	 வலிரம	
தபருகுவ�ற்கு	 வழியரமத்துக	 தகாடுத்�து.	
ப�சியம்	 என்ற	 சிந்�ர்ன	 வ்ர்வ�ற்கும்,	 ஓர்	
உறுதியா்ன	 நடுத்�ர	 வர்ககம்	 உ�யமாவ�ற்கும்	
இப்புரட்சி	வழிபகாலியது.

இப்புரட்சி	 மககளின்	இரறயாணரமரய	
உயர்த்திப்	 பிடித்�து.	 ஐபராப்பாவில்	 �ாரா்வா�	
அரசியலரமப்ரபக	 தகாணட	 அரசுகள்	
உருவாவ�ற்கு	 இப்புரட்சி	 அடித்�்மிட்டது.	
சு�ந்திரம்,	 சமத்துவம்,	 சபகா�ரத்துவம்	 எனும்	
பகாட்பாடு	 உலகம்	 முழுவதும்	 சு�ந்திரத்ர�	
பநசிப்பபாரின்	 �ாரக	 மந்திரமா்னது.	 இப்புரட்சி	
ஐபராப்பாவிலும்	 ஏர்னய	 இடஙகளிலும்	
பின்்னார்ய	 �ாரா்வா�	 ெ்னநாயக	 அரசியல்	
இயககஙகளுககு	உத்பவகம்	அளித்�து.

மூலம்	 மககர்ப்	 பிரிப்பதும்,	 தூணடிவிடுவதும்	
�ணடர்னககுரிய	 குற்றதம்ன	 அறிவித்�து.	
இச்சட்டத்தின்	 அடிப்பரடயில்	 ஏரா்மா்ன	
மககள்	 ரகது	 தசயயப்பட்டு	 விசாரிககப்பட்டு	
மரை�ணடர்ன	 வழஙகப்பட்ட்னர்.	 பயஙகர	
ஆட்சி	 நாற்பத்�ாறு	 நாட்கள்	 நீடித்�து.	 1794	
ெூரல	 27இல்	 ப�சியப்	 பபரரவ	 திடீதர்ன	
பராபஸ்பியருககும்	அவரின்	ஆ�ரவா்ர்களுககும்	
எதிராகத்	 திரும்பியது.	 மறுநாள்	 பராபஸ்பியர்	
கில்லட்டினுககு	அனுப்பப்பட்டார்.

கில்லட்டின்

பராபஸ்பியரின்	வீழச்சியுடன்	பயஙகரவா�	
ஆட்சியும்	முடிவுககு	வந்�து.	ப�சியப்	பபரரவயின்	
சர்வாதிகாரியாகத்	 திகழந்�	 பராபஸ்பியர்	
பநர்ரமயா்னவராக,	 நாட்டுப்பற்றுரடயவராக,	
நாையமா்னவராக	 இருந்�பபாதிலும்	 �ன்னுடன்	
பணியாற்றிய	 பலரர	 கில்லட்டினுககு	
அனுப்பிய�ால்	 அவப்தபயரரப்	 தபற்றார்.	 1795	
அகபடாபரில்	 ப�சியப்	 பபரரவ	 கரலககப்பட்டு	
ஐந்து	 உறுப்பி்னர்கர்க	 தகாணட	 இயககுநர்	
குழு	ஆட்சிப்	தபாறுப்பபற்றது.

இயககுநர்	குழுவின்	ஆட்சியும்	அற்ப	ஆயுள்	
தகாணட�ாகபவ	 இருந்�து.	 இவ்வியககுநர்	 குழு	
அகற்றப்பட்டு	தநப்பபாலியர்ன	மு�ல்	கான்சலாகக	
தகாணட	கான்சபலட்	ஆட்சி	தபாறுப்பபற்றது.	பின்்னர்	

தநப்பபாலியன்
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பறாடச்சுருககம்

I அபெரிகக விடுதலைப் பபறார்
�	அதமரிககா	கணடறியப்பட்டர�த்	த�ாடர்ந்து	அஙகு	ஐபராப்பியக	குடிபயற்றஙகள்	உருவாககப்பட்டதும்,	

ஏர்னய	ஐபராப்பிய	 சகதிகர்	 தவற்றி	 தகாணட	இஙகிலாந்து	 13	 குடிபயற்றஙகர்யும்	 �்னது	
பநரடிக	கட்டுப்பாட்டின்	கீழ	தகாணடுவந்�தும்	விவரிககப்பட்டுள்்்ன

�	�ாஙகவியலா	 வரிச்சுரமயும்,	 குடிபயற்ற	 நாடுகளின்	 சுயாட்சிரய,	 சு�ந்திரத்ர�	 இழககச்	 தசய�	
இஙகிலாந்தின்	காலனியச்	சுரணடல்	தகாள்ரககளும்	விவாதிககப்பட்டுள்்்ன

�	குடிபயற்ற	நாடுகளின்	”பிரதிநிதித்துவம்	இல்லாமல்	வரிவிதிப்பும்	இல்ரல”	என்ற	பிரகட்னமா்னது	
குடிபயற்ற	 நாடுகளுககு	 எதிராகப்	 பபார்	 அறிவிப்புச்	 தசயய	 இஙகிலாந்ர�த்	 தூணடியரம	
வி்ககப்பட்டுள்்து

�	குடிபயற்ற	 நாடுகளின்	 எதிரப்ரபயும்	 மீறித்	 ப�யிரல	 இறககுமதி	 தசயயப்பட்டது	 பாஸ்டனில்	
கி்ர்ச்சிரயத்	தூணடியதும்,	அது	அதமரிககச்	சு�ந்திரப்	பபார்	தவடிப்ப�ற்கு	இட்டுச்	தசன்றத�ன்பதும்	
விவரிககப்பட்டுள்்்ன

�	குடிபயற்ற	நாடுகளுககும்	இஙகிலாந்து	நாட்டுப்	பரடகளுககுமிரடபய	நரடதபற்ற	முககியத்துவம்	
வாயந்�		தலகஸிஙடன்,	பஙகர்	குன்று,	யார்கடவுன்	பபார்கள்	பகாடிட்டுக	காணபிககப்பட்டுள்்்ன

�	1774ஆம்	ஆணடில்	கூடிய	கணடஙகள்	மாநாட்டில்	அதமரிககர்களின்	உரிரமப்	பிரகட்னம்	ஏற்றுக	
தகாள்்ப்பட்டதும்	 இரணடாவது	 கணடஙகள்	 மாநாட்டில்	 இராணுவத்தின்	 �ரலரம	 தபாறுப்பு	
ொர்ஜ்	வாஷிஙடனுககு	வழஙகப்பட்டதும்	விரிவாகக	கூறப்பட்டுள்்்ன

�	இஙகிலாந்து	இராணுவத்திற்குத்	�ரலரமபயற்ற	காரன்வாலிஸ்	பிரபு	சரைரடந்�தும்,	1793இல்	
பாரிஸ்	உடன்படிகரக	ரகதயழுத்திடப்பட்டதும்	அவ்வுடன்படிகரக	அதமரிகக	ஐககிய	நாடுகளின்	
சு�ந்திரத்ர�	அஙகீகரித்�தும்	விரிவாக	வி்ககப்பட்டுள்்்ன

II பிபெஞ்சுப் புெட்சி
�	பதி்னாறாம்	லூயியால்	ஸ்படட்ஸ்	தெ்னரல்	(நாடாளுமன்றம்)	கூட்டப்பட்டர�த்	த�ாடர்ந்து	பிதரஞ்சுப்	

புரட்சி	தவடித்�து	குறிககப்பட்டுள்்து
�	பிரபுககளும்	 ம�குருமார்களும்	 வாழந்�,	 �னியுரிரமகப்ாடு	 கூடிய	 ஆடம்பர	 வாழகரகககும்	

சமூகத்தின்	மூன்றாவது	பிரிரவச்	பசர்ந்�	விவசாயிகள்,	ரகவிர்னஞர்கள்,	ஏர்னய	பிரிவுகர்ச்	
சார்ந்�	 தபாதுமககள்	 வாழந்�	 துயரமிகுந்�	 வாழகரகககும்	 இரடயிலா்ன	 பவறுபாடுகள்	
வி்ககப்பட்டுள்்்ன

�	பிதரஞ்சுப்	 புரட்சி	 தவடிப்ப�ற்கா்ன	 அரசியல்,	 தபாரு்ா�ார,	 சமூகக	 காரைஙகள்	 திற்னாயவு	
தசயயப்பட்டுள்்்ன

�	புரட்சியா்ர்களுககு	 விழிப்புைர்வூட்டி,	 அவர்கர்	 உத்பவகப்படுத்தி	 மகக்ால்	 விரும்பப்படா�	
முடியாட்சிககு	 எதிராகக	 கி்ர்ச்சி	 தசயய	 ரவத்�தில்	 பிதரஞ்சுத்	 �த்துவஞானிகள்	 வகித்�	 பஙகு	
பகாடிட்டுக	காட்டப்பட்டுள்்து

�	மூன்றாவது	 ஸ்படட்	 உறுப்பி்னர்களின்	 தடன்னிஸ்	 ரம�ா்ன	 உறுதிதமாழிரயத்	 த�ாடர்ந்து	
நரடதபற்ற	நிகழவுக்ா்ன	பாஸ்டில்	சிரறத்	�கர்ப்பு,	தவர்பச	பநாககிப்	தபணகள்	பமற்தகாணட	
வரலாற்று	முககியத்துவம்	வாயந்�	பபரணி	ஆகிய்ன	வி்ககப்பட்டுள்்்ன

�	முடியாட்சியும்	 நிலப்பிரபுத்துவமும்	 ஒழிககப்பட்டரம,	 மனி�ன்,	 குடிமகன்	 உரிரமகள்	 பிரகட்னம்	
தவளியிடப்பட்டப�ாடு,	 திருச்சரபயின்	 தசாத்துககள்	 பறிமு�ல்	 தசயயப்பட்டரம,	 குடியரசுப்	
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கறாைவரிலச
பம	5,	1789 ஸ்படட்ஸ்	தெ்னரல்	கூடிய		நாள்

ெூன்	17,	1789 மூன்றாம்	பிரிவி்னர்	ப�சியச்	சட்டமன்றமா�ல்

ெூன்	20,	1789 தடன்னிஸ்	ரம�ா்ன	உறுதிதமாழி

ெூரல	9,	1789 ப�சியச்	சட்டமன்றம்,	சட்டமன்றமாக	மாறு�ல்

ெூரல	14,	1789 பாஸ்டில்	சிரறத்	�கர்ப்பு

ஆகஸ்டு		27,	1789 மனி�ன்,	குடிமகன்	உரிரமகள்	பிரகட்னம்

அகபடாபர்	5	&	6,	1789 தவர்பச	அணிவகுப்பு

ெூன்	20	&21,	1790 தவர்ப்னககு	அரசர்	�ப்பிபயாடல்

ஆகஸ்டு	10,	1792 ப�சியப்	பபரரவ	கூடியது

தசப்டம்பர்		2	&	3,	1792 தசப்டம்பர்	படுதகாரல

ெ்னவரி	21,	1793 பதி்னாறாம்	லூயி	தகால்லப்பட்ட	நாள்

ெூரல	27,	1794 பராபஸ்பியர்	தகால்லப்பட்ட	நாள்

பிரகட்னம்,	 அ�ன்	 விர்வாய	 முடியாட்சி	 முரற	 முடிவுககு	 வந்�ரம	 ஆகியரவ	 வி்ககமாக	
எடுத்துரரககப்பட்டுள்்்ன.	 ப�சியப்	 பபரரவத்	 (பந்ஷ்னல்	 கன்தவன்்ஷன்)	 �ரலவரா்ன	
பராபஸ்பியரின்	 சர்வாதிகார	 ஆட்சியின்	 கீழ	 அ�னுரடய	 பயஙகரவா�	 ஆட்சி	 எவ்வாறு	
புரட்சியா்ர்களிரடபய	பி்ரவ	ஏற்படுத்தியது	என்பது	விரிவாக	எடுத்துரரககப்பட்டுள்்து

�	ப�சியப்பபரரவ	 பராபஸ்பியருககு	 எதிராகத்	 திரும்பி	 அவரர	 கில்லட்டினுககு	 அனுப்பியது	
சுட்டிககாட்டப்பட்டுள்்து

�	இயககுநர்	குழு,	அ�ர்னத்	த�ாடர்ந்து	கான்சபலட்	உருவா்னது,	அரசு	அதிகாரத்ர�	தநப்பபாலியன்	
ரகப்பற்றியது,	பின்்னர்	அவபர	�ன்ர்ன	ஃபிரான்சின்	முடியரசராக	அறிவித்�து	ஆகிய்ன	த�ாகுத்துக	
கூறப்பட்டுள்்்ன

�	தநப்பபாலியனின்	 எழுச்சியா்னது,	 புரட்சியின்	முடிரவ	 அறிவிப்ப�ாய	 இருந்�ாலும்	 புரட்சிகரமா்ன	
தகாள்ரகக்ா்ன	 சு�ந்திரம்,	 சமத்துவம்,	 சபகா�ரத்துவம்	 ஆகிய	 பகாட்பாடுகள்	 பின்்னார்ய	
அரசியல்	இயககஙகளுககு	ஊககமூட்டுவ�ாய	இருந்�தும்,	ஐபராப்பாவிலும்	ஏர்னய	நாடுகளிலும்	
�ாரா்வா�	 ெ்னநாயகம்	 உருவாவ�ற்கா்ன	 அடித்�்த்ர�	 அரமத்துக	 தகாடுத்�தும்	 சுட்டிக	
காட்டப்பட்டுள்்்ன

�யிறசி
 I சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுக்கவும்
 1. அதமரிககாவில்	 ஏற்படுத்�ப்பட்ட	 மு�ல்	

ஆஙகிபலய	காலனி	________	ஆகும்
	 	 அ)	நியூயார்க
	 	 ஆ)	பிலதடல்பியா
	 	 இ)	பெம்ஸ்டவுன்
	 	 ஈ)	ஆம்ஸ்தடர்டாம்

 2. பிதரஞ்சுப்	 புரட்சியின்	 முன்ப்னாடியாக,	
வாஷிஙடனுடன்	 கூட்டுச்	 பசர்ந்து		
ஆஙகிபலயருககு	எதிராக	பபாராடியவர்	
________

	 	 அ)	டான்டன்
	 	 ஆ)	லஃபாதயட்	
	 	 இ)	தநப்பபாலியன்
	 	 ஈ)	ஆபிரகாம்	லிஙகன்
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 3. ___________லஃபாயட்,	 �ாமஸ்	
தெபர்சன்,	 மிரபு	 ஆகிபயாரால்	
எழு�ப்பட்டது.		

	 	 அ)	சு�ந்திர	பிரகட்னம்	
	 	 ஆ)	பில்னிட்ஸ்	பிரகட்னம்
	 	 இ)		மனி�ன்	மற்றும்	குடிமகன்	உரிரமகள்	

பற்றிய	பிரகட்னம்	
	 	 ஈ)	மனி�	உரிரம	சாச்னம்
 4. ________	 இல்	 ஆஙகிபலயரின்	

ப � ால்வி 	 பி ர ான்சிற்கும்	
அதமரிககாவிற்கும்	 இரடயிலா்ன	
நட்புககு	வழிவகுத்�து

	 	 அ)	டிதரன்டன்
	 	 ஆ)	சாரபடாகா
	 	 இ)	தபன்சில்	பவனியா
	 	 ஈ)	நியூயார்க

 5. பிரான்சில்	 அரச	 சர்வாதிகாரத்தின்	
சின்்னமாக	_______	இருந்�து

	 	 அ)	தவர்பச	மாளிரக
	 	 ஆ)	பாஸ்டில்	சிரறச்சாரல	 	
	 	 இ)	பாரிஸ்	கம்யூன்
	 	 ஈ)	ஸ்படட்ஸ்	தெ்னரல்

 6. ஆஸ்திரியா	 மற்றும்	 பிரஷயாவின்	
பரடகள்,	 பிதரஞ்சுப்	 புரட்சியா்ர்	
பரடக்ால்	 _________
பபார்கக்த்தில்	ப�ாற்கடிககப்பட்ட்ன

	 	 அ)	தவர்ைா
	 	 ஆ)	தவர்பச
	 	 இ)	பில்னிட்ஸ்
	 	 ஈ)	வால்மி

 7. ‘கான்டீட்’	நூரல	எழுதியவர்	________
	 	 அ)	வால்படர்
	 	 ஆ)	ரூபசா
	 	 இ)	மாணதடஸ்கியூ
	 	 ஈ)	டாணடன்

 8. பதி்னாறாம்	லூயியின்	கீழக	குரறந்�பட்ச	
அதிகாரஙகர்க	 தகாணட	
முடியாட்சிரயத்	 	�ககரவத்துகதகாள்்	
விரும்பிய	 	 மி�வா�	 �ாரா்வாதிகள்	
_________

	 	 அ)	தெபராணடியர்
	 	 ஆ)	பெகபகாபியர்
	 	 இ)	குடிபயறிகள்
	 	 ஈ)	அரச	விசுவாசிகள்

 9. ________	 ஆம்	 ஆணடில்	 பாரிஸ்	
உடன்படிகரகயின்படி	 அதமரிகக	
சு�ந்திரப்	பபார்	முடிவுககு	வந்�து

	 	 அ)	1776	 ஆ)	1779	
	 	 இ)	1781	 ஈ)	1783

 10. �ாமஸ்	 தபயின்	 எழுதிய	 புகழவாயந்�	
நூல்	_______	ஆகும்

	 	 அ)	இயல்பறிவு
	 	 ஆ)	மனி�	உரிரமகள்
	 	 இ)	உரிரமகள்	மபசா�ா
	 	 ஈ)	அடிரமத்�்னத்ர�	ஒழித்�ல்

 II த்காடிடை இைங்கடை நிரப்பு்க
 1. இரணடாம்	 கணடஙகள்	 மாநாட்டால்	

அஞ்சல்துரற	 �ரலரம	 அதிகாரியாக	
நியமிககப்பட்டவர்	_________

 2. பஙகர்	குன்றுப்	பபார்	நரடதபற்ற	ஆணடு	
_______

 3. _______	சட்டம்	கடர்னத்	�ஙகமாகவும்	
தவள்ளியாகவும்	 திரும்பச்	 தசலுத்�	
வற்புறுத்தியது.

 4. பிரான்சின்	 ப�சியச்	 சட்டமன்றத்தின்	
�ரலவர்	_________	ஆவார்

 5. சு�ந்திரத்திற்கும்	 பகுத்�றிவிற்கும்	
தபரும்விழா	 நடத்திய	 _________	
கில்லட்டி்னால்	தகால்லப்பட்டார்.

 6. பதி்னாறாம்	 லூயி	 பிரான்ரச	 விட்டு	
�ப்பிபயாட	 முயன்றபபாது	 _______	
நகரில்	அவர்	�்னது	குடும்பத்துடன்	ரகது	
தசயயப்பட்டார்.

 III சரியான கூற்றிடனக ்கண்டுபிடி
 1. I)		கடலாயவுப்	 பயைஙகர்	

பமற்தகாணடதில்	 பபார்த்துகீசியர்	
முன்ப்னாடியாவர்

  ii)		தபன்	 என்ற	 குபவககரால்	 புதிய	
பிர்மவுத்	தபயரிடப்பட்டது
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2 4 புரட்சிகளின் காலம் 

  iii)		குபவககர்கள்	 பபாருககு	 ஆ�ரவாக	
இருந்�ரமககு	நற்தபயர்	தபற்ற்னர்

  iv)		ஆஙகிபலயர்கள்	நியூ	ஆம்ஸ்டர்டாரம	
நியூயார்க	 எ்ன	 தபயர்	 மாற்றம்	
தசய�்னர்

  அ)		i)	மற்றும்	ii)	சரியா்னரவ
  ஆ)	iii)	சரி
  இ)	iv)	சரி
  ஈ)	i)	மற்றும்	iv)	சரியா்னரவ
 2. I)		அதமரிகக	 விடு�ரலப்	 பபார்	

இஙகிலாந்துடன்	தசயயப்பட்ட	பபாராக	
மட்டுமல்லாது	உள்நாட்டுப்	பபாராகவும்	
அரமந்�து.

  ii)		ஆஙகிபலயப்	 பரடகள்	யார்கடவுனில்	
தவற்றிதபற்ற்ன

  iii)		வ்ர்ந்துவரும் 	 நடுத்�ர	
வர்ககத்தி்னரரப்	 பிதரஞ்சு	 பிரபுககள்	
ஆ�ரித்�்னர்

  iv)		ஆஙகிபலய	 நாடாளுமன்றம்	
காகி�த்தின்	 மீ�ா்ன	 வரி	 நீஙகலாக	
ஏர்னய	 தபாருட்களின்	 மீ�ா்ன	
டவுன்த்ஷணட்	 சட்டஙகர்	 ரத்து	
தசய�து

  அ)	i)	மற்றும்	ii)	சரியா்னரவ
  ஆ)	iii)	சரி
  இ)		iv)	சரி
  ஈ)	i)	மற்றும்	iv)	சரி
 3. கூறறு (கூ):	ஆஙகிபலயப்	தபாருட்கர்ப்				

பாஸ்டன்	வணிகர்கள்		புறககணித்�்னர்.
  கறாெணம் (கறா):	ஆஙகிபலய	நிதி	அரமச்சர்,	

அதமரிகக	காலனிகளில்							இறககுமதி	
தசயயப்பட்ட	 தபாருட்கள்	 மீது	 புதிய	வரி	
அறிமுகப்படுத்தி்னார்

  அ)		கூற்று	சரி,	காரைம்	கூற்றின்	சரியா்ன	
வி்ககம்	அல்ல

  ஆ)		கூற்று	 �வறு,	 காரைம்	 கூற்றின்	
சரியா்ன	வி்ககம்	அல்ல

  இ)		கூற்று	சரி,	காரைம்	கூற்றின்	சரியா்ன	
வி்ககம்	ஆகும்

  ஈ)		கூற்றும்	காரைமும்	�வறா்னரவ

 4. கூறறு (கூ):	 கட்டாய	 இராணுவச்	
பசரவககு	 எதிராக	 தவணடி	
என்னுமிடத்தில்	 விவசாயிகள்	 ஒரு	
தபரும்புரட்சி	தசய�்னர்.

  கறாெணம் (கறா): அரசரின்	ஆ�ரவா்ர்கள்	
விவசாயிகள்	அவருகதகதிராகப்	 பபாரிட	
விரும்பவில்ரல.

  அ)	கூற்றும்	காரைமும்	�வறா்னரவ
  ஆ)	கூற்றும்	காரைமும்	சரியா்னரவ
  இ)	கூற்று	சரி,	காரைம்	�வறு
  ஈ)	கூற்று	�வறு,	காரைம்	சரி

 IV ்�ாருத்து்க
 1. ொன்	வின்திராப்	 -	 	பிரான்சின்	நிதி	

அரமச்சர்
 2. டர்காட்	 -	 ெூரல	4
 3. சட்டத்தின்	சாரம்	 -	 	இஙகிலாந்து	மற்றும்	

பிரான்ஸ்
 4. பமரி	அணடாயத்னட்	-		 	மாசாசூசட்ஸ்	

குடிபயற்றம்
 5. ஏழாணடுப்	பபார்	 -	 பதி்னாறாம்	லூயி
 6. 	அதமரிககச்		

சு�ந்திர	தி்னம்	 -	 மான்தடஸ்கியூ

 V கீழக்காணும் வினாக்களுககுச் 
சுருக்கமான விடையளி

 1. பியூரிட்டானியர்	 என்பபார்	 யார்?		
அவர்கள்	 இஙகிலாந்ர�	 விட்டு	 ஏன்	
தவளிபயறி்னர்?

 2. குபவககர்	பற்றி	நீவிர்	அறிவத�ன்்ன?
 3. ‘பாஸ்டன்	 ப�நீர்	 விருந்தின்’	

முககியத்துவத்ர�க	குறிப்பிடுக
 4. தசப்டம்பர்	படுதகாரல	பற்றி	ஒரு	குறிப்பு	

வரரக
 5. பிரான்சின்	 மூன்று	 வர்ககஙகளின்	

அரமப்பு	(Three	Estates)	பற்றி	எழுதுக
 6. பிதரஞ்சு	 புரட்சியில்	 லஃபாயட்டின்	

பஙகிர்ன	எழுதுக
 7. பாஸ்டில்	 சிரறச்சாரல	 �கர்ப்பிற்கா்ன	

பின்்னணி	என்்ன?
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 8. பிதரஞ்சு	 புரட்சியின்பபாது	 விவசாயிகள்	
தசலுத்�	பவணடிய	வரிகள்	யாரவ?

 VI ஒவ்வாரு ேடைப்பின் கீழும் 
்்காடுக்கப்�டடுளை  வினாக்களுககு 
விடையளி

 1. டவுன்த்ஷணட்	சட்டம்
  அ)		இச்சட்டத்ர�	 அறிமுகப்படுத்தியவர்	

யார்?
  ஆ)		எந்�	 ஆணடு	 இச்சட்டம்	

தகாணடுவரப்பட்டது?
  இ)		குடிபயற்ற	மககள்	இச்சட்டத்ர�	ஏன்	

எதிர்த்�்னர்?
  ஈ)		பாஸ்டன்	 வணிகர்கள்	 ஆஙகிபலய	

தபாருட்கர்	ஏன்	எதிர்த்�்னர்?
 2. பிரான்ஸின்	சமூக	நிரல
  அ)		பிரான்ஸில்	 திருச்சரப	 வசூலித்�	

வரியின்	தபயர்	என்்ன?
  ஆ)	டான்டன்	என்பவர்	யார்?
  இ)		பதித்னட்டாம்	 நூற்றாணடில்	

பிரான்ஸின்	 கரலகக்ஞ்சியச்	
சிந்�ர்னயா்ர்கள்	யாவர்?

  ஈ)		த ப ாது ச் 	 ச ாரலகளின்	
கட்டுமா்னத்திற்கா்ன	 இலவச	
உரழப்ரப	வழஙகியவர்	யார்?

 VII விரிவான விடையளிக்கவும்
 1. ‘பிரதிநிதித்துவம்	 இல்லாமல்	 வரி	

விதிப்பு	 இல்ரல.’	 இககூற்று	 அதமரிகக	
சு�ந்திரப்பபாருககு	 எவ்வாறு	
வழிவகுத்�து	என்பர�	வி்ககுக.

 2. 1789ஆம்	ஆணடுப்	புரட்சிககுப்	பிதரஞ்சுத்	
�த்துவஞானிகளின்	 பஙகளிப்பிர்ன	
வி்ககவும்.

 VIII ் சயல�ாடு
 1. பதி்னாறாம்	 லூயியின்	 அரசாஙகத்ர�ப்	

பபான்று	 எந்�	 ஓர்	 அரசாஙகமும்	
திவாலாகி	விட்டால்	அந்�	தநருககடிரயச்	
சமாளிகக	நீஙகள்	என்்ன	நடவடிகரககள்	
பமற்தகாள்வீர்கள்?

 2. அதமரிககச்	 சு�ந்திரப்	 பபார்	 மற்றும்	
இந்திய	சு�ந்திர	இயககம்	ஆகியவற்ரற	
ஒப்பிடுக.

 IX ஒப்�டைப்பு
 1. பாஸ்டில்	சிரறச்	சாரல	நிகழரவ	பற்றி	

விவரி.
 2. ‘பல	மிசரபில்’	என்ற	விகடர்	ஹியூபகாவின்	

வரலாற்று	 நாவலின்	 சாராம்சத்ர�	
வாசிககவும்.

கலைச்பசறாறகள்

மனித வேட்டை manhunt an organized search for a person

வேல்லப்பாகு molasses thick dark brown syrup obtained  
from raw sugar during the refining 
process

வ்பாறிதத embossed carved 

சீற்றம் / வ�பா்ம் resentment fury / anger 

நீக�ப்டடை / ரதது 
வெய்யப்டடை

repealed cancelled

�ப்ல து்்ற dock a structure extending along the shore or 
out from the shore  into a body of water, 
to which boats are moored
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இ்ைக�ப்டடுள்ள incorporated included

ேறி்ய நி்்லககு 
ஆ்ளபாக�ப்டடை

impoverished poverty stricken

தீவிர / உைர்ச்சி 
வே�முள்ள

vehement forceful 

ே்றடடுச் சிததபாநதப 
பிடிபபு

dogmatic clinging to principles as incontrovertibly 
true / opinionated 

�்்லக�்ளஞ்சி்யம் encyclopaedia a book containing a set of articles 
on many subjects and arranged 
alphabetically

துணிநத emboldened giving the courage or confidence to do 
something

ஏறறுகவ�பாள்ள reconcile to agree to 

புதிரபா� intriguing puzzling

ஆதரேபா்ளர்�ள  proponents persons advocating a theory or a 
proposal 

த்்ல்்ய வேடடும் 
இ்யநதிரம்

guillotine a machine with a heavy blade used for 
beheading people  
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*படஙகள்	அரடயா்த்திற்கு	மட்டும்.

படி-4படி-3

படி-2படி-1

புரட்சிகளின்	காலம்
இரையச்தசயல்பாடு	

இந்�	தசயல்பாட்ரடச்	தசயவ�ன்	மூலம்	
அதமரிகக	ஐககிய	நாடுகள்	வரரபடத்தில்	

அதமரிகக	மாகாைஙகள்	எஙதகஙகு	
அரமந்துள்்்ன	என்பர�த்	த�ளிவாகத்	

த�ரிந்துதகாள்்	முடியும்

படிநிலைகள்
படி-1	 	URL	அல்லது	QR	குறியீட்டிர்னப்	பயன்படுத்தி	இச்தசயல்பாட்டிற்கா்ன	

இரையப்பககத்திற்குச்	தசல்க.

படி-2	 	விர்யாட்டுப்	பககத்திற்குச்	தசல்ல	விர்யாட்டு	ஐகார்னக	கிளிக	தசயக.	

படி-3	 Places	of	states	என்பர�த்	த�ரிவு	தசயயவும்.

படி-4	 	வரரபடத்தில்	சி�றிககிடககும்	மாகாைஙகர்ச்	சரியா்ன	இடத்தில்		இழுத்துப்	தபாருத்�வும்.
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அறிமுகம்
18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் உற்பத்தி 
முற்யில் ஏற்பட்ட மிகப் ப்பரிய மறாற்ம் 
மனிதகுல வரலறாறற்யய மறாறறி அறமத்தது. 
இப்்பரநத மறாறுதல் பதறாழிறபுரடசிக் கறாலம் 
என்று அறைக்கப்்படுகி்து .  ப்பறாருடகள் 
றககளறால் உற்பத்தி பெயயப்்பட்ட நிறல மறாறி,  

இயநதிரஙகளறால் உற்பத்தி பெயயப்்பட்டன. 
இதனறால் ப்பறாருடகளின் உற்பத்தி ்பன்ம்டஙகு 
அதிகரித்தது. இது ப்பறாருளறாதறாரத்தில் மறாற்ஙகள் 
ஏற்படுத்தியயதறா்டல்லறாமல் ,  ெமூகத்திலும் 
அரசியலிலும்  ஆைமறான  தறாக்கஙகறள 
ஏற்படுத்தியது. அதுவறர யவளறாண்றம 
றகத்பதறாழில்கள் ஆகியறவ  ெறார்நது 

த�ொழிற்புரட்சி
2

்பறா்டம்

கற்்றல் ந�ொககஙகள்

கீழக்கண்்டறவ ்பறறி அறிதல்

�	18ஆம் நூற்றாண்டு இஙகிலறாநதில் நிகழநத பதறாழிறபுரடசியின் இன்றியறமயறாத 
அம்ெஙகள்

�	இஙகிலறாநதில் பதறாழிறபுரடசிக்குச் ெறாதகமறான நிறலறமகள்
�	ஜவுளி உற்பத்தியில் புரடசி ஏற்ப்ட ஏதுவறான கண்டுபிடிப்புகள்
�	இஙகிலறாநதில் எஃகுத் பதறாழிலறானது பதறாழில்மயமறாவறத விறரவு்படுத்தியது
�	உறைக்கும் வர்க்க இயக்கத்தின் எழுச்சியும் இஙகிலறாநதில் அதன் பின்விறளவுகளும்
�	பிரறான்ஸ், பஜர்மனி, அபமரிக்கறா ஆகிய நறாடுகளில் நிகழநத  இரண்்டறாவது பதறாழிறபுரடசி
�	அபமரிக்கறாவின் மறாப்பரும் ரயில்யவ ஊழியர் யவறலநிறுத்தமும் யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறலயும்
�	இநதியறாவில் பதறாழிறபுரடசியின் தறாக்கம்
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இயஙகிய ப்பறாருளறாதறாரம் பதறாழிறபுரடசிறயத் 
பதறா்டர்நது பதறாழிறெறாறலகள் மறறும் இயநதிர 
உற்பத்தியின்  ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளறானது . 
பதறாழிறபுரடசி முதன்முதலில் இஙகிலறாநதில் 
பதறா்டஙகியது; பின்னர் உலகம் முழுவதும் ்பரவியது. 
‘பதறாழிறபுரடசி’ என்் பெறால் முதலில் பிபரஞ்சு 
எழுத்தறாளர்களறால் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டபதன்்றாலும் 
இஙகிலறாநதின் ப்பறாருளறாதறாரத்தில் 1760 முதல் 
1840 வறர ஏற்பட்ட வளர்ச்சிறயக் குறிக்க 
ஆஙகிலப் ப்பறாருளறாதறார வரலறாற்றாளர்கள் இயத 
பெறால்றலப் ்பயன்்படுத்தியய்பறாது அது மிகவும் 
பிர்பலமற்டநதது.

2.1 த�ொழிற்புரட்சியின் பண்புகள்
பதறாழிறபுரடசியின் முக்கியப் ்பண்புகள் , 
பதறாழில்நுட்பம், ெமூகப் ப்பறாருளறாதறாரம், ்பண்்பறாடு 
ஆகியவறறின்  அடிப்்பற்டயிலறானறவயறாக 
இருநதன. கீழக்கறாணும் புதிய பதறாழில்நுட்பஙகள் 
அதன் பின்பு ்பயன்்படுத்தப்்பட்டன:

�	புதிய அடிப்்பற்ட மூலப்ப்பறாருடகளின் 
்பயன்்பறாடு: இரும்பு, எஃகு

�	புதிய  எரிப்பறாருள் மூலஙகளின்  ்பயன்்பறாடு: 
நிலக்கரி, மின்ெறாரம், ப்படயரறாலியம்

�	இயநதிர நூறபுக் கருவி (Spinning jenny), 
விறெத்தறி ய்பறான்் புதிய இயநதிரஙகளின் 
கண்டுபிடிப்புகள், மனித ஆற்றலக் குற்நத 
அளவு ்பயன்்படுத்தி உற்பத்தி அளறவ 
அதிகரிக்க உதவின.

�	பதறாழிறெறாறல முற்  எனப்்படும் 
புதிய அறமப்பின் உருவறாக்கமறானது 
யவறலப்்பஙகீடு, சி்ப்பு கவனத்து்டனறான 
தனித்தி்ன் வளர்ச்சி ய்பறான்்வறறிறகு 
வழிவகுத்தது.

�	ய்பறாக்குவரத்து மறறும் தகவல் பதறா்டர்பு 
வளர்ச்சி.

�	அறிவியறல  அதிக  அளவில் 
பதறாழில்துற்க்குப் ்பயன்்படுத்துதல். 

�	புதிய பதறாழில்நுட்பத்றதப் ்பயன்்படுத்துதல்.

த�ொடககம்
இஙகிலறாநதில் நிலவிய சில குறிப்பிட்ட 
பு்க்கறாரணிகயள அஙகுத் பதறாழிறபுரடசி 

முதன்முதலில் உருவறாக வறக பெயதன.  
அறவயறாவன :

�	இஙகிலறாநதிறகு ஏரறாளமறான வளஙகளும் 
கறாலனி நறாடுகளும் இருநதன. ”இநதியறா அதன் 
மணிமகு்டத்தில் ஓர் ஒளிவீசும் ரத்தினமறாய 
பஜறாலித்தது”.

�	கறாலனி நறாடுகளிலிருநது நிலக்கரி, இரும்பு, 
்பருத்தி ஆகிய மூலப்ப்பறாருள்கள் கிற்டத்தன.

�	பநதர்லறாநதிலிருநது இஙகிலறாநதிறகுக் 
குடியயறியிருநத  றகவிறனஞர்கள் 
ஜவுளி உற்பத்திக்குத் யதறவயறான 
உள்கடடுமறானத்றத  ஏறபகனயவ 
உருவறாக்கியிருநதனர். 

�	இஙகிலறாநது வளர்ச்சியற்டநத வஙகி 
முற்யு்டன் ,  வளர்நதுவநத பதறாழில் 
முறனயவறார் வகுப்பினர், வெதி ்பற்டத்த 
முதலீட்டறாளர்கள் ஆகியயறாறரயும் 
பகறாண்டிருநதது.

�	இஙகிலறாநதின் அரெவம்ெம் அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அதிக ஊக்கமளித்தது.

�	இஙகிலறாநதில் அக்கறாலகட்டத்தில் நிலவிய 
நிறலயறான அரசியல்தன்றம பதறாழில் 
வளர்ச்சியில் முழுக் கவனம் பெலுத்த 
உதவியது.

நீரொவி ஆற்்றல் கண்டுபிடிப்பு
18ஆம்  நூற்றாண்டில்  சுரஙகஙகளில் 
அதிகரித்த நீர்க்கசிவு , இஙகிலறாநதின் சுரஙக 
முதலறாளிகளுக்கு  ப்பரும் இற்டயூ்றாக 
இருநதது .  நிலக்கரிறய பவடடிபயடுக்க 
நீறர பவளியயற் யவண்டியதறாக இருநதது. 
இதறபகன அவர்கள் கூடுதல் பதறாழிலறாளர்கறள 
யவறலக்கமர்த்தினர். இதனறால் ஏரறாளமறான 
்பணம் பெலவறாகியது. இக்கறாலகட்டத்தில்தறான் 
தறாமஸ் நியூயகறாமன் என்் பிரிடடிஷ் ப்பறாறியறாளர் 
நீரறாவி, நிலக்கரி ஆகியனவறற்ப் ்பயன்்படுத்தி 
சுரஙகஙகளிலிருநது நீறர பவளியயற் உதவும் 
புதுவறகயறான நீயரறறு இயநதிரம் ஒன்ற்க் 
கண்டுபிடித்தறார். ஆனறால், அவர் உருவறாக்கிய 
இயநதிரம் அதிக எரிப்பறாருறள விரயமறாக்கியது. 
இநநிறலயில் ஸ்கறாடலறாநது நறாடற்டச் யெர்நத 
ப்பறாறியறாளர் யஜம்ஸ் வறாட நிறலயறாகப் 
ப்பறாருத்தப்்பட்ட நீரறாவி இயநதிரத்திறனச் சுைலும் 
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ப்பரியதறாக இருநதது. இவவறா்றாக, பதறாழிறெறாறல 
பி்நதது . 1779இல் ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன் 
இயநதிர நூறபுக்கருவிறயயும் நீர்ச்ெட்டகத்றதயும் 
இறணத்துச் ’ஸ்பின்னிங மியூல்’ என்்  நூறபு 
இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்தறார். இது ஒயர 
ெமயத்தில் நூறறுக்கணக்கறான நூல்கறள நூறறு, 
எடடு பமல்லிய மறறும் கனமறான நூல்கறள 
நூற்து . 1793இல் எலி விடனி என்்பவர் 
்பருத்தியிலிருநது பகறாடற்டறயத் தனியறாகப் 
பிரித்பதடுக்கும் கறாட்டன் ஜின் எனப்்படும் 
்பருத்திக் பகறாடற்டறய நீக்கும் கருவிறயக் 
கண்டுபிடித்தறார்.  இது மனிதர்கறளவி்டப் 
்பலம்டஙகு ்பருத்தியிலிருநது பகறாடற்டகறளப் 
பிரித்து எடுத்தது .  இப்்படி யவகமறாகக் 
பகறாடற்டகறளப் பிரித்பதடுப்்பது ்பஞ்சு உற்பத்தி 
யவகத்றத அதிகரிக்கச் பெயதது. நீரறாவி மூலம் 
நூற்பது பதறாழிலறாளியின் உற்பத்தித் தி்றன 
500 அலகுகள் அளவுக்கு அதிகரித்தது. 

ஜறான் யக

ஜவுளி உற்பத்தி பதறாழிறபுரடசியின் 
இதயமறாகத் திகழநதது. பிரிட்டன் ஐம்்பயத 
ஆண்டுகளில் றகத்தறித் துணி உற்பத்தியிலிருநது 
இயநதிர உற்பத்திக்கு முழுறமயறாக மறாறியது. புதிய 
இயநதிரஙகளின் கண்டுபிடிப்்பறால் ஆறலகளின் 
துணி உற்பத்தி மிக அதிக அளவில் ப்பருகியது. 
ப்டர்பிறையர், லஙகறாறையர், பெறையர், 
ஸ்்டறாஃய்பறார்டுறையர், நறாடடிஙகறாம்றையர், 
யறார்க்றஷையர்  ஆகியறவ முக்கியத் பதறாழில் 
றமயஙகளறாக மறாறின. இதில் மிக முக்கியமறானது 
மறான்பெஸ்்டர். அஙகு 1802 ஆண்டில் 50க்கும் 
யமற்பட்ட ஜவுளி ஆறலகள் இருநதன. ப்பருமளவு 
உற்பத்தியில் ஈடு்படடிருநத பதறாழிறகூ்டஙகள் 
யவறலப் ்பஙகீடடுக் யகறாட்பறாடடின்்படி 
அறமக்கப்்படடிருநதன.

நீரறாவி இயநதிரமறாக மறாறறியறமத்தறார். இது 
குற்வறான எரிப்பறாருறளப் ்பயன்்படுத்தியது.

பிரிட்டன் பதறாழிறெறாறல

ஜவுளி ஆலைதத�ொழில் வளர்ச்சி
பதறாழிறபுரடசிக்கு முன்பு , 
நூல் நூற்பது ,  துணி 
பநயவது  ஆகி யறவ 
பெறாநதப் ்பயன்்பறாடடிறகும் 
உள்ளூர் ்பயன்்பறாடடிறகும் 
ய ம ற ப க றா ள் ள ப் ்ப ட ்ட ன . 
வீடடில் அல்லது வறா்டறகக்கு எடுக்கப்்பட்ட சிறிய 
இ்டத்தில் இறவ ந்டத்தப்்பட்டன.  உற்பத்தி ஒரு 
குடிறெத்பதறாழிலறாக ந்டநதது. ஒரு றகத்தறி 
பநெவறாளிக்குத் யதறவப்்படும் நூறல நூறக, 
நறான்கு முதல் எடடுத் பதறாழிலறாளர்கள் நூறபுச் 
ெக்கரத்திறனத் தம் றககளறால் இயக்க 
யவண்டியதறாக இருநதது. 1733இல் ஜறான் யக 
கண்டுபிடித்த  றககளறால் இயக்கப்்படும் ‘flying 
shuttle’ எனப்்படும் ்ப்க்கும் நறா்டறா நூறபின் 
யவகத்றத அதிகரித்தது . 1767இல் யஜம்ஸ் 
ேறார்கிரீவஸ் இயநதிர நூறபுக் கருவிறயக் 
கண்டுபிடித்தறார். இது ஒயர ெமயத்தில் எடடு 
நூல்கறள ஒன்்றாகப் பின்னி நூற்து . 
இரண்்டறாண்டுகளுக்குப் பி்கு ரிச்ெர்ட ஆர்க்றரட 
’நீர்ச்ெட்டகத்றதக்’ (water frame)  கண்டுபிடித்தறார். 
இநத நூறபுச் ெட்டகம் மனித ஆற்லுக்கு மறாற்றாக 
நீர் ஆற்றலப் ்பயன்்படுத்துவதறாகும். இது வீடடில் 
றவத்து இயக்க முடியறாத அளவுக்கு அளவில் 

யஜம்ஸ் ேறார்கிரீவஸ்
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எஃகு தயறாரிக்க ஒரு விறரவறான, சிக்கனமறான 
முற்றயக் கண்டுபிடித்தறார். கறாலப்ய்பறாக்கில் 
இரும்பு, எஃகு ஆகிய இரண்டும் அறனத்துத் 
பதறாழில்களிலும், அறனத்து இயநதிரஙகள் 
தயறாரிப்பிலும் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டன.

சுரஙகத த�ொழில்
பதறாழிறபுரடசி எரிப்பறாருறள அவசியமறாக்கியது. 
நிலக்கரி ஏரறாளமறான அளவில் யதறவப்்பட்டது. 
பதறாழிறபுரடசிக்கு முன்புவறர டிரிஃப்ட றமனிங, 
ப்பல் பிட என்் இருவறக சுரஙகஙகள் இருநதன. 
இரண்டுயம சிறிய அளவிலறான நிலக்கரிச் 
சுரஙகஙகள் . இவறறிலிருநது ப்ப்ப்்பட்ட 
நிலக்கரி வீடுகளிலும், உள்ளூர் ்பட்டற்களிலும் 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டது .  பதறாழில்மயமறாக்கம் 
ஏற்பட்டய்பறாது நீரறாவி இயநதிரஙகறளயும் 
உறலகறளயும் எரியூட்ட யமலும் யமலும் 
நிலக்கரி யதறவப்்பட்டது. பதறா்டர்நது யஜம்ஸ் 
வறாட யமம்்படுத்திய நீரறாவி இயநதிரம் 
மடடுமல்லறாமல் ஆர்க்றரட வரவறாலும் ஆறல 
உற்பத்தி முற்யறாலும் நிலக்கரிக்கறான யதறவ 
அதிகரித்துக் பகறாண்ய்ட இருநதது.  இதன் 
விறளவறாக நிலக்கரிச் சுரஙகஙகள் யமலும் 
யமலும் ஆைமறாகத் யதறாண்்டப்்படடு, அ்பறாயகரமறான 
நிறலக்கு உள்ளறாயின. சுரஙகஙகளின் உள்யள 
்பணியறாறறும்ய்பறாது பதறாழிலறாளர்கள் எண்பணய 
விளக்குகறளப் ்பயன்்படுத்தியதறால் பவடிவி்பத்துகள் 
ஏற்படும் வறாயப்பு அதிகரித்து உயிரிைப்புகளுக்கு 
அறவ இடடுச்பென்்ன. 1815இல் ெர் ேம்ப்ரி ய்டவி 
எனும் கண்டுபிடிப்்பறாளரறால் உருவறாக்கப்்பட்ட 
்பறாதுகறாப்பு விளக்கினறால் இநத அ்பறாயம்  குற்நதது.

இஙகிலறாநதில் 1750இல் 4.7 மில்லியன் 
்டன்களறாக இருநத நிலக்கரி உற்பத்தி 1900இல் 
250 மில்லியன் ்டன்களறாக அதிகரித்தது.

நிலக்கரிச் சுரஙகம்

லஙகறாறையர்

இரும்பு, எஃகு
இரும்பும் எஃகும் பதறாழில்மயமறாக்கச் 
பெயல்முற்றய  விறரவு்படுத்தின . 
்பைஙகறாலத்தில் இரும்புத்தறாது பெஙகல் உறலகளில் 
பிரித்பதடுக்கப்்பட்டது.  இதறகு எரிப்பறாருளறாக நிலக்கரி 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டது. இப்்படி உருவறாக்கப்்பட்ட இரும்பு 
உறுதியறானதறாக இல்றல. எனயவ அறத மீண்டும் 
உருக்கிப் பிரித்பதடுக்க யவண்டியிருநதது. பின்னர் 
கறகரிறயக் பகறாண்டு இரும்பு பிரித்பதடுக்கப்்பட்டது. 
ஆனறால், இம்முற்க்கு அதிக பெலவறானது.  
முதலில் வறார்ப்பிரும்பு ஊதுஉறல உருறள 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டது.  பின்னர் இது ஊதுஉறலக்குத் 
யதறவயறான உயர்நத பவப்்பநிறலறய 
உருவறாக்குமளவு மறாறறி வடிவறமக்கப்்பட்டது. 
இரும்பிறனத் தகடுகளறாகவும் ்பறாளஙகளறாகவும் 
மறாறறுவதறகறான பதறாழிறெறாறலயறாக ’யரறாலிங மில்’ 
உருவறானது. இரும்ற்பச் சுத்தியலறால் அடித்துத் 
தக்டறாக்கும் முற்றய வி்ட இவவறாறலகள் 
்பதிறனநது ம்டஙகு யவகமறாக இரும்பிறனத் 
தக்டறாக மறாறறின. பவப்்பம் மிகுநத ஊதுறலகள் 
இரும்பு உற்பத்தியில் எரிப்பறாருளின் தி்றன 
அதிகரித்தன. 1856இல் பேன்றி ப்பஸ்ஸிமர் 

இரும்பு மறறும் எஃகு பதறாழிறெறாறல

Book 1.indb   31 11-12-2018   22:00:15



3 2 த�ொழிற்புரட்சி

நகரஙகளுக்கு இற்டயய அறமக்கப்்பட்டது. 
அடுத்த நறாற்பதறாண்டுகளில் 15,000 றமல் தூரம் 
இருப்புப்்பறாறதகளறால் இறணக்கப்்பட்டன. 
அபமரிக்கறாவின் ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன் என்்பவர் 
1807இல் கிளர்யமறாண்ட என்் நீரறாவிப் ்ப்டகிறனக் 
கண்டுபிடித்தறார்.  இது  நியூயறார்க், ஆல்்பனி ஆகிய 
நகரஙகளுக்கு இற்டயய 150 றமல் பதறாறலவுக்கு 
இயக்கப்்பட்டது. சில ஆண்டுகளில் ஆறுகளிலும் 
க்டயலறாரஙகளிலும் ெரக்குகறள எடுத்துச்பெல்ல 
நீரறாவிப் ்ப்டகுகள் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டன. 1830ஆம் 
ஆண்டில் மறான்பெஸ்்டர், லிவர்பூல் ஆகிய 
நகரஙகளுக்கு இற்டயிலறான 40 றமல் தூரம் 
ஒன்்றர மணியநரத்தில் க்டக்கமுடிநதது.

2.2  இஙகிைொந்தில் த�ொழிற்புரட்சியொல் 
விலளந்� பைன்கள்

இஙகிலறாநது நறாடடில் ஏற்பட்ட பதறாழிறபுரடசி  
வணிக விரிவறாக்கம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, 
ஆறலத் பதறாழிலறாளர்கள் எனும் ஒரு புதிய வர்க்கம் 
உருவறாதல், நகரமயமறாக்கம் ஆகிய வளர்ச்சிப் 
ய்பறாக்குகளுக்கு இடடுச்பென்்து. இதனறால் 
ஏற்பட்ட புதிய நகரஙகளின் உருவறாக்கம் மறறும் 
வளர்ச்சி, அறமப்்பறாகத் திரண்்ட பதறாழிலறாளர் 
இயக்கம், பதறாழிலறாளர்களுக்கு வறாக்குரிறம 
யகறாருதல், பதறாழிறெறாறலகளில் ்பணியறாறறும் 
பதறாழிலறாளர்களின் ்பணி நிறலறமகறள 
முற்ப்்படுத்தக் யகறாருதல் ஆகிய ெமூகநிறலகள் 
அரசியலில் ஒரு புதிய ெக்திறய உருவறாக்கின.

சுற்றுச்சூழல், வொழகலகத �ரம் 
ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட �ொககம்
கறாறறு , நீர், வி்கு ஆகியனவறறுக்கு மறாற்றாக 
யவதியியல் மறறும் புறத்படிவ எரிப்பறாருடகறளப் 
்பயன்்படுத்தியறம, கறாறறு மறறும் நீர் மறாசு 
அதிகரிப்புக்கு இடடுச் பென்்து. இப் புவியின் 
சூைலியல் ,  இயறறகச் சுறறுச்சூைலுக்கும் 
மனிதர்களுக்குமறான உ்வு ஆகிய இரண்டிலும் 
பதறாழிறபுரடசி ஒரு மறாப்பரும் திருப்பு முறனயறாக 
அறமநதது.

குடும்்பத்தின் அறனத்து உறுப்பினர்களும் 
யவறலவறாயப்புகள் ப்ப்த் பதறாழிறபுரடசி உதவியது. 
எனினும், உறைக்கும் வர்க்கத்தின் வறாழக்றக 

பபொககுவரததும் த�ொலைதத�ொடர்பும்
ய்பறாக்குவரத்து வெதி எவவளவு சி்ப்்பறாக 
அறமநதுள்ளது  என்்பறதச்  ெறார்நயத 
ப த றா ழி ற பு ர ட சி யி ன்  ்ப ர வ ல றா க் க ம் 
அறமநதது .  உற்பத்தி  அதிகரிப்பினறால் 
மூலப்ப்பறாருள்கறள பவகுபதறாறலவிலிருநதும் 
பகறாண்டுவரயவண்டியதறாயிறறு . ப்பறாருள்கள் 
உற்பத்தியறான  பின்னர்  அவறற்ச் 
ெ ந ற த க ளு க் கு க்  ப க றா ண் டு ப ெ ல் ல 
யவண்டியிருநதது. எனயவ புதிய கறால்வறாயகள், 
ெறாறலகள், இருப்புப்்பறாறதகள் உருவறாக்கப்்பட்டன. 
பமக்ஆ்டறமஸ்டு ெறாறல முற்யும்,  ஜறார்ஜ் 
ஸ்டீ்பன்ென்னின் நீரறாவி இயநதிர ரயில்களும் 
இஙகிலறாநது நறாடடில் ெறாறல, ரயில் ய்பறாக்குவரத்து 
வெதிகறள யமம்்படுத்தியன.

ஜறான் லவு்டன் பமக்ஆ்டம் என்்பவர்  
ஸ்கறாடலறாநறதச் யெர்நத  முன்யனறாடிப் 
ப்பறாறியறாளர் ஆவறார். இவரறால் வடிவறமக்கப்்பட்ட 
ெறாறல அறமக்கும் முற் உலகம் முழுவதும் 
ெறாறலகள் அறமக்கும் முற்றய மறாறறியது. 

இருப்புப்்பறாறதகள் கி.மு (ப்பறா.ஆ) ஆ்றாம் 
நூற்றாண்டில் கியரக்கத்தில் யகறாரினத்தில் 
அறமக்கப்்பட்டன. அறவ மனிதர்களறாலும் 
விலஙகுகளறாலும் இயக்கப்்பட்டன. பஜர்மனியில் 
குதிறரகளறால் இழுக்கப்்பட்ட ரயில் ய்பறாக்குவரத்து 
இருநதுள்ளது. நவீன ரயில் ய்பறாக்குவரத்து 19ஆம் 
நூற்றாண்டின் பதறா்டக்கத்தில் இஙகிலறாநதில் 
நீரறாவி என்ஜின்கள் வளர்ச்சி ப்பற்யதறாடு 
பதறா்டஙகிறறு.

இருப்புப்்பறாறதகள்

முதல் ரயில்்பறாறத 1825இல் இஙகிலறாநது 
நறாடடில் ஸ்்டறாக்்டன், ்டறார்லிங்டன் ஆகிய 
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நகரமயமொககம்
பதறாழிறபுரடசியின் வருறகறயத் பதறா்டர்நது , 
உலகின் பதறாழிற்பட்டற்யறாக இஙகிலறாநது 
மறாறியது .  யவளறாண்றம  உற்பத்தியில் 
ப்பறாதுவறான வீழச்சி கறாணப்்பட்டது. இதனறால் 
மக்கள் கிரறாமஙகளிலிருநது பதறாழில் நகரஙகறள 
யநறாக்கிச் பெல்லத் பதறா்டஙகினர்.  மக்கள்பதறாறக 
அதிகரிப்பு, இ்டப்ப்பயர்ச்சி, நகரமயமறாக்கம் ஆகியன 
பதறாழிறபுரடசி ஏற்பட்ட இக்கறாலகட்டத்தின் முக்கியச் 
ெமூக மறாற்ஙகள் ஆகும். பதறாழிறபுரடசிக்கு 
முநறதய ெமூகத்தில் 80 விழுக்கறாடடுக்கும் 
அதிகமறான மக்கள் கிரறாமப்பு்ஙகளில்தறான் 
வசித்தனர். கிரறாமப்்பகுதிகளிலிருநது இ்டப்ப்பயர்வு 
அதிகரிக்க , அதிகரிக்க , சிறிய நகரஙகள் 
ப்பருநகரஙகளறாயின.  1840இல் இரு்பது 
இலடெமறாக இருநத லண்்டனின் மக்கள்பதறாறக 
நறாற்பதறாண்டுகளில் ஐம்்பது இலடெமறாக உயர்நதது. 

மக்கள்பதறாறக வளர்ச்சியும் நகரமயமறாக்கமும்

மறான்பெஸ்்டர் நகரில் நிலவிய  
குளிர்ச்சியறான கறாலநிறல ஜவுளி உற்பத்திக்கு 
உகநத சூழநிறலறய அளித்தது. யமலும் லிவர்பூல் 
துற்முகம், லஙகறாறையர் நிலக்கரிச் சுரஙகம் 
ஆகியனவறறுக்கு அருகிலும் அது அறமநது 
இருநதது. இதனறால் உலகின் ஜவுளி உற்பத்தித் 
பதறாழிலின் தறலநகரமறாக மறான்பெஸ்்டர் மறாறியது. 
இது ஏரறாளமறான மக்கறள மறான்பெஸ்்டர் நகறர 
யநறாக்கி ஈர்த்தது. 1771இல் 22 ஆயிரம் மக்கள் 
மடடுயம வசித்த மநதமறான நகரமறாகத்தறான் 
மறான்பெஸ்்டர் இருநதது. இயத நகரம் அடுத்த 
ஐம்்பதறாண்டுகளில் 1 லடெத்து 80 ஆயிரம் 
மக்கள்பதறாறக பகறாண்்டதறாக வளர்நதது. 

சமூக - தபொருளொ�ொரப் பின்விலளவுகள்
விவெறாயிகள் வறுறமயிலும் பதறாழிலறாளர்கள் 
துன்்பத்திலும்  ஆட்படடுக்பகறாண்டிருக்க , 

துயரம்மிக்கதறாக இருநதது. குைநறதகளுக்குக் 
குற்நத கூலி பகறாடுத்தறால் ய்பறாதும் என்்பதறால்  
ஜவுளி ஆறலகளில் குைநறதகள் அதிகமறாக 
யவறலக்கு எடுத்துக்பகறாள்ளப்்பட்டனர். 
நிலக்கரிச் சுரஙகத்பதறாழில் நிறலறம குறித்து 
1842இல் பிரிடடிஷ் நறா்டறாளுமன்்ம் ஓர் அறிக்றக 
பவளியிட்டது. அநத அறிக்றக சுரஙகஙகள் 
அறிக்றக என அறைக்கப்்படுகி்து. அதில்,  ஐநது 
வயதிறகுக் குற்நத சி்றார்கள் மற்முகமறாக 
யவறலக்கு அமர்த்தப்்படடு ரகசியமறாக யவறல 
வறாஙகப்்பட்டதறாகவும் இவவறாறு நறாபளறான்றுக்கு 
12 மணியநரம் உறைக்க 2 ப்பன்னி மடடுயம 
கூலியறாகத் தரப்்பட்டதறாகவும் கூ்ப்்படடிருநதது.  
ெறறு வயதில் மூத்த ப்பண் சி்றார்கள் நிலக்கரிக் 
கூற்டகறளச் சுமக்க அமர்த்தப்்படுவதறாகவும், 
இதனறால் உ்டல் வளர்ச்சிக் குற்்பறாடுகள் 
ஏற்படுவதறாகவும் அநத அறிக்றக யமலும் 
கூறியிருநதது.

பதறா்டக்கக் கறாலத்தில் சுரஙகஙகளிலும் 
ஆறலகளிலும் ்பணியறாறறும் பதறாழிலறாளர்களின் 
்பறாதுகறாப்பு ஏற்பறாடுகள் மிக யமறாெமறாக இருநதன. 
இயநதிரஙகளறால் ஏற்படும் கறாயஙகள், சிறு 
தீப்புண்கள், றக - கறால்களில் கறாயம், விரல்கள் 
துண்்டறாவது, றக அல்லது கறால் முழுறமயறாக 
அகற்ப்்படுவது, மரணம் கூ்ட நிகழவது என்று 
்பல்யவறு விதமறாக ஏற்பட்டன.

பதறாழிலறாளர்கள் மிகவும் சிறிய, 
அழுக்கற்டநத, சுகறாதறாரமற் வீடுகளில் 
வறாழநதனர். பதறாழிலறாளர்கள் விரும்பினறாலும் 
கூ்டத் தமது சுறறுப்பு்த்றதச் சுத்தப்்படுத்தயவறா 
மறாற்யவறா அவர்களுக்கு யநரம் இருக்கவில்றல. 
இதனறால் ற்டஃ்பறாயிடு, கறாலரறா, ப்பரியம்றம 
ய்பறான்் யநறாயகள் ்பரவின.

பதறாழிலறாளர்களுக்கு மிகக் குற்வறான 
உரிறமகள்கூ்ட வைஙகப்்படுகின்்னவறா எனக் 
கண்கறாணிக்கப்்ப்டவில்றல. பதறாழிலறாளர்களின் 
்பணிச்சூைல்கறளக் கண்கறாணிக்க எநத 
ஒரு ெட்டமும் இல்றல. ்பணிநிறலறமகள் 
மிகக் கடுறமயறானறவ. வறார விடுமுற்யயறா, 
உ்டல்நலம் குன்றியய்பறாது விடுப்ய்பறா கிற்டயறாது. 
குற்நத கூலிதறான் கிற்டத்தது என்்பதறால் 
பமறாத்தக் குடும்்பமும் பதறாழிறெறாறலகளில் 
உறைக்க யநர்நதது.
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இயக்கம் வலியுறுத்தியதறால் அது ‘ெறாென இயக்கம்’ 
(Chartism) எனவும், அதில் ஈடு்பட்டவர்கள் ெறாென 
இயக்கவறாதிகள் எனவும் அறைக்கப்்பட்டனர். இநத 
இயக்கம் 1836 முதல் 1848 வறர உயிர்ப்ய்பறாடு 
இயஙகியது . இரு்பத்தியயறாரு வயதறான 
அறனவருக்கும் வறாக்குரிறம, ரகசிய வறாக்பகடுப்பு 
மூலம் நறா்டறாளுமன்்த் யதர்தல், நறா்டறாளுமன்் 
உறுப்பினர்களுக்கறான தகுதியில் பெறாத்துரிறமறய 
நீக்குதல், ஆண்டுயதறாறும் நறா்டறாளுமன்்த்திறகுத் 
யதர்தல், ெமமறான பிரதிநிதித்துவம் ஆகிய 
யகறாரிக்றககறள  இவவியக்கத்தினர் 
வலியுறுத்தினர்.

ெறாென இயக்கம், இஙகிலறாநது

2.3 த�ொழிற்புரட்சி பரவு�ல்
பிரொன்ஸ் நொட்டில் த�ொழிற்புரட்சி
இஙகிலறாநது ப்பறறிருநதறதப் ய்பறான்று பிரறான்ஸ் 
இயறறகவளஙகறளப் ப்பறறிருக்கவில்றல. 
பிபரஞ்சுப் புரடசி , பநப்ய்பறாலியன் யமறபகறாண்்ட 
நீண்்டகறாலப் ய்பறார்கள் ஆகியனவறறின் 
விறளவறாக ஏற்பட்ட அரசியல் நிறலயற் தன்றம 
நறாடற்டச் சீரழித்திருநதது . புரடசியின்ய்பறாது 
பிரறான்ஸ் நறாடடின் வணிகர்கள் ்பலரும் 
இஙகிலறாநதில் அற்டக்கலம் புகுநதிருநதனர். 
அவர்கள் பநப்ய்பறாலியப் ய்பறார்கள் முடிவுக்கு வநத 
பின்னர் பிரறான்ஸ் திரும்பியய்பறாது பிரிடடிஷ் 
பதறாழில்நுட்பஙகறளயும்  பகறாண்டுவநது 
்பயன்்படுத்தினர். இது அவர்களது நறாடடில் 
பதறாழிறபுரடசிறய நிற்யவற் உதவியது . 
பிரிட்டனில் தயறாரிக்கப்்பட்ட நூறபுக்கதிர்கறளப் 
்பயன்்படுத்தியதறால், 1830 – 1860 கறாலகட்டத்தில் 
பிரறான்சின் ஜவுளி உற்பத்தி இரண்டு ம்டஙகறாக 
அதிகரித்தது.

பிரறான்ஸ்வறா டி பவண்்டல் என்்பவர் 
பிரிடடிஷ் பதறாழில்நுட்பத்றத பலறாறரனுக்குக் 

நடுத்தரவர்க்கம் பதறாழிலிலும் வர்த்தகத்திலும் 
யமலும் முதலீடு பெயது பெல்வமிக்க வகுப்்பறாக 
வளர்நதது. இவவகுப்பினர் அக்கறால அரசுகள்மீது 
ஆதிக்கம் பெலுத்தினர். அறனத்துச் ெட்டஙகளும் 
அநத வகுப்்பறாரின் நலன்கறளயய ்பறாதுகறாத்தன. 
பதறாழிலறாளர்களுக்குத்  பதறாழிறெஙகம் அறமக்க 
அனுமதி இல்றல. இநதச் சூைலில்தறான் 
ஐயரறாப்்பறாவில் ஒரு புதிய தத்துவமறாக யெறாைலிெம் 
பி்ப்ப்படுத்தது . முதலறாளித்துவ வர்க்கத்தின் 
சுரண்்டல் பகறாள்றககளிலிருநது உறைக்கும் 
வர்க்கத்றதப் ்பறாதுகறாப்்பதறகறாக, கறார்ல் மறார்க்ஸ் 
அறிவியல்பூர்வப் ப்பறாதுவுற்டறம (யெறாைலிெம்) 
எனும் யகறாட்பறாடடிறன முன்றவத்தறார். 19ஆம் 
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் யமறகு ஐயரறாப்்பறா 
முழுவதும் ப்பறாருளறாதறார, அரசியல் உரிறமகள் 
யகறாரி, வலுவறான  உறைக்கும் வர்க்க இயக்கஙகள் 
எழுநதன. 

த�ொழிைொளர் இயககம்
இஙகிலறாநது நறா்டறாளுமன்்ம் 1799இல் 
பகறாண்டுவநத கூடடுச்ெட்டம் என்் ‘பதறாழிலறாளர்கள் 
அறமப்்பறாகக் கூடுவறதத் தற்டபெயயும் ெட்டஙகள்’ 
(Combination Laws)  பதறாழிலறாளர்கள் ெஙகம் 
அறமப்்பறதத் தற்ட பெயதன. 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
பதறா்டக்கத்தில் லுடற்டடஸ் என்் இயக்கத்தினர் 
உருவறாயினர். இவர்கள் இயநதிரஙகளின் 
வருறகயறால் தமது வறாழவறாதறாரம் ்பறிய்பறாகும் என்் 
அச்ெத்தில் இயநதிரஙகறள அடித்துபநறாறுக்கித் 
தம் எதிர்ப்ற்பத் பதரிவித்தனர். பதறாழிலறாளர்கள் 
ெஙகம் அறமப்்பறதத் தற்டபெயயும் ெட்டம் 
1824இல் ரத்து பெயயப்்பட்டது. இருநதய்பறாதிலும் 
பதறாழிலறாளர்களறால் யதசிய அளவில் பதறாழிறெஙகம் 
அறமக்க முடியவில்றல. 1832இல் சீர்திருத்த 
மயெறாதறா பகறாண்டுவரப்்பட்டது. பெறாநதமறாகச் 
பெறாத்து றவத்திருநத நடுத்தர வர்க்கத்திறகு 
மடடுயம அச்ெட்டம் வறாக்குரிறம அளித்தது. இதனறால் 
விரக்தியுற் உறைக்கும் வர்க்கம் லடெக்கணக்கில் 
ஓரி்டத்தில் கூடித் தஙகள் யகறாரிக்றககள் 
அ்டஙகிய ஒரு ெறாெனத்றத உருவறாக்கி ்பல லடெம் 
ெக பதறாழிலறாளர்களின் றகபயறாப்்பம் ப்பற்து. 
இநத ெறாெனம் இஙகிலறாநது நறா்டறாளுமன்்த்தின் 
கீைறவயறான மக்கள் அறவயில் (House of 
Commons) தறாக்கல் பெயயப்்பட்டது. அதில் 
கூ்ப்்படடுள்ள யகறாரிக்றககறளத் பதறாழிலறாளர் 
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(பரனறால்ட ெயகறாதரர்கள் நிறுவனம்) தனது 
நிறுவனத்தின் மூலம் அதிக எண்ணிக்றகயில் 
வறாகனஙகறளத் தயறாரித்தறார். 

அக்கறால பரனறால்ட யமறாட்டறார் வறாகனஙகள்

1806இல் பிரறான்சில் யவளறாண்றம உற்பத்தியில் 
ஈடு்பட்ட மக்கள்பதறாறக 65.1 விழுக்கறா்டறாக 
இருநதது. 1896இல் இது 42.5 விழுக்கறா்டறாகக் 
குற்நதது. அயத கறாலகட்டத்தில் பதறாழில் 
துற்யில் யவறலவறாயப்புகளின் ்பஙகு 20.4 
விழுக்கறாடடில் இருநது 31.4 விழுக்கறா்டறாக 
அதிகரித்தது.

தஜர்மனியில்  த�ொழிற்புரட்சி
ஒரு பதறாழிறபுரடசி உருவறாவதறகுத் யதறவயறான 
இயறறக வளஙகள் பஜர்மனியில் இயல்்பறாகயவ 
அறமநதிருநதன. ெறார், ரூர், யமறகு றெயலசியறா, 
ெறாக்்ஸனி ஆகிய  ்பகுதிகளில் நிலக்கரிப் ்படிவுகள் 
இருநதன. எர்சிபிர்ஜ் , ேறார்ஸ் மறலகள், 
யமறகு றெயலசியறா ஆகிய இ்டஙகளில் இரும்பு 
கிற்டத்தது. 

ஆனறாலும் பஜர்மனியின் 
முன்யனற்த்துக்குப் ப்பரும் ெவறாலறாக அறமநதது 
இன்னமும் இலவெ உறைப்பு முற்பகறாண்்ட 
்பண்றணயடிறமமுற்யும் அதன் நிலஉற்டறம 
அடிப்்பற்டயிலறான ெமூக அரசியல் அறமப்பும், 
பதறாழில் பதறா்டஙகக் கற்டபிடிக்கப்்பட்ட கடுறமயறான 
உரிம முற்யும்தறான். பிபரமன், ேறாம்்பர்க் ஆகிய 
இரு ப்பரிய துற்முகஙகள்தறான் வ்டக்டலில் 
இருநத ்பறாதுகறாப்்பறான துற்முகஙகளறாகும். 
ஆனறால், இறவ அறனத்றதயும்வி்ட பஜர்மனியில் 
பதறாழிறபுரடசி ஏற்ப்ட மிக முக்கியமறான ெவறாலறாக 
அறமநதது அதன் அரசியல் அறமப்புதறான். 
1871ஆம் ஆண்டுக்கு முன்புவறர பஜர்மனி 

பகறாண்டு வநதறார். 
அவரது குடும்்பம் 
நிலக்கரிச் சுரஙகத்தில் 
நீரறாவி இயநதிரத்றதயும், 
இ ரு ம் ற ்ப ப் 
பிரித்பதடுப்்பதில்  துைறாவும் 
உறலறயயும் (puddling 
kiln) பிரறான்சில் அறிமுகம் 
பெயதது. 1860இல் 
பவண்்டல் குடும்்பத்தி்டம் 
்ப த் த றா யி ர த் து க் கு ம் 
யமற்பட்ட பதறாழிலறாளர்கள் 
்பணியமர்த்தப்்படடிருநதனர். வணிகத்றதப் 
்பலதுற்களுக்கு விரிவறாக்கம் பெயததன் மூலம்  
இருப்புப்்பறாறத அறமத்தல், கப்்பல் கடடுதல் ய்பறான்் 
மற் கனரகத் பதறாழில்கறளத் பதறா்டஙகினர்.

அல்ெறாஸ் மறாகறாணத்தின் முல்ேவுஸ் 
நகரம் இயநதிரம் பெயவதறகறான அச்சுகளறால் 
புகழப்பற்து. இதனறால் உலகின் ்பல 
்பகுதிகளிலிருநதும் வடிவறமப்்பறாளர்கள் 
இநநகருக்கு வநதனர். இநத அடித்தளத்றதப் 
்பயன்்படுத்தி முல்ேவுஸ் நிறுவனம் ்பல்துற்களில் 
விரிவற்டநது கனரகத் பதறாழில்களில் ஈடு்படடு 
முன்யனறாடி இயநதிரஙகளின் உற்பத்தியறாளரறாக 
உயர்நதது. பெயிண்ட-ெறாயமறாண்டில் இரும்பு 
உற்பத்தியில் முன்யனற்ம் ஏற்பட்டது. 1820இல் 
வறார்ப்பிரும்பிறனச் சுத்திகரிக்கும் பிரிடடிஷ் 
பதறாழில்நுட்பம் இநத நகரத்தில் ்பயன்்படுத்தப்்ப்டத் 
பதறா்டஙகியது.

1832இல் பிரறான்ஸ் நறாடடின் பெயின்ட 
இடியன் – ஆநதிரிஜியயறாக்ஸ் ஆகிய 
நகரஙகளிற்டயய முதல்  பிபரஞ்சு ரயில்்பறாறத 
தி்க்கப்்பட்டது.  பதறா்டர்நது ்பல்யவறு ்பகுதிகளில் 
எண்ணற் ரயில்்பறாறதகள் அறமக்கப்்பட்டன. 
19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வறாகன 
உற்பத்தியில் பிரறான்ஸ் முன்யனறாடி நறா்டறாக 
வளர்நதது. பிரறான்ஸ் நறாடடில் இன்்ளவும் 
புகழப்பற் வறாகன நிறுவனஙகளறாகத் திகழும் 
இரு நிறுவனஙகள் 1891இல் பதறா்டஙகப்்பட்டறவ 
என்்பது குறிப்பி்டத்தக்கது. அர்மறான் பியூகறாட 
நிறுவனம், முதல் கட்ட வறாகனஙகறள உற்பத்தி 
பெயதது.  1898இல் லூயி பரனறால்ட என்்பவர் 
நறான்கு ெக்கர வறாகனத்றத உருவறாக்கினறார். 
பதறா்டர்நது பெறாறெடப்ட பரனறால்ட ஃப்பபரர்ஸ் 

பிரறான்ஸ்வறா டி 
பவண்்டல்
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ய்பறாடடிகறளக் கடடுப்்படுத்தவும் விறல உயர்றவத் 
தக்கறவக்கவும் உற்பத்தியறாளர்கள் அல்லது 
விநியயறாகிப்்பறாளர்கள் ஏற்படுத்திக்பகறாள்ளும் 
கூட்டறமப்ய்ப கறார்ப்டல் ஆகும்.

பஜர்மனியில் பதறாழிறபுரடசி 
உருவறாவதிலும் பஜர்மனி ஒயர நறா்டறாக 
ஒருஙகிறணவதிலும்  இருப்புப்்பறாறதகள் ப்பரிதும் 
உதவின. 1835 டிெம்்பரில் நியூபரம்்பர்க், ஃ்பர்த் 
நகரஙகளுக்கிற்டயய முதல் இருப்புப்்பறாறத 
அறமக்கப்்பட்டது.   இருப்புப்்பறாறதகள் 
அறமப்்பதில் தனியறார் துற் முன்முயறசி 
எடுத்தது. ஆனறால், மூலதனப் ்பற்றாக்குற் 
எழுநதய்பறாது அரெறாஙகம் தறலயிடடு உதவியது. 
சில ்பகுதிகளில் இருப்புப்்பறாறத அறமக்கும் 
்பணி யதசியமயமறாக்கப்்பட்டது. பிரஷ்யறாவில்  
இருப்புப்்பறாறதகறள ஒருஙகிறணக்கும்  
்பணிறய அரயெ முன்முயறசி எடுத்து, தனியறார் 
நிறுவனஙகளு்டன் இறணநது பெயல்்படுத்தியது. 
1842இல் இருப்புப்்பறாறத அறமக்கும் 
திட்டத்திறபகன்ய் ரயில்யவ நிதி எனத் தனி நிதி 
உருவறாக்கப்்பட்டது. பிரஷ்யறாவில் ஒருஙகிறணநத 
இருப்புப்்பறாறத றமயமறாக ப்பர்லின் நகரம் 
உருவறானது. யஜறால்யவபரயன் ஒன்றியத்தின் 
உறுப்பு நறாடுகள் இருப்புப்்பறாறதகளறால் 
இறணக்கப்்பட்டதறால் வணிக, வர்த்தக 
ந்டவடிக்றககள் தீவிரமற்டநதன. 

நீரறாவி இயநதிரப் ்பயன்்பறாட்டறால் 1837இல் 
419 ஆக இருநத பிரஷ்ய பதறாழிறெறாறலகளின் 
எண்ணிக்றக  1849இல் 1,444 ஆக உயர்நதது. 
1820இல் ்பத்து இலடெம் ்டன்களறாக இருநத 
நிலக்கரி உற்பத்தி, அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் 
அறு்பது இலடெம் ்டன்களுக்கும் அதிகமறாக 
உயர்நதது. 1810இல் 46,000 ்டன்களறாக இருநத 
இரும்பு உற்பத்தி, 1850 வறாக்கில் 5,29,000 
்டன்களறாக அதிகரித்தது. 1850இல் 3,638 றமல் 
நீளமறாக இருநத ரயில்்பறாறத 1870இல் 11,600 
றமல் நீளமறாக அதிகரித்தது.

இறுதியறாக 1871இல் பஜர்மறானிய அரசுகள் 
ஒன்்றாக இறணநது ஒயர  பஜர்மனி உருவறானது. 

என்்பது எண்ணற் பஜர்மறானிய அரசுகளறால் 
உருவறாக்கப்்படடிருநதது. அவறறில் பிரஷ்யறா மிகப் 
ப்பரிய அரெறாகும்.

முக்கிய உற்பத்தி நகரஙகள், நிலக்கரிச் 
சுரஙகஙகள், வணிகத்த்டஙகள் ஆகியவறற்ப் 
பிரஷ்யறா கடடுப்்படுத்தியது. பிரஷ்யறாவின் பதறாழில் 
வளர்ச்சி, ப்பறாருளறாதறார மீடசி ஆகியவறறில் அரசு 
பெயல்தி்ன் மிக்க ்பஙகு வகித்தது. பநப்ய்பறாலிய 
கறாலகட்டத்துக்குப் பின்னர்  பிரஷ்யறா ஒரு புதிய 
வரிவிதிப்பு முற்றய உருவறாக்கியது. இதன்்படி, 
அருகில் அறமநத பஜர்மறானியப் ்பகுதிகறள 
உள்ள்டக்கிய ‘யஜறால்பவபரயன் சுஙக ஒன்றியம்’ 
என்் அறமப்பு உருவறாக்கப்்படடு, இ்க்குமதி 
பெயயப்்படும் உற்பத்திப் ப்பறாருள்கள், க்டல்க்டநத 
கறாலனி நறாடுகளிலிருநது வரும் ப்பறாருள்கள் 
ஆகியனவறறுக்கு வரி விதிக்கப்்பட்டது. 
அயதயநரம், பஜர்மறானியப் ்பகுதிகளுக்கு இற்டயில் 
சுதநதிரமறான வணிகம் அனுமதிக்கப்்பட்டது. இநத 
ந்டவடிக்றககளறால் ெநறதகள் விரிவற்டநதன. 
அத்து்டன் மூலப் ப்பறாருள்களுக்கறான புதிய 
வளஙகள் கண்்டற்டயப்்பட்டன. யஜறால்பவபரயன் 
ஒன்றிய ஏற்பறாடு இல்லறாமல் ஒன்று்பட்ட 
பஜர்மனி உருவறாக்கமும் பதறாழில்மயமறாக்கமும் 
உருவறாகியிருக்க வறாயப்பில்றல. 

யஜறால்பவபரயன் தவிர நிதி நிறுவனஙகளும் 
கூட்டறமப்புகளும் (கறார்ப்டல்) பிரஷ்யறா மறறும் 
பி் பஜர்மறானிய அரசுகளின் நறாடுகளிலும் 
உருவறாக்கப்்படடு  பதறாழில் வளர்ச்சிக்கு 
உதவின. வஙகிகள், புதிய நிறுவனஙகளுக்கு 
மூலதனமும் முதலீடுகளும் தநதன. மறு்பக்கத்தில் 
கறார்ப்டல் என்்றைக்கப்்படும் கூட்டறமப்புகள் 
்பறாதுகறாப்ற்பயும்  நிறலத்த தன்றமயும் 
அளித்தன. பிரிட்டன், அபமரிக்கறா ய்பறான்் 
நறாடுகளில் இத்தறகய கறார்ப்டல்கள் அவறறின் 
ய்பறாடடிக்கு எதிரறான மறறும் நியறாயமற் வணிக 
நற்டமுற்களுக்கறாக   பவறுக்கப்்பட்டன. ஆனறால், 
கறார்ப்டல்கள் சிறு பதறாழில்களின் வளர்ச்சிக்கு 
உதவுவறத பஜர்மறானியர்கள் கண்்டனர். 
அறவ  சில யநரஙகளில் லறா்பமற், சுயஅழிவிறகு 
இடடுச்பெல்லும்  விறலப்ய்பறாடடியிலிருநது 
்பறாதுகறாத்தன. விறல ஏற்இ்க்கம், அநநியப் 
ய்பறாடடியின் வருறக ஆகியவறறிலிருநதும் 
்பறாதுகறாப்பு வைஙகின.
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ஏறபகனயவ  ஒரு ஜவுளி ஆறல பதறா்டஙகித் 
யதறாற்வர்.  பிபரௌன் இவறர யவறலக்குச் 
யெர்த்துக்பகறாண்்டதும் அவரது ஆறல 1793இல் 
மீண்டும்  இயஙகத் பதறா்டஙகியது. அபமரிக்க 
நறாடுகளில் நீரறாற்லின் மூலம் இயஙகிய 
முதல் ஜவுளி ஆறல அதுதறான். 1800 வறாக்கில், 
சியலட்டரின் துணி ஆறலயிறனக் கண்டு யமலும் 
்பல பதறாழில்முறனயவறார்கள் துணி ஆறலகள் 
பதறா்டஙகி வளமற்டநதனர். சியலட்டரின் 
பதறாழில்நுட்பம் யமலும் யமலும் புகைற்டநதது. 
அபமரிக்க அதி்பர் ஆண்டரூ ஜறாக்ென், சியலட்டறர 
”அபமரிக்கத் பதறாழிறபுரடசியின் தநறத” என்று 
புகழநதறார்.

ஆண்டரூ ஜறாக்ென்ெறாமுயவல் சியலட்டர்

19ஆம் நூற்றாண்டில் அபமரிக்கறா புதிய 
பதறாழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகள் உருவறாக்குவதில் 
முறனநதது. ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன் என்்பவர் ேடென் 
நதியில் நீரறாவிப் ்ப்டகுப் ய்பறாக்குவரத்திறனத் 
பதறா்டஙகினறார். ெறாமுயவல் யமறார்ஸ் தநதிறயக் 
கண்டுபிடித்ததும், எலியறாஸ்  யேறாயவ றதயல் 
இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்ததும் அபமரிக்க 
உள்நறாடடுப்ய்பறாருக்கு (1860–1865)  முன்னர் 
நிகழநதறவ ஆகும். 

1846இல் எலியறாஸ் யேறாயவ என்் 
அபமரிக்கர் துணி றதக்கும் ‘றதயல் 
இயநதிரத்றத‘க் கண்டுபிடித்தறார். துணிகறள 
பவண்றமயறாக்குவது , ெறாயமிடுவது , அச்சிடுவது 
ய்பறான்் புதிய முற்களின் கண்டுபிடிப்புகளறால் 
19ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் ்பறாதியில் ்பல்யவறு 
நி்ஙகளில் துணிகறளத் தயறாரிக்க முடிநதது.

உள்நறாடடுப் ய்பறாருக்குப் பி்கு 
பதறாழில்மயமறாதல் மிகவும் தீவிரமற்டயத் 
பதறா்டஙகியது. 1869இல் கண்்டஙகறள 
இறணக்கும் முதல் ரயில்்பறாறத அறமக்கப்்பட்டது. 

இறதத் பதறா்டர்நது 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதிக்குள் மிகப் ப்பரிய பதறாழில்மயநறா்டறாக  
பஜர்மனி உருவறாகி, பதறாழில்மயமறானதில் 
பதறாழிறபுரடசி யதறான்றிய இ்டமறான இஙகிலறாநறதப்  
பின்னுக்குத்  தள்ளி,  அபமரிக்கறாவிறகுப் ய்பறாடடியறாக 
உருபவடுத்தது. மின்ப்பறாருள் உற்பத்தியில் 
சீபமன்ஸ் ய்பறான்் நிறுவனஙகளுக்கு வறாயப்பு 
வைஙகப்்பட்டது. ப்பறாட்டறாசியம் உப்பு, ெறாயஙகள், 
மருநதுப்ப்பறாருள்கள், பெயறறக இறைகள் ய்பறான்் 
யவதிப்ப்பறாருள்கள் உற்பத்தியில் பஜர்மனி 
தறலசி்நது விளஙகியது.  யவதிப்ப்பறாருள் 
துற்யில் ய்பயர், பேஸ்ட  ய்பறான்் பஜர்மன் 
நிறுவனஙகள் தறலறம தறாஙகின. வறாகனத் 
பதறாழிலிலும் பஜர்மனி ஒரு முன்னணி நறா்டறாக 
விளஙகியது. உலகம் முழுவதிலும் பஜர்மனியின் 
ப்டயம்லர், ப்பன்ஸ் ஆகிய வறாகனஙகள் மிகப் 
புகழப்பறறிருநதன.

ப்டயம்லர் நிறுவனம்

2.4  அதமரிககொவில் இரண்டொவது 
த�ொழிற்புரட்சி

உ்டலுறைப்பிலிருநது பதறாழில்நுட்பம் மறறும் 
இயநதிரம் ெறார்நத உற்பத்திக்கு மறாறியது 
அபமரிக்கத் பதறாழிறபுரடசியின் பதறா்டக்கமறாகும். 
இஙகிலறாநறதச் யெர்நத ெறாமுயவல் சியலட்டர் 
்பத்து வயதிலிருநது ஜவுளி ஆறலகளில் 
்பணியறாறறி  ஒரு ஆறலறய நிர்வகிக்கும் 
அளவுக்கு  அனு்பவம்  ப்பறறிருநதறார்.  
அபமரிக்கர்கள் புதிய பதறாழில்நுட்பஙகளில் 
ஆர்வம் கறாடடுகி்றார்கள் என்று யகள்விப்்பட்ட 
அவர், 1789இல்  அபமரிக்கறாவின் நியூயறார்க்கில் 
ெட்டவியரறாதமறாகக் குடியயறினறார். யரறாடஸ் தீவின் 
புகழப்பற் பதறாழிலதி்பர் யமறாெஸ் பிபரௌன்  
என்்பவரி்டம் யவறலவறாயப்பு யகட்டறார்.  இவர் 
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மறாறுவறதத் பதறாழிறபுரடசி விறரவு்படுத்தியது. 
நகர்ப்பு்ஙகளில் யவறலவறாயப்புகள் 
உருவறாவறதக் கண்ணுற் ்பண்றணகளில் 
வளர்நத இறளஞர்கள், நகரஙகறள யநறாக்கி 
இ்டம் ப்பயர்நதனர்.  இயத ய்பறால ஐயரறாப்பிய 
நறாடுகளிலிருநதும் லடெக்கணக்கறாயனறார் இ்டம் 
ப்பயர்நதுவநதனர். இவவறாறு நகரஙகளில் 
குடியயறிய மக்களுக்கு வீடடுவெதி அளிப்்பது 
சிக்கலறானது. இநதப் புதிய பதறாழிலறாளர்கள் 
நகர்ப்பு்க் குடிறெப் ்பகுதிகளில்  வறாழநதறார்கள்.  
பதருக்களில் தி்நதபவளி ெறாக்கற்டகள் ஓடின; 
குடிநீர் விநியயறாகம் ய்பறாதுமறானதறாய இல்றல; 
இதனறால் பதறாறறுயநறாயகள் ்பரவின.

2.5  உலழககும் வர்ககப் 
பபொரொட்டஙகள்

பதறாழிறெறாறலகளில் நிலவிய யமறாெமறான 
்பணிச்சூைல், நீண்்ட யவறலயநரம், குற்நத கூலி, 
ப்பண்களும் குைநறதகளும் சுரண்்டப்்பட்டறம 
ஆகியன பதறாழிறெஙகஙகள் உருவறாக வழிவகுத்தன. 
அபமரிக்கறாவில் உள்நறாடடுப் ய்பறாருக்குப் பின்னர், 
பதறாழிலறாளர்கள்  யவறலநிறுத்தஙகளில் 
ஈடு்பட்டனர். அவறறுள் 1877இல் பவடித்த 
இருப்புப்்பறாறதத் பதறாழிலறாளர்களின் மறாப்பரும் 
யவறலநிறுத்தம் ப்பரும் நிகழவறாக அறமநதது. 
நீடித்த ப்பறாருளறாதறார மநதம் கறாரணமறாக ஊதியம் 
குற்க்கப்்பட்டறதத் பதறா்டர்நது இநத யவறல 
நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. யமறகு பவர்ஜீனியறாவில் 
பதறா்டஙகிய இநத யவறலநிறுத்தம் 45 
நறாடகளியலயய யமலும் மூன்று மறாநிலஙகளுக்குப் 
்பரவியது.  முதலறாளிகளின் அடியறாடகள், யதசியப் 
்பறாதுகறாப்புப்்பற்ட, இரறாணுவம், கூலிப்்பற்டகள் 
ஆகியனவறற்க் பகறாண்டு இநதப் ய்பறாரறாட்டம் 
நசுக்கப்்பட்டது.

1877இல் இருப்புப்்பறாறதத் பதறாழிலறாளர்களின் 
யவறலநிறுத்தம்

இது மக்கள் ய்பறாக்குவரத்து, ெரக்குப் 
ய்பறாக்குவரத்து, மூலப்ப்பறாருடகறள எடுத்து 
வருதல் ஆகியனவறறுக்குப் ்பயன்்பட்டது. இதன் 
விறளவறாக அபமரிக்கறாவில் எதிர்்பறாரறாவண்ணம் 
நகரமயமறாக்கமும் எல்றல விரிவற்டதல்களும் 
நிகழநதன. 1860 முதல் 1900 வறரயறான  
கறாலகட்டத்தில் மடடும் உலகின் ்பல ்பகுதிகளிலிருநது 
1 யகறாடியய 40 இலடெம் மக்கள் அபமரிக்கறாவுக்குப் 
புலம் ப்பயர்நது, ்பல்யவறு வறகயறான 
பதறாழிறெறாறலகளிலும் யவறல ்பறார்த்தனர். தறாமஸ் 
ஆல்வறா எடிென் மின்விளக்கு  கண்டுபிடித்தறம 
(1879), அபலக்ெறாண்்டர் கிரேறாம்ப்பல் பதறாறலய்பசி 
கண்டுபிடித்தறம (1885) ஆகிய நிகழவுகள் முழு 
உலறகயும் அற்டயறாளம் கறாணமுடியறாத அளவிறகு 
மறாறறின.

அபமரிக்கறாவின் 
ப்பரிய அளவிலறான 
முதல் கனரக எஃகு 
உற்பத்தி ஆண்டரூ 
கறார்யனகி என்்பவரறால் 
ப த றா ்ட ங க ப் ்ப ட ்ட து . 
இ ரு ம் பு க் க றா ன 
மூ ல ப் ப ்ப றா ரு ட க ற ள 
வைஙகிய சுரஙகஙகள், 
உற்பத்தி ஆறலகள், இறுதித் தயறாரிப்்பறான 
இரும்புத்தகடுகறள உருவறாக்கும் பவப்்ப உறலகள், 
உற்பத்திப் ப்பறாருள்கறள எடுத்துச்பெல்லும் 
ரயில்்பறாறதகள், கப்்பல் ய்பறாக்குவரத்து என 
ஒவபவறான்ற்யும் விறலக்கு வறாஙகி, எஃகு 
உற்பத்தியின் ஒவபவறாரு கட்டத்றதயும் 
தனது ஆதிக்கத்தின் கீழக்பகறாண்டுவநதறார்.  
ஜறான் டி. ரறாக்ஃப்பல்லர் என்்பவர் ்பல ப்பரிய 
பதறாழிறெறாறலகறள இறணத்து அ்க்கட்டறள 
ஒன்றிறன நிறுவினறார். அவரது  ஸ்்டறாண்்டர்ட 
ஆயில் டிரஸ்ட அத்துற்யின் 90 விழுக்கறாடடிறன 
ஏகய்பறாகமறாக்கி, ய்பறாடடிறயக் குற்த்தது. 
இத்தறகய ஏகய்பறாகம் சிறிய நிறுவனஙகறளப் 
்பறாதித்து அவறறுக்கு அச்சுறுத்தலறாக விளஙகியது. 
அபமரிக்க அரசும் ரயில்்பறாறதகள் அறமப்்பதறகறான 
நிலஙகள் வைஙகி பதறாழில் வளர்ச்சிறய 
ஆதரித்தது்டன் அபமரிக்க நிறுவனஙகளுக்கு 
அநநியப் ய்பறாடடியிலிருநது ்பறாதுகறாப்பும் அளித்தது.

ஒரு கிரறாமப்பு் ெமூகமறாகத் 
திகழநத அபமரிக்கறா, நகர்ப்பு்ச்  ெமூகமறாக 

ஜறான் டி. ரறாக்ஃப்பல்லர்
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இநதியறாவில் முதன்முதலில் பதறாழிலறாளர் 
தினம் 1923இல் யம 1 அன்று பென்றனயில் 
திருவல்லிக்யகணிக்  க்டறகறரயில் 
பகறாண்்டறா்டப்்பட்டது .  இக்பகறாண்்டறாட்டம் 
இநதிய விவெறாயத் பதறாழிலறாளர் கடசிறயத் 
பதறா்டஙகியவரும் இநதியக் கம்யூனிஸ்ட கடசியின் 
பதறா்டக்ககறாலத் தறலவர்களில் ஒருவருமறான 
சிஙகறாரயவலரறால் ஏற்பறாடு பெயயப்்பட்டது.

பென்றனக் க்டறகறரயிலுள்ள  
உறைப்்பறாளர் சிறல

பே மொர்கதகட் படுதகொலை
சிகறாயகறாவின் யே மறார்க்பகட 
ெதுக்கத்தில் 1886 யம மறாதம் 
4ஆம் யததி ஒரு பதறாழிலறாளர்  
ஆர்ப்்பறாட்டம் ந்டநதது . 
நறாபளறான்றுக்கு எடடு மணியநர 
யவறல யகறாரிக்றகறய 
முன்றவத்து அறமதியறாகத் பதறா்டஙகிய  
இக்கூட்டத்தில் கறாவல்துற் ்பல சுறறுகள் துப்்பறாக்கிச் 
சூடு ந்டத்திப் ்பலறரச் சுடடுக் பகறான்்து. யே மறார்க்பகட 
தியறாகிகளுக்கு மரியறாறத பெலுத்தும் விதமறாக 
யம 1ஆம் நறாள் இன்்ளவும் ெர்வயதெ பதறாழிலறாளர் 
நறாளறாகக் (யம தினம்) கற்டபிடிக்கப்்படுகி்து. 

யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறல

2.6  த�ொழிற்புரட்சிக கொைகட்டததின் முககியக கண்டுபிடிப்புகள்
கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்தவர் ஆண்டு

ஊது உறல (இரும்பு மறறும் எஃகு) ஆப்ரேறாம் ்டறார்பி 1709

நீரறாவி இயநதிரம் தறாமஸ் நியூயகறாமன் 1712

்ப்க்கும் நறா்டறா (ஜவுளி) ஜறான் யக 1733

யமம்்படுத்தப்்பட்ட ்டறார்பி முற் (இரும்பு மறறும் 
எஃகு)

ஜறான் ஸ்மீட்டன் 1760

இயநதிர நூறபுக் கருவி (ஜவுளி) யஜம்ஸ் ேர்க்ரீவஸ் 1764

நூறபு நீர்ச்ெட்டகம் (ஜவுளி) ரிச்ெர்ட ஆர்க்றரட 1769

நியூயகறாமனின் நீரறாவி இயநதிர மறுவடிவறாக்கம் யஜம்ஸ் வறாட 1769

ஸ்பின்னிங மியூல் (ஜவுளி) ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன் 1779

விறெத்தறி (ஜவுளி) எடமண்ட கறார்டறரட 1785

்பருத்தியிலிருநது பகறாடற்ட நீக்கம் (ஜின்) (ஜவுளி) எலி விடனி 1793

கறாறறுப் ்பம்பு (சுரஙகஙகளில்) ஜறான் ்பண்டில் 1807
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விடடு யவறி்டம் எடுத்துச்பெல்ல ய்பறாக்குவரத்துத் 
தீர்றவ பெலுத்த யவண்டும் என்று இநதிய 
பநெவறாளர்கள் மீது கடும் சுறமறயத் திணித்தனர். 
அடுத்து, இஙகிலறாநதின் பதறாழிறெறாறலகளுக்குத்  
யதறவப்்படும் வணிகப் ்பயிர்கறள மடடும் 
ெறாகு்படி பெயய வறபுறுத்தினர். ஏறபகனயவ 
இநதியறாவிலிருநத  கடடுமறானஙகறளப் 
்பயன்்படுத்தி இநதியறாவில் ஒரு பதறாழிறபுரடசிறய 
ஆஙகியலயர் ஏற்படுத்தியிருக்கலறாம். ஆனறால் 
திட்டமிடய்ட அக்கடடுமறானஙகறள இஙகிலறாநதின் 
பதறாழிறெறாறலகளில் உற்பத்தி பெயயப்்பட்ட 
்பருத்தி ஆற்டகறள இநதியச் ெநறதகளில் 
குவித்து அழித்தனர். றகத்தறியில் பநயயப்்பட்ட 
்பருத்தி ஆற்டகளுக்கறான ெநறத இைப்்பறால் 
இநதியறா ்பண்ற்டய உற்பத்தித் துற்யில் வகித்து 
வநதிருநத இ்டத்றத  இைநது மூலப்ப்பறாருள்கறள 
ஏறறுமதி பெயயும் நறா்டறாக மடடுயம மறாறியது. 

19ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் கறால் 
்பகுதியில் ்டறாக்கறா மஸ்லின் துணி இஙகிலறாநதுக்கு 
ஏறறுமதி பெயவது நிறுத்தப்்பட்டது. யமலும் 
அபமரிக்கப் ய்பறாடடியின் கறாரணமறாக, 
இநதியறாவிலிருநது  பெயயப்்பட்ட கச்ெறாப் ்பருத்தி 
ஏறறுமதியும் ்படிப்்படியறாகச் ெரிநதது. பிரிட்டன் 
துணி ஆறலகளில் உற்பத்தியறான துணிகள் 
இநதியச் ெநறதகளில் குற்வறான விறலக்கு 
விறகப்்பட்டறமயறால் இநதிய பநெவறாளர்கள்  
யவறலயறறுத் தஙகள் வறாழவறாதறாரத்றத இைநது 
உணவுக்கும் வழியற்வர்களறாயினர். 

2.7  இந்தியொவில் த�ொழிற்புரட்சியின் 
�ொககம் 

18ஆம் நூற்றாண்டின் இற்டப்்பகுதிவறர 
இஙகிலறாநது ஒரு யவளறாண்றம நறா்டறாகத்தறான் 
இருநதது . அயத யநரத்தில்  இநதியறா 
யவளறாண்றமக்கறாக மடடுமல்லறாமல் அதன் 
மிகச் சி்நத உற்பத்திப்ப்பறாருள்களுக்கறாகவும்  
அறியப்்படடிருநதது. 18ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் 
கறால் ்பகுதியில் இஙகிலறாநதில் குவிக்கப்்பட்ட 
இநதியப் ்பருத்திஇறைத் துணிகளுக்கும் 
்படடு  ஆற்டகளுக்கும்  தற்டவிதித்தும் 
இஙகிலறாநதில்  ெட்டம்  இயற்ப்்பட்டது .  
கறாரணம், ஜறான் யக என்்பவரறால் ்ப்க்கும் 
நறா்டறா கண்டுபிடிக்கப்்பட்டறதத் பதறா்டர்நத 30 
ஆண்டுகளில் ேர்கிரீவஸ், ஆர்க்றரட, கிரறாம்ப்்டன் 
ஆகியயறார் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகளறால் 
நூறபு, பநெவுத் பதறாழில் ஆகியன இஙகிலறாநதில் 
ப்பரும் வளர்ச்சியற்டநதிருநதன. வஙகத்தில் ஒரு 
பிரயதெ அரெறாகக் கறாலூன்றிய ஆஙகியலயரறால் 
வஙகம் , கர்நறா்டகம் ஆகிய ்பகுதிகளில் 
பகறாள்றளயடிக்கப்்பட்ட பெல்வயம இஙகிலறாநதில் 
பதறாழிறபுரடசிக்குத் யதறவயறான முதலீடற்ட 
வைஙகி அறத பவறறி ப்ப் றவத்தது. வஙகத்றதச் 
யெர்நத பநெவறாளர்கள் கிைக்கிநதியக் கம்ப்பனி 
அதிகறாரிகள் மறறும் அவர்களின் எபஜண்டு 
கரஙகளில் சிக்கிப் ப்பரும் துன்்பத்துக்கு ஆளறாயினர். 
அவரகள் முதலில், உற்பத்திப் ப்பறாருள்கறள  ஓரி்டம் 

்பஃபிங ப்டவில் – முதல் நீரறாவி ரயில் என்ஜின் ரிச்ெர்ட டரித்விக் 1801

தி புடெர் – ரயில் என்ஜின் ஜறார்ஜ் ஸ்டீஃ்பன்்ஸன் 1814

சுரஙகப் ்பறாதுகறாப்பு விளக்கு ேம்ப்ரி ய்டவி 1815

றதயல் இயநதிரம் எலியறாஸ் யேறாயவ 1846

தநதி – யமறார்ஸ் யகறாட (தகவல் பதறா்டர்பு) ெறாமுயவல் யமறார்ஸ் 1844

குற்நத பெலவிலறான எஃகு தயறாரிக்கும் முற் பேன்றி ப்பஸ்ஸிமர் 1856

பதறாறலய்பசி அபலக்்ஸறாண்்டர் கிரேறாம் ப்பல் 1876

கம்பியில்லறாத் தகவல்பதறா்டர்பு மறார்க்யகறானி 1899

ஒளிரும் மின்விளக்கு தறாமஸ் ஆல்வறா எடிென் 1888
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்பதிவு பெயதுள்ளறார். ்பல லடெம் மக்கள் 
்பஞ்ெத்தறால் மடிநதனர். ்பஞ்ெத்தறால் ெறாக விரும்்பறாத 
லடெக்கணக்கறான இநதிய விவெறாயிகளும் 
றகவிறனத் பதறாழிலறாளர்களும் தறாயநறாடற்ட 
விடடு பவளியயறி  இஙகிலறாநதின் கறாலனி 
நறாடுகளின் மறலத்யதறாட்டஙகளில் யமறாெமறான 
்பணி மறறும் வறாழும் சூைல்களில் அடிறமகளறாய, 
ஒப்்பநதக் கூலிகளறாய வறாை யநர்நதது. 

மதுறர ஆடசியர் அளித்த ஓர் அறிக்றகயில் 
சுமறார் 5,000 றகத்தறி பநெவுக் குடும்்பத்தினர் 
ஒரு யவறள உணவுகூ்டக் கிற்டக்கறாமல் 
அவதியுறுவதறாகப் ்பதிவு பெயதுள்ளறார். 
திருபநல்யவலி ்பகுதி பநெவறாளர்கள் தமது 
“வறாழவறாதறாரஙகள் அழிநதுய்பறானதறாலும் 
ெறாதி அறமப்பு யவறு பதறாழில்களில் ஈடு்ப்ட 
அனுமதிக்கறாததறாலும்” துன்்பப்்பட்டதறாகத் 
திருபநல்யவலி மறாவட்ட ஆடசியர் அக்கறாலத்தில் 

பொடச்சுருககம்
�	பதறாழிறபுரடசியின் முக்கியப் ்பண்புகள் ்படடியலி்டப்்படடுள்ளன
�	பதறாழிறபுரடசி முதன்முதலறாக இஙகிலறாநதில் யதறான்றியதறகறான கறாரணஙகள் விளக்கப்்படடுள்ளன
�	ஜவுளி உற்பத்தியில் வளர்ச்சி ஏற்படுவதறகு வழியகறாலிய கண்டுபிடிப்புகள் விவறாதிக்கப்்படடுள்ளன
�	இரும்பு மறறும் எஃகின் ்பயன்்பறாடு அறனத்துவறகத் பதறாழில்கறளயும் இயநதிரமயமறாக்கியதும், 

அதனறால் ய்பறாக்குவரத்து, தகவல் பதறா்டர்புத் துற்களில் ஏற்பட்ட அதியவக வளர்ச்சியும் 
விவரிக்கப்்படடுள்ளன

�	பதறாழிறபுரடசியறானது சுறறுச்சூைல் மீதும் மக்களின் வறாழக்றக நிறலகள் மீதும் ஏற்படுத்திய தறாக்கம் 
யகறாடிடடுக் கறாட்டப்்படடுள்ளது

�	பதறாழிறபுரடசி பிரறான்ஸ், பஜர்மனி, அபமரிக்கறா ஆகிய நறாடுகளுக்குப் ்பரவியறம விரிவறாக 
விளக்கப்்படடுள்ளது

�	ய்பறாரறாட்டஙகள் மறறும் தியறாகஙகள் மூலயம உறைக்கும் வர்க்கத்தின் உரிறமகள் ப்ப்ப்்பட்டன 
என்்பறத உணர்த்தும் ப்பறாருடடு, பதறாழிலறாளர் இயக்கஙகள், அவறறின் மீது அபமரிக்க அரசு 
யமறபகறாண்்ட அ்டக்குமுற் ஆகியறவ மீது தனிக்கவனம் பெலுத்தப்்படடுள்ளது

பயிற்சி
 I சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடுக்கவும்
 1. நீரறாவி ்ப்டகுப் ய்பறாக்குவரத்துச் 

யெறவறய நிறுவியவர் யறார்?
  அ) ஆர்க்றரட
  ஆ) ெறாமுயவல் கிரறாம்ப்்டன்
  இ) ரறா்பர்ட ஃபுல்்டன்
  ஈ) யஜம்ஸ் வறாட

 2. மறான்பெஸ்்டர் நகரம் ஏன் 
ஜவுளி உற்பத்திக்கு உகநத இ்டமறாகப் 
கருதப்்பட்டது?

  அ) நிலம் கிற்டக்கப் ப்பற்றம
  ஆ)  மிகுநத மனித வளம்
  இ) நல்ல வறாழக்றகச் சூைல்
  ஈ) குளிர்ச்சியறான தட்பபவப்்ப நிறல

 3. றதயல் இயநதிரத்றதக் கண்டுபிடித்தவர் 
யறார்?

  அ) எலியறாஸ் யேறாயவ
  ஆ) எலி- விடனி

  இ) ெறாமுயவல் கிரறாம்்டன்
  ஈ) ேம்ப்ரி ய்டவி

 4. நீரறாவி இயநதிரத்றத பிரறான்சில் 
அறிமுகம் பெயத குடும்்பம் எது?

  அ) டி பவண்ப்டல்  ஆ) டி ஹிண்்டல்
  இ) டி ஆர்மன் ஈ) டி ரினறால்ட
 5. சியலட்டறர அபமரிக்கக் பதறாழில் 

புரடசியின் தநறத என அறைத்தவர் 
யறார்?

  அ) எப்.டி. ரூஸ்பவல்ட
  ஆ) ஆண்டரூ யஜக்ென் 
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  இ) வின்ஸ்்டன் ெர்ச்சில்
  ஈ) உடயரறா வில்ென்

 6. கீழக் கறாண்்பனவறறில் எது யே 
மறார்க்பகட நிகழச்சியின் நிறனவுநறாளறாகக் 
கற்டபிடிக்கப்்படுகி்து?

  அ) சுதநதிர தினம் 
  ஆ) உைவர் தினம்
  இ) உறைப்்பறாளர் தினம்
  ஈ) தியறாகிகள் தினம்
 7. எஙகு யஜறால் பவபரயன் சுஙக ஒன்றியம் 

உருவறாக்கப்்பட்டது?
  அ) இஙகிலறாநது ஆ) பஜர்மனி
  இ) பிரறான்ஸ் ஈ) அபமரிக்கறா
 8. பிரறான்சில்  முதல்  யமறாட்டறார் 

வறாகனஙகறள உற்பத்தி பெயதவர் 
யறார்?

  அ) லூயி பரனறால்ட
  ஆ) ஆர்மறாண்ட பீயுஜ்கறாட
  இ) தறாமஸ் ஆல்வறா எடிென்
  ஈ) பமக் ஆ்டம்

 9. எக்கண்டுபிடிப்பு ்பருத்தியிலிருநது 
பகறாடற்டகறளப் பிரித்தது?

  அ) உருட்டறாறலகள்
  ஆ) ்பஞ்சுக் கற்டெல் இயநதிரம்
  இ) ஸ்பின்னிங மியூல்
  ஈ) இயநதிர நூறபுக் கருவி

 10. கீழக்கறாண்்பனவறறில் எது இரும்ற்ப 
உருக்குவதறகறாக முறகறாலத்தில் 
்பயன்்படுத்தப்்பட்டது?

  அ) கறகரி ஆ) கரி
  இ) வி்கு ஈ) கறாகிதம்

 II த்காடிடை இைங்கடை நிரப்புவும்
 1. _______ இஙகிலறாநதில் ஆ்டவர்க்கு 

வறாக்குரிறம யகறாரியது.
 2. ________ உலகம் முழுவதும் 

ெறாறலகள் அறமக்கப்்படும் முற்றய 
மறாறறியறமத்தது.

 3. விறரவறாகவும் குற்நத பெலவிலும் 
எஃறக உற்பத்தி பெயயும் முற்றய 
________ கண்டுபிடித்தறார்.

 4. வி ஞ் ஞ றான  ய ெ றாெ லி ்ஸத் ற த 
முன்றவத்தவர் ______ ஆவறார்.

 5. பஜர்மனியில் முதல் இருப்புப்்பறாறத 
______ ஆண்டில் இயக்கப்்பட்டது.

 III ்�ாருத்து்க
 1. ப்பன்ஸ் - அபமரிக்கறா
 2. ்பறாதுகறாப்பு விளக்கு - லூயி பரனறால்ட
 3. நறான்கு ெக்கர  - ேம்்பரி ய்டவி 

வறாகனம்
 4. மறாப்பரும் ரயில்யவ  - லஙகறாறையர் 

ஊழியர் ய்பறாரறாட்டம்   
 5. நிலக்கரி வயல் - பஜர்மனி

 IV சரியான கூறடறைக ்கண்டுபிடிக்கவும்
 1 i)  இஙகிலறாநதுச் சுரஙக முதலறாளிகள் 

சுரஙகஙகளுக்குள் நீர்க்கசிவு ஏற்படும்  
பிரச்ெறனறய எதிர்பகறாண்்டனர்.

  ii)  இவயவறலயில் மனித உறைப்ற்ப 
ஈ டு்ப டுத் து வது  குற்வ றான 
பெலவுற்டயதறாக இருக்கும்.

  iii)  சு ரஙகஙக ளிலி ரு நது  நீற ர 
பவளியயறறும் நீரறாவி இயநதிரத்றத 
நியூட்டன் கண்டுபிடித்தறார்.

  iv)  சுரஙகஙகளிலிருநது நிலக்கரிறயப் 
ப்ப்யவண்டுமறானறால்  நீறர 
பவளியயறறியறாக யவண்டும்.

  அ) i)  ெரி
  ஆ) ii)  மறறும் iiii)  ெரி
  இ) i)  மறறும் iv)  ெரி
  ஈ) iii)  ெரி
 2.  i)  தஙகள் உரிறமகறளப் ப்பறுவதறகறாகத் 

பதறாழிலறாளர்கள் பதறாழிறெஙகஙகறள 
உருவறாக்கிக்பகறாண்்டனர்.

  ii)  பஜர்மனியின் அரசியல் முற் 
பதறாழிறபுரடசிக்குக் , குறிப்பி்டத்தக்க 
முக்கியச் ெவறாலறாக அறமநதிருநதது.

  iii)  முதலறாளிகறளப் ்பறாதுகறாப்்பதறகறாகக் 
கறார்ல் மறார்க்ஸ் யெறாெலி்ஸத்றத 
முன்றவத்தறார்
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  ஈ)  ெறாெனவறாதிகளின் யகறாரிக்றககள் 
யறாறவ?

 2. ய்பறாக்குவரத்து மறறும்  தகவல் 
பதறாழில்நுட்பம்

  அ)  இஙகிலறாநதில் முதன்முதலறாகத் 
தி்க்கப்்பட்ட இருப்புப்்பறாறத எது?

  ஆ)  உற்பத்திப் ்பண்்டஙகள் எவவறாறு 
ெநறதக்கு எடுத்துச்பெல்லப்்பட்டன?

  இ)  நீரறாவி இயநதிர ரயிறலக் 
கண்டுபிடித்தவர் யறார்

  ஈ)  நியூயறார்க்கிலிருநது ஆல்்பனி வறர 
பென்் நீரறாவிப் ்ப்டகின் ப்பயரிறன  
எழுது.

 VI கீழக்காணும் த்கள்வி்களுககுச் 
சுருக்கமா்கப் �திலளிக்கவும்

 1. பதறாழிறபுரடசியின்ய்பறாது இஙகிலறாநதில் 
பதறாழிலறாளர்களின் வறாழவி்டஙகளின் 
நிறல எவவறாறு இருநதன?

 2. இஙகிலறாநதில் நகரமயமறாதலுக்கறான 
கறாரணஙகறளக் கூறு.

 3. யே மறார்க்பகட ்படுபகறாறல ்பறறிக் 
குறிப்பு வறரக.

 4. லூயி பரனறால்ட ்பறறி நீஙகள் அறிநதது 
என்ன?

 5. பதறாழிறபுரடசியின் இரு முக்கிய 
விறளவுகறளக் யகறாடிடடுக் கறாடடுக.

 VII  விரிவா்க விடையளிக்கவும்
 1. அப மரிக்கறாவில்  இ ரண்்டறாவது 

பதறாழிறபுரடசி நற்டப்பற்தறகறான 
கறாரணஙகறள வரிறெப்்படுத்துக.

 2. இஙகிலறாநதின் பதறாழிறபுரடசியினறால் 
இநதியறாவில் ஏற்பட்ட விறளவுகள் 
யறாறவ?

 VIII  ்சயல�ாடு
 1. பதறாழிற புரடசியின் ெறாதக , ்பறாதக 

அம்ெஙகள் குறித்து ஒரு ய்பச்சுப் ய்பறாடடி 
ந்டத்துக.

 2. துணி இறைகள், வடிவறமப்புகள் 
ஆகியறவ இநதியறாவில்  உற்பத்தி 
பெயயப்்படும் இ்டஙகள் ்பறறிப் ்படடியல் 
தயறார் பெயயவும்.

  iv)  பஜர்மனியில் இயறறக வளஙகள் 
ஏதுமில்றல

  அ) i)  ெரி
  ஆ) ii)  மறறும் iii)  ெரி
  இ) i)  மறறும் iv)  ெரி
  ஈ) iii)  ெரி
 3. கூறறு : விடுமுற் ப்பறுவதறகுத் 

பதறாழிலறாளர் உரிறம ப்பறறிருநதனர்
  கறாரணம்: ்பணியறாளர்கறளப் ்பறாதுகறாக்கச் 

ெட்டஙகள் இருநதன.
  அ) கூறறு ெரி கறாரணம் தவறு
  ஆ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம தவறு
  இ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம ெரி
  ஈ)  கூறறு ெரி கறாரணம் கூறறுக்குச் 

ெரியறான விளக்கமல்ல.
 4. கூறறு :  சியலட்டர்  அபமரிக்கத் 

பதறாழிறபுரடசியின் தநறத என 
அறைக்கப்்படுகி்றார்

  கறாரணம்: அவருற்டய நூற்பறாறலயின் 
நகலறாகப்  ்பல  நூற்பறாறலகள் 
உருவறாயின.  அவருற்டய பதறாழில் 
நுட்பம் பிர்பலமறானது.

  அ)  கூறறு ெரி, கறாரணம் கூறறுக்கறான 
ெரியறான விளக்கம்

  ஆ)  கூறறு தவறு, கறாரணம் கூறறுக்கறான 
ெரியறான விளக்கம்

  இ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம தவறு
  ஈ) கூறறு, கறாரணம் இரண்டுயம ெரி

 V ஒவ்வாரு ேடலப்பின் கீழும் 
்்காடுக்கப்�டடுள்ை  எலலாக 
த்கள்வி்களுககு விடையளிக்கவும்

 1. பதறாழிலறாளர் இயக்கம்
  அ)  பதறாழிலறாளர்  அறமப்புகள் 

உருவறாவறதத் தற்ட பெயத ெட்டம் 
எது?

  ஆ)  பெறாத்துக்கள் உற்டய மத்திய 
தரவர்க்கத்திறகு வறாக்குரிறம 
வைஙகிய மயெறாதறாவின் ப்பயர் என்ன?

  இ)  பதறாழிலறாளர் இறணவறதத் தற்ட 
பெயயும் ெட்டம் எநத ஆண்டு ரத்து 
பெயயப்்பட்டது?
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4 4 த�ொழிற்புரட்சி

 2. ்பயன்்படுத்தப்்பட்ட கழிவு பிளறாஸ்டிக்றகப் 
்பயன்்படுத்தி நவீன பிளறாஸ்டிக் 
ெறாறலகள் அறமக்கப்்படுவது குறித்து 
ஒரு கடடுறர வறரக.

 IX  ஒப்�டைப்பு
 1. ப த றா ழி ற பு ர ட சி யி ன் ய ்ப றா து 

கண்டுபிடிக்கப்்பட்டறவ  ்பறறிய 
்ப்டஙகறளச் யெகரிக்கவும்.

கலைச்தசொற்கள்

த�ொழில் முனைவ�ொர் 
�ர்்க்கம் 

entrepreneurial class a group characterised by the 
taking of financial risks in the 
hope of profit

குனைபொடு்கள் deformities defects / abnormalities

புலம் தபயர்்வ�ொர் migrants persons who move from one 
place to another in search of 
livelihood or for settlement

�றிய�ர்்களொ்க்கபபடவடொர் pauperized impoverished

்களங்கமுறை tainted imperfect

விர்கதியனட்� frustrated expressing feelings of despair

த�ொடர்்து த்கொண்டிரு்ககும் perpetuating keeping alive, continuing 
indefinitely

சர்�ொதீை்க கூடடனைபபு cartel a monopolistic association of 
manufacturers

கினடபபருனை/பறைொ்ககுனை scarce insufficient for the demand

ஒரு நபர் அல்லது நி்கழ்வு 
நினை�ொ்க்க த்கொண்டொடு

commemorate celebrate the memory of a 
person or an event

அளவில் குனை�ல் dwindle diminish gradually in size

 மூைநூல்கள்
 1. Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, 1789-1848, Phoenix Press, London, 1961.

 2. Eric Hobsbawm, Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution, The New Press, 1999. 

 3. Peter N. Streams, The Industrial Revolution in World History, Routledge, 2018. 

 4. James E. Swain, A History of World Civilization, Vols. I & II, McGraw Hill Book Co, 1947.

 5. J.H. Nelson , The Madura Country: A Manual (1868)

 6. A.J. Stuart, A Manual of the Tinnevelly District in the Presidency of Madras (1879). 

  WEB RESOURCES

 1. Encyclopaedia Brittanica
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4 5பதறாழிறபுரடசி

scan the QR Code

படி-4படி-3

படி-2படி-1

பதறாழிறபுரடசி
இறணயச்பெயல்்பறாடு 

ஊ்டறாடும் கறாலவரிறெறயப் 
்பயன்்படுத்தி உலக வரலறாறறு 

நிகழவுகறள அறியவறாமறா!

படிநிலைகள்
்படி-1  URL அல்லது QR குறியீடடிறனப் ்பயன்்படுத்தி 

இச்பெயல்்பறாடடிறகறான இறணயப்்பக்கத்திறகுச்  பெல்க.

்படி-2  யதடுப்படடியில்” Industrial Revolution” என்று தட்டச்சு பெயயவும்

்படி-3 யதறான்றும் கறாலக்யகறாடடுப் ்பக்கத்திறன முழுத்திறர வடிவமறாக்கவும்

்படி-4  கறாலவரிறெ மறறும் நிகழவுகள் கறாடசிப்்ப்டஙகளறாகத் யதறான்றும். அவறற்ச் பெறாடுக்கி 
வரலறாறறு நிகழவுகறள அறியவும்.

*்ப்டஙகள் அற்டயறாளத்திறகு மடடும்.
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4 6 ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் ்காலனியாதிக்கம்

அறிமுகம்
காலனியாதிககம் என்பது ஒரு நாடு மற்றாரு 
நாட்டை அடி்ம ்காண்டு மமலாதிககம் 
்ெய்வதாகும். காலனியாதிககத்தப் ம்பால் 
ஏகாதி்பததியமும் தன்னைச் ொர்ந்திருககும் 
்பகுதியின அரசிய்லயும் ்்பாருளாதாரத்தயும் 

கடடுப்்படுதது்வதாகும். ஸடைானம்பார்டு ததது்வக 
க்லகக ளஞ்சி ய ம் இவ்வி ரண்்டையு ம் 
பின்வருமாறு ம்வறு்படுததுகிறது: காலனி 
எனனும் ்ொல் ‘கமலானைஸ’ எனனும் லததீன 
ம்வர்ச்்ொல்லிலிருந்து பிறந்ததாகும். இதன 
்்பாருள் வி்வொயி என்பதாகும். காலனியாதிககம் 

ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் 
்காலனியாதிக்கம்3

்பாடைம்

்கற்றல் நநாக்கங்கள்

கீழககண்டை்்வ ்பறறி அறிதல்

�	்தனகிழககு ஆசியாவின ்பகுதிகள்
�	ம்பார்ததுகீசியர், ஸ்பானியர், டைச்சுககாரர், பி்ரஞ்சுககாரர், ஆங்கிமலயர், 

அ்மரிககர் ஆகிமயாரால் காலனிகள் உரு்வாககப்்படுதல்
�	மமலயா தீ்பகற்பம், இந்மதாமனைசியா, ்பர்மா (மியானமர்), இந்மதா–சீனைா, பிலிப்்்பனஸ ஆகிய்்வ 

மீது காலனியாதிககம் ஏற்படுததிய தாககம்
�	ஆப்பிரிககா ஆககிரமிககப்்படுதல்; டைச்சுககாரர், ஆங்கிமலயர், ம்பார்ததுகீசியர், ்ெர்மானியர், 

்்பல்ஜியர் ஆகிமயாரின காலனியாதிகக ஆடசி
�	இந்தியாவில் ஆங்கிமலயரின காலனியாதிககம்; இந்தியப் ்்பாருளாதாரத்த 

காலனியமயமாககுதல்
�	இந்தியாவில் ஆங்கிமலய ஆடசியின ்்பாருளாதாரத தாககம்
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4 7ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் ்காலனியாதிக்கம்

என்பது மகக்ள ஒரு புதிய இடைததில் 
குடிமயறறு்வது. குடிமயறிய்வர்கள் அங்மகமய 
நிரந்தரமாகத தங்கி ்வாழ்வர். ஆனைால் ்ொந்த 
நாடடின மீமத அரசியல் விசு்வாெம் ்காண்டிருப்்பர் 
என்ப்த இவ்ம்வர்ச்்ொல் சுடடுகிறது. மாறாக 
ஏகாதி்பததியம் (இம்பீரியம் எனனும் லததீன 
்ொல்லிலிருந்து பிறந்தது. ஆதிககம் ்ெயதல் 
எனறு ்்பாருள்) என்பது ஒரு நாடு, குடிமயறுதல் 
மூலமாகம்வா இ்றயாண்்ம ்ெலுததுதல் 
மூலமாகம்வா ம்றமுகமாகக கடடுப்்படுததும் 
்வழிகளிமலா ம்வ்றாரு நாடடின மீது அதிகாரம் 
்ெலுதது்வ்தக குறிககும். 

உலக ்வரலாறறில், நவீனை ஐமராப்்பா்்வப் 
ம்பால ம்வறு எந்தக கண்டைமும் ்பல காலனிக்ளப் 
்்பறறிருந்ததில்்ல; அவ்்வாறு உலகின ்பல 
்பகுதிகளுககுச் ்ெல்ல முடிந்த்த நாகரிகத்தப் 
்பரப்பும் ்ெயல் எனை நியாயப்்படுததியதுமில்்ல. 
ந்டைமு்றயில் மம்லநாடுகள் அல்லாத உலகம் 
முழு்வதும் ஏமதனும் ஓர் ஐமராப்பிய ெகதியின 
கீழ நானகு நூறறாண்டுகள் இருந்துள்ளனை. 
இரண்டைா்வது உலகப் ம்பாருககுப் பின 
காலனியாதிககம் நீககப்்படும்்வ்ர இந்தநி்ல 
நீடிததுள்ளது.

காலனியாதிகக ந்டைமு்றயில், குறிப்்பாக 
மமறகததியர் அல்லாத்வர் மீது ஐமராப்பியர் 
ஆதிககம் ்ெலுததிய்த நீதி, இயற்க விதி 
ஆகிய்வறறின அடிப்்ப்டையில் ஏறறுக்காள்ள 
முடியாத சில அரசியல் ததது்வ்வாதிகள் 
காலனியாதிககத்தயும் ஏகாதி்பததியத்தயும் 
அ்வறறின ்ெயல்்பாடுக்ளயும் அடி்ம நாடடு 
மகக்ள நாகரிகம்மிகக்வர்களாக மாறறும் 
முயறசி எனை ்வாதிடடு அ்வற்ற நியாயப்்படுதத 
முயனறனைர். ‘‘நாகரிகமறற ெமூகங்கள் முனமனைறி 
தாராள்வாத அரசியல் நிறு்வனைங்க்ளத தாங்கமள 
்தாடைர்ந்து நிர்்வகிததுக்காள்ளும் திறனக்ளப் 
்்பறுகிற்வ்ர தறகாலிகமாக ம்வ்றாரு நாட்டைச் 
ொர்ந்திருப்்பது அல்லது ்பாதுகாப்பிலிருப்்பது 
அச்ெமூகங்களுககு அ்வசியம்’’ எனறும் ்காள்்க 
விளககம் அளிககப்்படடைது. ருடயார்ட கிப்ளிங் 
எழுதிய ்பாடை்லானறில் இடைம் ்்பறறுள்ள, 
‘்்வள்்ளயரின   சு்ம’ எனும் ்ொற்றாடைர் 
இ்த விளம்புகிறது. இருந்தம்பாதிலும் ்பல 
அறி்்வாளிச் சிந்த்னையாளர்கள் ‘ஐமராப்்பாவின 
நாகரிகப்்படுததும் மகாட்பாட்டை’ மறுததனைர். 

மமலும் இது ்்பாருளாதாரச் சுரண்டை்ல 
நியாயப்்படுதது்வதறகாகச் ்ொல்லப்்படு்வதாகக 
கண்டைனைம் ்தரிவிததனைர். இப்்பாடைததில் 
்தனகிழககாசியா, ஆப்பிரிககா, இந்தியா 
ஆகிய்்வ ஐமராப்பிய ெகதிகளால் காலனிகள் 
ஆககப்்படடை்த வி்வாதிகக உள்மளாம். 

3.1    ஆசியா (தென்கிழககாசியா), 
ஆப்பிரிககா காலனியாெல்

தென்கிழககாசியா
இரண்டைாம் உலகப் ம்பாரிலிருந்துதான 
‘்தனகிழககாசியா’ எனனும் ்ொல் 
்பயன்படுததப்்படுகிறது. மமலயா, டைச்சு கிழககிந்தியா, 
்பர்மா, ெயாம், பி்ரஞ்சு இந்மதா–சீனைா, பிலிப்்்பனஸ 
ஆகிய ்பகுதிகளின ்தாகுப்்்பமய இச்்ொல் 
சுடடுகினறது. இ்வறறில் ெயாம் (தாயலாந்து) மடடும் 
சுதந்திர நாடைாக இருகக மறற ்பகுதிகள் டைச்சுககாரர், 
ஆங்கிமலயர், பி்ரஞ்சுககாரர் ஆகிமயாரி்டைமய 
்பங்கிடைப்்படடைனை.

மலலயா தீபகறபம்
ஐமராப்பிய ்வணிகர்கள் 15ஆம் நூறறாண்டின 
இறுதியில் நறுமணப் ்்பாருள்களுககாக இந்தியப் 
்்பருங்கடை்லக கடைந்து ்தனகிழககாசியா 
்ெனறனைர். ம்பார்ததுகீசியர் தங்கள் அரெருககாக 
மலாககாவின மா்்பரும் ்பனனைாடடு ்வணிக 
்வளாகத்தக ்கப்்பறறியம்பாது ஸ்ரீவிெய, 
மெ்பாகித ம்பரரசுகள் சிதறுண்டு ்பல 
சிறறரசுகளாயினை. மகா்வா்்வயும் மலாககா்்வயும் 
்கப்்பறறிய ம்பார்ததுகீசிய வீரர் அல்புகர்ககும் 
அ்வருககுப் பின்வந்மதாரும் நறுமணப் ்்பாருள்கள் 
்வணிகததில் ஆர்்வம் ்காண்டிருந்ததால் 
அந்மநாககத்த நி்றம்வறறும் ் ்பாருடடு ெங்கிலித 
்தாடைர்ம்பால் ்பாதுகாப்பு மதிறசு்வர்களுடைன 
கூடிய கப்்பற்ப்டைப் ்பாதுகாப்பு ்காண்டை ்வணிக 
்மயங்க்ள நிறுவினைர். ்தாடைககததில் 
சுமதெ அரசுகளின நிர்்வாகததில் அ்வர்கள் 
த்லயிடைவில்்ல. டைச்சுககாரர், ஆங்கிமலயர் 
ஆகிமயாரின ்வரு்கயானைது ம்பார்ததுகீசியரின 
இருப்புககுச் ெ்வாலாக மாறியது. இம்மூனறு 
ஐமராப்பிய ெகதிகளுககு இ்டையிலானை ஆதிககப் 
ம்பாடடிகள் ்பதிமனைழாம் நூறறாண்டின முககிய 
நிகழவுகளாயினை. 
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டைச்சுககாரருடைன ஏற்படடை ம்பாடடியின 
வி்ள்வாக 1819இல் ஸடைாம்ம்பார்டு ராஃபில்ஸ 
என்ப்வர் சிங்கப்பூ்ர ஆங்கிமலயரின 
முககிய ்வணிக ்மயமாக உரு்வாககினைார். 
இருந்தம்பாதிலும் 1824இல் மமற்காள்ளப்்படடை 
ஆங்கிமலா – டைச்சு உடைன்படிக்கயால் ம்பாடடி 
மனைப்்பாங்கு தணிந்தது. இவ்வுடைன்படிக்க 
்தனகிழககாசியாவில் இவ்விரு ெகதிகளின 
விருப்்பங்கள் எ்்வ என்ப்தத ்தளி்வாக 
்வ்ரய்ற ்ெயதது. 1826 ்வாககில் சிங்கப்பூரும் 
மலாககாவும் பினைாங்மகாடு இ்ணககப்்படடு 
நீரி்ணப்்பகுதி  குடியிருப்புகள் (Straits Settle-
ments) உரு்வாககப்்படடைனை.

19ஆம் நூறறாண்டில் சிங்கப்பூர்

1874, 1895 ஆகிய ஆண்டுகளுககி்டையில் 
எஞ்சியிருந்த ஐந்து சுமதெ அரசுகளி்டைமய 
உள்நாடடுப் ம்பார் ந்டை்்பறறது. 
இப்பிரச்ெ்னையில் த்லயிடடை ஆங்கிமலயர் 
ஒவ்்்வாரு சுல்தாமனைாடும் ஓர் ஒப்்பந்தததில் 
்க்யழுததிடடைனைர். ஒவ்்்வாரு சுல்தானு்டைய 
அ்்வயிலும் ஓர் ஆங்கிமலய ஸதானிகர்  (Resident)   
நியமிககப்்படடைார். ஆங்கிமலய ஸதானிகர்கள் 
்வழங்கும் ஆமலாெ்னைப்்படி சுல்தானகள் 
்ெயல்்படை ம்வண்டியிருந்தது. 1896ஆம் ஆண்டு 
இ்வறறில் நானகு அரசுகள் ஒருங்கி்ணககப்்படடு 
ஐககிய மலாய நாடுகள் உரு்வாககப்்படடைது. 
1900இல் நீரி்ணப்்பகுதி  குடியிருப்புகள், 
ஐககிய  மலாய நாடுகள், ெமகார் ஆகிய்்வ 
ஆங்கிமலயர் ்வெமிருந்தனை. இப்்பகுதியின 
மககள்்தா்க ்பதது இலடெமாக இருந்தது. அதில் 

அல்புகர்க

டைச்சுககாரர் 1641ஆம் ஆண்டு 
மலாககா்்வக ்கப்்பறறி அங்கிருந்த 
ம்பார்ததுகீசியக குடிமயறறங்க்ள ஆககிரமிககும் 
்பணி்யத ்தாடைங்கினைர். 1619இல் ்படடைாவியாவில் 
(தறம்பா்தய ெகார்ததா) ஒரு தளத்த ஏற்படுததிய 
பினனைர் அருமகயிருந்த சுமதெ சுல்தானியரின 
்வாரிசுரி்மப் பிரச்ெ்னைகளில் த்லயிடைத 
்தாடைங்கினைர். 1682இல் ஆங்கிமலய்ர ்பானடைம் 
எனனுமிடைததிலிருந்து ்்வளிமயறறி, ்படிப்்படியாக 
ொ்வா்்வத தங்கள் கடடுப்்பாடடின கீழக 
்காண்டு்வந்தனைர்.  அதறகு முனனைதாகம்வ 1623இல் 
அம்்பாயனைா ்படு்கா்லககுப் பினனைரும் 1667இல் 
மககாொ்ரக ்கப்்பறறியதன மூலமாகவும் 
ஆங்கிமலய்ர நறுமணத தீவுகளிலிருந்து 
்்வளிமயறறி, ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக கம்்்பனி 
சீனைாவுடைனைானை ்வணிகததில் தனைது க்வனைத்தத 
திருப்புமாறு ்ெயதிருந்தனைர். மணிலா்்வ 
்்வறறி்காண்டைதில் ்தாடைங்கி, பினனைாளில் ்பரந்து 
விரிந்த ஸ்பானிய கிழககிந்தியப் பிராந்தியத்த 
உரு்வாககி, ஸ்்பயின நாடடை்வர் தங்க்ள 
நி்லநிறுததிக்காண்டைனைர்.

ஆங்கிலலயர் – டச்சுககாரர் லபாட்டி
பிரானசிஸ ்லட என்ப்வர் பினைாங்குத தீ்்வ 
ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக கம்்்பனியின 
க்வனைததிறகுக ்காண்டு்வந்தார். 1786இல், 
பினைாங்குத தீவின ்வடைகிழககு மு்னையில் 
ொர்ஜ் டைவுன எனற ்்பயரில் ஒரு குடிமயறறம் 
உரு்வாககப்்படடைமதாடு மமலயா தீ்பகற்பததில் 
ஆங்கிமலயரின விரி்வாககம் ்தாடைங்கியது. 
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அரிசி்யச் ொர்ந்திருந்தனை. இரண்டைாம் 
உலகப்ம்பாரினம்பாது ்பர்மா ெப்்பானியர் 
்வெமானைம்பாது ்தனனிந்தியாவில் அரிசிககுக  
கடும் ்பறறாககு்ற ஏற்படடு ்பஞ்ெமம உரு்வானைது.

இநலொ – சீனா
பி்ரஞ்சுககாரர் இந்மதா–சீனைா்்வ மககளின 
்வலு்வானை எதிர்ப்புககுப் பினனைமர ்கப்்பறறினைர். 
1858இல் முயறசிக்ளத ்தாடைங்கியம்பாதும், 
இந்மதா–சீனை ஒனறியத்த 1887இல்  தான 
தங்கள் கடடுப்்பாடடின கீழக ்காண்டு்வந்தனைர். 
இந்மதா–சீனைா என்பது ஆனைம், மடைாங்கிங், 
கம்ம்பாடியா, ் காச்சின – சீனைா ஆகிய ்பகுதிக்ளக 
்காண்டைதாகும். ஆறு ஆண்டுகளுககுப் 
பினனைர் லாம்வாஸ மெர்ததுக்காள்ளப்்படடைது. 
இ்வறறில் ்காச்சின–சீனைா மடடுமம பிரானசின 
காலனியாக மநரடிக கடடுப்்பாடடின கீழிருந்தது.  
ஏ்னைய நானகும் பிரானசின ்பாதுகாப்பில் 
இருந்தனை்வாகும். இம்மு்றயின கீழ, சுமதெ 
மனனைர்கள் ஆடசிப் ்்பாறுப்பில் இருப்்பர், ஆனைால் 
பி்ரஞ்சு ஸதானிகரின ஆமலாெ்னையின்படி 
அ்வர்கள்  நிர்்வாகம் ்ெயய ம்வண்டும். பி்ரஞ்சு 
அரொங்கததின த்லநகராக ஹனைாய இருந்தது. 
அரிசி, ரப்்பர், மகாது்ம ஆகியனை முககிய 
ஏறறுமதிப் ்்பாருள்களாக இருந்தனை. லாம்வாஸ 
்வளர்ச்சி ்்பறாமமலயிருந்தது.

இந்மதா–சீனைாவில் பி்ரஞ்சு ஆதிககம்

பிலிப்்பன்ஸ்
பிலிப்்்பனஸ 300 ஆண்டுகளுககும் மமலாக 
ஸ்பானியரால் ஆளப்்படடைது. தனைது ்மாழி, 
்பண்்பாடு, மதம் ஆகிய்வற்ற ஸ்்பயின 

ெரி்பாதி மலாய இனை மககளா்வர். மறற்வர்கள் 
சீனைர்களா்வர். ்்பரும்்பாலானை ்வர்ததகர்கள்,  
்பண்்ண ்்வததிருப்ம்பார், து்றமுகங்களிலும் 
்பண்்ணகளிலும் ்பணி ்ெயயும் ்தாழிலாளர்கள் 
ஆகிமயார் சீனைர்களா்வர். ்்பாருளாதாரததில் 
மமலயா ்ெழிப்புறறுத திகழந்தது.

இநலொலனசியா
டைச்சுககாரர் 1640ஆம் ஆண்டிமலமய 
ொ்வா்்வயும் சுமதரா்்வயும் ் கப்்பறறிவிடடைனைர். 
்பத்தான்பதாம் நூறறாண்டின பிற்பாதியில்தான 
கிழககிந்தியாவின பிற ்்வளிப்புறத தீவுகளில் 
ஆங்கிமலயர் ்வெமிருந்த ்வடைககு ம்பார்னிமயா, 
புருமனை, ெரா்வக  ்பகுதிக்ளத தவிர்தது 
ஏ்னைய்வற்றக ்கப்்பறறினைர். ்தாடைககததில் 
அரசியலில் நாடடைம் ்காண்டிராத டைச்சுககாரர் 
இ ந்ம த ா ம னைசி ய ா்்வ  இ ரக க மி ன றி ச் 
சுரண்டினைர். ஆனைால் இரு்பதாம் நூறறாண்டின 
்தாடைககததில் தங்களால் ஆளப்்படும் மககளின 
ெமூகப் ்்பாருளாதார மமம்்பாடடிறகானை 
நடை்வ டிக்கக்ள ம மற்காண்டைனைர். 
்்பரும்்பாலானை இந்மதாமனைசியர் மீனை்வர்களாகவும், 
சிறு வி்வொயிகளாகவும் ஐமராப்பியரின 
ெர்கக்ர, பு்கயி்ல, மதயி்ல, காப்பித 
மதாடடைத ்தாழிலாளர்களாகவும் இருந்தனைர். 
்பண்்ணகளிலும் ஏ்னைய ்தாழில்களிலும் 
்ெயயப்்படடிருந்த ்்பருமளவிலானை முதலீடு, 
1900இல் கண்டுபிடிககப்்படடை எண்்ணய 
்வளம் ஆகிய்வறறால் இந்மதாமனைசியா 
டைச்சுக காரர்களுக கு ப் ் ்ப ரு மதிப் பு ள்ள 
காலனியாகியது. 

பர்மா
ஆங்கிமலயர் மூனறு ம்பார்க்ளத ்தாடுதத 
பினனைர் ்பர்மா்்வக ்கப்்பறறினைர். 1886 முதல் 
1937 ்வ்ர இந்தியாவின ஒரு ்பகுதியாகம்வ 
்பர்மா இருந்தது. ஒரு து்ணநி்ல ஆளுநரால் 
நிர்்வகிககப்்படடைது. நியமனை உறுப்பினைர்க்ளக 
்காண்டை ெடடைமனறக குழு அ்வருககு உதவியது. 
்பர்மா  மதககு ்பல ்்வளிநாடுகளுககு ஏறறுமதி 
்ெயயப்்படடைது. மமலும் தனைது ்ெழிப்பு மிகுந்த 
மண்்வளததால் அரிசி ஏறறுமதி ்ெயயும் முககிய 
நாடைாகவும் திகழந்தது. ்தனனிந்தியாவின ்பல 
்பகுதிகள் ்பர்மாவிலிருந்து இறககுமதியாகும் 
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பினனைர், ஐமராப்பியரின ஊடுரு்வலும் 
குடிமயறறங்க்ள நிறுவுதலும் ்்பருமளவில் 
ந்டை்்பறத ்தாடைங்கியது. 1884–85இல் 
ந்டை்்பறற ் ்பர்லின குடிமயறற நாடடு  மாநாடடில் 
ஆப்பிரிககா்்வப் ்பல ஐமராப்பிய நாடுகளின 
்ெல்்வாககு மண்டைலங்களாகப்  பிரிப்்ப்தனை முடிவு 
மமற்காள்ளப்்படடைது. இவ்்வாறு முககியமானை 
ஐமராப்பிய நாடுகளி்டைமய ம்பார் ஏற்படைாமல் 
ஆப்பிரிககாவில் ஐமராப்பிய காலனிக்ள 
ஏற்படுதது்வது சுமுகமாக ந்டை்்பறறது. 1881ககும் 
1914ககும் இ்டைப்்படடை காலததில் ஐமராப்பிய 
ெகதிகள் ஆப்பிரிககாவின மீது ்ப்டை்யடுதது, 
்கப்்பறறிக காலனிக்ள ஏற்படுததிய 
ஏகாதி்பததிய ெகாப்தமானைது ஆப்பிரிககா்்வப் 
்பங்கிடுதல் அல்லது ஆப்பிரிககப் ம்பாடடி எனை 
அ்ழககப்்படுகிறது.

1884–85இல் ந்டை்்பறற ்்பர்லின மாநாடு, 
காங்மகா மாநாடு அல்லது மமறகு ஆப்பிரிகக மாநாடு 
எனைவும் அறியப்்படுகிறது. மததிய ஆப்பிரிககாவில் 
உள்ள காங்மகா நதி ்வடிநிலத தீரததுடைன 
்தாடைர்பு்டைய அ்னைததுப் பிரச்ெ்னைக்ளயும் 
தீர்ப்்பதறகாகம்வ இம்மாநாடு கூடியது. காங்மகா 
நதியின ்வடிநிலத்தக கடடுப்்படுதத தனைககுள்ள 
உரி்ம குறிதது வி்வாதிப்்பதறகாகப் ம்பார்ததுகல் 
கூடடிய இம்மாநாடடில் ம்பார்ததுகலின மகாரிக்க 
நிராகரிககப்்படடைது. ்்பர்லின மாநாடடில் 
நி்றம்வறறப்்படடை ்்பாதுச் ெடடைம் காங்மகா 
நதியின ்வடிநிலம் ்்பாது்வானை்தனைவும் அங்கு 
்வணிக கப்்பல்க்ளச் ்ெலுதது்வதறகானை 
உரி்ம அ்னைதது நாடுகளுககு உண்டு எனைவும் 
பிரகடைனைப்்படுததியது.

தென் ஆப்பிரிககா
்தனனைாப்பிரிககாவில் ஆங்கிமலயர் மநடடைால், 
மகப் காலனி ஆகிய ்பகுதிக்ளப் ்்பறறிருந்தனைர். 
உள்நாடடில் ம்பாயர் (Boer) எனை அறியப்்படடை  
டைச்சுககாரர் டிரானஸ்வா்லச் மெர்ந்த 
நாடுக்ளயும் சுதந்திர ஆரஞ்சு நாட்டையும் 
்்பறறிருந்தனைர். 1886இல் டிரானஸ்வாலில் 
தங்கம் இருப்்பது கண்டுபிடிககப்்படடைவுடைன 
இங்கிலாந்்தச் மெர்ந்த சுரங்கத்தாழில் 
்வல்லுநர்கள் மொகனனைஸ்பர்ககிலும் அதன 
சுறறுப்புறங்களிலும் ்்பரும் எண்ணிக்கயில் 

அம்மககளின மீது சுமததியது. அதன வி்ள்வாக 
மககளில் கணிெமானை ்பகுதியினைர் மராமன 
கதமதாலிககர் ஆயினைர். ்பத்தான்பதாம் 
நூறறாண்டின பிற்பகுதியில் பிலிப்்்பனஸ நாடடு 
மககளி்டைமய மதசிய உணர்வு ்வளர்ந்தது. 1872, 
1896 ஆகிய ஆண்டுகளில் முககியக கிளர்ச்சிகள் 
்்வடிததனை. ஆனைால் அ்்வ ஸ்பானிய காலனிய 
அரொல் நசுககப்்படடைனை. 1898இல் கியூ்பாவுககு 
எதிரானை ம்பாரில் ஸ்்பயி்னை அ்மரிககா 
மதாறகடிததது. அதன வி்ள்வாகப் பிலிப்்்பனஸ 
அ்மரிககாவின காலனியானைது.

பிலிப்்்பனஸில் ஸ்பானியர்

சயாம் (ொயலாநது)
தாயலாந்து மம்லநாடுகளின அதிகார 
அரசியலால் ்்பருமளவிறகுப் ்பாதிககப்்படடைாலும் 
அந்நியர்களால் ஆளப்்படைவில்்ல. 19ஆம் 
நூறறாண்டின பிற்பகுதியில் ்தாடைங்கி 1910 
்வ்ர ்தாடைர்ந்த நிர்்வாகச் சீர்திருததங்கள் 
அந்நாடடில் ஓரளவுககுச் சுதந்திரமாக இயங்கும் 
‘மியூங்’ எனைறு அ்ழககப்்படடை நகரங்களில் 
மமறகததிய ்பாணியிலானை நிர்்வாக மு்ற்ய 
ஏற்படுததினை.  எனினும், தாயலாந்தின உள்நாடடு 
மறறும் ்்வளிநாடடு வி்வகாரங்களில் மமறகததிய 
ெகதிகள் ்தாடைர்ந்து த்லயிடடைனை.

3.2  ஆப்பிரிககா காலனியாெல்
்பத்தான்பதாம் நூறறாண்டின க்டைசிக கால் 
்பகுதி்வ்ர ெகாராவிறகுத ்தறமகயிருந்த 
ஆப்பிரிககப் ்பகுதிகள் ்்பரும்்பாலும் 
்்வளியுலகததினைரால் அறியப்்படைாமமல 
இருந்தனை. ஆப்பிரிககாவின உட்பகுதிகளும் 
ஆயந்தறியப்்படைாமமல இருந்தனை. 1875ககுப் 
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பிரதிநிதிதது்வப்்படுததப்்படடை்வர்கள். ்தனகிழககு 
ஆப்பிரிககாவில் ெூலு மககளுக்கனை ஒரு ்்பரிய 
நாட்டை உரு்வாககு்வதில் ொககா ெூலு முககியப் 
்பங்காறறினைார். ெூலு ்பகுதிக்ளக ்கப்்பறறிய 
ஆங்கிலப் ்ப்டைகள் அப்்பகுதிக்ளப் ்பதிமூனறு 
த்ல்மயுரி்மப் ்பகுதிகளாகப் பிரிததனைர். 
ெூலுககள் தங்கள் சுதந்திரத்த மீண்டும் 
்்பறம்வயில்்ல. அ்வர்கள் ்தனனைாப்பிரிககாவில் 
ஆழமாக நி்ல்காண்டுவிடடை இனைப்்பாகு்பாடடிறகு 
எதிராக ஒரு நூறறாண்டு காலம் ம்பாராடை 
மநர்ந்தது.

ொககா ெூலு

தராடிசியா 
1889ஆம் ஆண்டு உரு்வாககப்்படடை பிரிடடிஷ் 
்தன ஆப்பிரிகக கம்்்பனி எனும் நிறு்வனைம்  
நிலங்க்ளக ்கப்்பறறும் மநாககில் 600 
ந்பர்க்ளக ்காண்டை நீண்டை ்பயண்மான்ற 
மமற்காண்டைது. ஒவ்்்வாரு்வருககும் 3000 
ஏககர் ்பண்்ண நிலம் ்வழங்கப்்படும் எனற 
உறுதி்மாழியும் ்வழங்கப்்படடைது. ஐமராப்பியர்கள் 
்வந்திருப்்பது தங்கததிறகாக மடடுமம எனை 
ஆப்பிரிகக அரெ்ர ஏமாறறி நம்்ப ்்வததனைர். 
ஆனைால் அ்வர்கள் பிச்சுனைாலந்துப் (ம்பாடஸ்வானைா) 
்பகுதி முழு்வ்தயும் காலனியாக மாறறும் 
தீர்மானைகரமானை திடடைததுடைமனை ்வந்திருந்தனைர். 
அடுதத ்பதது ஆண்டுகளில் ஆப்பிரிககர்களின 

குடிமயறத ்தாடைங்கினைர். சுரங்கம் அ்மகக 
்வந்த்வர்க்ளக கண்டு ம்பாயர் அச்ெம் 
்காண்டு அ்வர்க்ள ்்வறுததனைர். அ்வர்க்ள 
அந்நியர் (Uitlanders) எனமற அ்ழததனைர். 
1890இல் மகப் காலனியின பிரதம மந்திரியானை 
சிசில் மராடஸ டிரானஸ்வாலுககு ்வடைகமக 
ஆங்கிமலயரின விரி்வாககத்த ஊககுவிததார். 
இது ஆங்கிமலயருககும் ம்பாயர்களுககும் 
இ்டையிலானை உற்்வச் சீர்கு்லததது. தங்கள் 
அரசியல் உரி்மகள் மறுககப்்படு்வதாகச் 
சுரங்க முதலாளிகள் கிளர்ச்சியில் ஈடு்படடைனைர். 
இதன வி்ள்வாக ஏற்படடை ம்பாயர் ம்பார்கள் 
மூனறு ஆண்டுகள் (1899–1902) ந்டை்்பறறனை. 
இறுதியில் ம்பாயர் ்ப்டைகள் மதாறகடிககப்்படடுப் 
பிரிடமடைாரியா ்கப்்பறறப்்படடைது. இப்ம்பாரில் 
ம்பாயர்கள் ்்பரும் துன்பங்களுககுள்ளாயினைர். 
அ்வர்களின ம்வளாண் ்பண்்ணகளும் 
்பயிர்களும் நாெமாககப்்படடைனை. ம்பாயர் 
்்பண்களும் குழந்்தகளும் கா்வல் முகாம்களில் 
சி்ற ்்வககப்்படடைனைர். அங்கு உணவு, 
்படுக்க, மருதது்வ ்வெதி, சுகாதார ்வெதிகள் 
ஆகிய்வறறின ்பறறாககு்ற காரணமாக 
26,000 மககள் மரணம்டைந்தனைர். இரு ம்பாயர் 
நாடுக்ள இ்ணததுக்காண்டை ஆங்கிமலயர் 
காலப்ம்பாககில் சுயாடசி ்வழங்கு்வதாக 
உறுதியளிததனைர். 1907இல் ம்பாயர் நாடுகளுககு 
முழு்மயானை ்்பாறுப்பு அரசு உரி்மகள் 
்வழங்கப்்படடைனை. சில ்வருடைகால வி்வாதங்களுககுப் 
பினனைர் முடி்வாக இந்நானகு நாடுகளும் ஒனறாக 
இ்ண்வதறகு ஒப்புக்காண்டைதால் 1909இல் 
்தனனைாப்பிரிககா எனும் நாடு உதயமானைது.

ம்பாயர் ம்பார்

ெூலு பூர்்வககுடிகள் தங்களின ம்பார்த 
திறனுககாகப் ்்பயர் ்்பறற்வர்கள். புகழ ்்பறற 
ம்பாராளிகளானை ொககா ெூலு ம்பானற்வர்களால் 
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நிர்ணயம் ்ெயயப்்படடைது. நிர்ணயம் ்ெயயப்்படடை 
அளவுககுப் ்்பாருள்க்ள ்வழங்கத த்வறினைால் 
க்ெயடியும், ்க, கால் துண்டிககப்்படுதலும் 
தண்டை்னைகளாயினை. ஆப் பிரிககாவின 
்்பாருளாதாரம் சுரண்டைப்்படு்வதாக மககள் 
எதிர்ப்புக குரல் ்காடுதததால் ்்பல்ஜிய அரொங்கம் 
பிரச்ெ்னையில் த்லயிடடைது. லிமயாம்பால்டு ்பதவி 
விலக நிர்ப்்பந்திககப்்படடைார். 1908இல் காங்மகாவின 
”இ்றயாண்்ம” லிமயாம்பால்டிடைமிருந்து 
்்பல்ஜியம் அரசுககுக ்கமாறியது.

கிழககு ஆப்பிரிககா
ஆங்கிலலயர்
1886இல் ொனஜி்பார் சுல்தானுககுச்  ்ொந்தமானை 
்பல ்பகுதிகள் இங்கிலாந்து, ்ெர்மனி 
ஆகிய்வறறின ்ெல்்வாககு மண்டைலங்களாகப் 
பிரிககப்்படடைனை. ்தாடைககததில் சில ஆண்டுகள் 
இங்கிலாந்தின ்பகுதிகள் ஆங்கிமலயக 
கிழககிந்தியக கம்்்பனியால் நிர்்வகிககப்்படடைது.  
ஆனைால் 1895இல் ஆங்கில அரமெ நிர்்வாகப் 
்்பாறுப்்்பமயறறு கிழககு ஆப்பிரிககப் 
்பாதுகா்வலர் (Protectorate) ஆடசி்ய 
உரு்வாககியது. அது ்கனயா, உகாண்டைா, 
ொனஜி்பார் ஆகிய்வற்றக ்காண்டிருந்தது. 
உகாண்டைாவின ்்பரும்்பகுதியானைது கா்பகா 
எனும் அரெர் ஆண்டை புகாண்டைா ்பகுதியாகும்.  
இந்திய சுமதெ அரசுக்ள ஆங்கிமலயர் எவ்்வாறு 
இ்ணததுக ் காண்டைார்கமளா, அ்தப் ம்பாலம்வ 
இவ்்வரெ்ரயும் ்பலவீனைமானை்வர், திற்மயறற்வர் 
எனை முததி்ரக குததி உகாண்டைாவின மீது தனைது 
ம்றமுகமானை ஆடசி்ய இங்கிலாந்து நிறுவியது.

தெர்மானியர்
்ெர்மானியர், ்ெர்மானிய கிழககு ஆப்பிரிககா 
எனைப் பினனைர் உரு்வானை ்பகுதியில் தங்கள் 
ஆடசி்ய நிறுவினைர். ்்பல்ஜிய அரெர் 
லிமயாம்பால்டு காங்மகாவில் நடைந்து்காண்டை்தப் 
ம்பாலம்வ ஆப்பிரிககர்க்ள, ்ெர்மனியர்கள் 
்்பாருளாதாரச் சுரண்டைலுககு உள்ளாககினைர். 
இது ்பல கிளர்ச்சிகளுககு ்வழி்வகுததது. 
இ்வறறில் மிகவும் மு்னைப்்பானை எழுச்சி மஜி–மஜி  
எழுச்சியாகும் (1905-1907).

எதிர்ப்பு நசுககப்்படடைது. ்்வள்்ளயினைக 
குடிமயறிகளுககுப் ்பண்்ண நிலங்கள் 
்வழங்கப்்படடைனை. இருப்புப்்பா்தப் ம்பாககு்வரததும் 
தந்தி மு்றயும் மமம்்படுததப்்படடைனை. 
இககுடிமயறறம் பினனைர் சிசில் மராடஸ ்்பயரால் 
்ராடீசியா எனை அ்ழககப்்படடைது.

லமறகு ஆப்பிரிககா
மகால்டு மகாஸடில் அ்மந்துள்ள கடைறக்ரப் ்பகுதி 
அரசுகள் 1854இல் ஆங்கிமலயரின காலனியானைது. 
்நஜீரியாவின கடைறக்ரப் ்பகுதி அடி்மச் 
ெந்்தயாகப் ்பயன்படுததப்்படடைது. 1886இல் ராயல் 
்நெர் கம்்்பனி உரு்வாககப்்படடைது. ஆனைால் 
இந்த நிறு்வனைம் 1900இல் ஆங்கிமலய அரொல் 
எடுததுக்காள்ளப்்படடைது.

பிதரஞ்சு லமறகு ஆப்பிரிககா 
மமறகு ஆப்பிரிககாவில் ்ெனைகல் பிரானசின 
தளமாக இருந்து்வந்தது. பினனைாளில் பிரானசுககுச் 
்ொந்தமாகிய கினியா, ஐ்வரி மகாஸட, டைமகா்மய 
ஆகிய்்வ ெகாராவுககு ்தறமகயிருந்த 
்பகுதிகமளாடு இ்ணககப்்படடைனை.

காங்லகா
்்பல்ஜியம் அரெர் 
இ ர ண் டை ா ம் 
லி ம ய ா ம ்ப ா ல் டு 
க ா ங் ம க ா ் ்வ க 
்கப்்பறற ஆர்்வம் 
் க ா ண் டி ரு ந் த ா ர் . 
எனைம்வ ்்பர்லின 
மாநாடு இரண்டைாம் 
லி ம ய ா ம ்ப ா ல் டு க கு , 
காங்மகா ்பகுதியில் 
தனனைாடசியர்ெ ஏற்படுததிக்காள்ள அனுமதி 
்வழங்கியது. காங்மகா ்பகுதியின மதிப்பு மிகக 
்்பாருள்களானை ரப்்பர், தந்தம் ஆகிய்வறறின 
்வணிகததில் இவ்்வரசுககு முறறுரி்மயும் 
்வழங்கப்்படடைது. இப்்்பாருள்கள் ்காடுரமானை  
மு்றகளில் மெகரிககப்்படடைனை. ஆப்பிரிககர் 
கடடைாய உ்ழப்பில் ஈடு்படுததப்்படடைனைர். 
ஒவ்்்வாரு கிராமததிறகும் ஒரு குறிப்பிடடை அளவு 

லிமயாம்பால்டு II
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3.3   இநதியா்ைக காலனி 
நாடாககுெல்

15ஆம் நூறறாண்டின இறுதிப் ்பகுதியில், 
ம்பார்ததுககல் இந்தியாவுடைன ்வணிகத ் தாடைர்்்ப 
நிறுவிய முதல் ஐமராப்பிய நாடைானைது. 1498ஆம் 
ஆண்டு ்வாஸமகாடைகாமா நனனைம்பிக்க 
மு்னை்யச் சுறறிக்காண்டு மகாழிகமகாட்டை 
்வந்த்டைந்தார். மிக வி்ரவில் ம்பார்ததுக்லத 
்தாடைர்ந்து ஏ்னைய ஐமராப்பிய ெகதிகளும் 
இந்தியாவிறகு ்வந்தனை. 16ஆம் நூறறாண்டு 
முதலாக இந்தியாவிலிருந்த ஐமராப்பிய ெகதிகள் 
கீமழ ்படடியலிடைப்்படடுள்ளனை:

ம்பார்ததுகீசியர் 1505 – 1961
டைச்சு கிழககிந்தியக கம்்்பனி 
(்நதர்லாந்து)

1605 – 1825

மடைனிஷ் கிழககிந்தியக 
கம்்்பனி (்டைனமார்க)

1620 – 1869

பி்ரஞ்சு கிழககிந்தியக 
கம்்்பனி

1668 - 1954

ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக 
கம்்்பனி

1612 – 1757

ஆங்கிமலயக  கிழககிந்தியக 
கம்்்பனியின ஆடசி

1757 – 1857

ஆங்கில ஏகாதி்பததிய ஆடசி 1858 – 1947

ம்பார்ததுகீசியர், டைச்சுககாரர், 
பி்ரஞ்சுககாரர், ஆங்கிமலயர் ஆகிய நானகு 
முககிய ஐமராப்பிய ெகதிகளி்டைமய ஏற்படடை 
ம்பாடடியில் மூனறு கர்நாடைகப் ம்பார்களுககுப் 
பினனைர் ஆங்கிமலயர் ்பதி்னைடடைாம் 
நூறறாண்டின இறுதியில் பிரான்ெப் 
ம்பாடடியிலிருந்து ்்வளிமயறறினைர். ஆங்கிமலயர் 
அ்னைதது சுமதெ அரசுக்ளயும் ்கப்்பறறினைர். 
குறிப்்பாக ்வலி்மயானை ெ்வால்களாகத திகழந்த 
்மசூர் சுல்தானக்ள மூனறு ஆங்கிமலய–
்மசூர் ம்பார்களிலும் மராததிய்ர மூனறு 
ஆங்கிமலய–மராததியப் ம்பார்களிலும் ்்வறறி 
்காண்டைனைர். 1816இல் கூர்காகக்ளயும், 
1843இல் சிந்திக்ளயும், 1849இல் சீககிய்ரயும் 
்்வனறு அ்வர்களின ்பகுதிக்ளக ்கப்்பறறினைர். 
இவ்்்வறறிகள் இந்தியாவில் ஆங்கிமலயர் 

லபார்த்துகீசியரின் அங்லகாலா மறறும் 
தமாசாம்பிக
ம்பார்ததுகீசியர்கள் ்தனஆப்பிரிககாவின மமறகு, 
கிழககுக கடைறக்ரப் ்பகுதிகளில் அ்மந்திருந்த 
அங்மகாலா, ்மாொம்பிக ஆகிய காலனிக்ளயும் 
அ்வறறுடைன ம்பார்ததுகீசிய கினியா்்வயும் 16ஆம் 
நூறறாண்டிலிருந்மத ்பயன்படுததி்வந்தனைர். 
்பத்தான்பதாம் நூறறாண்டின இ்டைப்்பகுதிககு 
முனனைர் குடிமயறற விரி்வாககம் எதுவும் 
மமற்காள்ளப்்படைவில்்ல. 1870ககுப் பினனைர் 
ம்பார்ததுகீசியர் ்்பரும் எண்ணிக்கயில்  
இப்்பகுதியில் குடிமயறினைர். நிர்்வாகத்த 
அ்வர்கமள திடடைமிடடு நடைததினைர். ஆப்பிரிககர்க்ள 
அடி்ம நி்லயிமல ்்வததிருந்தனைர்.

்லபீரியாவிலும் எத்திலயாப்பாவிலும் 
ஆப்பிரிககர் ஆட்சி
ஐமராப்பியரின காலனியாதிககததிறகு உட்படைாமல் 
தப்பிதத இரு ஆப்பிரிகக நாடுகள் ்லபீரியா, 
எததிமயாப்பியா ஆகிய்்வ மடடுமம. 19ஆம் 
நூறறாண்டின ் தாடைககததில் அ்மரிககா்்வ விடடு 
்்வளிமயறிய கருப்பினை மககளின ஓர் குடியிருப்்பாக 
்லபீரியா உரு்வாககப்்படடைது. எததிமயாப்பியா 
அதன ்பாரம்்பரிய அரசியல் அ்மப்புடைன, ம்பரரெர் 
்மனிலிக என்ப்வரால் ஆளப்்படடைது. அ்வரு்டைய 
ஆடசியினம்பாது 1896இல் எததிமயாப்பியா, 
இததாலி்ய அமடைா்வா ம்பார்ககளததில் புறமுதுகிடைச் 
்ெயதது. இதனபினனைர் அந்நாடடு மககளின 
சுதந்திரத்த எந்த ஐமராப்பிய ெகதியாலும் கு்றகக 
இயலவில்்ல. ரயில் ம்பாககு்வரதது, மினொர ்வெதி 
ம்பானற்வற்ற அறிமுகம் ்ெயததன மூலமாக 
்மனிலிக தனைது நாட்டை நவீனைமாககினைார்.

ம்பரரெர் ்மனிலிக
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நி்றம்வறறச் ்ெயதனைர். இந்தியப் ்பருததிஇ்ழத 
துணிக்ள யாரா்வது ்்வததிருந்தாமலா அல்லது 
அ்்வ ்தாடைர்்பானை ்ெயல்களில் ஈடு்படடைாமலா 
அ்வர்களுககு 200 ்பவுண்டுகள் அ்பராதம் 
விதிககப்்படடைது  எனறும் அ்வர் கூறுகிறார்.

ைணிக  முெலாளித்துைம்  (Mercantalism): ஒரு 
நாடு ்ெல்்வத்தயும் அதிகாரத்தயும் அ்டையும் 
முயறசியில் அது பின்பறறும் ந்டைமு்றயிலுள்ள 
்பல ்்பாருளாதாரக மகாட்பாடுக்ள  ்வணிக 
முதலாளிதது்வம் குறிககினறது. ்பதினைாறாம் 
நூறறாண்டில் ஸ்்பயின உலகததிமலமய 
மிகவும் ்ெல்்வச் ்ெழிப்பு மிகக நாடைாகவும் ்வலி்ம 
மிகக நாடைாகவும் திகழந்தது. ஸ்்பயின நாடடின 
்ெல்்வமும் அதிகாரமும் காலனிகளிலிருந்து 
ஸ்்பயின நாடடினுள் ்காடடைப்்படடை ்ெல்்வத்த 
அடிததளமாகக ்காண்டிருந்தனை. ஒரு நாடு 
அதிகமானை காலனிக்ளப் ்்பறறிருப்்பதறகு 
ஏறற்வாறு அது ் ெல்்வச் ் ெழிப்புமிககதாக இருககும். 
சுருககமாகச் ்ொல்்வ்தனில், ஐமராப்பிய நாடுகள் 
இக்காள்்க்ய ஒரு மதசியப் ்்பாருளாதாரக 
்காள்்கயாக, தங்களது ்வணிகத்தப் 
்்பருமளவிறகுப் ்்பருககிக்காள்்வதறகும் 
குறிப்்பாகத தங்கம், ்்வள்ளி ஆகிய்வற்ற 
உச்ெ்படெ  அளவிறகுக குவிததுக்காள்்வதறகும் 
ஏறற்வாறு ்வடி்வ்மததனை.

1750களிலும் 1760களின ் தாடைககததிலும் 
ரா்பர்ட கி்ளவ் ்ப்ழய முகலாயப் ம்பரரசின 
்ெல்்வச் ்ெழிப்பு மிகக ்பகுதி்யத தனைது 
கடடுப்்பாடடில் ்காண்டு்வந்தார். கிழககிந்தியக 
கம்்்பனி,  சுமதெ அரசுக்ளக கடடைாயப்்படுததிச், 
சில ெலு்கக்ளப் ்்பறறது. தனைது ்்பாருள்கள் 
இடைம் விடடு இடைம் ்ெல்்கயில் ்ெலுதத 
ம்வண்டிய ்வரிகளிலிருந்து விலககு ்்பறறது. 
ஆனைால் அமத ்வரி்ய இந்திய ்வணிகர்கள் 
்ெலுததி ஆக ம்வண்டும். பிளாசி ம்பாருககுப் 
(1757) பினனைர் கம்்்பனி 1.2 மில்லியன 
்பவுண்டுக்ளப் ்்பறறது.  ரா்பர்ட கி்ளவ் 
மடடுமம 31,500 ்பவுண்டுக்ள ்்பறறிருந்தார். 
அ்தத தவிரவும் ஆண்டுககு 27,000 ்பவுண்டுகள் 
்வருமானைத்தத தரும் ொகீ்ரயும் ்்பறறார். 
்பக்ார் ம்பாருககுப் (1764) பினனைர் முர்ஷிதா்பாத 
கருவூலம் ்காள்்ளயடிககப்்படடைது. 1765இல்  

நாடைாளுகினற ெகதியாக மாறு்வ்தச் 
ொததியப்்படுததினை.

இநதியப் தபாருளாொரத்்ெக 
காலனிமயமாககுெல்
இந்தியா்்வக காலனிநாடைாககிய ்ெயல்்பாட்டை 
மூனறு கடடைங்களாகப் பிரிததுப் ்பார்ககலாம்.

 அ. முதறகடடைம் : ்வாணிக முதலாளிதது்வம்
 ஆ. இரண்டைாம் கடடைம்: ்தாழில்து்ற 

முதலாளிதது்வம்
 இ. மூனறாம் கடடைம்: நிதி மூலதனை 

முதலாளிதது்வம்

முெற கட்டம் : ைணிக முெலாளித்துைம்  
(லநரடிக தகாள்ள, 18ஆம் நூற்ாண்டு)
18ஆம் நூறறாண்டின ்தாடைககததில் இந்தியாவில் 
ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக கம்்்பனி ஒரு சிறிய 
ெகதியாகம்வ இருந்தது. கடைறக்ரப் ்பகுதிகளிலுள்ள 
தங்களது ்வாணிக நி்லயங்களுககானை 
ெலு்ககளுககாக அது இந்திய அரெர்க்ளச் 
ொர்ந்திருந்தது. ஆனைால் மிக வி்ர்வாக நாடடின 
உட்பகுதிகளில் உற்பததி ்ெயயப்்படும் ெவுளி 
்வ்கக்ளயும் பிற ்்பாருள்க்ளயும் தங்களிடைம் 
விறகும் உள்நாடடு ்வணிகர்கமளாடு ்வலு்வானை 
உறவுக்ள ஏற்படுததிக்காண்டைது. இந்தியாவில் 
சில ்பகுதிக்ளப் ் ்பறு்வதறகு முனனைர் ஆங்கிமலயக 
கிழககிந்தியக கம்்்பனி  இந்தியாவில் உற்பததி 
்ெயயப்்படடை  ்பருததி துணி, ்படடு, ்வண்ணப் 
பூ ம்வ்லப்்பாடுகளுடைன கூடிய துணிகள் 
ஆகிய்வறறில் ்வாணிகத்த மமற்காண்டு ்்பரும் 
இலா்பம் ஈடடியது. இந்திய மதசிய்வாத ் ்பாருளாதார 
நிபுணருமானை ஆர்.சி. தத ”்நெவுத ்தாழிலானைது 
மககளின மதசியத ்தாழில் எனறும், நூல் நூறறல் 
இலடெககணககானை ்்பண்கள் ்ெயது்வந்த 
ம்வ்லயாகும்” எனறார். இந்தியத துணி 
்வ்ககள் இங்கிலாந்திறகும் ஏ்னைய ஐமராப்பிய 
நாடுகளுககும், சீனைா, ெப்்பான, ்பர்மா, அமரபியா, 
்பாரசீகம் ஆகிய நாடுகளுககும், ஆப்பிரிககாவின 
சில ்பகுதிகளுககும் ்ெனறனை. இககாலகடடைததில் 
தான லங்கா்ையர், ்பர்மிங்காம் நகரங்க்ளச் 
மெர்ந்த ெவுளி ்வாணிகர்கள் இந்தியத துணிகள் 
இறககுமதி ்ெயயப்்படு்வ்தத த்டை்ெயயும் 
ெடடைத்த இங்கிலாந்து நாடைாளுமனறததில் 
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துணிகளுககானை ெந்்தயாகவும் கச்ொப் 
் ்ப ாருடகளுககானை மூலாதாரமாகவு ம் 
மாறறப்்படடைது. கம்்்பனி அரசு பின்பறறிய 
விரி்வாககக ்காள்்க பிராந்திய அரசுகமளாடு 
்பல ம்பார்கள் மூள்்வதறகு ்வழி்வகுததது. 
இப்ம்பார்களுககானை ்ெலவுகள் இந்தியாவின 
மீது சுமததப்்படடைனை. மமலும், தாயகக கடடைணம் 
(Home Charges) எனற ்்பயரில் கிழககிந்தியக 
கம்்்பனியின ்பங்குதாரர்களுககுச் மெர ம்வண்டிய 
லா்பததில் ்பங்கு, ்வாங்கிய கடைனின மீதானை 
்வடடி, ஊதியததிலிருந்து ்்பறப்்படடை மெமிப்பு, 
அதிகாரிகளுககானை ஓயவூதியம், லண்டைனில் 
உள்ள இந்திய அலு்வலகததிறகானை ்ெலவுகள் 
இந்தியாவிறகு ்வரும் அல்லது இந்தியாவிலிருந்து 
்ெல்லும் ஆங்கிலப் ்ப்டைகளுககானை 
ம்பாககு்வரததுச் ்ெலவு எனும் ்்பயரால் 
கம்்்பனி ்்பருமளவுப் ்பணத்த ஆண்டுமதாறும் 
இங்கிலாந்திறகு அனுப்பி்்வததது. தாயகக 
கடடைணம் எனற ்வடி்வததில் ந்டை்்பறற 
இச்்ெல்்வச் சுரண்டைல் காலப்ம்பாககில் 
ஆண்்டைானறுககு 16 மில்லியன ்பவுண்டுகளாக 
உயர்ந்தது. இ்தத தவிர தனிந்பர்கள் அனுப்பிய 
்பணம் 10 மில்லியன ்பவுண்டுகளாகும்.

மூன்்ாம் கட்டம் :  நிதிமூலென 
முெலாளித்துைம் ( பத்தொன்பொம் 
நூற்ாண்டின் பிறபாதி)
இககடடைததில் மமலாண்்ம முக்வர் 
நிறு்வனைங்கள், ஏறறுமதி - இறககுமதி 
நிறு்வனைங்கள், நாணயமாறறு ்வங்கிகள் 
ஆகிய்்வ ்ெழிதமதாங்கினை. இங்கிலாந்தில் 
உ்பரியாக இருந்த ்்பருமளவிலானை நிதி்ய 
முதலீடு ்ெய்வதறகானை ்வழிக்ளக கண்டைறிய 
முயனற கம்்்பனி அரசு, இருப்புப்்பா்த அ்மததல், 
அஞ்ெல் து்ற, நீர்ப்்பாெனைம், நவீனை ்வங்கிதது்ற, 
கல்விதது்ற ஆகிய்வறறில் மிகப் ்்பருமளவிலானை 
முதலீடடி்னைச் ்ெயதது. ்காண்டு ்ெல்லப்்படடை 
நிதியின கணிெமானை ்பகுதி இருப்புப்்பா்த 
அ்மககும் ்தாழிலில் முதலீடு ்ெயயப்்படடைது. ரயில் 
ம்பாககு்வரதது, ஆங்கிலப்்ப்டைகள் நாடடின ்பல 
்பகுதிகளுககு வி்ர்வாகச் ்ெல்்வதறகு உதவியது. 
மமலும் இந்தியச் ெந்்தயின ்்பரும்்பகுதி்யக 
்கப்்பறறவும் உதவியது.

கம்்்பனி நில ்வரி்வசூல் ்ெயயும் உரி்ம்யப் 
்்பறறு முகலாயப் ம்பரரசிறகு   இ்டைததரகரானைது.

ரா்பர்ட கி்ளவ்

இந்தியாவில் ்காள்்ளயடிககப்்படடுக 
்காண்டு்ெல்லப்்படடை ்பணம் இங்கிலாந்தில் 
்தாழில் புரடசிககு முதலீடு ்ெயய உதவியது. 
்தாழில் புரடசிககுப் பினனைர் இந்தியத 
்தாழில்க்ளப் ்பாதுகாதது ஊககப்்படுதது்வதறகு 
மாறாக ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக கம்்்பனி 
ஆங்கிமலயரது ்தாழில்களுககுப் ம்பாடடியாக 
இருந்த எல்லா இந்தியத ்தாழி்லயும் நசுககியது. 
கப்்பல் கடடும் ்தாழில் உருககு்லந்தது. 
உமலாகத ்தாழிலாளர்களால் தாககுப்பிடிகக 
இயலவில்்ல. கண்ணாடி, காகித உற்பததி 
கு்றந்தது. இந்தியா தனைது குடி்ெத ்தாழில் 
்்பாருள்கள், இங்கிலாந்தின இயந்திரத 
்தாழில் உற்பததி ்்பாருள்களுடைன ம்பாடடியிடை 
முடியாத சூழலில் தனைது மதிப்்்ப இழந்தது.  
நகரங்களிலும் ்்பருநகரங்களிலும் ்வாழந்து்வந்த 
்நெ்வாளர்களும் ஏ்னைய ்கவி்னைஞர்களும் 
ம்வ்லயிழந்து  கிராமங்களுககுத திரும்்ப 
மநர்ந்தது. மத்்வககுமமல் ்்பருமளவிலானை 
மகக்ளக ்காண்டிருந்த ம்வளாண்து்றமய 
இவ்ம்வ்லயில்லாக ்கவி்னைஞர்க்ளயும் 
ஆதரிகக ம்வண்டியதாயிறறு .

3.4   இரண்டாம்  கட்டம்:  தொழில்து்் 
முெலாளித்துைம் ( பத்தொன்பொம் 
நூற்ாண்டின் முெல் பாதி)

்பத்தான்பதாம் நூறறாண்டின ்தாடைககததில் 
கம்்்பனி ஒரு சில ்பகுதிக்ள ஆளுகினற 
ெகதியாக உரு்்வடுததது. இககாலப்்பகுதியில் 
இந்தியா்வானைது இங்கிலாந்து நாடடு 
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மமற்காள்ளப்்படடை  இந்தத தீர்வு  நிரந்தர 
நில்வரிததிடடைம் எனை அ்ழககப்்படடைது.

்நல் ்வயலில் இந்திய வி்வொயிகள்

ரயதது்வாரி மு்ற என்பது 
்தனனிந்தியாவில் அறிமுகம் ்ெயயப்்படடை 
விததியாெமானை நில்வரு்வாய ்வரி மு்றயாகும். 
இம்மு்றயின்படி வி்வொயி நிலததின 
உரி்மயாளர் ஆ்வார். அ்வமர ்வரி ்ெலுதது்வார். 
இ்டையீடடைாளர் அல்லது நில்வரி ்வசூலிப்்ப்வர் 
இ்டையீடு இல்லாமல் அரமெ வி்வொயியுடைன 
மநரடித ்தாடைர்பில் இருககும். நில்வரி்ய 
ஒரு வி்வொயி மு்றயாகச் ்ெலுததும்்வ்ர 
நிலம் அ்வருககுச் ்ொந்தமானைதாக இருககும். 
நில்வரி ்ெலுததத த்வறினைால் அ்வர் 
நிலததிலிருந்து ்்வளிமயறறப்்படு்வார். மமலும் 
அ்வருககுச் ்ொந்தமானை கால்ந்டைக்ளயும் 
ஏ்னைய உ்டை்மக்ளயும் அரசு ்பறிமுதல் 
்ெயது்காள்ளலாம். நிலததில் தனிச்்ொததுரி்ம 
எனும் மகாட்பாட்டை ரயதது்வாரிமு்ற 
அறிமுகம் ்ெயதது. தனிந்பருககுச் ்ொந்தமானை 
நிலங்கள் மு்றயாகப் ்பதிவு ்ெயயப்்படடைனை. 
தனைது நிலங்க்ள விறகவும், அடைகு ்்வககவும், 
குதத்கககு விடைவும், நிலததின மீதானை தனைது 
உரி்ம்ய ம்வ்றாரு்வருககு ்வழங்கவும் 
வி்வொயி உரி்ம ்்பறறிருந்தார். 

நிலைரி ைருைாயும் விைசாயிகள 
ைறு்மககு ஆளாககப்படுெலும்
ஆங்கிமலயரின ்வரு்வாயககு முககிய ஆதாரமாகத 
திகழந்த நில்வரி ்பல்வந்தமானை மு்றகளில் 

ஆங்கிமலய  நாடைாளுமனறததால் 
ஆதரிககப்்படடை ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக கம்்்பனி 
முதலீடு ்ெயயப்்படும் ்பணததிறகு 5 விழுககாடு 
ஆண்டு ்வடடி்ய உததர்வாதப்்படுததியதன மூலம் 
ரயில்ம்வ து்றயில் ஆங்கிமலயரின முதலீட்டை 
ஊககப்்படுததியது. சுரங்க நிறு்வனைங்களுககுக 
கு்றந்த கடடைணததில் சுரங்கங்கள் ்வழங்கப்்படடைனை. 
லா்பததில் ்்பறப்்படும் ்பங்குத ்தா்கயும் 
கு்ற்வாகம்வ இருந்தது. காப்பி, மதயி்ல, ரப்்பர், 
மிளகு ஆகியனை்வற்றப் ்பயிர் ்ெய்வதறகாக 
மிகமிகக கு்றந்த வி்லயில் நிலம் ்வழங்கப்்படடைது. 
இங்கிலாந்திறகுச் ்ொந்தமானை, கடைல் கடைந்த 
காலனிகளிலிருந்த ்்பருந்மதாடடைங்களில் ம்வ்ல 
்ெயய அதிக எண்ணிக்கயில் ்தாழிலாளர்கள் 
மத்்வப்்படடைனைர். இந்தியாவில் அடி்மமு்ற 
1843இல் ஒழிககப்்படடுவிடடைதால் கம்்்பனி 
ஒப்்பந்தககூலி மு்ற்ய அறிமுகம் ்ெயதது.

3.5   ஆங்கிலலய ஆட்சியின் 
தபாருளாொரத் ொககம்

லைளாண்்மச் சூழல்
க்வர்னைர் ்ெனைரல் காரன்வாலிஸ இங்கிலாந்தில் 
ஒரு ்்பரிய நிலப்பிரபு ஆ்வார். ஆங்கில 
மு்ற்ய முனமாதிரியாகக ்காண்டு 
இந்தியாவிலும் நிலப்பிரபுகக்ள உரு்வாகக 
அ்வர் திடடைமிடடைார். முகலாயர் ஆடசிக 
காலததிமலமய நில்வரி்ய ்வசூல் ்ெயது 
அரசுககுச் ்ெலுததி்வந்த இ்டைததரகர்களுடைன 
ம்பசி ஒரு முடிவுககு ்வந்த காரன்வாலிஸ 
அ்வர்க்ள நிலப்பிரபுகக்ளப்ம்பால் நடைததினைார். 
இதன வி்ள்வாக இந்தியாவில் முதனமு்றயாக 
ெமீனதார்கள் எனற ்்பயரில் நிலப்பிரபுககள் 
எனும் ்வர்ககததார் உரு்வாககப்்படடைனைர். 
நிலங்களுககு உரி்மயாளர்களாக மாறிய 
இ்வர்கள் தங்கள் ்ொததுகக்ள மறற்வர்களுககு 
விறகவும், ்வாரிொக நிலங்க்ளப் ்்பறவும் 
உரி்ம ்்பறறனைர். மறுபுறம் வி்வொயிகள் 
்்வறும் குதத்கதாரர்களாக மாறறப்்படடைனைர். 
கம்்்பனி அரசு ெமீனதார்களுடைன மநரடித்தாடைர்பு 
்்வததுக்காண்டு குதத்கதாரர்களுடைன தங்கள் 
விருப்்பம் ம்பால் நடைந்து்காள்ள  ெமீனதார்களுககு 
முழு சுதந்திரம் அளிததது. ்வங்காளம், பீகார், ஒடிொ 
ஆகிய ்பகுதிக்ளச் மெர்ந்த ெமீனதார்களுடைன 
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பு்கயி்ல ஆகியனை ெந்்த நில்வரங்களுககு 
ஏறற்வாறு உணவு தானியங்க்ளக காடடிலும் 
லா்பகரமானை வி்ல்யப் ்்பறறுததந்தனை. 
இதனைால் வி்வொயிகள் தங்கள் கடை்னை 
அ்டைககவும் அரசுககுச் ்ெலுதத ம்வண்டிய 
்வரி்யச் ்ெலுததவும், ்ொந்த நுகர்வுககுத 
மத்்வயானை உணவுப் ்பயிர்க்ளக காடடிலும் 
ெந்்தககுத மத்்வயானை ்பயிர்க்ள மடடுமம 
உற்பததி ்ெயயத ்தாடைங்கினைர். இந்திய வி்வொயி 
தனனு்டைய ம்வளாண் வி்ள்்பாருள்க்ள 
விற்ப்னை ்ெயயப் ்பனனைாடடுச் ெந்்தயின 
வி்ல நில்வரங்க்ளச் ொர்ந்திருகக ம்வண்டிய 
நி்ல உரு்வாகியது. ெந்்தச் ்ெயல்்பாடு  ்பறறிய 
அறியா்மயால் ்பனனைாடடுச் ெந்்தமயாடு 
இ்ணககப்்படடை உள்நாடடுச் ெந்்தகளில் 
ம்வளாண் ்்பாருள்களுககானை மத்்வ 
வீழச்சியுறறம்பாது வி்வொயிகள் துயரங்களுககு 
உள்ளாயினைர்.

நீர்ப்பாசனம்
ஆங்கிமலயர்கள் ்பத்தான்பதாம் நூறறாண்டின 
முதல்்பாதிக காலப்்பகுதியில் நீர்ப்்பாெனைத்தப் 
புறககணிததனைர். 19ஆம் நூறறாண்டின 
இ்டைப்்பகுதியில் ்தாடைங்கி குறிப்பிடடை 
இ்டை்்வளிகளில் ்தாடைர்ந்து ஏற்படடை ்்பரும் 
்பஞ்ெங்களால் இலடெககணககானை மககள் 
்பலியானை பினனைர் சில முககியமானை ்பாெனைக 
கால்்வாயகள் ்்வடடைப்்படடைனை. இதன பினனைரும் 
்பாெனைக கால்்வாயகள் ்்வடடைப்்படு்வதறகாக 
ஒதுககீடு ்ெயயப்்படடை நிதி மிகக கு்ற்வாகம்வ 
இருந்தது. மககளின நலனில் அகக்ற ்காண்டை 
ஆர்ததர் காடடைன, ்்பனனிகுயிக ம்பானற 
ஆங்கிமலய அதிகாரிகளும் ்்பாறியாளர்களும் 
மமற்காண்டை முனமுயறசியால் ்பாதுகாககப்்படடை 
நீர்ப்்பாெனை கால்்வாயகள் சில இடைங்களில் 
ொததியமாயினை. எங்்கல்லாம் இவ்்வாறானை 
முயறசிகள் மமற்காள்ளப் ்படடைனைம்வா 
அங்்கல்லாம் ஆங்கிமலயர் அதிகமானை தீர்்்வ 
்வசூலிததனைர். ஏற்கனைம்வ ்காடூரமானை நில்வரி 
்வசூலின  கீழ  இருந்த வி்வொயிகள் மமனமமலும் 
அ்வதியுற மநர்ந்தது.

்வசூல் ்ெயயப்்படடைது. ்பஞ்ெககாலங்களில்கூடை 
நில்வரி ்ெலுதது்வதிலிருந்து வி்வொயிகளுககு 
விலககு அளிககப்்படைவில்்ல. நிலப் பிரபுககளுககு 
குதத்கத ்தா்க ்வழங்கவும், அரசுககு 
நில்வரி்யச் ்ெலுததவும், நிலம் உட்படடை 
தங்களது ்ொததுகக்ள வி்வொயிகள் அடைமானைம் 
்்வககும் அல்லது விறறுவிடும் அ்வலநி்லககுத 
தள்ளப்்படடைனைர். அரொங்கம் கடைன ்வெதிகள் 
்ெயது தராததால், வி்வொயிகள் கடைன்்பற 
்வடடிகக்டைககாரர்க்ளமய ொர்ந்திருந்தனைர். 
்வடடிககுக கடைன ்வழங்கு்வ்தத ்தாழிலாகக 
்காண்டை்வர்கள் ஒரு குறிப்பிடடை கடைன 
்வழங்கும் மு்ற்யப் பின்பறறினைர். கடைன 
்வழங்கும்வார் மகென, ்ெௌககார், ம்பாரா ம்பானற 
்பல்ம்வறு ெமூகங்க்ளச் மெர்ந்த்வர்களாய 
இருந்தனைர். தமிழ்மாழி ம்பெப்்படடை ்பகுதிகளில் 
நாடடுகமகாட்டைச் ்ெடடியார்கள் கடைன 
்வழங்கு்வ்தத ்தாழிலாகக ்காண்டிருந்தனைர். 

கடைன ்வழங்கு்வது காலங்காலமாக 
இருந்து்வரும் ந்டைமு்றப் ்பழககமாகும். 
ஆங்கிமலயரது ஆடசிககு முனனைர் கடைன 
்வழங்கிய்வர்கள் தங்கள் ்ொந்தப் ்்பாறுப்பிமலமய 
அத்தாழி்லச் ்ெயதனைர். ஆனைால் ஆங்கிமலய 
அரசுச் ெடடைங்க்ள இயறறிக கடைன ்தா்க்யத 
திரும்்பச் ்ெலுததாமதாரின ்ொததுகக்ளக 
கடைன ்தா்கககு ஈடைாக அ்பகரிததுக்காள்ளும் 
உரி்ம்ய அ்வர்களுககு ்வழங்கியது. ஆகம்வ 
்வறடசி, ்்வள்ளம், ்பஞ்ெம் ம்பானற இடைர்்பாடுகள் 
மிகுந்த காலங்களில் வி்வொயிகள் ்வடடிககுக கடைன 
்வழங்கும்வாரின தய்்வ்யச் ொர்ந்திருந்தனைர். 
இதன வி்ள்வாக ம்வளாண் நிலங்கள் 
ம்வளாண்்ம ்ெயயும் ்வர்ககததாரிடைமிருந்து 
ம்வளாண்்ம ்ெயயாமதார்ககுக ்க மாறினை. 
இதனைால் ம்வளாண்்மயில் மநரடியாகப் 
்பங்மகறகாத புதிய்தாரு நிலப்பிரபுதது்வம் 
உரு்வானைது. இ்வர்கள் ம்வளாண்்ம ்வளர்ச்சியில் 
சிறிதும்  அகக்றயினறியிருந்தனைர்.

காலனியரசு ‘ம்வளாண்்ம்ய 
்வணிகமயமாககும்’ ் காள்்க்யப் பின்பறறியது. 
்வணிகப் ்பயிர்களானை ்பருததி, ெணல், 
ம்வர்ககடை்ல, எண்்ணய விததுககள், கரும்பு, 
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்காடூரமானை நிகழ்வாகும். இப்்பஞ்ெததில் 
அப்்பகுதி்வாழ மககளில் மூனறில் ஒரு ்பகுதியினைர் 
இறந்தனைர். 1876–1878 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
ஏற்படடை  மிகப் ்்பரும் ்பஞ்ெம் (தமிழில் தாது ்வருடைப் 
்பஞ்ெம் எனை அ்ழககப்்படடைது)  ் தனனிந்தியா்்வச் 
மெர்ந்த வி்வொயத ்தாழிலாளர்க்ளயும் 
்கவி்னைஞர்க்ளயும் இங்கிலாந்தின ஏ்னைய 
குடிமயறறங்களுககுக  குடி்்பயர ்்வததது. 
அங்கு அ்வர்கள் ்்பருந்மதாடடைங்களில் ஒப்்பந்தக 
கூலிகளாய ம்வ்ல ்ெயதனைர்.  இந்தியாவில் 
இப்்பஞ்ெம் ஒரு மகாடிமய  மூனறு இலடெம் 
மககளின உயிர்க்ளப் ்பலி ்காண்டைது.

1866 ஒடிொ ்பஞ்ெம்

்ென்னை மாகாணததில் 1876-
1878ஆம் ஆண்டிகளில் நிலவிய ்பஞ்ெததிறகு 
முனனைதாக ்வறடசி நிலவியது. காலனியரசு 
உணவு தானிய ்வாணிகததில் பின்பறறிய 
த்லயிடைாக ்காள்்க நி்ல்ம்ய மமலும் 
மமாெமாககியது. எடுததுககாடடைாகச் ்ென்னை 
மாகாணததில் இப்்பஞ்ெததால் மிக மமாெமானை 
்பாதிப்புககுள்ளானை கஞ்ெம், விொகப்்படடினைம் ஆகிய 
இரு மா்வடடைங்களிலிருந்து இப்்பஞ்ெககாலததிலும் 
உணவு தானியங்கள் ஏறறுமதி ்ெய்வது 
்தாடைர்ந்து ந்டை்்பறறது. ்பஞ்ெத்தத ்தாடைர்ந்து 
்வழககம் ம்பால் பிமளக (இறந்தும்பானை எலிகளால் 
்பரவும் ்காள்்ளமநாய), நீர்க மகாப்புடைன 
கூடிய கடு்மயானை காயச்ெல் ம்பானற 
்பல ்தாறறுமநாயகள் ்பரவி ஏற்கனைம்வ 
்படடினியால் ்பலவீனைம்டைந்த மகக்ளத தாககிக 
்கானறனை. இப்்பஞ்ெத்தப் ்பறறிய நி்னைவுகள் 
இனறளவும் நாடடுப்புறப் ்பாடைல்களிலும் நீண்டை 
க்தப்்பாடைல்களிலும் நினறு நிலவுகினறனை.

   
        ஆர்ததர் காடடைன    ்்பனனிகுயிக

கர்னல் தபன்னிகுயிக: ்்பனனிகுயிக ஓர் இராணு்வப் 
்்பாறியாளரும், குடி்மப்்பணியாளரும், ்ென்னை 
மாகாணச் ெடடைமனற மமல்்வ உறுப்பினைரும் 
ஆ்வார். மமறகு மநாககி ஓடும் ்்பரியார் ஆறறின 
நீ்ர ஓர் அ்ண்யக கடடி கிழககுமநாககித 
திருப்பினைால் ்்வ்க ஆற்றச் ொர்ந்திருககும் 
இலடெககணககானை புன்ெய நிலங்க்ளப் 
்பாெனை ்வெதி ்காண்டை்்வயாக மாறற முடியும் 
எனை அ்வர் முடிவு ்ெயதார். ்்பனனிகுயிககும் 
ஏ்னைய ஆங்கிமலயப் ்்பாறியாளர்களும் 
இயற்கயின சீறறத்தயும் ்வனைவிலங்குகள், 
விை உயிரினைங்கள் ஆகிய்வறறின 
ஆ்பததுகக்ளயும் எதிர்்காண்டு அ்ணயின 
கடடுமானைப் ்பணிக்ள மமற்காண்டைம்பாது 
இ்டைவிடைாத ம்ழயால் இ்டையூறுகள் ஏற்படடைனை. 
ஆங்கிமலய அரசிடைமிருந்து ம்பாதுமானை அளவுககு 
நிதி்யப் ்்பறமுடியாத நி்லயில் ்்பனனிகுயிக 
இங்கிலாந்து ் ெனறு தனைது குடும்்பச் ் ொததுகக்ள 
விறறு, அப்்பணத்தக ்காண்டு அ்ண்யக 
கடடி முடிததார். அ்ணகடடும் ்பணிகள் 1895இல் 
முடிவுறறனை. முல்்லப் ்்பரியார் அ்ண, மதனி, 
திண்டுககல், மது்ர, சி்வகங்்க, இராமநாதபுரம் 
மா்வடடை ம்வளாண் நிலங்களுககுத ்தாடைர்ந்து 
்பாெனை ்வெதி அளிதது ்வருகிறது.

பஞ்சங்கள
காலனியரசின சுதந்திர ்வணிகக ்காள்்கயும் 
கடு்மயானை  நில்வரி ்வசூல் மு்றயும் 
்பஞ்ெங்கள் மதானறு்வதறகு ்வழிய்மததுக 
்காடுததனை. 1866–1867இல் ஏற்படடை ஒடிொ 
்பஞ்ெம் அப்்பகுதியின ்வரலாறறில் ந்டை்்பறற 
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இந்தியாவில் அடி்மமு்ற ஒழிககப்்படடைம்பாது 
்தாடைங்கப்்படடு, 1920 ்வ்ர நீடிததது. இதனைால் 
்்பரும் எண்ணிக்கயிலானை இந்தியர்கள் புலம் 
்்பயர்ந்து இந்தியப் ்்பருங்கடைல் (ரீயூனியன, 
்மாரீசியஸ) முதலாக ்பசிபிக ்்பருங்கடைல் (பிஜித 
தீவுகள்) ்வ்ர ்பரவி, இந்மதா–கரீபிய, இந்மதா–
ஆப்பிரிகக மககள் ்தா்க ்்பருகு்வதறகுக 
காரணமாயினைர்.

ஒப்பநெக கூலி மு்்
ஒப்்பந்தக கூலி மு்றயானைது  ்்பறற கடைனுககாக 
உ்ழப்்்ப நல்கும் ஒரு ஒப்்பந்த மு்றயாகும்.  
இதன மூலம் 35 இலடெம் இந்தியர்கள் 
்பல ஆங்கிமலயக குடிமயறறங்களுககுப் 
்்பரும் ்பண்்ணகளில் (்்பரிதும் கரும்புத 
மதாடடைங்களில்) ம்வ்ல ்ெய்வதறகாக 
அனுப்பி ்்வககப்்படடைனைர். இம்மு்ற 1843இல் 

ஒப்்பந்தக கூலிமு்ற என்பது தண்டை்னைககுரிய ஓர் 
ஒப்்பந்த மு்றயாகும். இவ்்்வாப்்பந்தததின்படி  ஒப்்பந்தக 
கூலியானை ஒரு்வர் ம்வ்ல ்ெயய மறுததாமலா, 
ம்வ்லககு ்வராமல் ம்பானைாமலா, அ்வரு்டைய 
முதலாளியின ஆ்ணகளுககுப் ்பணிய மறுததாமலா 
்பணியிடைததில் காணப்்படைாவிடடைாமலா அ்வர் ஊதியம் 
மறுககப்்படுதல் அல்லது சி்றத தண்டை்னைகளுககு 
உள்ளா்வார்.

1842-1870 ஆகிய ஆண்டுகளுககி்டைமய ்மாததம் 
5,25,482 இந்தியர்கள் இங்கிலாந்து, பிரானசு 
ஆகிய்வறறுககுச் ்ொந்தமானை காலனிகளில் குடிமயறினைர். அ்வர்களில் 3,51,401 ம்பர் ்மாரீசியசுககும், 76,691 ம்பர் 
டி்மராராவுககும், 42,519 ம்பர் டிரினிடைாடுவுககும், 15,169 ம்பர் ெ்மககாவுககும், 6,448 ம்பர் மநடடைாலுககும், 15,005 
ம்பர் ரீயூனியனுககும் ் ெனறனைர். ஏ்னைய பி்ரஞ்சு காலனிகளுககு 16,341 ம்பர் ் ெனறனைர். ஏற்கனைம்வ ் மாரீசியஸ 
்ெனற 30,000 ந்பர்க்ளயும் இலங்்க, மமலசியா ஆகிய இடைங்களுககு ெடடைததிறகுப் புறம்்பாகப் பி்ரஞ்சுக 
காலனிகளுககும் அனுப்்பப்்படடை்வர்க்ளயும் மமற்ொனனை புள்ளிவி்வரக கணககில் மெர்ககவில்்ல.  இவ்்வாறாக 
1870களில் ஒப்்பந்தக கூலிமு்ற, இந்தியத ்தாழிலாளர்க்ளக கடைல் கடைந்த காலனிகளுககு அனுப்பு்வது,  
ெடடைரீதியாக ஐமராப்பியக காலனிகளிலுள்ள ்்பரும் ்பண்்ணகளுககு அடி்ம உ்ழப்்்ப ்வழங்கியது.

இந்திய ஒப்்பந்தத ்தாழிலாளர்கள் (டிரினிடைாட)

பிரிடடிஷ் இந்தியாவில் ்பஞ்ெங்கள்: 1770ஆம் ஆண்டு 
்வங்காளப் ்பஞ்ெம் மிகப் ்்பருமளவில் ஒரு மகாடி மககளின 
அல்லது ஏறததாழ ்வங்காள மககட ்தா்கயில் மூனறில் 
ஒரு ்பகுதியினைரின உயி்ரக குடிததது. இவ்்வாறுதான 
ஆங்கிமலயரது ஆடசி இந்தியாவில் ்தாடைங்கியது. இ்தப் 
ம்பாலம்வ ஆங்கிமலயரது ஆடசி முடியும் தரு்வாயில் 1943இல் 
்வங்காளததில் ஏற்படடை ்பஞ்ெம் முப்்பது இலடெம் மகக்ளப் ்பலி 
்காண்டைது. 1998இல் மநா்பல் ்பரிசு ்்பறற அமர்ததியா ்ென 
ஒரு சிறு்வனைாகக ்கால்கததாவின வீதிகளில் ்பஞ்ெததால் 
மனிதர்கள் ்ெதது மடிந்த்தப் ்பார்ததார். அது குறிதது 
அ்வர் ்வழககமானை ஆயவுப்்பா்தயிலிருந்து விலகிப் புதிய 
்பரிமாணததில் ஆயவு ்ெயதுள்ளார். ்ென்னையில் ்பஞ்ெ நி்வாரண முகாம் 

ெ்மயல்ற 1876–1878)
பு்கப்்படைம் எடுதத்வர்: W.W.ஹூப்பர்
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 2. 1896இல் _______ நாடுகள் 
ஒருங்கி்ணககப்்படடு மலாய ஐககிய 
நாடுகள் உரு்வாககப்்படடைது.

  அ) நானகு
  ஆ) ஐந்து
  இ) மூனறு
  ஈ) ஆறு

பயிறசி

 I சரியான விடைடயத் தேர்வு சசயயவும்
 1. பிரானஸிஸ ்லட ______ 

்பறறி ஆங்கிமலயக கிழககிந்தியக 
க ம்் ்ப னியின க்வனைததிறகு க 
்காண்டு்வந்தார்.

  அ) நறுமணத தீவுகள்
  ஆ) ொ்வா தீவு 
  இ) பினைாங்குத தீவு
  ஈ) மலாககா

பாடச்சுருககம்
�	மமலயா தீ்பகற்பததில் காலனிக்ள உரு்வாககு்வதில் ம்பார்ததுகீசியர், டைச்சுககாரர், ஆங்கிமலயர் 

ஆகிமயாரி்டைமய நிலவிய ம்பாடடி வி்வரிககப்்படடுள்ளது
�	ெகார்ததாவில் தங்கள் தளத்த ஏற்படுததிக்காண்டை டைச்சுககாரர் ்படிப்்படியாக ொ்வா, சுமதரா 

ஆகிய ்பகுதிகளில் தங்கள் ஆதிககத்த விரிவு்படுததியது வி்வாதிககப்்படடுள்ளது.  பினைாங்கிலிருந்து  
ஆங்கிமலயர் தங்கள் தளத்த ஐககிய மலாய நாடுகள், நீரி்ணப் ்பகுதி, ்பர்மா ஆகிய்வற்ற 
்வெப்்படுதது்வதறகுக ்காண்டு்ெனறது வி்வரிககப்்படடுள்ளது

�	முதலில் ஸ்பானியர் ்வெமிருந்த பிலிப்்்பனஸ அ்மரிககா்வால் ்கயகப்்படுததப்்படடைது 
குறிப்பிடைப்்படடுள்ளது

�	ஆங்கிமலயர் முதலில் மநடடைால், மகப் காலனி ஆகிய்வற்றயும் பினனைர் மகால்டு மகாஸடின 
கடைறக்ர நாடுக்ளக ்கப்்பறறியதும், டைச்சுககாரர் ம்பாயர் நாடுகளானை டிரானஸ்வால், ஆரஞ்சு 
சுதந்திர நாட்டைக ்கப்்பறறியதும் விளககப்்படடுள்ளனை

�	மொகனனைஸ்பர்ககில் நி்ல்காண்டை ஆங்கிமலயர் ம்பாயர்களுடைன மமாதலில் ஈடு்படடைதால் ம்பாயர் 
ம்பார்கள் ஏற்படடைது எடுததுககாடடைப்்படடுள்ளது.  பிச்சு்வானைாலாந்தில் (ம்பாடஸ்வானைா) ஆங்கிமலயர் 
குடிமயறற்மான்ற நிறுவியதும் பினனைர் ஆப்பிரிககரின எதிர்ப்்்ப நசுககி அப்்பகுதி்யக 
்கப்்பறறி ்ராடீசியா எனை ்்பயரிடடைதும் குறிப்பிடைப்்படடுள்ளனை

�	மமறகு ஆப்பிரிககாவில் பிரானஸ முதலில் ்ெனைக்லயும் பினனைர் கினி, ஐ்வரி மகாஸட, தமகாமம 
(தறம்பாது ஆப்பிரிகக யூனியனிலுள்ள ் ்பனின நாடடின ஒரு ்பகுதி) ஆகிய்வற்றக ் கப்்பறறியதும், 
காங்மகா ்்பல்ஜியருககுத தரப்்படடு லிமயாம்பால்டைால் ஆளப்்படடைதும் வி்வரிககப்்படடுள்ளனை

�	ஆங்கிமலயர் ்கனயா, உகாண்டைா, ொனஜி்பார் ஆகிய்வற்றயும் ்ெர்மானியர் கிழககு 
ஆப்பிரிககா்்வயும்  ம்பார்ததுகீசியர்  அங்மகாலா, ்மாொம்பிக, ம்பார்ததுககீசிய கினி ஆகிய்வற்றயும் 
காலனிகளாககியது எடுதது்ரககப்்படடுள்ளனை

�	ஆங்கிமலய ஆடசி உரு்வாககப்்படடைதன வி்ள்வாக மூனறு ்்வவ்ம்வறு அடுததடுதத கடடைங்கள் 
மூலம் இந்தியப் ்்பாருளாதாரம் எவ்்வாறு காலனிமயமாககப்்படடைது  என்பது விளககப்்படடுள்ளது

�	ஆங்கிமலயரது காலனியாதிககம் இந்திய ம்வளாண்்ம்யக கடு்மயாகத தாககியதால் இந்திய 
வி்வொயிகள் ்வறிய நி்லககுத தள்ளப்்படடைதும், மமலும் ்பஞ்ெங்கள் ஏற்படடைதால் அ்வர்கள் ஒப்்பந்தக 
கூலிகளாக ஆங்கிலப் ம்பரரசின கடைல்கடைந்த காலனிகளுககுக குடி்்பயரும் கடடைாயம் ஏற்படடைதும் 
ஆயவு ்ெயயப்்படடுள்ளனை
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 II த�ாடிடை இைங�டை நிரப்பவும்
 1. _____ மாநாடு ஆப்பிரிககா்்வ 

ஐமராப்பிய நாடுகளின ்ெல்்வாககு 
மண்டைலங்களாகப் பிரிததுக்காள்்வது 
எனைத தீர்மானிததது.

 2. ்வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ஆகிய 
்பகுதிகளின ெமீனதார்கமளாடு 
மமற்காள்ளப்்படடை தீர்வு______ 
எனற்ழககப்்படுகிறது.

 3. ஆங்கிமலயரின ்வரு்வாயககு முககிய 
ஆதாரமாகத திகழந்தது __________ 
ஆகும்.

 4. தமிழ ்மாழி ம்பெப்்படடை ்பகுதிகளில் 
_______ ்வடடிககு கடைன ்காடுககும் 
்தாழிலில் இருந்தனைர்.

 III ச்பாருத்து�
 1. லிமயாம்பால்டு - எததிமயாப்பியா

 2. ்மனிலிக - வியடநாம்

 3. சிெல் மரா்டைஸ - ்்பல்ஜியம்

 4. ்வங்காளப் ்பஞ்ெம் - மகப் காலனி

 5. ம்பா ்தய - 1770

 IV சரியான கூறடறைக் �ண்டுபிடிக்�வும்
 1. i)  19ஆம் நூறறாண்டின க்டைசிக 

காலாண்டுப் ்பகுதி்வ்ர ெகாராவுககுத 
்தறமகயி ருந் த ஆப் பி ரிககா 
்்வளியுலகுககு ்தரியாமல் இருந்தது.

  ii)  1864ஆம் ஆண்டில் மகால்டு 
மகாஸடில் அ்மந்துள்ள கடைறக்ரப் 
்பகுதி நாடுகள் இங்கிலாந்தின 
காலனிகளாயினை.

  iii)  500 ஆண்டு காலததிறகும் மமலாக 
ஸ்்பயின பிலிப்்்பன்  ்ஆடசி ் ெயதது.

  iv)  ஒடிொ ்பஞ்ெம் 1876 -78இல் 
ந்டை்்பறறது.

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

 3. இந்மதா-சீனைாவில் _____ மடடுமம 
பிரானசின மநரடிக கடடுப்்பாடடில் இருந்த 
்பகுதியாகும்

  அ) ஆனைம்
  ஆ) மடைாங்கிங்
  இ) கம்ம்பாடியா
  ஈ) ்காச்சின - சீனைா

 4. ______ ்பகுதியில் தங்கம் 
க ண் டு பி டி க க ப் ்ப ட டை த ா னை து 
் ்ப ரு ம ளவில ானை ஆங்கிமலய 
சுரங்கத ்தாழில் ்ெயம்வார் 
மொகனனைஸ்ப ர்ககிலு ம் அதன 
சுறறுப்புறங்களிலும் குடிமயற ்வழி 
்வகுததது.

  அ) டிரானஸ்வால்
  ஆ) ஆரஞ்சு சுதந்திர நாடு
  இ) மகப் காலனி
  ஈ) ்ராடீஷியா

 5. இந்தியாவுடைன ்வணிக உற்்வ நிறுவிக 
்காண்டை முதல் ஐமராப்பிய நாடடினைர் 
______________

  அ) ம்பார்ததுகீசியர் 
  ஆ) பிரஞ்சுககாரர்
  இ) மடைனிைார்
  ஈ) டைச்சுககாரர்

 6. எததிமய ாப் பிய ா இத தாலி்ய 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ம ்ப ா ரி ல் 
மதாறகடிததது.

  அ) அமடைா்வா
  ஆ) டைமஹாமி
  இ) மடைாங்கிங்
  ஈ)  டிரானஸ்வால்

 7. ஒப்்பந்தக கூலி மு்றயானைது ஒரு ்வ்க 
____________

  அ) ஒப்்பந்தத ்தாழிலாளர் மு்ற

  ஆ) அடி்மததனைம்

  இ) கடைனுககானை அடி்ம ஒப்்பந்தம்

  ஈ) ்காததடி்ம
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  அ)  கூறறும் காரணமும் ெரி, காரணம் 
கூறறுககானை ெரியானை விளககமாகும்.

  ஆ)  கூறறும் காரணமும் ெரி, காரணம் 
கூறறுககானை ெரியானை விளககமல்ல.

  இ) கூறறு ெரி, காரணம் த்வறு
  ஈ) கூறறு த்வறு, காரணம் ெரி

 V சுருக்�மாய விடையளிக்�வும்
 1. காலனியாதிககம், ஏகாதி்பததியம் - 

இரண்்டையும் ம்வறு்படுததிக காடடைவும்.
 2. ெூலு பூர்்வகுடிகள் ்பறறிச் சிறு குறிப்பு 

்வ்ரக.
 3. இ ந் தி ய ப்  ் ்ப ா ரு ள ா த ா ர ம் 

காலனிமயமாககப்்படடைதின மூனறு 
கடடைங்க்ளக கூறுக.

 4. கர்னைல் ்்பனனிகுயிக.
 5. தாயகக கடடைணங்கள் (Home Charges) 

்பறறி விளககவும்.

 VI ஒவசவாரு ேடைபபின் கீழும் 
ச�ாடுக்�ப்படடுளை அடனத்துக் 
த�ளவி�ளுக்கும் ்பதில் அளிக்�வும்

 1. இந்தியாவில் காலனி ஆதிககம்
  அ)  கிழககிந்தியக கம்்்பனி எப்ம்பாது 

நில்வரி ்வசூலிககும் உரி்ம்யப் 
்்பறறது?

  ஆ)  ஆங்கிமலயர் எப்ம்பாது கூர்கர்க்ள 
்்வனறனைர்?

  இ)  இந்திய ாவில் ஆங்கிமலய ர் 
ஆடசியில் அடி்மமு்ற எப்்்பாழுது  
ஒழிககப்்படடைது?

  ஈ)  கீ்ழ உலகின லங்கா்ையர் 
எனனும் ்்பய்ரப் ்்பறறிருந்த நாடு 
எது?

 2. ்தனனைாப்பிரிககா
  அ)  ் த ன னை ா ப் பி ரி க க ா வி ல் 

ஆங்கிமலயருககுச் ்ொந்தமானை 
நாடுகள் எ்்வ?

  ஆ)  டைச்சுககாரர் ்க்வெமிருந்த ்பகுதிகள் 
எ்்வ?

  இ)  மகப்காலனியின பிரதம அ்மச்ெர் 
யார்?

  ஈ)  ம்பாயர் ம்பார்கள் எதத்னை ஆண்டுகள் 
ந்டை்்பறறனை?

 2. i)  1640இல் பி்ரஞ்சுககாரர்கள் 
ொ்வா்்வயும் சுமதரா்்வயும்  
்கப்்பறறினைர்.

  ii)  மலாககா்்வக ்கப்்பறறியதின 
மூலம் ஆங்கிலக குடிமயறறங்க்ளக 
்கப்்பறறும் ்பணி்ய டைச்சுககாரர் 
்தாடைங்கினைர்.

  iii)  காங்மகா ஆறறின ்வடிநிலத 
தீரதமதாடு ்தாடைர்பு்டைய அ்னைததுப் 
பி ரச்ெ்னைக் ள யு ம் ம்பசித 
தீர்ப்்பதறகாகம்வ ்்பர்லின மாநாடு 
கூடியது.

  iv)  சுல்தான ொனஜி்பாரின ்பகுதிகள் 
பிரானசு மறறும் ்ெர்மனியின 
்ெல்்வாககு மண்டைலங்களாகப் 
பிரிககப்்படடைனை.

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

 3. கூறறு:  ்ென்னை மகாணததில் 1876-
1878 ஆண்டுகளில் நிலவிய ்பஞ்ெததிறகு 
முனனைர் ்்பரும்  ்வறடசி நிலவியது.

  காரணம்:  காலனியரசு உணவுதானிய 
்வ ணி க த தி ல்  த ் ல யி டை ா க 
்காள்்க்யப் பின்பறறியது.

  அ) கூறறு ெரி, காரணம் த்வறு
  ஆ) கூறறு, காரணம் இரண்டுமம த்வறு
  இ)  கூறறு ெரி, காரணம் கூறறுககுச் 

ெரியானை விளககமல்ல
  ஈ)  கூறறு ெரி, காரணம் கூறறுககானை 

ெரியானை விளககம்

 4. கூறறு: ்்பர்லின மாநாடு இராண்டைாம் 
லிமயாம்பால்்டை சுதந்திர காங்மகா 
நாடடில் ஆடசி ்ெயய அனுமதி 
்வழங்கியது.

  காரணம்: ்்பல்ஜியம் அரெர் இரண்டைாம் 
லிமயாம்பால்டு காங்மகாவின மீது 
அகக்ற ்காண்டிருந்தார்.
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 2. இந்திய ாவிறகும் ்தனகி ழககு 
ஆசியாவிறகும் இ்டையிலானை கலாச்ொர 
்தாடைர்புகள் ்பறறி வி்வரிககவும்.

 IX ஒப்படைபபு  (ஆசிரியரின் 
வழி�ாடடுேலுைன்)

 1. இந்தியாவில் ஆங்கிமலய ஆடசியின 
நன்மகள், தீ்மகள் குறிதது 
்வகுப்்ப்றயில் ஒரு ்வாதத்த நடைதத 
ஏற்பாடு ்ெயயவும்.

 2. ஆங்கிமலய – ்பர்மாவில் காலனி 
ஆதிககததின தாககத்த ஆராயக.

 VII விரிவா� விடையளிக்�வும்
 1. இந்தியாவில் ஆங்கிமலய ஆடசியின 

்்பருளாதாரத தாககத்த வி்வாதிககவும்.

 2. ஆப்பிரிககாவில் காலனி ஆதிககம் 
ஏறப்்படடை்த வி்வரி.

 VIII  சசயல்்பாடு
 1. இ ந் தி ய ா வி ல்  ஆ ங் கி ம ல ய க 

காலனியாதிககதினம்பாது ்பஞ்ெங்களால் 
்பாதிககப்்படடை ்பல ்பகுதிகள் ்பறறிய 
பு்கப்்படைங்க்ளச் மெகரிததுப் 
்படைத்தாகுப்பு ஒன்றத தயார் ்ெயயவும்.

க்லச்தசாறகள

அடிமைப்படுத்துதல் subjugation bring a person or a country under 
control 

விசுவாசம் allegiance loyalty 

காரணம் rationale reasons or a logical basis for a 
course of action 

்பாதுகாபபு tutelage guardianship 

வரத்தக ஸதலம் emporium a large commercial  complex selling 
a wide variety of goods

ஊடுருவல் penetration entry with force 

ஏைாற்றப்பட்ட tricked cheated 

கமசயடி ககாடுத்தல் flogging beat (someone) with whip or stick 
as punishment or torture

்பதவி க்பாறுபம்பத் து்ற / மகவிடு relinquish 
voluntarily

to give up a post or office 

்பண விடுபபு remittance a sum of money sent, especially 
by mail in  payment for goods or 
services or as a gift

புலம் க்பயர்நதவரகள் diaspora persons dispersed from their 
homeland

ததால்வியுற்ற abortive unsuccessful
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 மூலநூல்கள

1. Irfan Habib, A People’s History of India Series - Indian Economy under Early British Rule, 1757-1857,
Tulika.

2. Irfan Habib, Essays In Indian History, Manohar

3. Irfan Habib, Indian Economy, 1858-1914, Tulika

4. D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia, Macmillan

5. R.D. Cornwell, World History in the Twentieth Century, Longman, 1980.

க்லககளஞ்சியம்
மதால்வியுறற abortive unsuccessful

விசு்வாெம் allegiance loyalty 

ெர்்வாதீனைக கூடடை்மப்பு cartel a monopolistic association of manufac-
turers

ஒரு ந்பர் அல்லது நிகழவு 
நி்னை்வாகக ்காண்டைாடு

commemorate celebrate the memory of a person or 
an event

கு்ற்பாடுகள் deformities defects / abnormalities

புலம் ்்பயர்ந்த்வர்கள் diaspora persons dispersed from their homeland

கப்்பல் து்ற dock a structure extending along shore or 
out from the shore  into a body of wa-
ter, to which boats are moored

்வறடடுச் சிததாந்தப் பிடிப்பு dogmatic clinging to principles as incontroverti-
bly true / opinionated 

அளவில் கு்றதல் dwindle diminish gradually in size

துணிந்த emboldened giving the courage or confidence to do 
something

்்பாறிதத embossed carved 

்வர்ததக ஸதலம் emporium a large commercial  complex selling a 
wide variety of goods

க்லககளஞ்சியம் encyclopaedia a book containing a set of articles on 
many subjects and arranged alphabet-
ically
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்தாழில் மு்னைம்வார் ்வர்ககம் entrepreneurial 
class

a group characterised by the taking of 
financial risks in the hope of profit

க்ெயடி ்காடுததல் flogging beat (someone) with whip or stick as 
punishment or torture

விரகதிய்டைந்த frustrated expressing feelings of despair

த்ல்ய ்்வடடும் இயந்திரம் guillotine a machine with a heavy blade used for 
beheading people  

்வறிய நி்லககு ஆளாககப்்படடை impoverished poverty stricken

இ்ணககப்்படடுள்ள incorporated included

புதிராக intriguing puzzling

மனித ம்வட்டை manhunt an organized search for a person

புலம் ்்பயர்ந்மதார் migrants persons who moved from one place to 
another in search of livelihood or for 
settlement

்்வல்லப்்பாகு molasses thick dark brown syrup obtained from 
raw sugar during the refining process

்வறிய்வர்களாககப்்படமடைார் pauperized impoverished

ஊடுரு்வல் penetration entry with force 

்தாடைர்ந்து ்காண்டிருககும் perpetuating keeping alive, continuing indefinitely

ஆதர்வாளர்கள்  proponents persons advocating a theory or a pro-
posal 

காரணம் rationale reasons or a logical basis for a course 
of action 

ஏறறுக்காள்ள reconcile to agree to 

்பதவி ்்பாறுப்்்பத துற / ்கவிடு relinquish vol-
untarily

to give up a post or office 

அனுப்பிய ்பணம் remittance a sum of money sent, especially by 
mail in  payment for goods or services 
or as a gift

நீககப்்படடை / ரதது ்ெயயப்்படடை repealed cancelled

சீறறம் / மகா்பம் resentment fury / anger 

கி்டைப்்பரு்ம / ்பறறாககு்ற scarce insufficient for the demand

அடி்மப்்படுததுதல் subjugation bring a person or a country under con-
trol 

களங்கமுறற tainted imperfect

ஏமாறறப்்படடை tricked cheated 

்பாதுகாப்பு tutelage guardianship 

தீவிர / உணர்ச்சி ம்வகமுள்ள vehement forceful 
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67 மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் .4

 1  மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும்
ஆதிகால மனிதரகள், தஙகளது உணவு, 

உடை மற்றும் இருப்பிைத் ததடைக்கு 
இயற்டகடயதய சாரந்து இருந்தனர.  மனிதன் 
தன் நிமிரந்த நிடல, டககள் மற்றும் அறிவுக் 
கூரடம சசயல்ாடுகளால பிற உயிரினஙகளின் 
மீது ஆதிக்கம் சசலுத்தி ஓர உயர 
நிடலடயப் ச்ற்று மகிழ்ச்சியாக ைாழ்ந்து 
ைந்தான்.  ்டைய கற்காலத்திலிருந்து புதிய 
கற்காலம் ைடை சக்கைம், செருப்பு, கருவிகள், 

சுற்றுச்சூைல என்்து மனிதனுக்கும் 
இயற்டகக்கும் இடைதய உள்ள 
சதாைரபுகடளப் ்ற்றியது ஆகும். மனிதன் 
சதான்றுசதாட்டு ஒன்றி ைாழ்ந்து ைரும் 
சுற்றுப்புறம் 'சூைல' என்று அடைக்கப்்டுகிறது. 
சுற்றுச்சூைல (Environment) என்ற சசால 
என்விைான் (Environ) என்ற பிசைஞ்சு 
சமாழியிலிருந்து ச்றப்்ட்ைது ஆகும். Environ 
என்்தன் ச்ாருள் சுற்றுப்புறம் என்்தாகும். 
சுற்றுச்சூைல என்்து உயிருள்ள மற்றும் 
உயிைற்ற கூறுகடள உள்ளைக்கியதாகும்.

மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும்
1

அலகு

கற்றல தொக்கஙகள் 

 � சுற்றுச்சூைல கூறுகடள அறிதல
 � மனிதன் – சுற்றுச்சூைல சதாைரபுகளுக்கு இடைதய உள்ள ்லதைறு 

கூறுகடளப் புரிந்து சகாள்ளுதல
 � ்லதைறு குடியிருப்பு ைடககடளப் ்ற்றி அறிதல
 � மனிதனின் ்லதைறு ச்ாருளாதாை ெைைடிக்டககடள அறிதல
 � மனிதனின் சசயல்ாடுகள் சுற்றுச்சூைல மீது ஏற்்டுத்தும் தாக்கஙகடள அறிதல
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அ) இயற்்கை சுற்றுச் சூழல் (Natural Environment)
சுற்றுச்சூைலின் இயற்டக கூறுகளான 

நிலக்தகாளம், நீரக்தகாளம், ைாயுக்தகாளம் 
மற்றும் உயிரக்தகாளம் ஆகியைற்டறப் 
்ற்றி முன்த் அறிந்திருக்கின்தறாம்.  
இப்்ாைத்தில மனிதடனப் ்ற்றியும் மனிதனால  
உருைாக்கப்்ட்ை கூறுகடளப் ்ற்றியும் 
விரிைாகக் காணத்ாம்.

இயற்்கை ந்ை
மாணைரகடளப் ்ள்ளிடயச் சுற்றி ைைச் 

சசய்து ் ள்ளிைளாகத்தில அைரகள் காணகின்ற 
இயற்டக மற்றும் மனிதனால உருைாக்கப்்ட்ை 
ச்ாருட்கடளப் ்ட்டியலிைச் சசய்தல.

ஆ) மனித சுற்றுச்சூழல் (Human Environment) 
மனித சுற்றுச்சூைல என்்து ஒரு 

மனிதன், அைனது குடும்்ம், சதாழில மற்றும் 
சமூகம் ஆகியைற்றுைன் சகாணடுள்ள 
சதாைரபுகடள விளக்குைதாகும்.  இது தமலும், 
இது ்லதைறு கலாச்சாைக் கூறுகளான 
கலவி, மதம், ச்ாருளாதாைம் மற்றும் அைசியல 
த்ான்றைற்தறாடு சதாைரபுடையதாக உள்ளது.

இ)  மனிதனால் உருவாககைப்படை சுற்றுச்சூழல் 
(Man-made Environment)
மனிதனால உருைாக்கப்்ட்ை சுற்றுச்சூைல 

என்்து மனிதன் தனது ததடைகடளப் பூரத்தி 
சசய்து சகாள்ளவும் தன் ைாழ்க்டகடய 
ஏதுைானதாகவும் எளிதானதாகவும் 
அடமத்துக்சகாள்ள உருைாக்கப்்ட்ைதாகும்.  
எடுத்துக்காட்ைாக கட்ைைம், த்ாக்குைைத்து, 
பூஙகா, சதாழிற்சாடல நிடனவுச்சின்னம் 
த்ான்றடை.  இயற்டக, சூைலுக்கும் 
மனிதனுக்கும் இடைதய ஒரு சமநிடலடய 
ஏற்்டுத்த, மனிதன் மக்கள்சதாடக ்ைைல, 
ைளஙகளின் இருப்பு, சதாழிலநுட்் ைளரச்சி 
மற்றும் சதாைரந்து அதிகரித்துைரும் 
மக்கள்சதாடகயின் ததடைக்தகற்் 
ைளஙகளுக்கான மாற்று ைழிமுடறகடளக் 
கணைறிதல த்ான்றைற்டறக் டகயாணடு 
ைருகின்றான்.

தைளாண முடறகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் 
த்ான்றைற்டறக் கணடுபிடித்தான். தமலும் 
தனது ைாழ்க்டக தைத்டத தமம்்டுத்திக் 
சகாள்ள உயர சதாழிலநுட்்த்டதப் 
்யன்்டுத்த சதாைஙகினான்.  ெவீன 
காலத்தில மக்கள் சதாடக ச்ருக்கத்தினால 
தன் எலடலடய விரிவு்டுத்துைதற்காக தன் 
சுற்றுச்சூைடல மாற்றி அடமத்தான். இதன் 
காைணமாக இயற்டக ைளஙகள் சுைணைப்்ட்டு 
ைருகின்றன.

கி.பி. (ச்ா.ஆ) 1972-ஆம் ஆணடு 
ஸைாக்தஹாம் மாொட்டில மனிதன் 
‘சுற்றுச்சூைடல உருைாக்கி 
ைடிைடமக்கிறான்’ என அறிவிக்கப்்ட்ைது. 
ரிதயாடி செனிதைா ெகரில 1992-ஆம் 
ஆணடு ெடைச்ற்ற புவி உச்சி மாொடு, 
ஐக்கிய ொடுகளின் சுற்றுச்சூைல மற்றும் 
ைளரச்சி மாொடு என்று அடைக்கப்்ட்ைது. 
(UNCED - United Nations Conference on 
Environmentnation and Development) .

 சுற்றுச்சூழலின் வ்கைப்பாடுகைள் (Classification 
of Environment)
அ) இயற்டக சுற்றுச்சூைல

ஆ) மனித சுற்றுச்சூைல 

இ) மனிதனால உருைாக்கப்்ட்ை சுற்றுச்சூைல
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மக்கள்சதாடக சமதுைாக ைளரச்சி அடைந்து 
ைருகிறது.  சதாழிற்புைட்சியின்த்ாது, 
மக்கள்சதாடக மிக தைகமாகப் ச்ருக 
ஆைம்பித்தது. 

மககைள்்தா்கை வளர்ச்சி என்்து பிறப்பு 
விகிதத்திற்கும், இறப்பு விகிதத்திற்கும் 
இடைதய உள்ள தைறு்ாடு ஆகும். ச்ாதுைாக 
மக்கள்சதாடக எப்த்ாதும் அதிகரித்துக் 
சகாணதையிருக்கும், ஆனால சில 
சமயஙகளில மக்கள்சதாடக ைளரச்சி 
குடறயும். குறிப்்ாக ்ஞ்சம், நிலச்சரிவு, புவி 
அதிரச்சி, ஆழிப்த்ைடல த்ான்ற இயற்டகச் 
சீற்றஙகள் மற்றும் மனிதனால ஏற்்டும் 
அழிவுகளான த்ார த்ான்ற 
காைணஙகளினால மக்கள்சதாடக ைளரச்சி 
குடறகின்றது. 

மககைள்்தா்கையில் மாற்்றம் என்்து 
மக்களின் எணணிக்டக ஓரிைத்தில அதிகரிப்பு 
அலலது குடறைடதக்  குறிப்்தாகும். இது 
பி்றபபு, இ்றபபு மற்றும் மககைள் இைப்்பயர்வு 
ஆகியைற்றினால தீரமானிக்கப்்டுகிறது. கி.பி. 
(ச்ா.ஆ) 1650ல 500 மிலலியனாக இருந்த 
மக்கள்சதாடக கி.பி. (ச்ா.ஆ) 1850ல 1000 
மிலலியனாக இருமைஙகு ைளரச்சி கணைது. 
இது கி.பி. (ச்ா.ஆ) 2025 மற்றும் கி.பி. (ச்ா.ஆ) 
2050ல முடறதய 8 பிலலியன் மற்றும் 9 
பிலலியன்களாக ைளரச்சியடையும் என 
அனுமானிக்கப்்ட்டுள்ளது.

பிறப்பு மற்றும் குடியிறக்கம் (imigiration) 
காைணமாக மக்கள் சதாடக அதிகரிக்கிறது. 
இறப்பு மற்றும் குடிதயற்றம் (emigration) 
காைணமாக மக்கள் சதாடக குடறகிறது. 

14 ஆம் நூற்றாண்டில் ஐர�றாப்றாவில் "பிரேக்" 
என் க�றாள்ே ர�றாயினறால் 30 – 60 சதவீதம் 
மக்�ள இ்நதனர் எனக் �ணக்கிடப
்ட்டுளேது. 

 2  மககைள்்தா்கை (Population)
மனித இனம் அலலாத 

ஓர உலடக  உன்னால 
கற்்டன சசய்ய முடியுமா? 
ச்ாருளாதாை மற்றும் சமூக 
ைளரச்சிக்கு மனித இனம் 
மிக முக்கியமானதாகும்.  
மக்கள்சதாடக (Populous) 
என்ற சசால, இலத்தீன் சமாழியிலிருந்து 
ச்றப்்ட்ைதாகும். ்ாப்புலஸ என்றால மக்கள் 
என்று ச்ாருளாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்தில ஒரு குறிப்பிட்ை 
காலத்தில ைாழும் சமாத்த மக்களின் 
எணணிக்டகடய மக்கள்சதாடக என்கிதறாம். 

மககைள் ்தா்கையியல் (Demography) 
என்்றால் என்ன?

்ைஙகாலத்தில கிதைக்க சமாழியில 
‘Demos’ என்றால மக்கள் என்றும் ‘graphis’ 
என்றால கணக்கிடுதல என்றும் ச்ாருளாகும்.  
எனதை மக்கள்சதாடகயியல என்்து 
புள்ளியியல முடறயில, மக்கள்சதாடகடயக் 
கணக்கிடுைதாகும்.

2.1 மககைள்்தா்கை வளர்ச்சி (Population Growth) 

ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்தில ஒரு குறிப்பிட்ை 
இைத்தில ைாழும் மக்களின் எணணிக்டக 
அதிகரிப்ட்தய மக்கள்சதாடக ைளரச்சி 
என்கிதறாம். 

எளிதாக அதிகரிக்கும் மக்கள் 
சதாடகடயப் ்ைாமரிப்்து என்்து மிகவும் 
கடினமாகும். மக்கள்சதாடக மாறிக்சகாணதை 
இருக்கக் கூடியது. இதன் எணணிக்டக 
்ைைல மற்றும் மக்கள்சதாடக சதாகுப்பு 
ஆகியடை சீைாக மாறிக்சகாணதை இருக்கும் 
தன்டமயுடையது மக்கள்சதாடக பிறப்பின் 
மூலம் அதிகரிக்கும், இறப்பின் மூலம் குடறயும். 
மனிதகுல ைைலாற்றில, எப்த்ாதும் 
இறப்ட்விை பிறப்பு சற்று அதிகமாகதை 
இருந்து ைருகிறது. இதன் விடளைாக 
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தமிழநாடடின் மககைள்்தா்கை ்தாைர்பு்ைய முககிய அம்்சஙகைள்.

மககைள்்தா்கை வளர்ச்சி்யக கைணககிடுதல்
மககைள்்தா்கை வளர்ச்சி = (பி்றபபு விகிதம் + குடியி்றககைம்) – (இ்றபபு விகிதம் + குடியயற்்றம்)

வ. எண். கூறுகைள் விளககைம் தமிழநாடடின் புள்ளி 
விவரம்

1 பி்பபு விகிதம்
ஓர் ஆண்டில் 1000 ர்ருக்கு உயிருடன பி்க்கும் 
குழந்த�ளின எண்ணிக்்�.

15.4%  (2014)

2
மக்�ளகதறா்� 
வேர்ச்சி

ஓர் ஆண்டின ச�றாசரி மக்�ளகதறா்� 
அதி�ரிபபு 

15.6%  (2011) 
(மக்�ளகதறா்� 

�ணக்க�டுபபின்டி)

3 மக்�ேடர்த்தி
ஒரு சது� கி.மீ. ்�ப்ேவில் வறாழும் மக்�ளின 
ச�றாசரி எண்ணிக்்�.

555/ Km2  (2011)

4 கமறாத்த �ருவே 
விகிதம்

ஒரு க்ண்ணின �ருவே �றாலத்திறகுள 
ச�றாசரியறா�ப க்றக்டுக்கும் குழந்த�ளின 
எண்ணிக்்�.

(�ருவே �றாலம் 15 முதல் 44 வயது வ்�)

1.6 பி்பபு ஒவகவறாரு 
க்ண்ணிறகும் (2016)

5 குழந்த�ளின 
இ்பபு வீதம்

ஓர் ஆண்டில் உயிருடன பி்நத 1000 
குழந்த�ளில் ஒரு வயதிறகுட்்ட்ட இ்நத 
குழந்த�ளின எண்ணிக்்�

17/1000 
(2016)

6 வறாழ�றாள 
மதிபபீடு

ஒரு �்ரின ச�றாசரி ஆயுட்�றாலம்
70.6 ஆண்டு�ள 

(2010-14)

7 �ல்வியறிவு 
விகிதம்

கமறாத்த மக்�ளகதறா்�யில் ஒரு கமறாழி்ய 
எழுத, ்டிக்�த் கதரிநதவர்�ளின எண்ணிக்்�

80.09%    (2011)

8 ்றாலின விகிதம்
ஒரு பி�ரதச மக்�ளகதறா்�யில் 1000 
ஆண்�ளுக்கு எத்த்ன க்ண்�ள உளேனர்

996:1000  (2011)

மககைள்்தா்கை கைணக்கைடுபபு (Census)
ஒரு குறிபபிட்ட �றால இ்டகவளியில் 

அ�சறாங�ம் மக்�ளகதறா்� ்றறிக்   

�ணக்க�டுபபு �டத்தி த�வல்�்ேச் 

ரச�ரிக்கின்து. இக்�ணக்க�டுபபு மக்�ளின 

வயது, ்றாலினம், �ல்வியறிவு விகிதம் மறறும் 

கதறாழில் ர்றான  ் விவ�ங�்ேப ்திவு கசய்கி்து. 

ஐக்கிய �றாடு�ள ச்்யின ்ரிநது்�யின்டி 

உலகின ்ல்ரவறு �றாடு�ள ஒவகவறாரு 5 அல்லது 

10 ஆண்டு�ளுக்கு ஒருமு்் மக்�ளகதறா்� 

�ணக்க�டுப்் ரமறக�றாளகின்ன. 

்றாபிரலறானில் கி.மு.(க்றா.ஆ.மு) 3800ல் உலகின 

முதல் மக்�ளகதறா்� �ணக்க�டுபபு �டநதது.  

�வீன உலகில் மக்�ளகதறா்� �ணக்க�டுப்் 

முதனமுதலில் �டத்திய �றாடு கடனமறார்க் ஆகும். 

இநதியறாவில் கி.பி. (க்றா.ஆ) 1872 ஆம் ஆண்டில் 

முதன முதலறா� மக்�ளகதறா்� �ணக்க�டுபபு 

�டத்தப்ட்டது.  1881ம் ஆண்டு முதல் கதறாடர்நது 

10 ஆண்டு�ளுக்கு ஒருமு்் மக்�ளகதறா்� 

�ணக்க�டுக்�ப்ட்டு வருகி்து.  இநதிய மக்�ள 

கதறா்� �ணக்க�டுபபு, மக்�ள கதறா்�, சமூ�, 

க்றாருேறாதறா� விவ�ங�்ே விரிவறா� அளிக்கும் 

ஆதறா�மறா�த் தி�ழகின்னது. நீங�ள 

மக்�ளகதறா்� �ணக்க�டுபபுத் த�வல் 

குறிபர்டு�்ேப ்றார்த்திருக்கிறீர்�ேறா?.  

உங�ள நூல�த்தில் ரதடிப்றாருங�ள. 
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எணணிக்டகயில மக்கள் இருந்தால, அடத 
குடறந்த மக்களைரத்தி என்றும் குடறந்த 
நிலப்்ைப்பில அதிக எணணிக்டகயில மக்கள் 
ைசித்தால அதிக மக்களைரத்தி என்றும் 
அடைக்கிதறாம்.  அதாைது,

மககைளைர்த்தி  =   ்மாத்த மககைள்்தா்கை  
 ்மாத்த நிலப்பரபபு

உலகை மககைள் அைர்த்தி்ய மூன்று ்்பரும் 
பிரிவுகைளாகைப பிரிககைலாம்.  அ்வ,

•	 அதிக மக்களைரத்திப் ்குதிகள்:  ஒரு சதுை 
கிதலா மீட்ைர நிலப்்ைப்பில 50க்கும் 
தமற்்ட்ை மக்கள் ைாழ்ைடத அதிக மக்கள் 
அைரத்திப் ்குதி என்கிதறாம்.

 (எ.கா) கிைக்கு ஆசியா, சதற்கு ஆசியா, 
ைைதமற்கு ஐதைாப்்ா மற்றும் 
ைைஅசமரிக்காவின் கிைக்குப் ்குதி. 

•	 மிதமான மக்களைரத்திப் ்குதிகள்: ஒரு சதுை 
கிதலா மீட்ைர நிலப்்ைப்பில 10ல இருந்து 50 
த்ர ைடை ைசிப்்டத மிதமான மக்களைரத்திப் 
்குதி என்கிதறாம்.

 (எ.கா). மிதசைப்் மணைலப் ்குதியில 
உள்ள அஙதகாலா, காஙதகா, டெஜிரியா 
மற்றும் ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள சாம்பியா.

•	 குடறந்த மக்களைரத்தி சகாணை ்குதிகள்: 
ஒரு சதுை கிதலா மீட்ைர நிலப்்ைப்பில 10க்கும் 
குடறைான மக்கள் ைாழ்ைடதக் குடறந்த 
மக்கள் அைரத்திப் ்குதி என்கிதறாம்.

 (எ.கா) மத்திய ஆப்பிரிக்கா, தமற்கு 
ஆஸதிதைலியா, ைைக்கு ைஷயா மற்றும் 
கனைா.

அதிகை மககைள்்தா்கை மற்றும் கு்்றநத 
மககைள் ்தா்கை (Over population and 
Under population)

அதிக மக்கள்சதாடக என்்து, ஒரு 
ொட்டில மக்களின் எணணிக்டகடயவிை 
ைளஙகளின் அளவு குடறைாக இருப்்தாகும்.  
மாறாக, குடறந்த எணணிக்டகயிலான 
மக்கள்சதாடகயும் அதிக அளவிலான 
ைளமும் இருந்தால அதடனக் குடறந்த 
மக்கள் சதாடக என்கிதறாம்.

2.2  மககைள்்தா்கைப ்பரவல் (Distribution 
of Population)
புவியின் தமற்்ைப்பில மக்கள் எவைாறு 

்ைவிக் காணப்்டுகிறாரகள் என்்டதப் ்ற்றி 
குறிப்பிடுைதத மக்கள்சதாடக ்ைைல ஆகும். 

உலகில எலலா இைஙகளிலும் 
மக்கள்சதாடக சீைாகப் ்ைவிக் 
காணப்்டுைதிலடல. அதற்கான காைணிகள் 
பின்ைருமாறு:
அ. இயற்்கை கைாரணிகைள் (Physical Factors)

இயற்டக காைணிகளான சைப்்நிடல, 
மடை, மண, நிலத்ததாற்றம், நீர, இயற்டகத் 
தாைைஙகள், கனிம ைளஙகளின் ்ைைல மற்றும் 
ஆற்றல ைளஙகளின் இருப்பு உள்ளிட்ைடை  
மக்கள் சதாடக ்ைைலுக்கான இயற்டக 
காைணிகள் ஆகும்.
ஆ. வரலாற்றுக கைாரணிகைள் (Historical Factors)

ைைலாற்று முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த 
்குதிகள், ஆற்றஙகடை ொகரிகஙகள், த்ார 
மற்றும் சதாைர ஆக்கிைமிப்புகள் ஆகியடை 
மக்கள்சதாடக ்ைைலுக்கான முக்கியமான 
ைைலாற்றுக் காைணிகளாகும்.
இ. ்்பாருளாதாரக கைாரணிகைள் (Economic Factors)

கலவிக்கூைஙகள், தைடலைாய்ப்புகள், 
உற்்த்தித் சதாழிற்சாடலகள், ஆைம்்ை 
ைசதிகள், வியா்ாைம், ைணிகம் மற்றும் பிற  
ைசதிகளும் ஓரிைத்தின் மக்கள் சதாடகப் 
்ைவுைதற்க்கு காைணமாகின்றன.

உல� மக்�ளகதறா்� தினம் 
ஒவகவறாரு ஆண்டும் ஜு்ல 11ஆம் �றாள 
க�றாண்டறாடப்டுகி்து. இதன மூலம் உல� 
மக்�ளகதறா்� பி�ச்ச்ன�ள ்றறிய ஒரு 
விழிபபுணர்வு ஏற்டுத்தப்ட்டு வருகி்து. ஐக்கிய 
�றாடு�ளின வேர்ச்சி திட்ட அ்மபபு இ்த 
1989ஆம் ஆண்டு முதல் கசயல்்டுத்தி வருகி்து.

2.3 மககைளைர்த்தி (Density of Population)
ஒரு சதுை கி.மீ. நிலப்்ைப்பில ைாழும் 

மக்களின் எணணிக்டகடய மக்களைரத்தி 
என்கிதறாம்.  மிகப்்ைந்த நிலப்்ைப்பில, குடறந்த 
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கி.பி. (க்றா.ஆ) 1952இல் இநதிய 
அ�சின அதி�றா� பூர்வமறான மக்�ளகதறா்� 
க�றாள்� �்டமு்்ப்டுத்தப்ட்டது. இது 
ர்றான்கதறாரு க�றாள்�்ய முதன முதலில் 
அறிவித்த �றாடு இநதியறா ஆகும்.  ்ல்ரவறு 
வ்�யறான குடும்்க்�ட்டுப்றாட்டுத் திட்டங�்ே 
�்டமு்்ப ்டுத்தியதன மூலம் மக்�ளகதறா்� 
வேர்ச்சி �ட்டுப்டுத்தப்டுகி்து.

்்சயல்்பாடு
கீதை உள்ள அட்ைைடணயில தமிழ் ொட்டின் ஐந்து மிக அதிக மக்களைரத்தி சகாணை 

மாைட்ைஙகளின் மக்கள் சதாடக மற்றும் ்ைப்்ளவு சகாடுக்கப்்ட்டுள்ளது. இைற்டறக் கருத்தில 
சகாணடு மக்களைரத்திடய கணக்கிட்டு ைரிடசப்்டுத்தவும்.

மறாவட்டம்
்�ப்ேவு (சது� 
கிரலறாமீட்டரில்)

மக்�ளகதறா்� (2011 
மக்�ள கதறா்� 

�ணக்க�டுபபின ்டி)
மக்�ேடர்த்தி 

வரி்சப 
்டுத்தவும் 

கசன்ன 178.2 46,46,732

�றாஞ்சிபு�ம் 7,857 39,98,252

ரவலூர் 6,077 39,36,331

திருவளளூர் 3,424 37,28,104

ரசலம் 5,205 34,82,056

ம�க�ெதாைக பரவ� (1 ச.�..��) 
 5, 000+
 50, 000+
 500, 000+
 5, 000, 000+

ஆ���� ெப��கட�

அ�டா��கா

ெத�� ெப��கட�

இ��ய 
ெப��கட�

அலா��� 
ெப��கட�

ப��� ெப��கட�
ப��� 

ெப��கட�

ஆ��ேர�யா

ஆ�யா
ஐேரா�பா

ஆ����கா

ெத� 
அெம��கா

வட 
அெம��கா

உலக ம�க�ெதாைக அட��� பரவ� 
�ேம 

வ

ெத

அளைவ�� இ�ைல 

2.4. இைப்்பயர்வு (Migration)
இைப்ச்யரவு என்்து, நிைந்தைமாகதைா 

அலலது தற்காலிகமாகதைா தஙகளின் 
பிறப்பிைத்டத விட்டு தனியாகதைா அலலது  
குழுைாகதைா சசலலுைடத இைப்ச்யரவு 
என்கிதறாம். 

இயற்பியல காைணஙகள் (காலநிடல, 
ைறட்சி, சைள்ளம், புவிஅதிரவு, எரிமடல சைடிப்பு 
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குடியயற்்றம் – ஒரு இடத்்தவிட்டு கவளிரயறுவது, 
குடிரயற்மறாகும்.
குடியி்றககைம் – ஓர் இடத்்தத் ரதர்நகதடுத்து 
இருபபிடத்்த அ்மத்துக் க�றாளவது 
குடியி்க்�மறாகும்.

இைம்்்பயர்வுககைான தள்ளு கைாரணிகைள் மற்றும் 
ஈர்பபுக கைாரணிகைள் (Push and Pull Factors)

மக்கடளப் புதிய ைாழ்விைத்டத தொக்கி 
ைலிந்து இைம் ச்யைச் சசய்யும் காைணிகள் 
தள்ளு காைணிகள் எனப்்டும்.  ஈரப்பின் 
காைணமாக புதிய ைாழ்விைத்டத தொக்கி 
மக்கள் இைம் ச்யரைது ஈரக்கும் காைணிகள் 
ஆகும். இைம்ச்யரவுக்கான தள்ளு காைணிகள் 
மற்றும் ஈரப்புக் காைணிகளில சில. 

மற்றும் சகாள்டள தொய்), சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள், 
ச்ாருளாதாை ைாய்ப்புகள், சதாழிலநுட்்ம், கலவி, 
கலாச்சாை முைண்ாடுகள், த்ாரகள் மற்றும் 
அைசியல காைணஙகள் த்ான்றடை 
இைப்ச்யரவுக்கான காைணஙகளாகும்.
இைப்்பயர்வின் இரண்டு வ்கைகைள்
அ உள்நாடடு இைப்்பயர்வு
 இது ஒரு ொட்டின் புவியியல எலடலக்குள் 

ெடைச்றும் இைப்ச்யரைாகும். அதாைது 
ம ா நி ல ங க ளு க் கி ட ை த ய யு ம் 
ம ா ை ட் ை ங க ளு க்  கி ட ை த ய யு ம் 
கிைாமஙகளுக் கிடைதயயும் ெடைச்றுைது 
உள்ொட்டு இைப்ச்யரவு ஆகும். 

ஆ ்பன்னாடடு இைப்்பயர்வு
 மக்கள் ஒரு ொட்டிலிருந்து மற்சறாரு 

ொட்டிற்குப் ்ன்னாட்டு எலடலகடளக் 
கைந்து இைம் ச்யரைது ்ன்னாட்டு 
இைப்ச்யரவு ஆகும். 

இைப்்பயர்வுககைான தள்ளு கைாரணிகைள் இைப்்பயர்வுககைான ஈர்பபுக கைாரணிகைள்
• கு்்நத ரவ்லவறாய்பபு வசதி�ள
• முனரனற்ம் அ்டயறாத  வறாழக்்� நி்ல
• ்றா்லவனமறாதல்
• அடி்ம நி்ல அல்லது �ட்டறாயப்டுத்தப்ட்ட உ்ழபபு
• கு்்நத மருத்துவ வசதி
• ம�ண அச்சுறுத்தல்
• மறாச்டதல்
• கு்்நத அடிப்்டக் �ட்ட்மபபு
• க�றாடு்மப்டுத்துதல்,  வசதியின்ம
• இயற்�ப ர்ரிடர்
• ர்றார்�ள 
• அ�சியல் மறறும் சமய சுதநதி�மின்ம 

• சி்நத ரவ்ல வறாய்பபு வசதி�ள
• �ல்ல வறாழும் சூழல்
• வேமறான நிலப்குதி
• சமூ�ப க்றாருேறாதறா� சுதநதி�ம்
• சி்நத மருத்துவ வசதி
• ்றாது�றாபபு
• தூய்்மயறான சுறறுச்சூழல்
• �ல்ல அடிப்்ட �ட்ட்மபபு
• �ல்வி
• நி்லயறான வறாழவியல் 
• கதறாழிறகூடங�ள
• அ�சியல் மறறும் சமயச் சுதநதி�ம்

 3   மனித குடியிருபபுகைள் (Human 
Settlement)

மக்கள் தற்காலிகமாகதைா நிைந்தைமாகதைா 
ஓரிைத்தில தஙகி தைடல சசய்து ஒரு 
ஒழுஙகு்டுத்தப்்ட்ை ைாழ்க்டகடய ைாழ்ைடத 
குடியிருப்பு என்கிதறாம்.  இது ஒரு 
ச்ருெகைமாகதைா, ெகைமாதைா, கிைாமமாகதைா 
அலலது சதாகுப்பு கட்டிைஙகளாகதைா 

இருக்கலாம்.  ஆதிகாலத்தில மனிதன் 
மைக்கிடளகடளயும் குடககடளயும், 
குழிகடளயும், ்ாடற இடுக்குகடளயும் தனது 
ைாழ்விைமாகக் சகாணடு ைாழ்ந்தான்.  
ொளடைவில விலஙகுகடளப் ்ைக்கும் 
கடலடயயும் உணவு ்யிரசசய்யும் 
முடறடயயும் கற்றான்.  இந்த தைளாண 
்ரிணாம ைளரச்சி டெல, சிந்து, ஹைாஙதகா 
மற்றும் யுப்ைட்டிஸ – டைக்ரீஸ ஆற்றுப் 
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்டுடககளில ஏற்்ட்ைது. மனிதன் குடிடசகள் 
மற்றும் மணவீடுகடளக் கட்டினான் 
ொளடைவில குடியிருப்புகள் உருைாகின.  
குடியிருப்புகள் என்்டை வீடுகளின் சதாகுப்பு, 
தகாவிலகள் மற்றும் இடுகாடுகடள 
உள்ளைக்கியதாகும்.  பின்பு சிறிய குடியிருப்புகள் 
கிைாமஙகளாக ைளரச்சிப் ச்ற்றன.  ்ல 
கிைாமஙகள் இடணந்த ெகைமாகவும்.  ்ல ச்ரிய 
ெகைஙகள் தசரந்து மாெகைமாகவும் உருைானது. 
ஆகதை குடியிருப்புகள் ்லதைறு 
ைடிைஙகடளயும் அளடையும் அடமவிைத்டதயும் 
சகாணடு உருைாகின.

3.1  குடியிருபபுகைளின் வ்கைகைகைள்  
(Types of settlement)
குடியிருப்புகள் அஙகு ெடைச்றும் 

்ணிகளின் அடிப்்டையில கிைாமம் என்றும் 
ெகைம் என்றும் ைடகப்்டுத்தப்்ட்டுள்ளன.

3.1  (அ) கிராமக குடியிருபபுகைள் (Rural Settlements)
முதன்டம சதாழிலகளான தைளாணடம, 

ைனத்சதாழில, கனிமத்சதாழில மற்றும் மீன் 
பிடித்தல த்ான்றைற்டற தமற்சகாணடிருக்கும் 
குடியிருப்புகள் கிைாமக் குடியிருப்புகள் 
எனப்்டுகின்றன.  உலகின் ச்ரும்்ாலான 
குடியிருப்புகள் கிைாமக் குடியிருப்புகள் ஆகும்.  
அடை நிடலத்த, நிைந்தைக் குடியிருப்புகளாகும்.  
கிைாமக்குடியிருப்புகளின் தனித்தன்டம 
அடதசுற்றி இருக்கும் ்ைந்த ்சுடமயும் மாசற்ற 
சுற்றுப்புறச்சூைலும் ஆகும்.

கிராமககுடியிருபபு வ்கைகைள் (Patterns of Rural 
Settlements)

 ¾ ்்சவவகை வடிவக குடியிருபபுகைள் 
(Rectangular Patterns)
ச ம ச ை ளி ப் 
் கு தி க ளி லு ம் , 
் ள் ள த் த ா க் கு ப் 
் கு தி க ளி லு ம் 
க ா ண ப் ் டு ம் 
கு டி யி ரு ப் பு க ள் 
சசவைக ைடிைக் 
குடியிருப்புகளாகும். இஙகுச் சாடலகள் 

சசவைக ைடிவில காணப்்டுைததாடு 
ஒன்டறசயான்று சசஙதகாணஙகளில 
சைட்டிச் சசலலும்.

 ¾ யநர்கயகைாடடுக குடியிருபபுகைள் (Linear Patterns)
இவைடகயான 
குடியிருப்புகள் 
சாடல, 
சதாைரைணடிப் 
்ாடத, ஆற்றங-
கடை மற்றும் 
அடணகட்டு ஓைஙகளில காணப்்டு கின்றன.

 ¾ வடைவடிவக குடியிருபபு அல்லது அ்ரவடை 
வடிவ குடியிருபபுகைள் (Circular or Semicircular 
Patterns)
இவைடகயான 
கு டி யி ரு ப் பு க ள் 
ஏரிகள், குளஙகள் 
மற்றும் கைற்கடை 
்குதிகடளச் சுற்றி 
ைட்ைமாகதைா அலலது அடைைட்ைமாகதைா 
காணப்்டு கின்றன.

 ¾ நட்சத்திர வடிவக குடியிருபபுகைள்  
(Star like Patterns)
ெட்சத்திை ைடிை 
கு டி யி ரு ப் பு க ள் 
க ப் பி யி ை ப் ் ட் ை 
அ ல ல து 
கப்பியிைப்்ைாத 
ச ா ட ல 
சந்திப்புகளின் ஓைஙகளில காணப்்டு-
கின்றன. இடை ெட்சத்திை ைடிைத்தில 
எலலாத் திடசகளிலும் ்ைவிக் காணப்்டும்.

 ¾ முகயகைாண வடிவக குடியிருபபுகைள் 
(Triangular Patterns)
ஆறுகள் ஒன்றாக 
த ச ரு ம் 
இ ை ங க ளி ல 
க ா ண ப் ் டு ம் 
கு டி யி ரு ப் பு க ள் 
முக்தகாண ைடிைக் குடியிருப்புகளாகும்.
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 ¾ T வடிவ, Y வடிவ, சிலு்வ வடிவ (அ) 
குறுககு வடிவக குடியிருபபுகைள் (T-Shaped, 
Y-Shaped, Cross-Shaped or Cruciform 
Settlements)
T ைடிை 
கு டி யி ரு ப் பு க ள் 
மூ ன் று 
ச ா ட ல க ள் 
ச ந் தி க் கு ம் 
இ ை ங க ளி ல 
ைளரச்சியடையும்.  Y ைடிைக் குடியிருப்புகள் 
இைணடு சாடலகள் மூன்றாைது 
சாடலயுைன் தசரும் இைஙகளில 
காணப்்டுகிறது.  குறுக்கு ைடிைக் 
குடியிருப்புகள் ொன்கு சாடலகள் சந்திக்கும் 
இைஙகளில காணப்்டுகின்றன.

 ¾ மூலககைரு வடிவக குடியிருபபுகைள் (Nebular 
Patterns)
இ ங கு ச் 
சாடலகள் ைட்ை 
ை டி ை ம ா க வு ம் 
ஒரு டமயத்தில 
மு டி ை ட ை ய க் 
கூ டி ய த ா க வு ம் 
இருக்கும். கிைாமத்தின் குடியிருப்புகள்  
சசலைந்தரின் குடியிருப்ட்ச் சுற்றிதயா 
அலலது மசூதி, தகாவில, ததைாலயஙகடளச் 
சுற்றிதயா அடமந்திருக்கும்.

3.1 (ஆ) நகைரக குடியிருபபுகைள் (Urban Settlements)
ெகரப்புறம் என்ற சசால ெகைஙகள் மற்றும் 

ச்ருெகைஙகதளாடு சதாைரபுடையது.  இஙகு 
மக்கள் தைளாணடம அலலாத பிற 
சதாழிலகளான இைணைாம் நிடல, மூன்றாம் 
நிடல, ொன்காம் நிடலத் சதாழிலகளில 
ஈடு்டுகின்றனர. ெகரப்புறஙகளில 
குடியிருப்புகள் செருக்கமாகவும் அதிக மக்கள் 
சதாடகயுைனும் காணப்்டும். இது 
ெகரப்புறத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். மக்களால 
உருைாக்கப்்ட்ை கட்ைடமப்புகள் அைரகளின் 
சமூக நிரைாகம், கலாச்சாைம், குடியிருப்புகள் 
மற்றும் சமயம் சாரந்த நிகழ்வுகளுக்கான 
ததடைகடளப் பூரத்தி சசய்யக் கூடிய 

ைடகயில உருைாக்கப்்ட்டுள்ளது.  
ெகைமயமாதலுக்கு முக்கிய காைணிகளாைன; 
தைடல ைாய்ப்பு ைசதிகள், வியா்ாைம் 
சசய்ைதற்கான ஆதைாக்கியமான சூைல, கலவி 
ைசதி மற்றும் த்ாக்குைைத்து த்ான்றடை.

நகைரககுடியிருபபுகைளின் வ்கைப்பாடுகைள் 
(Classification of Urban Settlements)

ெகைப்்குதிகள், அதன் ்ைப்பு, கிடைக்கும் 
தசடைகள் மற்றும் ெடைச்றும் சசயலகள் 
ஆகியைற்றின் அடிப்்டையில ெகைம், 
ச்ருெகைம், மாெகைம், மீப்ச்ருெகைம் 
ெகைஙகளின் சதாகுதி என 
ைடகப்்டுத்தப்்ட்டுள்ளன.

த�ைம�ப��த�ப�ட இட� 

���ராம� 

�ராம� 

�நகர� 

ெப�நகர�

மாநகர�ேசைவகைள ெபா��� 
��ேய�றக�� 
அள	 அ�க���ற� 

நகர�க�� 
ெதா��

�ைற�த
 அள	 

அ�க 
அள	 

நகைரம்    (Town) ெகைம் ச்ாதுைாகக் கிைாமத்டதவிைப் 
ச்ரியதாகவும் ச்ருெகைத்டதவிைச் சிறியதாகவும் 
இருக்கும்.  இஃது ஒரு இலட்சத்திற்கும் குடறைான 
மக்கள் சதாடகடயக் சகாணடிருக்கும்.  (எ.கா) 
சசன்டனக்கு அருகில உள்ள அைக்தகாணம்
்்பருநகைரம்    (City) ச்ருெகைஙகள் ெகைஙகடள-
விைப் ச்ரியதாகவும் மிக அதிகப் ச்ாருளாதாை 
ெைைடிக்டககடளக் சகாணைதாகவும் 
இருக்கும். இஃது ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான 
மக்கள் சதாடகடயக் சகாணடிருக்கும்.  (எ.கா) 
தகாயம்புத்தூர.
மாநகைரம் (Metropolitan City) மாெகைம் ்த்து 
லட்சத்திலிருந்து ஐம்்து இலட்சம் ைடையிலான 
மக்கள் சதாடகடயக் சகாணடிருக்கும். (எ.கா) 
மதுடை மாெகைம்
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மீப்்பருநகைரம் (Mega City) மீப்ச்ருெகைம் 
ஐம்்து இலட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் 
சதாடகடயக் சகாணடிருக்கும். (எ.கா) 
சசன்டனப் ச்ருெகைம் (Greater Chennai)
நகைரஙகைளின் ்தாகுதி (Conurbation) 
ெகைஙகளின் சதாகுதி ்ல ெகைஙகடளயும் 
ச்ருெகைஙகடளயும் பிற ெகரப்புறப் 
்குதிகடளயும் சகாணடிருக்கும். (எ.கா) சைலலி 
ெகைத்சதாகுதி.

•   டமறாஸ�ஸ உலகின மி�ப 
்ழ்மயறான, மக்�ள கதறாடர்நது வறாழநது 
வரும், ஒரு ���மறாகும். இஙகு 11,000 
ஆண்டு�ளுக்கு முனபிருநரத மக்�ள 
வறாழநது வருகின்னர்.

• ரடறாக்கிரயறா உலகிரலரய மி�ப க்ரிய 
���மறாகும். இது 38 மில்லியன மக்�ள 
கதறா்�்யக் க�றாண்டது.

• கி.பி. (க்றா. ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின 
யுனஸர�றாவின UNESCOவின கமர்சர்  (Mercer)
த�வலின்டி மக்�ள சி்நத வறாழக்்�த் 
த�த்்தப க்றறு வறாழநது வருவதில் 
வியனனறா முதலிடமும் சூரிச் இ�ண்டறாம் 
இடமும் க்றறுளேன.

(ஆதறா�ம் – ஐக்கிய �றாடு�ள UNESCO Mercer)

 4   ் ்பாருளாதார நைவடிக்கைகைள் 
(Economic Activities)

ச்ாருளாதாை ெைைடிக்டக என்்து ஒரு 
்குதியில அடனத்து நிடலகளிலும் 
ெடைச்றும் ச்ாருள்களின் உற்்த்தி, ்கிரவு, 
நுகரவு மற்றும் தசடைகடளக் குறிப்்தாகும்.

்்பாருளாதார நைவடிக்கைகைளின் வ்கைகைள் 
(Types of Economic Activities)

முதல்நி்லத் ்தாழில்கைள் (Primary Activities)
முதலநிடலத் சதாழில என்்து 

மூலப்ச்ாருள்கடள பூமியிலிருந்து 
்யன்்ாட்டிற்கு சசய்யப்்டும் சதாழில. இதில 
உணவு தசகரித்தல, தைட்டையாடுதல, மைம் 
சைட்டுதல, மீன் பிடித்தல, காலெடைகடள 

தமய்த்தல, கனிமஙகடள சைட்டி எடுத்தல மற்றும் 
தைளாணடம சசய்தல ஆகிய சதாழிலகள் 
அைஙகும்.

இரண்ைாம் நி்லத் ்தாழில்கைள் (Secondary 
Activities)

இைணைாம் நிடலத் சதாழிலில 
மூலப்ச்ாருள்கள் முடிவுற்ற ச்ாருள்களாக 
மாற்றம் சசய்யப்்டுகின்றன.  (எ.கா) இரும்பு 
எஃகு சதாழிற்சாடலகள், ைாகன உற்்த்தித் 
சதாழிற்சாடலகள்.
மூன்்றாம்நி்லத் ்தாழில்கைள் (Tertiary 
Activities)

மூன்றாம் நிடலத்சதாழிலில ச்ாருள்கள் 
உற்்த்தி சசய்யப்்டுைதிலடல. மாறாக 
உற்்த்திச் சசயலுக்கு துடண புரிகின்றன.  
(எ.கா) த்ாக்குைைத்து, தகைல சதாைரபு, 
ைஙகிகள்,  மற்றும் தசமிப்புக் கிைஙகு ைணிகம்.
நான்கைாம்நி்லத் ்தாழில்கைள் (Quaternary 
Activities)

ஆைாய்ச்சி மற்றும் ைளரச்சி, அறிவுசார 
சசயல்ாடுகளுைன் சதாைரபுடைய ச்ாருளாதாை 
ெைைடிக்டககடள ொன்காம் நிடலத்சதாழில 
என்கிதறாம். (எ.கா) ஆதலாசடன ைைஙகுதல, 
கலவி மற்றும் ைஙகி சாரந்த தசடைகள்.
ஐநதாம் நி்லத் ் தாழில்கைள் (Quinary Activities)

ஐந்தாம்நிடலத் சதாழில என்்து 
உருைாக்குதல, மறுகட்ைடமப்பு சசய்தல, 
்யன்்ாட்டில உள்ள ் டைய கருத்துகள் மற்றும் 
புதிய கருத்துகடள விைைணம் சசய்ைது 
உள்ளிட்ை சசயல்ாடுகடள 
உள்ளைக்கியதாகும். இதில சமூக அலலது 
ச்ாருளாதாைத்தில உயரமட்ை முடிவுகள் 
எடுப்்தும் உள்ளைஙகும். (எ.கா) ைணிக 
அடமப்புகளின் தடலடம அதிகாரிகள், 
அறிவியல அறிஞரகள் மற்றும் அைசாஙகத்தின் 
சகாள்டககளில முடிவு எடுப்்ைரகள்.

 5   சுற்றுச் சூழல் பிரச்்ச்னகைள் 
(Environmental Issues)

உயிரினஙகள் ைாழ்ைதற்குத் துடணபுரியும் 
அடிப்்டை அடமப்பு சுற்றுச் சூைலாகும். இது 
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உயிரினஙகளுக்கு காற்று, நீர, உணவு மற்றும் 
நிலம் ஆகியைற்டற அளிக்கிறது. ஆனால 
மனிதனின் தீவிை சதாழிலமயமாக்கலால 
சுற்றுச்சூைல ச்ரிதும் ்ாதிக்கப்்டுகிறது. 

மனிதன் இயற்டகதயாடு இடயந்த 
ைாழ்க்டகடய ைாைவிலடலசயனில புவியில 
மனித இனம் மிகப் ச்ரிய 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகும். சுற்றுச்சூைல 
பிைச்சடனகள் ஓர இைத்திற்தகா, ்குதிக்தகா, 
ொட்டிற்தகா மட்டும் உட்்ட்ைதலல. அஃது ஒரு 
்ன்னாட்டுப் பிைச்சடனயாகும். அறிவியல 
மற்றும் சதாழிலநுட்்ப் புைட்சி மனித குலத்திற்குப் 
்ல ைசதி ைாய்ப்புகடளத் தந்திருக்கிறது. அதத 
சமயம், இயற்டக ைளஙகள் குடறைதற்கும் 
காைணமாகிறது. இதனால ்ல சுற்றுச்சூைல 
பிைச்சடனகள் ஏற்்டுகின்றன. சில சுற்றுச் சூைல 
பிைச்சடனகடளப் ்ற்றி ொம் அறிதைாம்.

	¾ காடுகடள அழித்தல 
(Deforestation)

	¾ காற்று, நிலம், நீர, ஒலி, 
ஒளி த்ான்றடை 
மாசடைதல (Pollution)

	¾ ெகைமயமாதல (Urbanisation)
	¾ நீரம விடசயியல முறிவு (Fracking)
	¾ கழிவு அகற்றுதல (Waste disposal)

5.1 கைாடுகை்ள அழித்தல் (Deforestation)
காடுகடள அழித்தல என்்து மக்கள் 

தஙகளின் பிற ் யன்்ாடுகளுக்காகக் காடுகளில 
உள்ள மைஙகடள நிைந்தைமாக சைட்டிசயடுத்து 
நிலத்டதப் ்தப்்டுத்திப் ்யன்்டுத்துைதாகும்.

கைாடுகை்ள அழிப்பதால் ஏற்்படும் வி்ளவுகைள் 
(Effects of Deforestation)

காடுகள் அழிக்கப்்டுைதால சைள்ளம் 
மற்றும் ைறட்சி, மண ைளம் இைத்தல, காற்று 
மாசடைதல, உயிரினஙகள் அழிதல, உலகம்  
சைப்்மயமாதல, ்ாடல ைனஙகள் விரிைடைதல, 
நீரைளம் குடறதல, ்னி உருகுதல, கைல மட்ைம் 
உயருதல மற்றும் ஓதசான் ்ைலத்திலுள்ள 
ஓதசான் சசறிவு குடறதல த்ான்ற 
்லவிடளவுகள் ஏற்்டுகின்றன.

உலகச் சுற்றுச்சூைல ைளரச்சிக்கான 
ஐக்கிய ொடுகளின் புவி உச்சி மாொடு கி.பி (ச்ா. 
ஆ) 1992 ஆம் ஆணடு பிதைசில ொட்டிலுள்ள 
ரிதயா-டி-செனிதைா ெகரில கூட்ைப்்ட்ைது.  இம் 
மாொட்டில கலந்து சகாணை உறுப்பு ொடுகள் 
கரியமில ைாயு,  மீத்ததன் மற்றும் ் சுடமக் குடில 
ைாயுக்கள் சைளிதயறும் அளடைக் குடறத்து 
உலக சைப்்மயமாதலுக்குக் காைணமான 
அடனத்துக் காைணிகடளயும் 
தவிரக்கதைணடுசமன முடிவு சசய்யப்்ட்ைது.

கைாடுகை்ளப ்பாதுகைாத்தல் (Conservation of Forests)

(i) மைம் சைட்டுதடல முடறப்்டுத்துைதன் 
மூலம் காடுகடளப் ்ாதுகாக்க முடியும்.

(ii) சதாைர கணகாணிப்பு மூலமும் மனித 
ெைமாட்ைத்டதக் கட்டுப்்டுத்துைதன் மூலமும் 
காட்டுத் தீ ஏற்்டுைடதத் தவிரத்து காடுகடளப் 
்ாதுகாக்கலாம்.

(iii) காடு ைளரப்பு மற்றும் மீட்டுருைாக்கம்: 
மீள் காைாக்குதல என்்து மைஙகள் சைட்ைப்்ட்ை 
அதத இைத்தில புதிய மைக்கன்றுகடள ெட்டு 
ைளரப்்தன்மூலம் காடுகடள அழிவிலிருந்து 
்ாதுகாத்து ைனைளம் குடறயாமல 
்ாதுகாக்கலாம்.  சில சமயஙகளில காடுகதள 
தஙகள் ைளத்டத மீட்சைடுத்துக் சகாள்கின்றன.  
ச்ாதுைாகக் காடுகள் மீட்டுருைாக்கம் என்்து 
புதிய மைக்கன்றுகடள ெடுதல அலலது தரிசு 
நிலஙகளில விடதகடள விடதத்தல உள்ளிட்ை 
்லதைறு சசயல்ாடுகள் மூலம் காடுகள் 
ைளரக்கப்்டுைதாகும்.

காடுைளரப்பும், மீள் காைாக்குதலும் 
சைவதைறானடை.  காடுகளில எந்தைடக 
மைம் சைட்ைப்்ட்ைததா அதத ைடக மைத்டத 
அதன் எணணிக்டக குடறயாத ைடகயில 
ெட்டு ைளரப்்து இருக்கின்ற காட்டுைளத்டதப் 
்ாதுகாத்து மீள் காைாக்குதல ஆகும்.  
காடுைளரத்தல என்்து தரிசு நிலஙகளில புதிய 
காடுகடள உருைாக்குைது ஆகும்.

(iv) ைனைளஙகளின் ்யன்்ாடு: ொம் 
உயிர ைாழ்ைதற்குத் ததடையான காற்று  முதல 
்யன்்டுத்தும் மைக் கட்டைகள்ைடை 
அடனத்திற்கும் காடுகடளச் 
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சாரந்திருக்கின்தறாம்.  இடை தவிை 
விலஙகுகளின் ைாழ்விைமாகவும் மனிதரகளின் 
ைாழ்ைாதாைமாகவும் காடுகள் உள்ளன.  
காடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் ச்ாருள்கள் ெமது 
அன்றாை ைாழ்விற்கு அைசியமாகும்.  இதனால 
ைன ைளத்டத ொம் சரியான முடறயில 
்யன்்டுத்த தைணடும்.

(v) ைளம் குன்றா ைன தமலாணடம: 
ைனம் மற்றும் ைனநிலஙகடள அதன் 
்யன்்ாட்டு எலடலக்குள் ்யன்்டுத்துதல 
தைணடும். ்லலுயிர உற்்த்தி, 
மீளுருைாக்கத்திறன், உயிரிகளின் ச்ருக்கம் 
மற்றும் உலகின் ததடைடயப் பூரத்தி சசய்யக் 
கூடிய நிடலத்தன்டம ஆகியைற்டறப் 
்ாதிக்காத ைடகயிலும் பிற சூைல மணைலஙகள் 
்ாதிப்ட் உணைாத ைடகயிலும் 
ைனதமலாணடம இருக்கதைணடும்.

சமூகத்திற்கு ைனப் ச்ாருள்கள் மற்றும் 
அதன் ்யன்களின் ததடை அதிகரித்துள்ளது. 
ததடைடயப் பூரத்தி சசய்யும்த்ாது காடுகளின் 
ெலடனயும் அதன் ்ன்முகத்தன்டமடயயும் 
்ாதுகாக்க தைணடியுள்ளது. இவைாறு 
சமநிடலடயப் ்ாதுகாக்கக்கூடிய ைடகயில 
ைன தமலாணடம இருந்தாலதான் அது 
நிடலப்்டுத்தப்்ட்ை ைன தமலாணடமயாக 
இருக்கும்.

்்சயல்்பாடு
இந்தியாவில மைம் ெடுவிைா (ைன மகா 

உச்சைம்) ஒவசைாரு ஆணடும் ெூடல 1 
முதல ெூடல 7 ைடை ஒரு ைாைகாலம் 
சகாணைாைப்்டுகிறது. உஙகள் ்ள்ளியில 
மைம் ெடு விைா சகாணைாைத் திட்ைமிடுக.

5.2. மாசுறுதல் (Pollution)

சுற்றுச்சூைல மாசடைதல என்்து 
இயற்டகச் சூைடல மாசடையச் சசய்தலாகும்.  
மாசுறுதலால சூைல சதாகுதியின் சமநிடலயும் 
மனித ைாழ்க்டகயின் இயலபுநிடலயும் 
்ாதிக்கப்்டுகிறது. இதனால மனிதன் 
தொய்ைாய்ப்்டுதலும் உலக சைப்்மயமாதலும் 
ஏற்்டுகிறது. ‘மாசுறுதல’ என்்தன் ச்ாருள் 

சீைழித்தல அலலது அசுத்தமடையச்சசய்தல 
என்்தாகும். இவைாறாக மாசுறுதல மனிதனின் 
தெைடி அலலது மடறமுகச் சசய்டககளால 
இயற்டகயில விரும்்த்தகாத மாற்றஙகடள 
ஏற்்டுத்துகிறது.

மாசுறுதலின் ைடககள்:
அ) காற்று மாசுறுதல (Air pollution)
ஆ) நீர மாசுறுதல (Water pollution)
இ) நிலம் மாசுறுதல (Land pollution)
ஈ)  ஒலி மாசுறுதல (Sound pollution)
உ) ஒளி மாசுறுதல (Light pollution) ஆகும்.

அ) கைாற்று மாசுறுதல்

மனிதனின் சில ெைைடிக்டககளாலும் 
இயற்டகச் சசயல்ாடுகளாலும் உருைாகும் 
திைக்கழிவுகள் மற்றும் நிடலப்்டுத்தப்்ட்ை 
ைாயுக்கள் (உயிரைளி தவிை) அதிகரிப்்தால.  
காற்று மாசுறுகிறது.

மாசுச்ாருட்கள் இயற்டகயான மற்றும் 
மனிதனால உருைாக்கப்்டும் மாசுகள் என 
ைடகப்்டுத்தப்்டுகின்றன. இயற்டக 
மாசுகளான எரிமடல சைடிப்பு, காற்று அரித்தல, 
மகைந்தத்தூள், ஆவியாகும் கரிம கலடைகள் 
மற்றும் கதிரியக்கத் தனிமஙகள் த்ான்றடைக் 
காற்று மாசுறுதல இயற்டகயால மிகக் 
குடறந்த அளதை ஏற்்டுகிறது.

ஆனால மனிதச் சசயல்ாடுகளால 
உருைாகும் மாசுச்ாருள்களான ைாகனப்புடக, 
சதாழிற்சாடலக் கழிவுகள், அனலமின் 
நிடலயஙகளிலிருந்து சைளிதயறும் புடக, 
சுத்திகரிப்பு நிடலயஙகளின் மாசுகள் 
சுற்றுச்சூைடலப் ச்ரிதும் ்ாதிக்கின்றன. 
மனிதரகளின் உைல நிடலயில காற்று மாசு 
்ாைானது குறிப்்ாகக் கந்தக-டை-ஆக்டசடு, 
டெட்ைென் ஆக்டசடு, கார்ன்-டை-ஆக்டசடு 
உள்ளிட்ைடை சுைாசக் தகாளாறுகள், மஞ்சள்-
காமாடல, கணஎரிச்சல, சதாணடைஎரிச்சல, 
தடலைலி, புற்றுதொய் மற்றும் உயிரிைப்பு 
த்ான்றடைகடள ஏற்்டுத்துகின்றன.
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ததால புற்றுதொய், ்ாரடைத்திறன் குடற்ாடு 
மற்றும் பிளாஙைன் அழிவு த்ான்ற ்ல 
பிைச்சடனகடளயும் ஏற்்டுத்துகின்றது.

ஓய்சான் ்பைலச் சி்தவு (Ozone Depletion)
ஓதசான் ்ைலத்டதச் சிடதவுறச் சசய்்டை 

குதளாதைா ஃபுளூதைா கார்ன், டஹட்தைா 
ஃபுளுதைாகார்ன், மித்டதல புதைாடமட் த்ான்ற 
ைாயுக்களாகும். ஓதசான்்ைலம் சிடதவுறுைதால 
புற ஊதாக்கதிரகள் புவிப்்ைப்ட் ைந்தடைகிறது. 
இது புவி சைப்்மயமாதல பிைச்சடனதயாடு 

்பசு்மககுடில் வி்ளவு  
(Green House Effect)

்சுடமக்குடில ைாயுக்களான கார்ன்-டை-
ஆக்டசடு, மீத்ததன், நீரமூலக்கூறுகள், 
குதளாதைா புதளாதைா கார்ன் (CFC), கார்ன் 
தமானாக்டசடு, ஒளிப்்ை தைதியியல 
தனிமஙகள் மற்றும் டஹட்தைாகார்ன் 
த்ான்றடை ைளிமணைலத்திலிருந்து 
சைப்்த்டத சைளிதயற்றாமல தக்க 
டைக்கிறது. இடை தமலும் ைளி 
மணைலத்தின் சைப்் ஏற்புத்திறன் அதிகரிக்-
கவும் காைணமாகின்றன. உலக சைப்் 
மயமாதலால, காலநிடலமாற்றம், ஓதசான் 
்ைலம் ்ாதிக்கப்்டுதல, கைலமட்ைம் 
உயருதல, கைதலாை நிலப்்குதிகடளக் கைல 
ஆட்சகாள்ளுதல,  ்னிக்கட்டி உருகுதல 
த்ான்றடை ஏற்்டுகின்றன. உலக 
சைப்்மயமாதல மனித இனத்திற்குப் ச்ரும் 
அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. ஆகதை மனிதன் 
சுற்றுச்சூைடல மாசுறுைதிலிருந்து ்ாதுகாப்-
்தற்குத் தீவிைமாகச் சசயலாற்ற தைணடும்.

அமிலம்ழ (Acid Rain)
மாசுப் ச்ாருள்கள் நீைாவிதயாடு தசரந்து 
சூரியஒளி மற்றும் உயிரைளித் துடணதயாடு 
நீரத்த கந்தக அமிலம் மற்றும் டெட்ரிக் 
அமிலமாக மாறுகிறது. இக்கலடை, மடை 
நீரில கடைந்து மடையாகப் ச்ய்ைடத 
அமிலமடை என்கிதறாம்.  அமிலமடைக்குக் 
காைணமான ைாயுக்கள் கந்தக-டை-
ஆக்டசடு, டெட்ைென் ஆக்டசடு, கார்ன்-
டை-ஆக்டசடு, மற்றும் ்டிம எரிச்ாருள்  
எரிக்கப்்டுதல மூலம் சைளிதயறும் 
கணணுக்குத் சதரியாத ச்ாருள்கள்.

ஓய்சான் ்பைலம்
மூன்று ஆக்ஸிென் அணுக்களால (O3) 

ஆன மூலக்கூறுகடளக் சகாணை ஓதசான் 
ஒரு ெச்சு ைாயுைாகும். இது ைளிமணைலத்தில 
மிக அரிதாகக் காணப்்டும் ைாயுைாகும். 
ைளிமணைலத்தின் ஒவசைாரு ்த்து 
மிலலியன் மூலக்கூறுகளில ஓதசான் மூன்று 
மூலக்கூறுகடளக் சகாணடுள்ளது.

ஓதசான் ்ைலம் உணடமயில ஓர 
ைளிமணைல அடுக்கு அலல. இது 
்டுடகயடுக்கில (Stratosphere) 19 முதல 30 
கி.மீ ைடை ்ைவிக் காணப்்டுகிறது. 

ஓதசான் ்ைலம் சூரியனிைமிருந்து ைரும் 
தீஙகு விடளவிக்கும் புற ஊதாக் கதிரகடள 
ஈரத்துக் சகாள்கிறது. இவைாறு தீஙகு 
விடளவிக்கும் கதிரகடளத் தடுப்்தன் மூலம் 
ஓதசான் ்ைலம் உயிரினஙகடளப் 
்ாதுகாக்கும் தகையமாகத் திகழ்கிறது.
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நீ்ரப்பாதுகைாப்பதில் நமது ்பஙகு

1. ஆறு மற்றும் ஆற்றஙகடைகளில 
கழிவுப்ச்ாருட்கடளக் குவிக்காமல, 
தூய்டமப்்டுத்துதல தைணடும்.

2. சடமத்த சகாழுப்புப் ச்ாருள்கள் மற்றும் 
எணசணய்ப் ச்ாருட்கடளச் 
சடமயலடறத் சதாட்டியில 
சகாட்ைக்கூைாது.

3. குளிப்்தற்கு நீரிடனச் சிக்கனமாகப் 
்யன்்டுத்த தைணடும். குைாய்களில 
நீரக்கசிவு இலலாமல ்ைாமரிக்க 
தைணடும். கழிப்்டறயில குடறந்த அளவு 
நீர சைளிதயற்றும் ைடகயில கழிவுக் 
கலன்கடளப் ச்ாருத்த தைணடும்.

4. ்ல துலக்கும்ச்ாழுதும், 
து ணி து ட ை க் கு ம் ச ் ா ழு து ம் 

ததாட்ைதைடல சசய்யும் ச்ாழுதும் 
ததடைப்்டும் தெைஙகளில மட்டுதம 
குைாடயத் திறக்க தைணடும்.

5. குடிநீடைப் ்ாத்திைஙகளில மற்றும் குடிநீர 
குடுடைகளில (Water bottles) தசமித்து 
டைத்துப் ் யன்்டுத்த தைணடும். தமலும் 
குடிநீரக் குைாய்கடள தெைடியாகப் 
்யன்்டுத்துதடலக் குடறத்துக் சகாள்ள 
தைணடும். முழு சகாள்ளளவுைன் துணி 
துடைக்கும் இயந்திைஙகடளப் 
்யன்்டுத்தலாம். துடைக்கும் த்ாது 
சைதுசைதுப்்ான நீடையும் அலசும்த்ாது 
குளிரந்த நீடையும் ் யன்்டுத்த தைணடும்.

்்சயல்்பாடு
நீடை அன்றாைம் ்யன்்டுத்தும்ச்ாழுது 

நீ எந்சதந்த ைழிகளில சிக்கனமாகப் 
்யன்்டுத்துைாய் என்்டதப் ்ட்டியலிடுக.

நீர் மா்ச்ைதலின் வி்ளவுகைள்
 த்தி, கலலீைல ்ாதிப்பு, நுடையீைல 

புற்றுதொய், சிறுநீைகப் ்ாதிப்பு, ்க்கைாதம், 
ொள்்ட்ை ைலி, எலும்புகுடற்ாடு, புற்றுதொய் 
மற்றும் உயிரிைப்பு த்ான்றடை நீர மாசுறுதலால 
ஏற்்டும் ்ாதிப்புகள் ஆகும்.
இ) நிலம் மாசுறுதல் (Land Pollution)

நிலக்கழிவுகள், ஓரிைத்தில சகாட்ைப்-
்டுைதாலும், கழிவுநீரப்்ாடதகள் அடை்ட்டும், 
உடை்ட்டும் இருப்்தாலும், பூச்சிக்சகாலலி 
மருந்துகள் ்யன்்டுத்துைதாலும், எணசணய் 
மற்றும் எரிச்ாருள்கள் சகாட்ைப்்டுைதாலும், 
சதாழிலகக் கழிவுகள் தெைடியாக மணணில 
கலப்்தாலும் நிலம் மாசடைகிறது.

ஆ) நீர் மாசுறுதல் (Water Pollution)

நீர மாசுறுதல என்்து ென்னீரின் தைத்தில 
ஏற்்டும் தைதியியல, இயற்பியல மற்றும் 
உயிரியல மாற்றஙகளாகும். குளஙகள், ஏரிகள், 
ஆறுகள், நிலத்தடி நீர மற்றும் ச்ருஙகைலகள் 
த்ான்ற நீரநிடலகள் சதாழிற்சாடல இைசாயன 
கழிவுகள், வீடுகளிலிருந்து சைளிதயறும் 
கழிவுகள் மற்றும் சாக்கடைகள் த்ான்றைற்றால 
நீர மாசடைகிறது.
முககியமான நீர் மாசுககைள் (Major Water 
Pollutants)

அ) தொய்கடளப் ்ைப்பும் காைணிகள் - 
்ாக்டீரியா, டைைஸ, புதைாட்தைாதசாைா, 
ஒட்டுணணி புழுக்கள் ஆகியன கழிவுநீரின் 
மூலமும் சுத்திகரிக்கப்்ைாத கழிவுநீரின் மூலமும் 
்ைவுகின்றன.

ஆ) ஆக்சிெடன உறிஞ்சும் ்ாக்டீரியாக்கள் 
- இடை ச்ாருட்கடளச் சிடதவுறச் சசய்ைதன் 
மூலமாக ஆக்சிெடனப் ச்றுகின்றன.

இ) நீரில கடையக்கூடிய மாசுக்கள் - 
அமிலஙகள், உப்பு மற்றும் ெச்சு உதலாகஙகள் 
ஆகியன.

ஈ) கரிம தைதியியற் ச்ாருட்கள் - 
எணசணய், செகிழி மற்றும் பூச்சிக் சகாலலிகள் 
த்ான்றடை.
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உ) ஒளி மாசு்பாடு (Light pollution)

ஒளி மாசு்ாடு என்்து அதிகப்்டியான 
ஒளியிடன திறந்தசைளியில ஏற்்டுத்துைதால 
உணைாகும் ஒரு தைணைத்தகாத நிகழ்ைாகும். 
குறிப்்ாக ைானம் ஒளிரதல, ஒளிமீறல மற்றும் 
கணகடள உறுத்தும் த்ான்றடை ஒளிமாசு 
ஆகும். சதரு விளக்குகள், ைாகன நிறுத்துமிை 
விளக்குகள், ஒளி சைள்ளம், சமிக்டஞ 
விளக்குகள், விடளயாட்டுத்திைல விளக்குகள், 
அலஙகாை விளக்குகள் த்ான்ற ்லைடகப்்ட்ை 
சசயற்டக ஒளி விளக்குகளால ஒளி மாசு்ாடு 
ஏற்்டுகிறது. சக்தி ைளஙகள், ைன உயிரி 
ைளஙகள், மனிதரகள் மற்றும் ைானவியல 
ஆைாய்ச்சி த்ான்றைற்டற இது ்ாதிக்கிறது.

5.3 நகைரமயமாதல் (Urbanization)

ெகைமயமாதல என்்து ஒரு ொட்டில 
ெகரப்புறப்்குதிகளில மக்கள் சதாடக 
அதிகரிக்கும் சசயதல ஆகும்.

நகைரமயமாதலினால் ஏற்்படும் பிரச்்ச்னகைள் 
(Problems of Urbanisation)

ெகைம் விரிைடையும் ச்ாழுது த்ாக்குைைத்து, 
குடிநீர விநிதயாகம், கழிவுநீர சைளிதயற்றுதல 
மற்றும் குப்ட்கடள அகற்றுதல த்ான்ற 
்லதைறு பிைச்சடனகள் ைளரந்து சகாணதை 
இருப்்ததாடு, சுற்றுக்சூைல மீது மிகப்ச்ரிய 
அழுத்தத்டதயும் ஏற்்டுத்துகின்றது. ெகைஙகளின் 
ைளரச்சியினால காற்று மற்றும் நீர மாசுறுதல, 
த்ாக்குைைத்து செரிசல மற்றும் ஒளி மாசடைதல 
த்ான்ற ் ாதிப்புகள் ஏற்்டுத்துகின்றன. இதனால 
சுற்றுச்சூைல ்ாதிப்்ததாடு மனிதனுக்கு 
மனதொய், இதயக்தகாளாறுகள் மற்றும் சுைாசக் 
தகாளாறுகள் த்ான்றடை ஏற்்டுகின்றன.

நிலம் மாசுறுத்லத் தடுககும் மு்்றகைள்
1. வீட்டுக் கழிவுகடள மறுசுைற்சி மற்றும் 

மறு்யன்்ாடு சசய்யலாம்
2. இைசாயனக் கழிவுகடளயும் கனிமக் 

கழிவுகடளயும் மறுசுைற்சி மூலம் 
்யன்்டுத்தலாம்.

ஈ) ஒலி மாசுறுதல் (Noise Pollution)
அடிப்்டையில ஒலி மாசுறுதல ச்ரும்்ாலும் 

ெகரப்புறப்்குதிகளிலும், சதாழிற்சாடலப் 
்குதிகளிலும், செரிசல மிகுந்த த்ாக்குைைத்துப் 
்குதிகள் மற்றும்   ் ல ் குதிகளில காணப்்டுகிறது. 
மனித மற்றும் விலஙகுகளின் சமநிடலடய 
இவசைாலிமாசு கடுடமயாக ்ாதிப்்ததாடு 
அடைகளின் இைப்ச்யரவிற்கும் காைணமாகிறது. 
எடுத்துக்காட்ைாக: சந்திப்பூர ஏவுகடண 
ஏவுதளத்டத ஒட்டியுள்ள ்குதிகளிலிருந்து 
கைற்்றடைகள் இைம் ச்யரந்துள்ளன. 
காதுதகளாடம, மன அழுத்தம், ்ை்ைப்பு, த்ான்ற 
்லதைறு பிைச்சடனகடள மனிதரகளுக்கு 
ஏற்்டுத்துகின்றது.

ஒலி மாசு்பாடடி்னக கைடடுப்படுத்தும் வழி 
மு்்றகைள் (Control measures of Noise pollution)

1. ்சுடம மணைலஙகடள உருைாக்குதல 
2. செடுஞ்சாடல ஓைஙகளிலும், மக்கள் கூடும் 

இைஙகளிலும், ஒலி அளவிடும் கருவிகடளப் 
(Decibal meters) ச்ாருத்துதல

3. வீடுகடளச் சுற்றிலும் உயைமான மைஙகடள 
ைளரத்தல

ஒலி்்பருககி  
த்ை்்சயயப்படடுள்ளது
க்றாது இடங�ளில் ஒலி மறாசு 
ஏற்ட முக்கிய �றா�ணம் ஒலி 
க்ருக்கி ஆகும்.  மக்�ளின �ல்ன �ருத்தில் 
க�றாண்டு ஒலிப க்ருக்கி த்ட கசய்யப
்ட்டுளேது.  �டு்மயறான சட்டங�ளின 
மூலம், மக்�ள கூடும் ்குதி�ளிலும் க்றாது 
இடங�ளிலும் ஒலிக்ருக்கி 
உ்ரயறாகிப்வர்�ள தண்டிக்�ப்டுவர்.

ஒலித்த்டச் சட்டம் ்றறி உன �ருத்தி்ன 
கூறு�.

்்சயல்்பாடு
்பனிபபு்கை: புடக, ைாயுக்கள் மற்றும் தைதிப் 
ச்ாருள்களின் கலடை ைளிமணைலத்தில 
கரும்புடகடய ஏற்்டுத்துகின்றன. இதனால 
அப்்குதியில எதிரில உள்ளைற்டறப் 
்ாரப்்தில சிைமமும் சதளிவின்டமயும் 
ஏற்்டுத்தி மூடு்னிடய உருைாக்குகிறது. 
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மூடு்னி ஏன் ஏற்்டுகிறது? என்ற 
காைணத்டதச் சசய்தித்தாள் மூலம் 
சசய்திகடளச் தசகரி. உனது ்குதிகளில 
மூடு்னியினால ஏற்்டும் பிைச்சடனகள் 
்ற்றி எழுதுக.

பி்ற சுற்றுச்சூழல் ்பாதிபபுகைள்
நீரம விடசயியல நீர மற்றும் காற்டற 

மட்டுமலலாது மணடணயும் மாசுறச் சசய்கிறது. 
இச்சசயலின் த்ாது சிதறும் எணசணய் 
மணைளத்டத மட்டுமலலாது தாைைஙகடளயும் 
்ாதிக்கிறது. எணசணய் எடுப்்தற்குப் 
்யன்்டுத்தப்்டும் உயர அழுத்தமும் அஙகு 
தசரந்துள்ள நீர தசகரிப்புப் ்குதியில புவி 
அதிரடை ஏற்்டுத்தலாம்.

5.5 கைழிவுகைள் அகைற்றுதல்
ச்ாருள்கள் அைற்றின் முழுப் 

்யன்்ாட்டிற்குப் பின் கழிவுகளாகின்றன. 
குடியிருப்புகடளச் சுற்றிக் காணப்்டும். 
கழிவுகடள ஐந்து ைடககளாகப் பிரிக்கலாம். 
அடை, திைை கழிவுகள், திைக்கழிவுகள், கரிமக் 
கழிவுகள், மறுசுைற்சிக் கழிவுகள் மற்றும் தீஙகு 
விடளவிக்கும் கழிவுகளான மின்கழிவுகள் 
ஆகியன.

கைழிவுகை்ள எவவாறு அகைற்றுவது?
	¾ உன்னுடைய சுற்றுப் புறத்டத அசுத்தம் 

சசய்யாதத சதாட்டிகடளச் சரியான 
முடறயில ்யன்்டுத்தவும்.

	¾ மட்கும் குப்ட் மற்றும் மட்காத குப்ட்கடளப் 
பிரித்சதடுத்து அந்ததந்த ைணணக் 
குப்ட்த்சதாட்டிகளில த்ாடும் ்ைக்கத்டத 
மக்களிடைதய ஏற்்டுத்த தைணடும். 
கழிவுகடள மூன்று ைடககளாகப் 
பிரிக்கலாம். அடை

 ஈரககைழிவுகைள்: சடமயலடறக் கழிவுகள், 
உணவுப் ச்ாருள்கள், உணவு சடமக்கப் 
்யன்்டும் ச்ாருள்கள் த்ான்றடை. 

5.4  நீர்ம வி்்சயியல் ்தாழில்நுட்பம் (Fracking)
சசயற்டக முடறயில சில அழுத்தம் மிகுந்த 

திைைக்கலடைகடளப் ்யன்்டுத்திப், 
்ாடறகடள உடைத்து, எணடணய் மற்றும் 
இயற்டக ைாயுடைப் புவியிலிருந்து 
சைட்டிசயடுக்கும் சதாழிலநுட்்த்திற்கு நீரம 
விடசயியல முறிவு என்று ச்யர. இம்முடறயில 
புவிடயத்துடளயிடுைதற்கு மிகவும் அழுத்தமிக்க 
கலடையாக நீர, மணல மற்றும் திைப்்டுத்தும் 
ச்ாருட்கள் தசரந்த கலடை 
்யன்்டுத்தப்்டுகிறது. இது நீரம விடசயியல 
கூழ்மம் எனப்ச்யரிைப்்ட்டு கி.பி 1950 ஆம் 
ஆணடு முதல ்ாடறகடளத் துடளயிைப் 
்யன்்டுத்தப்்ட்டு ைருகிறது.

நீரம விடசயியல சதாழிலநுட்்த்தில 
அதிகளவில ்யன்்டுத்தப்்டும் தைதிப்ச்ாருள் 
மீத்ததன் ஆகும். அவைாறு ் யன்்டுத்தும் ச்ாழுது 
ொன்கு சதவிகிதம் அளவிற்கு மீத்ததன் 
ைளிமணைலத்தில கலந்துவிடுகிறது. மீத்ததன் 
கார்ன்-டை-ஆக்டசடைவிை இரு்த்டதந்து 
மைஙகு அதிக ைலுைாக சைப்்த்டத ஈரத்துக் 
சகாள்ளக் கூடியது. ஆனால இத்சதாழிலநுட்்ம் 
்யன்்டுத்தக் கூடிய ்குதிகளில காற்று மாசு்ாடு 
அதிகளவில ஏற்்டுகிறது. இதனால அஙகுப் 
்ணிபுரியும் ்ணியாளரகளுக்கும் உள்ளுர 
மக்களுக்கும் தூய்டமயான காற்று 
கிடைப்்திலடல.
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அைற்றிலிருந்து மாற்றுப் ச்ாருள்கடள உற்்த்தி 
சசய்து மீணடும் ்யன்்டுத்தத்தக்க ைடகயில 
சில ்யன்்ாட்டுப் ச்ாருள்களாக மாற்றலாம்.

 6   வளம் குன்்றா வளர்ச்சி 
(Sustainable Development)

புவியில, மனித இனம் ்லதைறு 
பிைச்சடனகடள எதிர சகாள்கிறது.  குறிப்்ாக 
மாசுறுதல காலநிடலமாற்றம், ஏழ்டம, த்ார 
மற்றும் சமமாக ்கிரந்தளிக்கப்்ைாத ைளஙகள் 
த்ான்றடை. இந்தப் பிைச்சடனகள் மனித 
ைாழ்டை தெைடியாகப் ்ாதிக்கிறது.  ஆகதை 
மக்களுக்கு ைளம் குன்றா ைளரச்சி ்ற்றிய 
கலவிடய அளித்து விழிப்புணரடை ஏற்்டுத்த 
தைணடும்.

கி.பி. (ச்ா.ஆ) 1987ம் ஆணடு 
பிைணைதலணடு குழு ைளம் குன்றா ைளரச்சி 
என்ற சசாலலுக்கான விளக்கத்டத அளித்தது.

"ைளம் குன்றா ைளரச்சி என்்து எதிரகாலச் 
சந்ததியினரின் ததடைகளுக்கான ைள 
இருப்ட் உறுதி சசய்ைததாடு நிகழ்காலத் 
ததடைடயயும் பூரத்தி சசய்து சகாள்ைதாகும்".

ைளம் குன்றா ைளரச்சிடய அடைைதற்குப் 
ச்ாருளாதாை ைளரச்சி, சமுதாயக் கூறுகள் மற்றும் 
சுற்றுச்சூைல ்ாதுகாப்பு ஆகிய மூன்று 
முக்கியமான அடிப்்டைக் காைணிகடள 
ஒன்றிடணப்்து அைசியமாகும். இந்தக் கூறுகள் 
ஒன்றுைன் ஒன்று சதாைரபுடையடை.  
அதன்மூலம் தனிமனிதன் மற்றும் சமூகத்தின் 
ைளரச்சிடய உறுதி சசய்ய முடியும்.  
உணடமயான ைளம் குன்றா ைளரச்சிடய 
அடையதைணடுசமன்றால ொம் சமூக, 
ச்ாருளாதாை மற்றும் சுற்றுச்சூைல 
காைணிகளுக்குச் சம அளவு முக்கியத்துைம் 
அளிப்்து அைசியமாகும்.

�ைல�த�ைம
ெபா�ளாதார�

ச�க� ���
ழ�

 வ்றண்ைககைழிவுகைள்: மறுசுைற்சிக் கழிவு-
களான சசய்தித்தாள்கள், அட்டைகள், 
செகிழிகள், உடைந்த கணணாடிப் 
ச்ாருள்கள், செகிழிக் குைடளகள் 
த்ான்றடை.

 உயிரிககைழிவுகைள்: தமதல குறிப்பிட்ை 
இைணடு கழிவுகளும் அலலாத 
ததடையற்ற கழிவுகளான உயிரிகழிவுகள் 
அதாைது அடையாப்பு, கட்டுத்துணிகள் 
த்ான்றடை.

	¾ கைழிவுச்ய்சறு: கழிவு நீர 
சுத்திகரிக்கப்்டும்த்ாது உருைாைதாகும். 
துரிதமான ெகை மயமாதலினால 
சைளிதயற்றப்்டும் கழிவுநீரின் அளவு 
அதிகரித்துள்ளது. இக்கழிவுநீர, கழிவுநீரச் 
சுத்திகரிப்பு நிடலயஙகளுக்குக் கழிவுநீர 
ைடிகால குைாய்கள் மூலம் அனுப்்ப்்ை 
தைணடும் .

இந்தியாவில கிைாமப்புறஙகளில 
திைைக்கழிவுகடள சைளிதயற்றுைதற்கான 
எந்த ஏற்்ாடும் சசய்யப்்ைவிலடல. மாறாக 
56.4% ெகைப்்குதிகளில மட்டுதம 
திைைக்கழிவுகடள சைளிதயற்றும் கட்ைடமப்பு 
உள்ளது. இந்தியாவில 80% கழிவுநீர ஆறுகள், 
ஏரிகள், மற்றும் குளஙகளில கலக்கின்றன. 
இந்தச் சுத்திகரிக்கப்்ைாத கழிவுநீைானது நீர 
நிடலகடள மாசு்டுத்துகின்றது.

	¾ மின்னணுக கைழிவுகைள் (e-waste) என்்டை 
்யன்்டுத்த இயலாத எலலா மின்னணுக் 
கருவிகளுமாகும். (எ.கா) கணினிகள், 
சதாடலகாட்சிப் ச்ட்டிகள், டகப்த்சிகள் 
மற்றும் மின்னஞ்சல கருவிகள்.

இக்கழிவுகள் மக்குைதற்கு மிக 
நீணைகாலமாகும். இைற்றுள் உள்ள ெச்சு 
இைாசயனஙகளான ்ாதைசம், லித்தியம் மற்றும் 
காரீயம் த்ான்றடை நிலத்தில ஊடுருவிப் 
்லதொய்கடள ஏற்்டுத்துகின்றன. காரீயம் 
த்ான்ற இைசாயன ெச்சுகள் குறுகிய காலத்தில 
ைாந்தி, த்தி த்ான்ற பிைச்சடனகடள 
ஏற்்டுத்துகின்றன. ஆகதை மின்னணுக் 
கழிவுகடளக் குவித்து டைக்காமல 
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	¾ வளம் குன்்றாச் ்சமூகை வளர்ச்சி (Social 
Sustainablity)
ஒரு திறன் ைாய்ந்த குடும்்ம், சமூகம், 

நிறுைனம் மற்றும் ொடு சமூக 
ெலலிணக்கத்திற்காகவும் திறம்்ட்ை 
ைளரச்சிக்காகவும் ைடையறுக்கப்்ட்ை அளவில 
சிறப்்ாக இயஙகுைடத ைளம் குன்றா சமூக 
ைளரச்சி என்று அடைக்கின்தறாம்.  த்ாரகள் 
சதாைரச்சியான ஏழ்டம ்ைந்து்ட்டு காணப்்டும் 
அநீதி மற்றும் குடறந்த கலவி வீதம் ஆகியடை 
நிடலப்்டுத்தப்்ைாத ைளரச்சி சகாணை 
சமூகத்திற்கான அடையாளமாகும்.  ஒரு 
அைசாஙகத்தின் சமநிடலத்திறன் என்்து 
அணடை ொடுகளுைன் சகாணடுள்ள 
அடமதியான ்ைஸ்ை ெலலுறவிற்கும் 
அதததைடளயில குடிமக்களின் ததடைகடளச் 
சுற்றுச்சூைல ்ாதிக்காத ைடகயில பூரத்தி சசய்து 
நிடலப்்டுத்தப்்ட்ை ைளரச்சிடய 
உருைாக்குைதுமானதாகும்.

	¾ வளம்குன்்றாப ்்பாருளாதார வளர்ச்சி 
(Economic Sustainability)
பூமியில ைாழும் மக்கள் தஙகளுடைய 

ததடைக்கு அதிகமாக ைளஙகடளப் 
்யன்்டுத்துகிறாரகள்.

• சிறந்த ச்ாது விநிதயாகத்திட்ைத்டத 
அமல்டுத்துைதன் மூலம் ைளம்குன்றாப் 
ச்ாருளாதாை ைளரச்சிடய அடையலாம்.  

• ைளம்குன்றாப் ச்ாருளாதாை ைளரச்சி 
ெலல ஆதைாக்கியமான சுற்றுச் சூைல 
சமநிடலடயயும், ச்ாருளாதாை 
ைளரச்சிடயயும் உறுதி சசய்கிறது.

	¾ வளம்குன்்றாச் சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி 
(Environmental Sustainability)
ைளம்குன்றாச் சுற்றுச்சூைல ைளரச்சி என்்து 

ைடையறுக்கப்்ட்ை சுற்றுச்சூைல தைத்தின் 
அளடை உறுதி சசய்தல மற்றும் மனித 
இனத்திற்குத் ததடையான தைமான இயற்டக 
ைளஙகடளத் சதாைரந்து அளிப்்தாகும்.  
எப்த்ாசதலலாம் சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்்டும் 
இைரப்்ாடுகடளத் தவிரக்க முடியுதமா 
அப்த்ாசதலலாம் தவிரத்துச் சுற்றுச்சூைடலப் 
்ாதுகாக்க தைணடும்.

மாணவர்கைளின் ்்சயல்்பாடு
(மாணவர்கைளின் ்்சயல்்பட்ை ஆசிரியர் 
குறித்துக ்கைாள்ள யவண்டும்)
* தி்றநத்வளியில்  வி்ளயாடுதல்

எளிடமயான சசயல்ாடு மூலம் ைளம் 
குன்றா ைளரச்சிடயப் ்ற்றி 
மாணைரகளுக்குக் கற்பிக்கலாம். 
திறந்தசைளியில மாணைரகடள 
விடளயாைச் சசய்ைதன் மூலமாக புவிடய 
தெசிக்கவும் த்ாற்றவும் ஊக்குவித்தல.

* புவி்யப ்பற்றிய புத்தகைஙகைள் வாசித்தல்
புவிடயப் ்ற்றி அறிந்து சகாள்ைதற்குப் 
புத்தகஙகள் மாணைரகளுக்குப் ச்ரிதும் 
துடண புரியும்.

* கைாகிதம் தயாரித்தல்
மாணைரகடள மறுசுைற்சி தாள் 
துகள்கடளக் சகாணடு புதிய தாள்கடள 
உருைாக்கச் சசய்தல.

வளம் குன்்றா நி்ல அவசியமானது. ஏன்?
இயற்டகயான ைளஙகடளயும், 

மனிதனால உருைாக்கப்்ட்ை ைளஙகடளயும் 
சதாைரந்து ததடைக்கதிமாகப் 
்யன்்டுத்தினால எதிரகாலச் சந்ததிகளுக்குக் 
கிடைக்காமல தீரந்துவிடும்.  ெமது புவிடயயும் 
அதன் ைளஙகடளயும் ெம் மக்கடளயும் 
்ாதுகாத்து அைற்டற எதிரகாலச் 
சந்ததியினருக்கு ைளம் குன்றா நிடலயில 
அளிக்க தைணடும். ைளஙகடளப் ் ாதுகாத்தல 
மூலமும் விழிப்புணரடை ஏற்்டுத்துதல 
மூலமும் ைளம் குன்றா நிடலடய அடைய 
முடியும்.   எப்த்ாது ொம் ைளம் குன்றா ைளரச்சி 
என்ற ைாரத்டதடயப் 
்யன்்டுத்துகின்தறாதமா அப்த்ாதத அதன் 
உணடம நிடலடயப் புரிந்து சகாணடு 
சுற்றுச்சூைடலப் ்ாதுகாத்து எதிரகாலச் 
சந்ததிகளுக்கு ைைஙகக் கைடமப்்ட்டுள்தளாம்.
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்்சயல்்பாடு

 புவிடயப் ்ாதுகாப்்தற்காக ஐக்கிய ொடுகள் ைளரச்சித் திட்ைம் (UNDP) 17 ைளம் குன்றா ைளரச்சி 
இலக்குகடள (SDGs) நிரணயித்துள்ளது. அைற்றுள் ் திதனாறாைது இலக்கு கீதை சகாடுக்கப்்ட்டுள்ளது. 
இடணயதளத்டதப் ்யன்்டுத்தி ஏததனும் மூன்று இலக்குகடளப் ்ற்றி அறிந்து கட்டுடை எழுதவும்.

இல�� 11: வள� ��றா நகர�க� 
ம��� ச	க�க�

ெப�நகர�க�� ச�தாய�க�� 
உ�ளட��யதாக�� (inclusive), பா�கா�பானதாக�� 
ெந���ற� உைடயதாக�� வள� ��றாததாக�� 
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மாணவர்கைளி்ையய வளம் குன்்றா வளத்்தப ்பற்றி மதிப்்ப அறிய உதவுதல்.

வாழக்கை மு்்ற

நீ ததரந்சதடுக்கும் ைாழ்க்டக முடறடய உன்னால மாற்றிக் சகாள்ள முடியும். உதாைணமாக 
மளிடகக் கடைக்குச் சசலலும்த்ாது கட்ைாயம் துணிப்ட்டய எடுத்துச் சசலலவும். இதன் மூலம் 
செகிழிப் ட்கடளத் தவிரக்கலாம்.

்சரி்்சயதல்

உன்னுடைய ச்ாம்டம அலலது ஒளிப்்ைக் கருவி (Camera) உடைந்துவிட்ைாதலா அலலது 
்ழுதடைந்து விட்ைாதலா புதியதாக ைாஙகுைதற்குப் ்திலாக அடதச் சரிசசய்ய முயற்சி சசய்.

மறுசுழற்சி

உன்டனச் சுற்றியுள்ள ச்ாருள்கடளப் ்ற்றி நீ உணரந்திருத்தல தைணடும். ஒரு ச்ாருடளப் 
்யன்்டுத்தும் த்ாது அடத மறுசுைற்சி / மறு்யன்்ாடு சசய்ய இயலுமா என்்டதக் கைனத்தில 
சகாள்.

யத்வகைளும் விருப்பஙகைளும்

நீ ஒரு ச்ாருடள ைாஙகுைதற்கு முன் அப்ச்ாருள்  ‘உனக்குத் ததடையா’? அலலது ‘உன் 
விருப்்மா’? என்ற வினாடை எழுப்பிக் சகாள். ைளம் குன்றா ைளரச்சி உன்னிைமிருந்தத 
சதாைஙகுகிறது. சசயல உள்ளூர அளவிலும் எணணம் உலகளாவிய அளவிலும் இருக்கட்டும்.

மாணவர்கைளி்ையய வளம் குன்்றா நி்லயின் வளர்ச்சி ்பற்றிய மதிபபி்ன வளர்ககை 
எவவாறு உதவுவாய

தனியாள் ஆயவு (Case study)

வளம் குன்்றா வளர்ச்சியில் 
்பாகவ்ளகுைாவின் மாஙகுயராவ கைாடுகைள்

்ாக் ைடளகுைாவின் மாஙகுதைாவ 
காடுகள் சுற்றுச்சூைல சீைழிவு, காலநிடல 
மாறு்ாடு ைளம் குன்றா 
ைளரச்சி ஆகியைற்டறப் ்ற்றிக் 
கலந்துடையாைப்்டுகிறது.  இது சுற்றுச்சூைல 
்ாதுகாப்பு மறுசீைடமப்பு மற்றும் ைளம் 
குன்றா ைளரச்சிக்கு இடைதய உள்ள 
சதாைரட் விளக்குகிறது.  எடுத்துக்காட்ைாக, 
்ாக்ைடளகுைாவில உள்ள மாஙகுதைாவ 
காடுகள் ஆய்வின் மூலம் இப்்ாைக் 
கருத்டதச் சசயலமுடறயில நிரூபித்துக் 
காட்டுகிறது.

 ்ாக் ைடளகுைா இந்தியாவின் 
சதன்கிைக்கு கைற்கடைப்்குதியில தமிழ்ொட்டின் 
தகாடியக்கடைக்கும் இைாதமஸைை தீவிற்கும் 
இடையில அடமந்துள்ளது. மாஙகுதைாவ 
காடுகள் அலலது ஓதசதுப்பு நிலத்தின் இலலமாக 
்ாக் ைடளகுைா விளஙகுகிறது. இஙகுள்ள 
மைஙகள் உயர உைரப்பு கைலநீரில ென்றாக 
ைளைக்கூடியடை. இச்சதுப்பு நிலத்தில ் லலுயிர 
இனஙகள் சசறிந்துள்ளன. மாஙகுதைாவ 
மைஙகள் கைலரிப்பிலிருந்து கைற்கடைடயப் 
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•	 மாஙகுதைாவ காடுகடளப் ்ாதுகாப்்து 
மற்றும் மீட்சைடுப்்தில உள்ளூர 
அடமப்புகள் ஆரைத்துைன் ஈடு்ட்டுள்ளனர. 
இக்காடுகடளப் ்ற்றிய விழிப்புணரவும் 
கலவியறிவும் சுற்றுச்சூைடலப் ்ாதுகாக்க 
தைணடியதன் அைசியமும் 
அறிவுறுத்தப்்ட்டு ெைைடிக்டக 
எடுக்கப்்டுகிறது.

•	 இஙகு ைாழும் உள்ளூர மக்களுக்கு 
விழிப்புணரவு ஏற்்டுத்துைததாடு 
ைாழ்ைாதாைத்திற்கான ்யிற்சிகள் 
ைைஙகப்்டுைதால அைரகள் 
மீன்பிடித்சதாழிடல மட்டும் 
சாரந்திருக்காமல பிற சதாழிலகள் மூலம் 
தஙகளின் ைாழ்ைாதாைத்டதப் 
ச்றுகின்றனர.

இம்முயற்சிகள் அடனத்தும் சதாைரந்து 
சசயல்டுத்தப்்டுகிறது. மாஙகுதைாவ 
காடுகளின் ைளம் அதிகரிக்கிறது. இதனால 
மீன் ைளம், அளவிலும் தைத்திலும் அதிகமாகும்.  
இடை அஙகு ைாழும் உள்ளூர மக்களின் 
ைாழ்ைாதாைத்டத தமம்்டுத்தும்.  ஒருைர 
ைளம் குன்றா ைளரச்சிடய அடையத் தீரவு 
கணைால அது மக்களின் ததடைகடளயும் 
சுற்றுச்சூைடலயும் தமம்்டுத்தும்.  
ஏசனன்றால இடை இைணடும் 
ஒன்தறாசைான்று சதாைரபுடையடை.

மீள்்பார்்வ

 � ஓர உயிரினத்டதச் சுற்றிக் காணப்்டும் 
இைம், ச்ாருள் மற்றும் இயற்டக 
ஆகியைற்டறச் சுற்றுச்சூைல 
என்கிதறாம்.

 � ஒரு தனி மனிதனுக்கும் அைனது 
குடும்்ம், சதாழில மற்றும் சமூகம் 
ஆகியைற்றிற்கும் இடைதய உள்ள 
சதாைரட் மனிதனின் சுற்றுச்சூைல 
(human environment) என்கிதறாம்.

 � மக்கள்சதாடக ஒரு மாறும் நிகழ்ைாகும்.  
இதில, எணணிக்டக, ்ைைல மற்றும் 
ைடககள் ஆகியடை ஒரு நிடலயான 
மாறும் தன்டம சகாணைடை.

்ாதுகாக்கின்றன. மண அரிப்பு, கைற்கடைடய 
மட்டுமலலாது அஙகுள்ள 
முருடகப்்ாடறகடளயும் ்ாதிக்கின்றது. 
பின்னிப்பிடணந்த தைரகடளக் சகாணை 
மாஙகுதைாவ மைஙகள் மணடணக் 
கைலரிப்பிலிருந்து ்ாதுகாத்து கைற்்ாசிகளிலும் 
முருடகப்்ாடறகளிலும் ைணைல ்டியா 
ைணணம் ்ாதுகாக்கிறது.  முருடகப்்ாடறகள் 
மிக முக்கியமான சுற்றுச்சூைல அடமப்்ாகும்.  
இது மீன் ைளத்டதத் சதாைரந்து ் ைாமரிப்்ததாடு 
இளம் மீன்கள் ைளரைதற்கான ஏற்ற சூைடலயும் 
அளிக்கிறது.  

 கி.பி (ச்ா.ஆ) 2004-இல ஏற்்ட்ை 
ஆழிப்த்ைடலயால, ்ாக் ைடளகுைாவில உள்ள 
மாஙகுதைாவகாடுகள் த்ைழிடைச் சந்தித்தன. 
தமலும் நிலவிரிைாக்கம், ெகைமயமாதல, 
காலெடை தமய்ச்சல மற்றும் தைளாணடம 
த்ான்றைற்றாலும் ்ாதிக்கப்்ட்டுள்ளன.  
மாஙகுதைாவ காடுகள் அழிைதால புதிய மீன்களின் 
இனப்ச்ருக்கத்திற்கான இைம் குடறகிறது.  
இதனால இப்்குதியில மீன் பிடித்சதாழில 
்ாதிக்கப்்டுைததாடு மீனைகுடும்்ஙகளின் 
ைாழ்ைாதாைமும் தகள்விக்குறியாகிறது.

 கீதை சகாடுக்கப்்ட்ை பிைச்சடனகளின் 
அளவு மற்றும் தன்டமயின் அடிப்்டையில 
்லதைறு்ட்ை தீரவுகள் மூலம் இடை சரி 
சசய்யப்்ை தைணடும்.  இதில உள்ளூர 
அடமப்புகள், அைசாஙகம் மற்றும் உள்ளாட்சி 
நிரைாக அடமப்புகள் ஆகியன இடணந்து 
மாஙகுதைாவ காடுகடளப் ்ாதுகாப்்ததாடு 
அைற்டற மீட்சைடுக்கவும் முடனப்பு 
காட்டினாரகள்.

•	 இப்்குதிகளில ைளரும் தாைை 
இனஙகளின் ொற்றுகடள ெட்டு கைனமாக 
ைளரக்கப்்டுகின்றன .

•	 மன்னார ைடளகுைா ்லலுயிரத் 
சதாகுதியிலிருந்து முருடகப் 
்ாடறகடளக் சகாணடு ைந்து ்ாக் 
ைடளகுைாவில ைளரத்து இஙகு 
எஞ்சியிருக்கும் மாஙகுதைாவ காடுகடள 
ைடை்ைமாக்குைததாடு அடதச் சுற்றிய 
நிலப்்குதி எவைாறு ் யன்்டுத்தப்்டுகிறது 
என்்டதக் கற்றறியப்்டுகிறது.
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 � சுற்றுச்சூைல பிைச்சடனகளான, 
மாசடைதல, காலநிடல மாற்றம், 
ஏழ்டம, த்ார மற்றும் ைளஙகடளச் 
சமமாக ்கிரந்தளிக்காடம த்ான்றடை 
மனித சூழியடலப் ்ாதிக்கின்றன. 
ஆகதை, மனித இனத்டத நிடலப்்டுத்த 
ைளம் குன்றா ைளரச்சி ்ற்றிக் கற்பித்தல 
அைசியம் ஆகும்.

 கை்லச் ்்சாற்கைள்

்சமநி்ல - Equilibrium
நிகைழவு - Phenomenon
வ்சதிகைள் - Amenities
்தாற்றுயநாய - Epidemics
்பா்லவனமாதல் - Desertification
சிலு்வ - Cruciform
மரம் ்வடடுதல் - Lumbering
தூய்மகயகைடு - Contamination
கு்்ற்பாடு - Deformaties
ஒளிர்தல் - Luminous
மறு்பயன்்பாடு - Re-use
மறு சுழற்சி - Recycle
முரு்கைப்பா்்ற - Coral reefs

 � ஓரிைத்தில மக்கள் சதாடக 
அதிகரிப்்டததயா குடறைடததயா 
மக்கள் சதாடக மாற்றம் என்கிதறாம். 
இம்மாற்றம் பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் 
இைப்ச்யரடைப் ச்ாறுத்து அடமயும்.

 � மக்களைரத்தி என்்து சமாத்த 
மக்கள்சதாடகடய சமாத்த நிலப்்ைப்்ால 
ைகுத்தால கிடைக்கும் ஈவு ஆகும்.

 � தள்ளும் மற்றும் ஈரக்கும் காைணிகள் 
இைப்ச்யரச்சியில மக்கடள ஓரிைத்தில 
இருந்து மற்சறாரு இைத்திற்கு 
இைமாற்றம் சசய்யும் விடசயாகும்.

 � குடியிருப்புகள் சதாழிலின் அடிப்்டையில 
கிைாமம் மற்றும் ெகைம் என 
ைடகப்்டுத்தப் ்ட்டுள்ளன.

 � முதல, இைணைாம், மூன்றாம், ொன்காம் 
மற்றும் ஐந்தாம் நிடலத்சதாழிலகள் 
என்்டை ச்ாருளாதாை 
ெைைடிக்டககளின் ைடககளாகும்.

 � ்லதைறு ைடகயான சுற்றுப்புறச்சூைல 
பிைச்சடனகள் என்்டை காடுகடள 
அழித்தல, மாசுறுதல, (காற்று, நீர, ஒலி, 
நிலம், ஒளி) ெகைமயமாதல, நீரம 
விடசயியல சதாழிலநுட்்ம் மற்றும் 
கழிவுகள் அகற்றுதல த்ான்றடை.
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 ்பயிற்சிகைள்

I  ்சரியான வி்ை்யத் 
யதர்ந்தடுத்து எழுதுகை.

1.   ை ா ழு ம் 
உ யி ரி ன ங க ளி ன் 
ைளரச்சி மற்றும் 
முன்தனற்றத்டதப் ்ாதிக்கக்கூடிய 
காைணிகள் மற்றும் அடனத்து சைளிப்புறச் 
சசலைாக்குகடள ________ என்கிதறாம்.
அ) சுற்றுச்சூைல
ஆ) சூைலடமப்பு
இ) உயிரக் காைணிகள்
ஈ) உயிைற்றக் காைணிகள்

2.  ஒவதைார ஆணடும் உலக மக்கள் 
சதாடக தினம்________ஆம் ொள் 
கடைபிடிக்கப்்டுகிறது.
அ) ஆகஸடு 11  ஆ) சசப்ைம்்ர 11
இ) ெுடல 11  ஈ) ெனைரி 11

3.  மக்கள்சதாடக ்ற்றி புள்ளியியல விைைக் 
கலவி ____________ஆகும்.
அ) மக்கள்சதாடகயியல
ஆ) புற ைடிைடமப்பியல
இ) சசாலபிறப்பியல
ஈ) நிலெடுக்கைடைவியல

4.  விடல மதிப்புமிக்க கனிமஙகள் மற்றும் 
பிற புவி அடமப்பியல கனிமஙகடளச் 
சுைஙகஙகளிலிருந்து சைட்டி எடுப்்து 
____________ஆகும்.
அ) மீன்பிடித்தல ஆ) மைம் சைட்டுதல
இ) சுைஙகவியல ஈ) விைசாயம்

5.  ச்ாருளாதாை ெைைடிக்டகயில 
இைணைாம் நிடலத் சதாழிலில 
மூலப்ச்ாருள்களிலிருந்து உற்்த்தி 
சசய்யப்்டுைன ____________.
அ) ்ாதி முடிக்கப்்ட்ை ச்ாருள்கள்
ஆ) முடிக்கப்்ட்ை ச்ாருள்கள்

இ) ச்ாருளாதாை ச்ாருள்கள்
ஈ) மூலப்ச்ாருள்கள்

6.  ைளிமணைலத்திலுள்ள ்சுடமக் குடில 
ைாயுக்களால ்டிப்்டியாக அதிகரிக்கும் புவி 
சைப்்த்டத ____________ என்கிதறாம்.
அ) அமிலமடை ஆ) சைப்் மாசுறுதல
இ) புவி சைப்்மாதல
ஈ) காடுகடள அழித்தல

II.  கீயழ ்கைாடுககைப்படடுள்ள அறிக்கைகை்ளக 
கைருத்தில் ்கைாண்டு ்சரியான வி்ை்யத் 
யதர்ந்தடுத்து எழுதுகை.

1.  உறுதிப்படுத்துதல் (A): ்டுக்டக அடுக்கில 
உள்ள ஓதசான் ்ைலத்டத ்ாதுகாப்பு 
தகையம் என்கிதறாம்.

  கைாரணம் (R): புற ஊதாக்கதிர வீச்சு புவிடய 
அடையாமல தடுக்கிறது.

 (அ)  Aவும் Rம் சரி மற்றும் A என்்து Rன் 
சரியான விளக்கம்.

 (ஆ)  A மற்றும் R இைணடும் சரி. ஆனால, 
Aைானது Rன் சரியான விளக்கமலல.

 (இ)  A தைறு. ஆனால, R சரி.
 (ஈ)  A மற்றும் R இைணடும் தைறு.

2.  உறுதிப்படுத்துதல் (A): மூன்றாம் நிடலத் 
சதாழிலில, ச்ாருள்கள் தெைடியாக உற்்த்தி 
சசய்யப்்ைாமல உற்்த்தி சசய்ைதற்கான 
சசயலமுடறகளில உறுதுடணயாக 
உள்ளது.

  கைாரணம் (R): மூன்றாம் நிடலத்சதாழிலில 
ஈடு்டும் மக்கள் முழுடமயாக சுற்றுச் 
சூைலுக்குச் சாதகமாகச் சசயல்டுகிறாரகள்.

 (அ) A மற்றும் R இைணடும் தைறு.
 (ஆ)  A மற்றும் R இைணடும் சரி.  ஆனால, 

Aைானது Rக்கு விளக்கம் தைவிலடல.
 (இ) A சரி.   ஆனால, R தைறு.
 (ஈ)  A மற்றும் R இைணடும் சரி.  Aைானது 

Rக்கு சரியான விளக்கம் தருகிறது.
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III. ்்பாருத்துகை
1. ஒலிச்ருக்கி - தள்ளு காைணிகள்
2. ரிதயாடி 

செனிதைா 
பிதைசில

- இழு காைணிகள்

3. சிலுடை 
ைடிைக் 
குடியிருப்புகள்

- ஒலி மாசுறுதல

4. இயற்டக 
த்ரிைர

- Tைடிை குடியிருப்பு

5. சிறந்த 
ைாழும் சூைல

- புவி உச்சி மாொடு

IV.  கீயழ ்கைாடுககைப்படடுள்ள வினாககைளுககு 
வி்ையளி.

1.  மக்கள் அைரத்தி என்றால என்ன?
2.  சகாள்டள தொய் என்றால என்ன?
3.  அதிக மக்களைரத்தி மற்றும் குடறந்த 

மக்களைரத்தி உள்ள ்குதிகடள எழுதுக.
4.  ் சுடம குடில விடளவு என்றால என்ன?
5.  ் ாக் ைடளகுைாடை உள்ளூர மக்களும், 

அைசாஙகமும் மீட்சைடுத்த ைழிமுடறகளில 
இைணடை எழுதுக.

6.  ைடையறு.
அ) மக்கள்சதாடக ைளரச்சி
ஆ) குைந்டத இறப்பு வீதம்
இ) மக்கள்சதாடக கணக்சகடுப்பு
ஈ) ைளம் குன்றா ைளரச்சி

V. யவறு்படுத்துகை.
1. பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம்.
2.	 குடிதயற்றம் மற்றும் குடியிறக்கம்
3. கிைாமக் குடியிருப்பு மற்றும் ெகைக் குடியிருப்பு.
4. ச்ருெகைம் மற்றும் மிகப்ச்ருெகைம்.
5.  தள்ளு காைணிகள் மற்றும் ஈரப்புக் 

காைணிகள்.
6.  முதலநிடலத் சதாழில மற்றும் இைணைாம் 

நிடலத்சதாழில.
7. நீர மாசடைதல மற்றும் ஒளி மாசடைதல.
V. கைாரணம் கூறுகை.
1.  காடுகடள மீட்சைடுத்தல உலகம் முழுைதும் 

ஊக்கப்்டுத்தப்்டுகிறது.

2.  அமில மடை சுற்றுச்சூைடல அழிக்கிறது.
3.  ொன்காம் நிடல ச்ாருளாதாை ெைைடிக்டக 

ஓர அறிவுசார ச்ாருளாதாைம்.
4.  மக்கள்சதாடக ைளரச்சி கட்டுப்்ாட்டிற்குள் 

சகாணடு ைைப்்ைதைணடும்.
5.  ைளம் குன்றா ைளரச்சியின் இலக்குகள் 

புவிடயப் ்ாதுகாப்்தாக இருக்கிறதா?
V. ஒரு ்பத்தியில் வி்ையளிககைவும்.
1.  மக்கள்சதாடக ்ைைடலப் ்ாதிக்கும் 

காைணிகள் யாடை?
2.  கிைாமக் குடியிருப்பு ைடககடளப் ் ைத்துைன் 

விளக்குக.
VI.  உயர்சிநத்ன வினாககைளுககு 

வி்ையளிககைவும்.
1.  ெகைஙகடள தொக்கிய இைப்ச்யரவு  

குடிடச ்குதிகடள உருைாகக் 
காைணமாகிறது- நியாயப்்டுத்துக.

2.  உனது ்குதிடயப் ்ற்றி நீ ்ாரத்தறிந்த 
குடியிருப்பு ைடககடள ்ற்றி எழுதுக.

VII. (அ)  ் கைாடுககைப்படடுள்ள உலகை 
வ்ர்பைத்தில் குறிககைவும்.

 1.  ஐதைாப்்ாவின் அதிக மக்களைரத்திப் 
்குதி.

 2.  ஆஸதிதைலியாவின் குடறந்த 
மக்களைரத்தி சகாணை ்குதிகள்.

 3. ்ாக் ைடளகுைா.
 4.  நீரியக்க விடச சதாழில நுட்்த்டதத் 

தடை சசய்த ொடு.
 5.  இஙகிலாந்து – சகாள்டள தொயால 

்ாதிக்கப்்ட்ை ொடு.
 6.  சைன்மாரக் – மக்கள் சதாடக 

கணக்சகடுப்ட் முதன் முதலில ெைத்திய 
ொடு.

 7. ஹாைாஙதகா ஆறு.
(ஆ)  ் கைாடுககைப்படடுள்ள தமிழநாடு 

வ்ர்பைத்தில் குறிககைவும்.
 1. ஒரு ச்ருெகைம்.
 2.  சதுை கி.மீ.-ரில 7857 மக்கள் ைாழும்  ஒரு 

மாைட்ைம்.
 3. மன்னார ைடளகுைா.
 4.்ாக் நீரச் சந்தி.
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TAMIL GLOSSARY

1. Distribution of population - மக்கள்தொக்க பரவல்
2. Population density - மக்களடர்த்தி
3. Migration - இடம்பயர்தல்
4. Immigration - குடியிறக்கம
5. Human settlements - மனித குடியயறறம
6. Liner Pattern - யேர்ய்கொட்டு குடியிருப்பு்கள
7. Circular / semicircular pattern - வட்ட வடிவ (அ) அகர வட்ட வடிவ குடியிருப்பு்கள
8. Star like pattern - ேட்்சத்திர வடிவ குடியிருப்பு
9. Triangular pattern - முகய்கொண வடிவ குடியிருப்பு
10. Social forestry - ்சமுதொயக ்கொடு்கள
11. Fracking -   பொகற்ககள உகடக்க பயனபடுத்தும ேவீன 

்தொழில் நுட்பம
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புவியியல்-மனிதனும் சூழலும்

்்சயல்மு்்ற
்டி-1 : சகாடுக்கப்்ட்ை உைலிடயப் ்யன்்டுத்தி, சசயல்ாட்டு தளத்திற்கு சசலலலாம்.
்டி- 2 :  ‘Change Projection’ ச்ாத்தாடனச் சசாடுக்கி, ைடை்ைத்தின் ததாற்றத்டத 

மாற்றிக்சகாள்ள முடியும்.
்டி-3 :  ‘Reset Map’ என்ற ச்ாத்தாடனச் சசாடுக்கி, ைடை்ைத்டத Reset சசய்து சகாள்ள 

முடியும்.
்டி-4 :  ‘Play’ குறியீட்டை சசாடுக்கி, காலக் தகாட்டை ெகைச் சசய்து, மக்கள்சதாடகயின் 

்டிப்்டியான ைளரச்சிடயக் காண முடியும்.

இ்ணயச் ்்சயல்்பாடு

்டி-1

்டி-3

்டி-2

்டி-4

இச்சசயல்ாட்டின் மூலம் ்ணடையக் காலம் 
முதல தற்காலம் ைடை மக்கள் சதாடகயின் 
்டிப்்டியான ைளரச்சிடயக் காண இயலும்.

இச்சசயல்ாட்டின் மூலம் ்ணடையக் காலம் 
முதல தற்காலம் ைடை மக்கள் சதாடகயின் 
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பதிவு செய்யும் முறையாகும்.  இதன் மூலம் 
தகவலகள் செகரிககபபட்டு நிலவறைபடஙகள் 
உருவாககபபடுகின்ைன.  சேலும் இபபாடம் 
நிலவறைபட நவீன சதாழிலநுட்பஙகளான 
சதாறல நுண்ணுணர்வு, உலக 
அறேவிடதறதக கண்டறியும் சதாகுதி (GPS), 
புவியியல தகவல அறேபபு (GIS), உலகளாவிய 
பயணச் செயறறகசகாள் ஒழுஙகுமுறை 
(GNSS) ேறறும் 21ஆம் நூறைாண்டின் வறல 
நிலவறைபடஙகள் (Web Map) உள்ளிட்ட 
நிகழகாலத சதாழிலநுட்பஙகறளப பறறி 
இபபாடததில காண்சபாம்.

நிலவரைபடத் திறன்கள்
2

அலகு

ஒருவர் நிலவறைபடஙகறளக றகயில 
றவததுக சகாண்டு உலகதறத ஒசை வீச்சில 
பார்கக முடியும்.  ஒரு நிலவறைபடம் ஆயிைம் 
சொறகளுககுச் ெேோனதாகும்.  ஒரு 
நிலவறைபடததிறனப புரிந்துசகாள்ளவும் 
ேறறும் அறத விவைணம் செய்வதறகும் 
நிலவறைபடம் பறறிய அடிபபறடத திைனறிவு 
அவசியோகிைது.  நில வறைபடஙகளின் 
கூறுகளான அளறவ, குறியீடுகள், ேறறும் 
சின்னஙகள் சபான்ைறவகள் இபபாடததின் 
மூலம் அறிமுகபபடுததபபடுகின்ைன.  நில 
அளறவ என்பது நிலதறத அளவீடு செய்து 

கறைல சநாககஙகள் 

 � நிலவறைபடஙகறள அறிமுகபபடுததுதல
 � நிலவறைபடஙகளின் கூறுகறளக சகாண்டு, நிலவறைபடததிறனப 

படிததல
 � வான்சவளி புறகபபடம், செயறறககசகாள் சதாறல நுண்ணுணர்வு, நில 

அளவியல முறைகள் ேறறும் பிை சதாழிலநுட்பஙகளின் மூலம் நிலவறைபடத 
தகவலகள் சபைபபடுவறதப பறறி அறிதல.

 � நிலவறைபடததின் நிகழகாலத சதாழிலநுட்பஙகளான புவிததகவல அறேபபு(GIS), 
உலகளாவிய பயணச் செயறறககசகாள் ஒழுஙகுமுறை (GNSS) ேறறும் உலக 
அறேவிடதறதக கண்டறியும் சதாகுதி (GPS) ேறறும் வறல நில வறைபடஙகள் (Web 
Mapping) சபான்ைறவகறளப பறறி அறிதல
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ப ா பி ச ல ா னி ய 
உலக நிலவறைபடம் 
என்று சபாதுவாக 
அறியபபடும், இோசகா 
முண்டி, உலகிசலசய 
மி க ப ப ற ை ய 
நி ல வ ற ை ப ட ே ா க க 
கருதபபடுகிைது. இது 
தறசபாது லண்டனில பிரிட்டிஷ் 
அருஙகாட்சியகததில காட்சிககு 
றவககபபட்டுள்ளது. இது கி.மு.700 முதல 
500 வறையிலான காலததில 
உருவாககபபட்டு ஈைாககில சிபார் என்ை 
நகரில கண்சடடுககபபட்டது. செதுககபபட்ட 
நிலவறைபடததில உலகின் றேயோக 
பாபிசலான், அதன் அருகில அசீரியா ேறறும் 
ஏலாம் சபான்ை இடஙகள் உபபுககடலால 
சூைபபட்ட வறளவாகவும் அதன் சவளிசய 
எட்டுத தீவுகள் அலலது ேண்டலஙகளாகச் 
செதுககபபட்டுள்ளன. இந்த நிலவறைபடததின் 
மீது பாபிசலானிய புைாணஙகறள 
உள்ளடககிய விவைஙகள் சிததிை வடிவ 
எழுததுகளில காணபபடுகின்ைன.

12-ஆம் நூறைாண்டில சீனாவிலும் 15-ஆம் 
நூறைாண்டில ஐசைாபபாவிலும் அறிமுகோன 
அச்சுககறல அதிக அளவிலான 
நிலவறைபடஙகறள உருவாகக உதவியன. 
ஸபானிய ொகெபபயணிகள் வடஅசேரிககக 
கண்டததிறன 15ஆம் நூறைாண்டில 
கண்டறிந்தசபாது வடஅசேரிககாவின் 
நிலவறைபடஙகறள உருவாககினர். 
சபலஜியதறதச் செர்ந்த செைார்டஸ சேர்சகட்டர் 
(Gerardus Mercator) 16ஆம் நூறைாண்டின் 
ேததியில நிலவறைபடஙகறள உருவாகக 
நிலவறைபடகசகாட்டுச் ெட்டததிறன 
உபசயாகிதத புகழசபறை நிலவறைபடவியலாளர் 
ஆவார். வான்வழி புறகபபடஙகள் ேறறும் 
செயறறககசகாள் பதிேஙகளின் பயன்பாடு 
பதசதான்பதாம் ேறறும் இருபதாம் 
நூறைாண்டுகளில நிலவறைபடஉருவாககதறத 
சேலும் ஊககுவிததன.

 1   நிலவரைபடம் ஒரு ்கருவி  
(Map as a Tool)

நிலவறைபடம் ஒரு புவியியலாளரின் 
அடிபபறடக கருவியாகும். இது வறைபடஙகள், 
வார்தறதகள் ேறறும் குறியீடுகள் மூலம் புவியின் 
சேறபைபபிறனத சதள்ளதசதளிவாகவும் 
திைம்படவும் விளககுகிைது. புவியியல 
கறபிததலில ஒருஙகிறணந்த பகுதியாகவும் 
இருபபிட வழிகாட்டியாகவும் நிலவறைபடஙகள் 
சொலலபபடுகின்ைன.
1.1  நிலவரைபடங்களின வைலாறு  

(History of Mapping)
பண்றடய பாபிசலானியர்கள், 

சைாோனியர்கள், கிசைகக ேறறும் எகிபதியர்கள் 
முதன்முதலாக நிலவறைபடஙகறள 
உருவாககினார்கள். பலலாயிைம் ஆண்டுகளாக 
புவி தட்றடயாக உள்ளது என்சை ேககள் 
நம்பினர். 

கண்டுபிடிபபாளர்களால சநைடியாகச் 
சென்று செகரிககபபட்ட தகவலகளிலிருந்து 
தட்றடயான புவி நிலவறைபடஙகள் ேறறும் 
விளககபபடஙகள் பல நூறைாண்டுகளாகத 
தயாரிககபபட்டு வந்தன. கி.மு. (சபா.ஆ) 300 
ஆைம்பததில, பண்றடய கிசைககர்கள் புவி 
உருண்றட என அறிந்து, தட்றடயான புவியின் 
நிலவறைபடஙகறள நிைாகரிதததாக 
அறியபபடுகிைது. செசைாசடாடஸ, 
அனாகஸிேண்டர், பிதாசகாைஸ, 
எைசடாஸசதனீஸ, தாலமி ேறறும் அல இட்ரிஸி 
ஆகிசயார் உலக நிலவறைபடஙகறள 
உருவாககுவதில சபரும் பஙகாறறியுள்ளனர்.

பண்றடய கிசைகக நாட்றடச் செர்ந்த 
அனாகஸிசேன்டர் என்பவர் வறைந்த 
நிலவறைபடசே உலகின் முதல நிலவறைபடம் 
ஆகும். இககாைணததால அவர் முதல 
நிலவறைபடவியலாளைாகக (First Cartographer) 
கருதபபடுகிைார்.

கிசைகக தததுவ ஞானி அனாகஸிசேன்டர் உலக 
வறைபடதறத பிைசுரிததார் என கருதபபடுகிைார்
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இந்தியாவில நிலவறைபடதறத 
உருவாககுவதறகான அடிததளம் 
சவதகாலததின்சபாது உருவானது. 
ேகாபாைதததில தண்ணீைால சூைபபட்ட 
உலகம் சிததரிககபபட்டுள்ளது. நிலஅளறவகள் 
ேறறும் நிலவறைபடம் தயாரிததல 
இறடககாலததில வருவாய் செகரிபபு 
நறடமுறையின் ஒரு பகுதியாக விளஙகின. 
எ.கா. செர்ொ சூரியின் வருவாய் 
நிலவறைபடஙகள் ேறறும் ைாசெந்திை 
சொைனின் நிலஅளறவ சதாழிலநுட்பஙகள். 
இந்நாளில, இந்திய நிலஅளறவ அறேபபு 
(Survey of India) நாடு முழுறேககும் 
சவவசவறு அளறவகளில 
நிலவறைபடஙகறள உருவாககுகிைது.

  நிலவறைபடவியலாளர் 
    என்பவர் புவியியல 

தகவலகறளச் செகரிதது, ஆய்வு செய்து, 
விவைணம் செய்து, அைசியல, கலாச்ொை ேறறும் 
கலவி சநாககஙகளுககாக நிலவறைபடஙகள் 
ேறறும் விளககபபடஙகறள உருவாககுபவர் 
ஆவார். 

1.2.  நிலவரைபடம் மற்றும் நிலவரைபடவியல் 
(Maps and Cartography)
நிலவறைபடஙகள் நிலபபகுதியிறன  

சேலிருந்து பார்பபது சபால வறையபபடுபறவ. 
ஒரு நிலவறைபடம் என்பது காகிதம் / துணி 
அலலது ஏசதனும் தட்றடயான பைபபில 
புவியின் சேறபைபபின் முபபரிோண 
வடிவதறதச் சிறிய வடிவில காட்டுவதாகும். 
நிலவறைபடஙகள் உலகிறன 
முழுறேயாகசவா அலலது பகுதியாகசவா 
வறைந்து காண்பிபபறவயாகும். அளறவ 
ேறறும் திறெகள் சகாண்டு நிலவறைபடஙகள் 
வறையபபடுகின்ைன. நிலவறைபடததில 
பயன்படுததபபடும் குறியீடுகள் ேறறும் 
நிைஙகறளக சகாண்டு பல விவைஙகறள 
அறிந்து சகாள்ளலாம்.  நிலவறைபடதறத 
உருவாககும் கறல, நிலவரைபடவியல் 
என்று அறைககபபடுகிைது.

தட்றடயான புவி நிலவறைபடம் 
1.3.  நிலவரைபடத்தின கூறு்கள்  

(Components of a map)
ஒரு நிலவறைபடததில 

தறலபபு, அளறவ, திறெ, 
வறலபபின்னல அறேபபு, 
ச க ா ட் டு ச் ெ ட் ட ம் , 
நிலவறைபடக குறிபபு 
ேறறும் முறைககுறியீடுகள் 
ஆகிய கூறுகறளக சகாண்டிருகக சவண்டும்.

அ. தரலப்பு (Title)
இது நிலவறைபடததின் சநாககம் அலலது 

கருதறதக குறிககிைது. (எ.கா. இந்தியா - 
இயறறக அறேபபு, உலகம் - அைசியல, 
தமிழநாடு - சபாககுவைதது).

ஆ. அளரவ (Scale)
அளறவறயக சகாண்டு வறைவதன் 

மூலம் முழுப புவிறயயும் ஒரு காகிதததில 
காட்ட முடியும். அளறவ என்பது 
நிலவறைபடததில இரு புள்ளிகளுககும், 
புவிபபைபபில அசத இரு புள்ளிகளுககும் 
இறடயிலுள்ள தூை விகிதம் ஆகும். அளறவகள் 
மூன்று முறைகளில நிலவறைபடததில 
காட்டபபடுகின்ைன. அறவயாவன: 
ச�ால்லளரவ முரற, பிைதிபின்னமுரற 
க்காடடளரவமுரற.
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உதாைணமா்க: அளறவ 1 செ.மீககு 1கி.மீ. எனும் 
சபாது அதன் (R.F.) ஐக கண்டுபிடி: 

இஙசக, 1 செ.மீ = 1 கி.மீ. சூததிைபபடி,

R.F. = 
�.� 1
ெச.�1   

இதறன செ.மீ. அளறவயில ோறறுவதறகு 
கி.மீ = 100000 செ.மீ. எனசவ, R.F.1: 100000 
ஆகும். 

1 செ.மீ. = 2 கி.மீ என்ைால அளறவறயப 
பின்னமுறையில ோறறு.

க்காடடளரவ முரற (Linear or Graphical Scale)
நில வறைபடஙகளில ஒரு நீண்டசகாடு 

பல ெேபபிரிவுகளாகப பிரிககபபட்டு, ஒவசவாரு 
பிரிவும் நிலபபைபபில எவவளவு தூைதறதக 
காட்டுகிைது என்பறதக காட்டுவசத (முதன்றே 
ேறறும் இைண்டாம்நிறல) சநர்கசகாட்டு 
அலலது சகாட்டளறவ முறையாகும்.  இந்த 
அளறவ முறையின் மூலம் 
நிலவறைபடததிலுள்ள தூைததிறன 
சநைடியாக அளகக உதவுகிைது.

ச�ால்லளரவ முரற (Statement Scale)
நிலவறைபடததிலுள்ள தூைம்  ேறறும் 

புவியின் உண்றேயான தூைததிறன ஒபபீடு 
செய்து சொறகளில குறிபபிடுவது சொலலளறவ 
முறையாகும். அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் பதது 
கிசலாமீட்டர்ககுச் ெேம். இது ‘1செமீ = 10 கிமீ’ 
என்று குறிககபபடுகிைது.

பிைதி பின்ன முரற (Representative Fraction)
இம்முறையில நிலவறைபட ேறறும் 

உண்றேயான தூைஙகளின் ஒபபீடு 
விகிதோகசவா, பின்னோகசவா 
சவளிபபடுததபபடும். இது வைககோக R.F என 
சுருககோகக கூைபபடுகிைது. இது 1/100000 
(அலலது) 1: 100000 என்று குறிபபிடபபடுகிைது.  
இதன் சபாருள், நிலவறைபடததில ஓர் அலகு 
புவியில 100,000 அலகுகறளக குறிககிைது. 
இந்த அலகு ஓர் அஙகுலம் அலலது ஒரு 
சென்டிமீட்டர் அலலது சவறு எந்த சகாட்டளறவ 
(Linear) அலகாகவும் இருககலாம். எனசவ, 
விகிதம் அலலது பின்னமுறையில அளறவ 
என்பது

பிைதிபின்ன முரற = நிலவைரபடத ்�ரம்
��ப்பரப்�ன் �ரம்

வ
�ேம

ெத

Lorem ipsum

அளைவ�� இ�ைல 

அளைவ�� இ�ைல 
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ச�யல்பாடு
நீ இந்தியாவில வடககு சநாககி 

நிறபதாகக கறபறன செய்து சகாள். 
பின்வரும் இடஙகள் எததிறெயில 
அறேந்துள்ளன என்பறத வறைபட 
உதவியுடன் கண்டுபிடிககவும். 

ெவுதி அசைபியா _____________

மியான்ோர் _____________

சீனா _____________

இந்தியபசபருஙகடல _____________

கெகஸதான் _____________

சுேதைா _____________

ஆபகானிஸதான் _____________

வ
�ேம

ெத

Lorem ipsum

அளைவ�� இ�ைல 

அளைவ�� இ�ைல 

இ. திர�்கள் (Direction)
சபாதுவாக நிலவறைபடஙகள் 

வடதிறெறய அடிபபறடயாகக சகாண்டு 
வறையபபடுகின்ைன. ஒரு நிலவறைபடததில 
வடககுததிறெ எபசபாதும் புவியின் வட 
துருவதறத சநாககிசய உள்ளது. நீ வட 
துருவதறதப பார்தது நின்ைால, உனது 
வலகறக கிைககுத திறெறயயும், இடகறக 
சேறகுத திறெறயயும் உன் பின்புைம் சதறகுத 
திறெறயயும் காட்டும். இறவ அடிபபறட 
திறெகளாகும். சபாதுவாக, நிலவறைபடததின் 
மீது காணபபடும் அம்புமுறன வடககுத 
திறெறயக குறிபபிடும்.

வவ

ெதெத

ேமேம ��

வ�வ�

ெத� 
ெத� ெதேம

ெதேம

வேம 
வேம 

 அடிபபறட திறெகறள நிறனவில 
றவததுகசகாள்ள உதவும் வாககியம் - 
வண்ணேயோய் கிைககில சதன்படும் கமகம் 
(வடககு, கிைககு, சதறகு , சேறகு)

க்காடடளரவ மாதிரி

(ேகா�டளைவ)

1/50,000  �ர��ன அளைவ
1:50,000 (��த� )
�லவைரபட�� ஓ� அல�, ���� 50,000 அலைக  ������ற�

0 1 �.� 

 

2 3 5 6 7 8 கி.மீ.
(ேகா�டளைவ)

1/50,000  �ர��ன அளைவ
1:50,000 (��த� )
�லவைரபட�� ஓ� அல�, ���� 50,000 அலைக  ������ற�

0 1 �.� 
4

(சகாட்டளறவ)

வவ

ெதெத

ேமேம ��

வ�வ�

ெத� 
ெத� ெதேம

ெதேம

வேம 
வேம 
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ஈ. புவி வரலப்பின்னல் அரமப்பு (Grid System)
ஓர் இடததின் அறேவிடம், அதன் 

அட்ெகசகாடு ேறறும் தீர்கககசகாடு மூலம் 
வறையறுககபபடுகிைது. சபாதுவாக, ஓரிடததின் 
அட்ெகசகாட்டிறன முதலில கூறிப பின்னர் 
தீர்கககசகாட்டிறனக கூறுகிசைாம். ஓரிடததின் 
அட்ெகசகாடு ேறறும் தீர்கககசகாட்டின் அளவு, 
சகாணம், நிமிடஙகள் ேறறும் விநாடி 
அலகுகளில குறிககபபடுகின்ைன.

ஒரு தலபபடததில (Topographical sheet) 
ஒரு கட்டம் என்பது ஓரிடததின் அறேவிடதறதக 
காட்ட உதவும் எண்சணழுததுக குறியீடுகள் 
சகாண்ட வரிறெகளின் சதாகுபபாகும். 
தலபபடததின் இடமிருந்து வலோகக 
கிறடேட்டோகக காணபபடும் சகாடுகள் 
வடகறககசகாடுகள் (Northings) என்றும் 
சேலிருந்து கீழசநாககிச் செஙகுததாகக 
காணபபடும் சகாடுகள் கிைகறககசகாடுகள் 
(Eastings) என்றும் அறைககபபடுகின்ைன. 
கட்டஙகளின் செஙகுதது ேறறும் கிறடேட்டக 
சகாடுகள் சவட்டும்  புள்ளிகள் எண்சணழுததுக 
குறியீடுகளால அறடயாளம் குறிககபபடும் 
இறணபபாயபபுள்ளிகள் ஆகும்.

வட�ைக�ேகா�க��
ழ�

ை
க�

ேக
ா�

க�
இந்தியாவில முதன்றே 

நிலபபைபபின் அட்ெ, தீர்ககபபைவல: 8° 4’வ 
முதல 37° 6’வ அட்ெம் வறை, 68° 7’ கி முதல 
97° 25’ தீர்ககம் வறை உள்ளது. இஙகு (°) 
என்பது சகாணம் (’) என்பது நிமிடம் ஆகும்.

ச�யல்பாடு 
ஆஸதிசைலியாறவ வறலபபின்னல 

உதவியுடன் சபரிதுபடுததுக 

உ. க்காடடுச �டடங்கள் (Projection)
ஒரு நிலவறைபடததில சகாட்டுச்ெட்டம் 

என்பது, சகாளவடிவிலான புவிறயத 
தட்றடயாக ஒரு காகிதததுண்டில காட்டும் 
வழிமுறை ஆகும். சகாட்டுச்ெட்டம் என்ை சொல 
எஙகிருந்து வருகிைது? அட்ெ, தீர்கககசகாடுகள் 
ேறறும் நிலபபகுதிகளின் எலறலகறளக 
சகாண்ட சதளிவான புவிோதிரிறயக 
கறபறன செய்து பாருஙகள்.  அதனுள்சள ஓர் 
ஒளி விளககு இருந்தது என்று 
றவததுகசகாள்சவாம். புவிோதிரி 

வவ

ெதெத

ேமேம ��

வ�வ�

ெத� 
ெத� ெதேம

ெதேம

வேம 
வேம 
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முழுவறதயும் காகிதததால மூடி பின்னர் ஒளி 
விளகறகப பாய்ச்சினால, அட்ெ ேறறும் 
தீர்கககசகாடுகள் ேறறும் நிலபபகுதிகளின் 
சவளி எலறலகள் சகாட்டுச்ெட்டஙகளாகக 
காகிதததில சதரியும். சகாட்டுச்ெட்டஙகள் 
என்பது புவிகசகாளததின் அட்ெ ேறறும் 
தீர்கககசகாடுகளின் வறலபபின்னறல 
ெேதளபபைபபில காட்டும் வழிமுறைசய. 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள் நிலவறைபடஙகளில 
வடிவம், பைபபு ேறறும் திறெகள் 
ோைாதிருபபதறகாக  வறையபபடுகின்ைன. 

புவியின் உண்றேயான 
வடிவம் ஜியாய்டு எனபபடுகிைது.  இது ஒரு 
நீள்வட்டக சகாளம் ஆகும். ஐககிய நாடுகள் 
ெறபயின் சகாடியில  "ெேதள துருவ 
சகாட்டுச்ெட்டம் சிததரிககபபட்டுள்ளது. 1945 
ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக வறையபபட்ட 
ஐககிய நாடுகள் ெறபயின் சகாடியில இதில 
90° சேறகு தீர்கககசகாடு சேலசநாககி 
இருந்தது.  அதனால வடஅசேரிககா 
முதன்றேயாகத சதரிந்தது. அடுதத ஆண்டு 
நடுநிறல வகிககும் வறகயில ெர்வசதெ 
சததிகசகாடு 180° கிைககு, பசிிஃபிக 
சபைாழியின் ேததியில சேலசநாககித 
சதரியும் வறகயில 
உ ரு ே ா ற ை ம் 
செய்யபபட்டது. சேலும் 
நிலவறைபடம் 60° 
சதறகு அட்ெகசகாட்டில 
நிறுததபபட்டிருபபதால.  
அ ண் ட ா ர் க டி க ா 
சதன்படவிலறல. 

பைவலா்க பயனபடுத்தப்படும் மூனறு 
க்காடடுச�டட முரற்கள் பினவருமாறு

 �  உருறள சேறபைபபில வறைந்த 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள் (உருறள 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

 �  கூம்பு சேறபைபபில வறைந்த சகாட்டுச்ெட்டஙகள் 
(கூம்புக சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

 �  ெேதளபபைபபில வறைந்த சகாட்டுச்ெட்டஙகள் 
(ெேதளக சகாட்டுச்ெட்டஙகள் (அ) 
உச்சிகசகாட்டுச்ெட்டஙகள் (அ) திறெயளவு 
சகாட்டுச்ெட்டஙகள்)

உ
�

ை
ள

�
��

�
ை

ற�
ப�

ய
ான

 ெ
ச

�
�த

ான
 

ேக
ா�

��
ச�

ட
க �

�
��

�
 ே

கா
��

�ச
�ட


க�

ெம
�ே

க�
ட�

ேகா���ச�டக�

ஊ. நிலவரைபடக் குறிப்பு (Legend)
நிலவறைபட விவைஙகறளப 

புரிந்துசகாள்ள உதவும் நிலவறைபடக குறிபபு 
சபாதுவாக நிலவறைபடததின் கீசை இடது 
அலலது வலது மூறலயில குறிககபபட்டிருககும்.

எ.  முரறக்குறியீடு்கள்  
(Conventional signs and symbols)

ஒரு நிலவறைபடம் உலகளாவிய 
சோழியாகும், இது ெர்வசதெ தைநிறலகளுககு 
ஏறப  வறையபபட சவண்டும். 
முறைககுறியீடுகள் நிலவறைபடததில 
பயன்படுததபபடும் நிறலயான குறியீடுகளாக 
இருககின்ைன. சேலும் நிலவறைபடக குறிபபுப 
பகுதியில அவறறின்  சபாருள் 
விளககபபட்டுள்ளன. தலபபடஙகள், இயறறக 
ேறறும் கலாச்ொைக கூறுகறளப பறறிய 
பலசவறு தகவலகறளக சகாண்டுள்ளது. 
இககூறுகள் பலசவறு வண்ணஙகளில 
குறியீடுகளாகக காட்டபபடுகின்ைன. இதனால 
நிலவறைபடததின் சதளிவான தன்றே 
பைாேரிககபபடுகிைது.
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1002. நிலவரைபடத் திறன்கள்

முரறக்குறியீடு்கள் மூனறு வர்கப்படும். 

1. புள்ளி குறியீடு்கள் - கட்டடஙகள், 
நீருள்ள சதாட்டிகள், முகசகாண 
ஒளிவழிகாட்டிகள் 

2. க்காடடுக் குறியீடு்கள் - 
இருபபுபபாறதகள், ொறலகள், மின்கம்பி 
இறணபபுகள், சதாறலசபசி இறணபபுகள் 

3. பைப்புக் குறியீடு்கள் - பயிரிடபபட்ட 
இடஙகள், குளஙகள், பைதசதாட்டம் ேறறும் 
திைாட்றெ சதாட்டம்.

பி ன வ ரு ம்  நி ற க் கு றி யீ டு ்க ள் 
நிலவரைபடங்களில்  பயனபடுத்தப்படுகினற்ன.

1. பழுப்பு: நிலம் அலலது புவி அம்ெஙகள் - 
ெே உயைகசகாடுகள், அரிககபபட்ட பகுதிகள், 
முககிய குன்றுபபகுதிகள், ேணல பகுதிகள் 
ேறறும் குன்றுகள், இைண்டாம் நிறல அலலது 
ெைறள ொறலகள்.

2. சவளிர் நீலம்: நீர் நிறலகள் - 
காலவாய்கள், கடறகறைகள், அறணகள், 
ஏரிகள், ெதுபபு நிலஙகள், சவள்ளககறை, 
குளஙகள், ஆறுகள், நீர்தசதககத சதாட்டிகள்.

3. ்கருநீலம்: சதசிய நீர் வழிகள்

4. பசர�: தாவைஙகள் - பயிரிடபபட்ட 
வயலகள், சகாலிஃப றேதானஙகள், இயறறக 
ேறறும் சவட்றடயாடுதலுககு ஒதுககபபட்ட 
எலறலகள், பைதசதாட்டஙகள் ேறறும் 
திைாட்றெ சதாட்டஙகள், சபாழுதுசபாககு 
றேதானஙகள், வனபபகுதி.

5. ்கருப்பு: கட்டுோன இடஙகள் - 
ொறலகள், தடஙகள், இருபபுபபாறதகள், 
கட்டடஙகள், பாலஙகள், கலலறைகள், தகவல 
சதாடர்பு சகாபுைஙகள், அறணச் சுவர்கள், 
அகழவாய்வுகள் ேறறும் சுைஙக இடிபாடுகள், 
சதாறலசபசி இறணபபுகள், மின் 
இறணபபுகள், காறைாறலகள், எலறலகள்.

�ைற� ��க�
Conventional Signs and Symbols

ேகா�ைட

வ�� ேகா��

����வ ஆலய�

இ�கா�

ெபௗ�த ஆலய�

ப��வாச�

ேகா��

அ�ச� �ைலய�PO
காவ� �ைலய�PS
ஓ�� ���RH
மாவ�ட ���லா 
பய����

CH

ேம�பா�ைவயாள� 
���

IB

¤ைகவ¥¦ 
�ைலய�

RS

அகல இர¨� பாைத

சமம�ட இ©ª¤ªபாைத
 சாைல ச«�ª¤

கª¬ ேபாடªப�ட 
சாைல

கª¬ ேபாடªப�ட 
சாைல ெதாைல� 
��ª¤ 

வ¥¦ªபாைத

ெபா�ªபாைத

கால¦ªபாைத, 
வ�ªபால�

�மான �ைலய�

கல°கைர �ள�க�

±²�ைச�க�¬

வ�றாத ³�றா�

வற¥ட ³�றா�

கா�வா�

ம¥ க� டட�

க� க�டட�

�ர«தர� �¦ைச

த�கா´கமாக 
உ�ள �¦ைச

வற¥ட ஆ�

பழைமயான ேகா¤ர�

30

6.  சிவப்பு: கட்டுோன இடஙகள் - சதசிய, 
கிறள ேறறும் முககிய ொறலகள், கலஙகறை 
விளககஙகள் ேறறும் கடல விளககுகள். 

7. இளஞ்சிவப்பு: பன்னாட்டு எலறலகள்.
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101 நிலவரைபடத் திறன்கள் .2  

 �  சிைபபுப பயன்பாடு நிலவறைபடஙகள் 
(பார்றவயறசைாருககான (பிசையில) 
நிலவறைபடஙகள், புதிதாகக 
கறபவர்களுககான நிலவறைபடஙகள், 
இைாணுவ நிலவறைபடஙகள், கடறபயண 
விளககபபடஙகள் ேறறும் பிை).

சுறறுலாப பயணி ஒருவர்  ஓரிடததில ஒரு 
விடுமுறைறய அனுபவிகக விரும்புவதாக 
இருந்தால, அவர் என்ன வறகயான 
நிலவறைபடதறதப பார்கக சவண்டும்?

நிச�யமா்க ஒரு சுற்றுலா நிலவரைபடம் 
அல்லது பயண நிலவரைபடம்

சுறறுலாப பயணிகளுககான 
சபாககுவைதது, தஙகுமிடம், சுறறுலாததலஙகள், 
சுகாதாை றேயஙகள், ஏடிஎம், சபட்சைால 
நிறலயஙகள் சபான்ை அறனததுத 
தகவலகளும் ஒரு பயண நிலவறைபடததில 
அடஙகும்.

தலப்படங்கள் மற்றும் வானிரல வரைபடங்கள் 
(Topographical Maps and Weather Maps)

தலப்படங்களில், நில அறேபபு, 
நீர்நிறலகள், காடுகள், குடியிருபபுகள், விவொய 
நிலஙகள், பிை நிலபபயன்பாடுகள், 
சபாககுவைதது ேறறும் சதாறலதசதாடர்பு, 
வறல அறேபபு சபான்ை கூறுகள் 
காட்டபபட்டிருககும்.  இந்தத தலபபடஙகள் 
சபாதுபபயன்பாட்டிறகான படஙகளாகும்.  
இறவ சபரிய அளறவகள் சகாண்டு 
வறையபபடுகின்ைன.  இந்தியா 
முழுறேககுோன தலபபடஙகறள இந்திய நில 
அளறவததுறை தயார் செய்கிைது.

ஒரு வானிரல நிலவரைபடம், 
வானிறலயாளரின் சதாழிலநுட்பததால 
உருவாகிைது.   நாட்டின் பலசவறு வானிறல 
கண்காணிபபு நிறலயஙகளிலிருந்து ஒரு 
குறிபபிட்ட இடததில, குறிபபிட்ட சநைததில 
சபைபபடும், வானிறலத தைவுகறளக சகாண்டு 
புைவரி நிலவறைபடஙகளில குறியீடுகள் ேறறும் 
ெேஅளவுக சகாடுகறளக சகாண்டு 
காட்சிபபடுததபபடுகிைது.  இவவறகப படஙகள் 

1.4   நிலவரைபடங்கரள வர்கப்படுத்தல் 
(Classification of Maps)
ஒரு பகுதியிலுள்ள அறனததுத 

தகவலகறளயும் ஒரு நிலவறைபடததில காட்ட 
இயலாது.  எனசவ, இது சகாடுககபபட 
சவண்டிய விவைஙகளின் சதறவகசகறப 
ோறுபடும். ஆகசவ, நிலவறைபடஙகறளத 
தயாரிககும் சபாது அளறவயும் சநாககதறதயும் 
கருததில சகாள்வது இன்றியறேயாததாகும்.

நிலவரைபடங்களின வர்க்கள்  
(Types of Maps)
அ. அளறவயின் அடிபபறடயில 

 �  சபரிய அளரவ நிலவரைபடம்: சிறிய 
பகுதிறய  அதிக விவைஙகளுடன்  காட்ட 
முடியும்.

ெப�ய அளைவ

 ேகா�டளைவ

ெசா�லளைவ

1 அ�ல�= 0.25 ைம�க�

�ர� ��ன �ைற
1:16,000

ைம�க� 0.40

 �  சிறிய அளரவ நிலவரைபடம்: ஒரு சபரிய 
பகுதிறயக குறைவான விவைஙகளுடன் 
காட்ட முடியும்.

��ய அளைவ

ேகா�டளைவ

ெசா�லளைவ
1 அ�ல� =    3000 
 ைம�க�

�ர� ��ன �ைற
1:190,000,000

ைம�க� 50000

ஆ. பயன்பாடு ேறறும் சநாககம் அடிபபறடயில 

 �  சபாதுவான நிலவறைபடஙகள் / தலபபடஙகள் 
(இயறறக அறேபபு ேறறும் அைசியல 
நிலவறைபடம்)

 �   கருததுொர் வறைபடம் (ஒறறை நிகழவின் 
பைபபு ொர்ந்த சவறுபாடுகள்)

Book 1.indb   101 11-12-2018   22:00:33



1022. நிலவரைபடத் திறன்கள்

வானிறலத தகவல ொர்ந்த படஙகளாகும்.  
இறவ இைண்டு அலலது மூன்று நாட்களுககான 
ஓரிடததின் / பகுதியின் / நாட்டின் வானிறல 
முன்னறிவிபறபத சதளிவாக ஆய்ந்தறிந்து 
வைஙகுகிைது.

����க� 

வா�ைல� ����க� 
ெபா��

�ற�, �மைழ

மைழ

உைறப�

��ற�

���� �ய�
மண� �ய� 

நக�� ப� 
��� ப�

இ� ட� ��ய �ய�

��ப�

1.5. நில அளரவ (Survey)
புவியின் சேறபைபபில உள்ள ஓரிடததின் 

சகாணம், திறெ, பைபபு, உயைம் ேறறும் தூைம் 
ஆகியவறறைக கருவிகறளப பயன்படுததி 
அளவீடு செய்வது நில அளறவ எனபபடும். 
நிலவறைபடஙகறளத தயாரிபபதறகும், இடம் 
ொர்ந்த தகவலகறளப சபறுவதறகும் ஆய்வு 
நுட்பஙகள் பயன்படுததபபடுகின்ைன. நில 
அளறவமுறை நிலவறைபடத தயாரிபபில 
குறிபபாக இயறறக அறேபபு 
நிலவறைபடஙகறளத தயாரிபபதில 
உதவுகிைது.

புவியியலாளர்களால பயன்படுததும் நவீன 
நிலஅளறவக கருவிகளான ெஙகிலி (Chain), 
பட்டகக காந்தவட்றட (Prismatic Compass), 
ெேதளசேறெ (Plane Table), ேட்டோனி (Dumpy 
Level), அபசன ேட்டம் (Abney Level), ொய்வுோனி 
(Clinometer), திசயாடறலட் (Theodalite) சோதத 

ஆய்வு நிறலயம் (Total Station) ேறறும் 
உலகளாவிய பயணச் செயறறககசகாள் 
ஒழுஙகு முறை (GNSS) ஆகியவறறைகசகாண்டு 
ஓரிடததின் தூைம், சகாணம், உயைம் ேறறும் 
நிலபபைபறப அளவிடுவதறகுப 
பயன்படுததுகின்ைனர்.

புவியியலாளர்்கள் நிலவரைபடத்ரத 
வரைவதற்குப் பயனபடுத்தப்படும் நவீ்ன 

நிலஅளரவ ்கருவி்கள்

 
 

  

நில அளரவயின வைலாறு
எகிபதில ெர்சவயர்கள் "கயிறு நீட்சியர்" என 
அறைககபபட்டார்கள். ஏசனனில அவர்கள் 
தூைஙகறள அளவிடுவதறகுக கயிறுகறளப 
பயன்படுததினர்.
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2.1. வானவழி புர்கப்படம் (Aerial Photography)
வான்வழி புறகபபடம் எடுததல என்பது 

குறைந்த உயைததில பைககும் பைறவகள், 
பலூன்கள், செலிகாபடர்கள், விோனஙகள் ேறறும் 
ட்சைான்களில புறகபபடக கருவிகள் சபாருததபபட்டு 
எடுககபபட்ட புறகபபடஙகளின் மூலம் இடஙகள் 
அலலது சபாருள்கள் அலலது நிகழவுகள் பறறிய 
தகவறல அறியும் முறைறயக குறிககிைது.  
வான்வழி புறகபபடஙகள் ஒரு நிறலயான 
உயைததிலிருந்து 10-30 வினாடிகள் கால 
இறடசவளியில சதாடர்ந்து எடுககபபடுகின்ைன. 
ஒவசவாரு படததிறகும் முந்றதய படததுடன் சிறிது 
சேறசபாருந்தியப பகுதி இருககும். இறணந்த 
பகுதிகறள நீககி அறனதது புறகபபடஙகளின் 
இறணசதாறைம் (mosaic)  செய்வதன் மூலம் 
ஆய்வுப பகுதியின் முபபரிோண (3D) படதறதத 
தயாரிகக முடியும்.

சபலிகஸ நடார், ஒரு பிைஞ்சு 
புறகபபடககாைர். சேலும் பததிரிறகயாளர், 
நாவலாசிரியர் ேறறும் பலூன் 
உருவாககுபவர். இவர் கி.பி. 1858 ஆம் 
ஆண்டில முதன்முதலாக வான்வழி 
புறகபபடஙகறள எடுதத முதல நபர் ஆவார். 
பாரிஸ சுைஙகககலலறையில சவறல பார்தது 
வந்த அவர், 1853 ஆம் ஆண்டில தனது முதல 
புறகபபடஙகறள எடுதததுடன், புறகபபடம் 
எடுபபதில செயறறக ஒளிறய 
பயன்படுததுவதில முன்சனாடியாகவும் 
திகழந்தார். கி.பி.1863 ஆம் ஆண்டில, நடார் 
ஒரு சபரிய (6000 மீ³) “லீ சென்ட்” (தி 
செயண்ட்) என்று சபயரிடபபட்ட பலூறன 
உருவாககினார்.

 2   சதாரல நுண்ணுணர்வு – 
நிலவரைபடத்தைவு்களின ஆதாைம்

சதாறல நுண்ணுணர்வு என்பது புவியில 
உள்ள சபாருட்கறள சநரிறடயாகத  சதாடர்பு 
சகாள்ளாேல சதாறலவிலிருந்து உறறு 
சநாககி அவறறின் தகவலகறளச் செகரிபபது 
ஆகும். 

‘சதாறல’ என்பது தூைதறதயும் 
'நுண்ணுணர்தல' என்பது தகவலகறளச் 
செகரிபபறதயும் குறிககும். சதாறல 
நுண்ணுணர்தல என்ைால, பலசவறு 
வறகயான கருவிகள் ேறறும் முறைகள் மூலம், 
தூைததிலிருந்து சபாருட்கறள / இடஙகறளப 
பறறிய தகவலகறளப சபறுவதாகும்.

நேது உடலில மூன்று சதாறல 
உணர்வு உறுபபுகள் காணபபடுகின்ைன.

அ) கண்கள் – கண்களின் பார்றவ
ஆ) மூககு - வாெறனயின் உணர்வு 
இ) காது – சகட்கும் உணர்வு

18 ேறறும் 19-ஆம் நூறைாண்டுகளில 
பலூன்கள் ேறறும் புைாககளின் காலகளில 
சபாருததபபட்ட புறகபபடக கருவிகள் காலம் 
சதாடஙகித சதாறல நுண்ணுணர்தல 
காலம்வறை இது நீண்ட வைலாறறைக 
சகாண்டுள்ளது.  20 ஆம் நூறைாண்டின் 
சபாது, வான்வழி புறகபபடஙகள் 
ேறறும் செயறறககசகாள் சதாறல 
நுண்ணுணர்வு சதாழிலநுட்பம் விறைவாக 
வளர்ச்சியறடந்துள்ளது.
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2.3 சதாரலநுண்ணுணர்வின ச�யல்பாடு்கள் 
(Process of Remote Sensing)
அ.  மின்காந்த கதிர்வீச்சு அலலது சூரியககதிர்வீச்சு 

சதாறல நுண்ணுணர்வின் ஆறைலுககு 
முதன்றே ஆதாைோக திகழகிைது.

ஆ.  சூரியனிலிருந்து வரும் சூரிய ஒளியானது 
புவிறய வந்தறடவதறகு முன் 
வளிேண்லததின் வழியாக பயணிககிைது.  
சூரிய கதிர்களானது எந்த ஒரு சபாருளாலும் 
வளிேண்டலததினால தடுககபபடுவதிலறல.

இ.  சூரியககதிர்வீச்சு புவியின் சேறபைபபில 
விழும்சபாது அதன் சில ஆறைல 
உட்கிைகிககபபடுகிைது. சில சேறபைபபின் 
வழியாக கடததபபடுகிைது. எஞ்சியறவ 
பிைதிபலிககபபடுகிைது. புவியின் 
சேறபைபபானது இயறறகயாகசவ 
கதிர்வீச்றெ சவபபோக சவளியிடுகிைது.  
பிைதிபலிககபபட்ட ஆறைலானது புவியின் 
பைபபிலிருந்து மீண்டும் வான்சவளிககுச் 
செலகிைது.

ஈ.  செயறறககசகாளிலுள்ள உணர்வி (Sensor) 
பிைதிபலிககபபட்ட ேறறும் சவளியிடபபட்ட 
கதிர்வீச்றெ பதிவிடுகிைது.  சூரிய ஒளிறய 
எதிசைாளிபபதில புவியிலுள்ள ஒவசவாரு 
சபாருளுககும் ஒரு தனிச் சிைபபுறடய 
நிைோறல குறியீடுகள் (Spectral Signatures) 
ேறறும் தனிததுவோன வடிவம் சபறறிருககும்.

உ.  உணர்வியால (Sensor) பதிவு செய்யபபட்ட 
ஆறைலானது புவியிலுள்ள நிறலயததிறகு 
அனுபபபபட்டு பின்னர் புறகபபடஙகளாக 
செயலமுறையாககபபடுகிைது.

1

1
இர�� வா�ெவ� 
�ைக�பட�க�� 
இைடேய 60% 
�ல�பர�� ��ேனா�� 
ேம�ெபா������� .

இர�� வா�ெவ� 
�ைக�பட�����ைடேய 
20% �த� 40% வைர 
�ல�பர�� ப�கவா��� 
ேம�ெபா������� .

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

789101112

வா�ெவ� �ைக�பட�க� 

ெமீப காலஙகளாக ோநாடுகள், 
திருேணஙகள் ேறறும் பல சபரிய 
விைாககளின்சபாது ட்சைான்கள் புறகபபடம் 
எடுபபறத நீஙகள்  கண்டிருபபீர்கள்.
2.2 ச�யற்ர்கக்க்காள் சதாரலநுண்ணுணர்வு

செயறறககசகாள் சதாறல 
நுண்ணுணர்வு என்பது புவி சுறறுபபாறதயில 
சுறறி வரும் செயறறககசகாள்களிலிருந்து ஒரு 
சபாருள் அலலது ஒரு பகுதிறயப பறறிய 
தகவலகறளச் செகரிககும் சதாழில நுட்போகும். 
'செயறறககசகாள் பதிேஙகள்' என்பது 
செயறறகசகாள்களின் எண்ணிே சதாறறுரு 
செய்யபபட்ட படஙகறளக (digitally transmitted 
images) குறிபபிடுகிைது.

சதாரலநுண்ணுணர்வின கூறு்கள் 
(Components of remote sensing)

 � ஆறைலமூலம் (Energy Source)
 � அனுபபும் வழி (Transmission Path)
 � இலககு (Target)
 � உணர்விகள் (Sensor)

 டகைான பயனபடுத்தி வானசவளி புர்கப்படம்
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ஊ.  செயலமுறையாககபபட்ட புறகபபடஙகறள 
ேனிதரின் பார்றவயாசலா அலலது 
கணினி துறணயுடன் கூடிய யுகதிறயக 
சகாண்சடா செயலமுறையாககபபட்டு 
பலசவறு வறகயான 
நிைோறலககுறியீடுகள் (Spectral 
Signatures) கண்டறிந்து சவறுபடுததி 
சபாருட்கள் / இடததின் தகவலகள் 
சபைபபடுகிைது.

எ.  இறுதியாக, செகரிககபபட்ட தகவலகளின் 
ொைம்ெதறதப புரிந்துசகாண்டு இதன் ஒரு 
பகுதிறயப படோகக கணககிடவும் அலலது 
ஒரு குறிபபிட்ட பிைச்ெறனறயக கறளயவும் 
பயன்படுததபபடுகிைது.

A. �ன்காந்த

 க�ர�்ச�்ன் ஆதாரம்

B. க�ர�்ச�் 
 வளிமண்டலத்
டன் 
  இைண�ற


C. க�ர�்ச�் இலக்�டன்

 ெதாடர�் ெகாள்�ற


D. �ன்காந்த க�ர�்சை்ச

 உணர�்  �ரட்� ப��  
 ெசய்�ற


E. ப�� ெசய்யப்பட்ட

 ஆற்றல்

 ெசயல்�ைறயாக்�ம்  
 நிைலயத்�ற்� 
 கடத்தப்ப��ற
.
 (நகலாக்�வதற்�)

F. ெசயல்

 �ைறயாக்கப்படட்

 உ வம்  இலக்�ன் 
 சாரம்சத்ைத 
 ெவளிப�த்
�ற
.

G. பயன்பா�

செயறறககசகாள் சதாறலநுண்ணுணர்வு வான்வழி புறகபபடம்

 �  செயறறககசகாள் அறேபபுகள் விறல 
உயர்ந்த, திட்டமிட்டு, கட்டறேகக, 
பரிசொதிதது ேறறும் செயலபடத துவஙக 
குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் ஆகின்ைன.

 �  மிக குறுகிய காலததில முழுப பகுதியில 
உள்ள அறனதது தகவலகறளயும் 
செயறறககசகாள்கள் செகரிககின்ைன. 

 �  உலகளாவிய தகவல செகரிபபிறகு அனுேதி 
சபைத சதறவயிலறல. 

 �  செயறறககசகாள்கள் புவிறயச் சுறறி 
வருவதால, எளிதாக மீண்டும் அசத 
பகுதியிறனத திரும்பப பார்ககலாம். 

 � வானிறல அதிகம் பாதிககாது. 
 �  அறனததுத தகவலகளும் எண்ணிே உரு 

(Digital) ஆகும், இது எளிதாக பட 
சேம்பாட்டிறகான சேன்சபாருளுடன் 
ஒருஙகிறணககபபடலாம்.

 �  நிலஅளறவயிறன ஒரு குறுகிய காலததில 
திட்டமிடபபட்டுக குறைந்த செலவில 
செயலபடுததலாம். 

 �  விோனம் முன்னும், பின்னுோக பைந்து "ஒரு 
பகுதிறயப் படம் பிடிகக அதிக  சநைம் எடுததுக 
சகாள்கிைது. 

 �  ஒரு சிறிய பகுதிறயப் படம் பிடிககக கூட, 
உரிய அதிகாரிகளின் அனுேதி சதறவ.

 �  மீண்டும் படம் பிடிகக அலலது ேறுஆய்வுககுக  
கூடுதல செலவு ஆகும். 

 �  சோெோன வானிறல ஆய்விறனப் 
பாதிககும் 

 �  இது ஒரு சதாடருரு (Analogue) தகவல பதிவு.  
எனசவ புறகபபடம் எடுதததறகுப பிைகு 
அதறன சேம்படுததல  ொததியமிலறல.
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விரிவான தகவலகள் நில அளறவகளின் 
மூலம் கிறடககபசபைாத ெேயததில 
சதாறல நுண்ணுணர்வு மிகவும் 
பயனுள்ளதாக உள்ளது.

 �  சதாறல நுண்ணுணர்தலும் சபரிடர் 
சேலாண்றேயும் இயறறக சபரிடர்களான:  
எரிேறல சவடிபபு, சவள்ளபசபருககு, 
காட்டுததீ சபான்ைவறறின் விறளவுகறள 
அறிவதறகும் மீட்பு நடவடிகறககறள 
விறைவாக கண்டுணர்ந்து திட்டமிட்டுச்  
செயலாறறுவதறகுப பயன்படுகிைது.

சதாரல நுண்ணுணர்வின குரற்கள்
 �  செயறறககசகாள் புள்ளி விவைஙகறளக 

சகாண்டு சபரிய அளறவ (Large Scale) 
புவிநிலவறைபடஙகறள வறைவது கடினம்.

 �  ஒரு சிறிய பகுதியினுறடய தகவலகறளப 
சபறுவதறகும் ஒரு முறை ஆய்வு 
செய்வதறகும் இது அதிக செலவிறன 
ஏறபடுததும் முறையாகக கருதபபடுகின்ைது.

சதாறல நுண்ணுணர்வு 
தாோக செயலபடும் அறேபபாகசவா (Active 
System) அலலது உந்துதல மூலம் 
செயலபடும் (Passive System) 
அறேபபாகசவா இருககலாம். தாோக 
செயலபடும் அறேபபாக இருந்தால ைாடார் 
சபால தேது சொந்த ஒளிறய பாய்ச்சி 
தகவலகறளச் செகரிககும். உந்துதல மூலம் 
செயலபடும் அறேபபாக இருபபின் சூரிய 
ஒளியின் உதவியால செயலபடும்.

சதாரல நுண்ணுணர்வின நனரம்கள்
 �  ேனிதனால எளிதில சபாக முடியாத 

இடஙகளிலிருந்து தகவலகறளப 
சபறுவதறகு சிைந்த வழி (எ.கா. 
அண்டார்டிககா ேறறும் அசேொன் காடுகள்)

 �  நிலவறைபடஙகறளக குறைந்த செலவில 
உருவாககுவதறகுத சதறவயான 

மகலாசியா மற்றும் இந்தியாவில் சதாரலநுண்ணுணர்வுத் திறனின தற்கபாரதய பயனபாடு

்காணாமல்கபா்ன MH370 எனற மகலசியா விமா்னம் சதாரல நுண்ணுணர் திறன உதவியுடன 
கதடப்படடதன ்கண்கணாடடம்

சபாயிங வணிக விோனம் 8 ோர்ச், 2014 அன்று 237 பயணிகளுடன் சகாலாலம்பூரிலிருந்து பீஜிங 
செலலும் வழியில ோயோனது.  சதாறலந்த விோனதறதத சதடி இைவு பகலாக எண்ணிலடஙகா 
செயறறகசகாள் பதிேஙகள் பலசவறு சநைஙகளில எடுககபபட்டன.  இன்ோர்ொட் (பிரிட்டிஷ் 
செயறறகசகாள்) உதவியுடன் விோன தகவல பதிபபி ேறறும் விோன ஓட்டி அறை குைல பதிபபி 
சபான்ை ொததியோன வழிகளில தைவுகறள பகுபபாய்வு செய்தசத வான்பயணவியல வைலாறறில 
மிகவும் ேதிபபுமிகக சதடுதலாக அறேயபசபறைது.  எண்சணய் திட்டுககள் அலலது குபறபகள் 
அலலது விோன இைகறகயின் பாகஙகறள சதடி (MH370) செயறறகசகாள் எடுதத பதிேஙகறள 
ENVI சேன்சபாருளின் உதவியுடன் பலலாயிைக கண்ககான தன்னார்வலர்களால 
ஆய்வுககுள்ளாககபபட்டது.  23 ோர்ச் 2014 அன்று எடுககபபட்ட, செயறறகசகாள் பதிேஙகள் இைண்டு 
வாைஙகளுககு முன் காணாேலசபான MH370 விோனம் சபருஙகடலிலிருந்து, கிறடககபசபறை 12 
‘ேனிதனால செய்யபபட்ட’ சபாருட்களின் மூலம் விோனம் சவடிதது சிதறியிருககலாம் என 
ெந்சதகிககபபட்டது.  விோனம் 370ககும் செயறறகசகாள் வறலதளததிறகும் நறடசபறை 
சதாடர்புகள் இோர்ொட் – 3 F1 செயறறகசகாள், விோனம் 370 இருந்த இடததிறகான குறிபபிடததகக 
தடயஙகறள சவளியிட்டது.  இன்று வறை உறுதியான முடிவுகள் சதரியாேல ஆய்வுகள் 
சேறசகாள்ளபபட்டு வருகின்ைன.
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 சதாரல நுண்ணுணர்வு மற்றும் கபரிடர் 
கமலாண்ரம

இயறறக சபரிடர்களான நிலநடுககம், 
சுனாமி, சூைாவளி, எரிேறல சவடிபபு, 
சவள்ளபசபருககு ேறறும் காட்டுததீ 
சபான்ைவறறின் தாககததிறன அறிந்து 
சகாள்வதறகுத சதாறல நுண்ணுணர்வு 
சதாழிலநுட்பம் அதிக அளவில 
பயன்படுததபபடுகிைது.

செயறறககசகாள்களான சலன்ட்ொட் 
(LANDSAT), கார்ட்சடா ொட் (CARTOSAT), 
ஓென்ொட் (OCEANSAT) ேறறும் பிை 
ச ெ ய ற ற க க ச க ா ள் க ளி லி ரு ந் து ம் 
சதாடககநிறல தைவுகள் சபைபபடுகின்ைன.  தீ 
ேறறும் சவள்ளபபைவல சதாடர்பான விவைஙகள் 
செயறறககசகாள் பதிேஙகளிலிருந்து 
சபைபபட்ட இைண்டு ேணி சநைததிறகுள் 
துறைொர்ந்த அதிகாரிகளுககு வைஙகபபடும்.  
எடுததுககாட்டாக, சீனா ேறறும் நியூசிலாந்தில 
ஏறபட்ட சபரும் நிலநடுககம், விகசடாரியாவில 
நிகழந்த புதர்தீ ேறறும் சகைளாவின் 
சபருசவள்ளம்.  ோறும் நிகழவுகளான சவள்ளம், 
காட்டு விலஙகுகளின் நடோட்டம், கடறகறையில 
ஏறபடும் ோறைஙகள், சதாறலந்துசபான 
கபபலகள் ேறறும் விோனஙகறள கண்டுபிடிகக 
ஆய்வாளர்கள் செயறறககசகாள் பதிேஙகறள 
பயன்படுததுகிைார்கள்.

 ேனிதர்கறள வான்வழி ேறறும் 
செயறறககசகாள் பதிேஙகறள 
உபசயாகிதது சதாடை முடியாது.  ஆனால 
அறலசபசி ெமிகறஞகள் மூலம் 
தனிேனிதர்கறளத சதாடைலாம்.

3.4  உல்களாவிய பயண ச�யற்ர்கக்காள் 
ஒழுஙகுமுரற (Global Navigation Satellite 
System - GNSS)
எபசபாசதனும் உஙகளது றகசபசிறயப 

பயன்படுததி வாடறக வண்டி பதிவு 
செய்திருககிறீர்களா?  றகசபசியில உஙகளது 
பயணவழி ேறறும் பயணிககும் வண்டியின் 
இயககம் வறைபபடததில சதரிவறதக 
கவனிததிருககிறீர்களா? நீஙகள் பயணிதது 
சகாண்டிருககும்சபாசத பயண சநைம் அறிய 
இது எவவாறு ொததியாோகிைது?

21ஆம் நூறைாண்டில ஜி.என்.எஸ.எஸ 
நேது அன்ைாட வாழவில பாதுகாபபான ேறறும் 
வெதியான பயணஙகறள அளிபபதின்மூலம் 
முககியப பஙகாறறுகின்ைது. ஜி.என்.எஸ.எஸ 
என்பது செயறறககசகாளுடன் இறணந்த 
சிறு மின்கருவி.  நாம் பயணிககும் வண்டிறய 
உலகின் எந்த மூறலயிலும் இடஞ்சுட்டி 
கண்காணிததுத சதாடரும் ஒரு அறேபபாகும்.  

ஆந்திைோநிலததின் முன்னாள் முதலவர் திரு.ஒய்.
எஸ.இைாெசெகைசைட்டி அவர்கள் பயணம் 
சேறசகாண்ட செலிகாபடர் செபடம்பர் 3, 2009ல ஓர் 
அடர்ந்த காட்டு பகுதியில ோயோனதும், உடனடியாக 
ோசபரும் சதடுதல சவட்றட நறடபசபறைது. சதசிய 
சதாறல நுண்ணுணர்வு நிறுவனம் தன்னுறடய 
தாை பைககும் விோனஙகறளப பயன்படுததி நலலேலா 
காட்டுப பகுதியில ஏசதனும் உசலாக ெமிகறஞகள் 
உள்ளனவா என கண்டறிய 41 பதிே புறகபடஙகள் 
எடுததது. இந்திய விண்சவளி ஆய்வு றேயம் 
புறகபடஙகறள ஐதைாபாததில ஆய்வுககு உள்ளாககி 
தகவலகறளக கண்டுபிடிததது. 
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1082. நிலவரைபடத் திறன்கள்

வாகனம் ஓட்டுபவர் அதிகசவகம் எடுததாசலா 
வழி ோறி சென்ைாசலா உடனடியாக 
எச்ெரிகறக விடுககும் வெதியும் உண்டு.  
வாகனஙகள், கபபலகள் ேறறும் 
விோனஙகறள கண்காணிககவும் அவறறின் 
வழிகறள வறைபடோக காட்டவும் ஜி.என்.
எஸ.எஸ பயன்பாடுகள் உதவுகின்ைன. ஒரு 
செயறறகசகாள் குழுேம் (விண்சவளி பிரிவு – 
Space segment) புவிநிறலய வறலப 
பின்னலுடன் (கட்டுபபாட்டுபிரிவு – Control 
segment) இறணந்து, அறேவிடம் பறறிய 
தகவலகறள அளிககின்ைது.  
பயன்படுததுபவர்களுககு (பயன் அறடயும் 
பிரிவு – User segment) செயறறககசகாள் 
ெமிகறஞகள், சநைம், சவகம் ேறறும் பயண 
சநை தகவலகளாக ோறைபபட்டுத 
தைபபடுகின்ைன.

GNSS (ஜி.என.எஸ்.எஸ்) எடுத்துக்்காடடு்கள்
 � ஐசைாபபாவின் கலிலிசயா 
 �  அசேரிகக ஐககிய நாடுகளின் [NAVSTAR] 

உலக அறேவிட கண்டறியும் சதாகுதியான 
நவஸடார் [NAVSTAR]

 �  ைஷ்யாவின் குசளானாஸ (GLONASS)
 �  சீனாவின் பீசடா [Bei Dou] செயறறககசகாள் 

அறேபபு
 �  இந்தியாவின் நாவிக (NAVIC) 

செயறறககசகாள் அறேபபு

அ. உல்க அரமவிட ்கண்டறியும் சதாகுதி 
(Global Positioning System – GPS)

ஜி.பி.எஸ. (GPS) நேது 
வாகனஙகளிலும், இது 
ற க ச ப சி க ளி லு ம் 
இலலாவிட்டால எறதசயா 
சதாறலததது சபான்று 
உணரும் அளவிறகு 
இன்றியறேயாததாக உள்ளது. ஜி.பி.எஸ 
என்பது உலகின் முதல ேறறும் தறசபாது 
அதிகம் உபசயாகிககபபடும் ஜி.என்.எஸ.எஸ 
ஆகும். இது அசேரிகக ஐககிய நாடுகளின் 
பாதுகாபபுத துறையினால உருவாககபபட்டது.  
1995இல முழு உபசயாகததிறகு வந்தது.  

நவஸடார் என்பது 20,350 கிசலா மீட்டர் 
புவிபபைபபிறகு சேல சுறறி வரும் 6 சவவசவறு 
சுறறுபபாறதயில 24 அசேரிககா 
செயறறகசகாள்களின் வறலபபின்னலாகும்.  
ஒவசவாரு செயறறகசகாளும், சதாடர்ச்சியான 
உலகளாவிய தகவல சதாடர்புககாக ஒருநாளில 
இருமுறை புவிறய சுறறி வருகின்ைது. ஜி.பி.
எஸ கருவிகள் எலலா அளவிலும், வடிவிலும் 
கிறடககின்ைன.  சபரும்பாலனறவ றகசபசி 
அளவிசலசய கிறடககின்ைன.  றககளில 
றவதது சகாண்சடா கபபலகள், விோனஙகள், 
ெைககு வண்டிகள் ேறறும் கார்களில 
சபாருததிசயா உபசயாகிககலாம்.

உல்க அரமவிட ்கண்டறியும் சதாகுதியின 
நனரம்கள் (GPS)

 � றகபசபசிகள், றகககடிகாைஙகள், 
புலசடாெர்கள், கபபல சகாள்கலன்கள் 
ேறறும் தானியிஙகி பணபரிோறை கருவிகள் 
(ஏ.டி.எம்) என அறனததிலும் உலக 
அறேவிட கண்டறியும் சதாகுதி 
சதாழிலநுட்பம் சபரிதும் பயன்படுகின்ைது.

 � உலக அறேவிட கண்டறியும் சதாகுதியின் 
முககிய சநாககம் பயண தகவலகறள 
(தூைம், வழி ேறறும் திறெ) மிக துலலியோக 
தருவசத ஆகும்.  இைாணுவ சபார்த 
சதடலகள் ேறறும் சபார்ககால மீட்பு 
நடவடிகறககளிலும் உறுதுறணயாகத 
திகழகின்ைது.  நம்பிகறகயான சுறறுலா 
வழிக காட்டியாகவும் உள்ளது.

உலக அைம�ட க�ட��� ெதா�� (GPS)
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 � விபதது ேறறும் மீட்பு நடவடிகறககள், 
சநருககடிகாலத சதறவகறளத துரிதோக 
வைஙகுதல ேறறும் சபரிடர் நிவாைண 
நடவடிகறககளுககும் ஜி.பி.எஸ சபரிதும் 
உதவுகிைது. 

 � வானிறல முன்னறிவிபபு, நிலநடுகக 
கண்காணிபபு ேறறும் சூறறுசூைல பாதுகாபபு 
உலக அறேவிட கண்டறியும் சதாகுதிகளின் 
உதவியுடன் சிைபபாக செயலபடுகிைன்ைன.

ஆ.  புவியியல் த்கவல் அரமப்பு  
(Geographic Information System – GIS)
புவியியல தகவல அறேபபு ஒரு கணினி 

ொர்ந்த கருவியாகும். இறதக சகாண்டு 
சகாடுககபபட்ட புவியியல நிலபபைபறபப பறறி 
அதிக புள்ளி விபைஙகறளச் செகரிகக சதாறல 
நுண்ணுர்வு, உலக அறேவிடம் கண்டறியும் 
சதாகுதி ேறறும் பிை ஆதாை மூலஙகளுககுப 
பயன்படுததபபடுகின்ைன.  புவிதகவல அறேபபு 
என்பது கணினி வன்சபாருள், சேன்சபாருள், 
புவித தகவலகள் ேறறும் பணியாளர் சதாகுதி 
இறணந்த அறேபபாகும்.

G – Geographic – புவி 
I – Information – தகவல
S – System – அறேபபு 

புவியியல தகவல அறேபபு (GIS) 1950 இல 
வாலடா டாபளர் ேறறும் கனடாறவச் ொர்ந்த 
கைாஜர் டாம்லினடன ஆகிசயாைால 
அறிமுகபபடுததபபட்டது. சபாதுேககள் 
செறவககாக புவிதகவல சதாகுதி கூகுள் 
நிலவறைபடம், யாகூ நிலவறைபடம் ேறறும் 
கூகுள் புவி ோதிரி சபான்ைவறறை முதன்றே 
எடுததுககாட்டுகளாகக கூைலாம்.

மிக முககிய மூலபசபாருள் இட அறேபபு 
ஆகும். வறைபடததில நேககு அறிமுகமிலலாத ஓர் 
இடதறத அறிந்துசகாள்ள, அறிமுகோன ஒரு 
முகவரியிலிருந்து இறணபபு சபறறு தகவலகறள 
ஒருஙகிறணககலாம். ஒரு பகுதியின் ஒவசவாரு 
வறகயின் தைவுகளும் ஒரு வறைபடததின் 
தனிததனி அடுககுகளாகச் செகரிதது 
றவககபபட்டுள்ளது. GIS இல அடுககுகள் 
சதறவசயனில பயன்படுததவும் சதறவ இலறல 

எனில அறத நீககவும் செய்யலாம். 
எடுததுககாட்டாக ேருததுவேறன, பள்ளிககூடம், 
நீர்நிறலகள், பூஙகாககள் ேறறும் ஏடிஎம். தைவின் 
இறணபறபப பயன்படுததி கணினியால ஒரு 
வறைபடதறத உருவாகக முடியும்.
புவி த்கவல் சதாகுதியின நனரம்கள் 
�  புவி தகவல சதாகுதி விவைஙகளின் 

அடிபபறடயில உருவாககபபடும் 
நிலவறைபடஙகள் மூலம் பிைச்ெறனககுரிய 
இடஙகறளச் சுட்டிககாட்ட முடியும். 

�  புவி தகவல சதாகுதி உறுதியான வள 
சேலாண்றே, தகவல சதாடர்பு ேறறும் நகை 
வட்டாை திட்டமிடுதலுககும் பயன்படுகிைது. 

�  நிலபபயன்பாட்டுத சதறவகறள திட்டமிடவும் 
உள்ளாட்சி அறேபபுகளின் வரிவிதிததல 
ேறறும் திட்டமிடுதலுககும் உதவுகிைது.

புவி த்கவல் சதாகுதியின வனசபாருள் மற்றும் 
சமனசபாருளின ச�யல்பாடு்கள்

 � புள்ளி விவை உள்ளீடு ேறறும் ெரிபபார்ததல 
 � சதாகுததல
 � செமிததல
 � புதுபபிததல ேறறும் ோறறிறேததல
 � சேலாண்றே ேறறும் பரிோறைம் செய்தல
 � றகயாளுதல
 � ோறறியறேததல ேறறும் தகவல தைல
 � பகுபபாய்வு ேறறும் செர்ததறேததல

வறலநிலவறைபடம் எனும் பதம் இனறைய 
வறல ேறறும் சேய்நிகர் நிலவறைபடஙகள் 
ஆகியவறறின் அறனதது அம்ெஙகறளயும் 
விளககுவது ஆகும் (Cyber Cartograph).

 3  புவன (Bhuvan)
புவன் என்ை ெேஸகிருத வார்தறதககு ‘புவி’ 

என்று சபாருள். இந்திய விண்சவளி ஆைாய்ச்சி 
கைகததினால (ISRO) ஆகஸட் 12ம் நாள், 2009 
ஆம் ஆண்டு, இலவெ இறணய தளம் கணினி 
ொர்ந்த பயன்பாட்டிறகாக உருவாககபபட்டது. 
இதன் மூலம் இந்திய சதாறலநுண்ணுணர்வு 
செயறறககசகாளானது சில வருடஙகளுககு 
முன்னால எடுககபபட்ட செயறறககசகாள் 
பதிேஙகறள ஆைாய இயலும். இந்த 
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செயறறககசகாள் படஙகள் இந்திய விண்சவளி 
ஆைாய்ச்சி கைகததின் ஏழு செயறறக சகாள்களின் 
மூலம் கார்ட்சடாொட் I ேறறும் கார்சடாொட் II 
எடுககபபட்ட படஙகளும் இதில உள்ளடககியது.  
இறணயதளததுடன் இறணககபபட்டுள்ள புவன் 
மூலம் ஒருவர் விரும்பிய இடஙகறளசயா 
செய்திகளில இடம்சபறும் நிகழவுகள் நறடசபறை 
இடஙகறளசயா, தாஙகள் செலலசவ இயலாத 
உலகின் எந்த ஒரு பகுதி அலலது ஓர் இடததின் 
சபயர்கறளசயா அட்ெ தீர்ககப பைவறலக 
சகாண்டு ஆைாய்ந்து அறியலாம். விஞ்ஞானிகள், 
அறிஞர்கள், கலவியாளர்கள் சகாள்றக 
வகுபபாளர்கள் அலலது சபாதுேககள் 
ஆகிசயாருககு புவன் மிகுந்த பயறன அளிககிைது.

புவனின நனரம்கள்
 � தனது முபபரிோண அறேவு மூலம் புவன் 

புவி சேய்யாகசவ அண்டசவளியில 
சுைலவறதப சபான்ை சதாறைதறதத 
தருகின்ைது.

 � ோணவர்கள், அறிவியல ேறறும் பலசவறு 
இடஙகளின் வைலாறு சபான்ை 
பலவறகயான பாடஙகறளப புரிந்து 
சகாள்ள உதவுகிைது.

 � இயறறக வளஙகள் தகவலகறளயும் 
சபரிடர்கள் பறறிய தகவலகறளயும் உரிய 
சநைததில சதரிவிபபதில மிகவும் 
உறுதுறணயாக உள்ளது.

 � ஆட்சியாளர்கள் பலசவறு 
நலததிட்டஙகறளச் செயலபடுததவும், 
கண்காணிககவும் உதவுகிைது.

புவி ொர்ந்த சபாருட்கறள 
உலகில உள்ள ேறை சபாருட்கசளாடு ஒபபிடும் 
நிகழவு  புவி சபாருட்கள் என்று 
அறியபபடுகிைது.   புவிபசபாருட்கள் என்பது 
இடககுறியீடுகள் புவி வட்டஙகள், செவவகம், 
பலசகாணம் ேறறும் பல சகாடுகள் 
சபான்ைவறறின் சதாகுபபிறனக 
குறிபபதாகும்.வறைபபடததில ஓர் 
இடததிறனக குறிககும் அறேபபிறன இடம் 
குறிபபான் என்றும் அறியலாம்.

3.1. கூகுள் உல்கம் (Google Earth)

� �� உலக� 

கூகுள் உலகம் என்பது இறணயதள 
அடிபபறடயிலான ஒரு கணினி சேன் 
சபாருளாகும்.  கூகுள் உலகம் ஒரு முபபரிோண 
சேய்நிகர் புவி ோதிரியாகும்.  இது கூகுள் சதடல 
திைறன சகாண்டு நிலவறைபடம், 
செயறறககசகாள் பதிேஙகள், வான்வழி 
படஙகள், புவிதகவல அறேபபு விவைஙகள் 
ேறறும் உலகில உள்ள கட்டடஙகறள 
முபபரிோண கட்டடஙகாளாகக 
காட்சிபபடுததுகிைது.  நகைஙகள் ேறறும் 
கட்டடஙகறளச் செஙகுதது ேறறும் ொய்வுக 
சகாணததில பார்பபதறகுக கூகுள் உலகம் 
வழிவறகச் செய்கிைது.  கூகுள் உலறக 
பயன்படுததுசவார் சுட்டி அலலது ஆயஙகறள 
உள்ளீடு செய்து சில நாடுகளின் அறேவிடதறத 
எளிதாக சதடவும் உதவுகிைது.  கூகுள் உலகம் 
பல முககிய நகைஙகளின் எண்ணிே 
தகவலகறள (Digital Elevation Model) 

வவ

ெதெத

ேமேம ��

வ�வ�

ெத� 
ெத� ெதேம

ெதேம

வேம 
வேம 
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கூகுள் உல்க கதடலில் உ்னது அரமவிடத்ரதக் 
்கண்டுபிடிக்்க நீ விரும்புகிறாயா?  அதற்கு 
பினவரும் படி்கரளப் பினபற்றவும்.
1. கூகுள் உலறகத சதாடை, ‘கூகுள் உலக 

குறியீடு (Google Earth Icon) அலலது 
‘சதாடை’ எனக காட்டும் குறியீட்றட 
இருமுறை சொடுககவும்.  அது முழு 
உலகதறதயும் (புவிகசகாளம்) இயலபான 
நிறலயில காட்டும்.

2. இபசபாது ‘சதாடைத சதாடஙகு’ (Start-up-
tip) எனக காட்டும் குறியீட்றட மூடிவிட்டு 
‘ஆைாய’ (explore) ேறறும் ‘சதரிந்து 
சகாள்ள’ எனத சதாடஙகு பட்டியலில 
(main menu) காட்டுவறதச் சொடுககவும்.

3. ென்னல திறை அடிபபறடயில (window 
based): விருபபத சதர்வு சபட்டியில 
காணபபடும் 5 தாவலகறளக (tab) 
கவனியுஙகள்.  அதில கருவிகள் (tools) 
என்று உள்ளறதச் சொடுககவும்.
 மாக் அடிப்பரடயில் (mac based): கூகுள் 
உலகததில சதாடஙகு பட்டியலில 
விருபபஙகறளத (preference) சதர்வுச் 
செய்.  இந்த முபபரிோண சநாககல 
தாவலகறளத திறையில கீழ பாகததில 
நிலபபைபபு (terrain) கட்டததில உயைதறத 
மிறகபபடுததுலில 3 என உள்ளிடவும் 
ென்னல திறைறய மூடுவதறகு ‘அபறள’ 
என்ை சபாததாறனச் சொடுககவும்.  
இதுசபான்று செய்வதனால நிலபபைபறப 
3 ேடஙகு அதிகரிககலாம்.  கூகுள் உலக 
முபபரிோண சநாககலில இவவாறு 
மிறகபபடுததபபட்ட நிலபபைபபு சிவபபு 
வட்டததினுள் காணபபடும்.

மீள்பார்ரவ
 � புவிபபகுதியின் ஒரு இடததின் 

அளவிறன அளந்து பதிவு செய்யும் 
முறைசய நிலஅளறவ என்று 
அறியபபடுகிைது.

 � அனாகஸிசேன்டர் என்ை கிசைகக 
அறிவியலாளர் உலக வறைபபடததிறன 
முதலில வறைந்தார்.

 � நிலவறைபடம் என்பது உலறக 
முழுறேயாகசவா அலலது அதன் ஒரு 
பகுதிறயசயா காட்ட வலலது.

 � நிலவறைபபடததிறன வறையும் 
கறலசய நிலவறைபடவியல 
(Cartography) எனபபடுகிைது.

 � ஒரு நிலவறைபடம் என்பது தன்னுள் 
அதன் தறலபபு, அளறவ, திறெகள், 
புவிவறலபபின்னல, சகாட்டுச் 
ெட்டஙகள், நிலவறைபடககுறிபபு ேறறும் 
முறைககுறியீடுகள் சபான்ைவறறைக 
சகாண்டதாக இருததல சவண்டும்.

 � வறலபபின்னல (Grid) என்பது 
தலபபடததில பல சகாடுகள் இறணந்து 
ஒரு இடததின் அறேவிடதறதத 
துலலியோகக காட்டும் நுட்பம் ஆகும்.

 � சதாறலநுண்ணுர்வு  என்பது 
சதாறலவில இருபபறத உணர்தல 
அலலது அறிதல என்பதாகும்.

 � உலக வழிகாட்டும் செயறறகசகாள் 
அறேபபு (GNSS) என்பது 
பயனாளிகளுககு வழிறயசயா, 
அவர்களின் இருபபிடதறதசயா 
உலகின் எந்த மூறலயில இருந்தாலும் 
அறிந்து சகாள்ள உதவும் ஒரு அறேபபு.

 � புவி தகவல அறேபபு என்பது கணினி, 
வன்சபாருள், சேன்சபாருள் புவி 
தகவலகள் ேறறும் பணியாளர் சதாகுதி 
இறணந்த அறேபபாகும்.

சகாண்டுள்ளது.  முபபரிோண ோதிரி 
இதன்மூலம் ஒருவர் எவசைஸட் ேறல 
சிகைதறதசயா அலலது ஒரு கட்டடததின் 
பகுதிறயசயா இருபரிோணததில பார்பபதறகுப 
பதிலாக முபபரிோணததில பார்ககலாம்.

இதுசபான்ை கருவிகளின் வளர்ச்சி 
புவியியல தகவலகறளப பார்ககவும் ஆைாயவும் 
வழி செய்கிைது. இதன் பயனாளிகள் இதில 
கிறடககும் தகவலகறளப புரிந்து சகாள்ளும் 
திைறன வளர்பபதன் மூலம் உலறக பறறிய 
அறிறவ அறிந்து சகாள்ளும் முயறசியில 
முன்சனறைம் உண்டாகும்.
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பயிற்சி்கள்

I. �ரியா்ன விரடரய 
கதர்ந்சதடுத்து எழுது்க.

1. 20ம் நூறைாண்டில தலபபைபபு 
அளவிடுதலின் புதிய நிறல

 அ. தலபபடஙகள் 
 ஆ.  வானவியல புறகபடஙகள்
 இ. நிலவறைபடஙகள் 
 ஈ. செயறறககசகாள் பதிேஙகள்

2. ஒரு நிலவறைபடததின் கருதது (அலலது) 
சநாககதறதக குறிபபிடுவது

 அ. தறலபபு
 ஆ. அளறவ
 இ. திறெகள்
 ஈ. நிலவறைபடக குறிபபு

3. நிலவறைபடததில உறுதியான கருதறத 
சவளிபபடுததுவதறகுப பயன்படும் நிைந்தை 
குறியீடுகள்

 அ. முறைககுறியீடுகள்
 ஆ. இறணபபாய புள்ளிகள்
 இ. வறலபபின்னல அறேபபு
 ஈ. திறெகள்

4. மிகபபைந்த நிலபபைபபில குறைந்த 
விவைதறத தைககூடிய நிலவறைபடம்

 அ. சபரிய அளறவ நிலவறைபடம் 
 ஆ. கருததுொர் வறைபடம்
 இ. இயறறக வறைபடம் 
 ஈ. சிறிய அளறவ நிலவறைபடம்

5. உலக அறேவிடதறத கண்டறியும் 
சதாகுதியில (GPS) பயன்படுததபபடும் 
செயறறககசகாள்கள்

 அ. 7 ஆ. 24 இ. 32 ஈ. 64

்கரலசச�ாற்்கள்

சிறுசித்திைம் (Miniature) – ஒரு சபாருளின் 
மிகச் சிறிய நகல

இடம் �ார்ந்த (Spatial) – ஒரு இடததின் 
அளவு, பைபபு ேறறும் அதன் அறேவிடதறத 
பறறி அறிவது

நிலத்கதாற்றம் (Topography) – ஓர் 
இடததின் இயறறகயறேபபு ேறறும் பைபபு, 
முககியோக அதன் வடிவறேபபுப பறறி 
அறிவது.

மின்காந்த ்கதிர்வீசசு (EMR)  – அண்ட 
சவளியில மின்காந்த அறலகளாக பைவும் 
காந்த அறலகள், ஒளி வீச்சு ேறறும் காோ 
அறலகள் சபான்ைவறறைக குறிபபதாகும்.  
இறவ மின்காந்த உமிழவு (Emission) 
ேறறும் மின்காந்த கடததல (Transmission)
சபான்ைவறறின் செயல 

நிறமாரல குறியீடு்கள் (Spectral 
Signature) – நிைோறல குறியீடுகள் 
என்பது மின்காந்த கதிர்வீச்சிறகும் அறல 
நீளததிறகும், புவிபபைபபின் பிைதிபலிபபிறகும் 
இறடசய உள்ள சதாடர்பு ஆகும்

ச�யற்ர்கக்க்காள் பதிமங்கள் (Satellite 
Imagery) – புவி ேறறும் பிை சகாள்களின் 
தன்றேகள், விவைஙகள் ேறறும் ோறுதலகள் 
பறறி அறிய வான்சவளியில செலுததபபட்ட 
செயறறக சகாளிலிருந்து எடுககபபடும் 
படஙகள் ஆகும்

முப்பரிமாண படம் (3D) – ஒரு படததின் 
அலலது ஒரு சபாருளின் முபபரிோண முழு 
அறேபபு 

இரு பரிமாண படம் (2D) – ஒரு 
சபாருள்அலலது நிலவறைபடததின் நீளம் 
ேறறும் அகல அறேபபிறனத காட்டும் படம்
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II.  ச்காடுக்்கப்படடுள்ள கூற்ரற ஆைாய்ந்து 
�ரியா்ன விரடரய கதர்ந்சதடுத்து 
எழுது்க.

1. கூற்று (A): செஙகுததுக சகாடுகளும் 
இறடேட்டக சகாடுகளும் ஒரு புள்ளியில 
ெந்திபபதன் மூலம் உருவாககும் 
வறலஅறேபபிறகு இறணபபாயஙகளின் 
அறேபபு.

 ்காைணம் (R): கிறடேட்டோகவும், 
செஙகுததாகவும் செலலும் சகாடுகள் 
முறைசய வடகறககசகாடுகள், 
கிைகறககசகாடுகள் என்று 
அறைககபபடுகின்ைன.

 அ.  A ேறறும் R இைண்டும் ெரி Rஆனது 
Aவிறகு ெரியான விளககம்

 ஆ.  A ேறறும் R இைண்டும் ெரி ஆனால 
Rஆனது Aவிறகு ெரியான விளககேலல

 இ.  A ெரி R தவறு
 ஈ.  A தவறு R ெரி

2. கூற்று (A): ஒரு நிலவறைபடததில உள்ள 
வறைபடக குறிபபுகள் வறைபடததில உள்ள 
செய்திகறளப புரிந்துசகாள்ளப பயன்படாது.

 ்காைணம் (R): இது சபாதுவாக 
நிலவறைபடததின் அடிபபகுதியில இடது 
அலலது வலது புை ஓைததில காணபபடும்.

 அ. A தவறு R ெரி
 ஆ.  A ேறறும் R இைண்டும் ெரி ஆனால 

Rஆனது Aவிறகு ெரியான விளககேலல
 இ. A ெரி ஆனால R தவறு
 ஈ. A ேறறும் R இைண்டும் ெரி

III. சபாருத்து்க
1. நிலவறைபடஙகறள   

உருவாககும்   அசேரிகக ஐககிய 
அறிவியல கறல - நாடுகள்

2. கருததுச்ொர் வறைபடம் - ஜியாய்டு
3. புவியின் வடிவம் - இன்ோர்ொட் 
4. செயறறககசகாள் -  அைசியல வறைபடம்
5. நவஸடார் -  நி ல வ ற ை ப ட க 

கறலயியல

IV. சுருக்்கமா்ன விரடயளி

1. புவிறய குறிததுககாட்டுவதறகான 
முறைகள் யாறவ?

2. நிறலவறைபடம் என்ைால என்ன?

3. நிலவறைபடததின் கூறுகள் யாறவ?

4. A ேறறும் B ஆகிய இரு நகைததுககு 
இறடயான தூைம் 5 கி.மீ. ஆகும். இது 
நிலவறைபடததில 5 செ.மீ இறடயாக 
குறிககபபட்டுள்ளது.  இந்த தூைதறத 
கணககிட்டு பிைதி பின்ன முறையில 
விறட தருக.

5. நிலஅளறவ செய்யப பயன்படும் 
கருவிகறளக கூறுக.

6. சதாறலநுண்ணுர்வு – வறையறு.

7. சதாறலநுண்ணர்வின் கூறுகள் யாறவ?

V. ்காைணம் கூறு்க.

1. நிலவறைபடம் வறைதலில செயறறககசகாள் 
பதிேஙகள் துறணபுரிகின்ைன.

2. புவியியல வலலுநர்களின் அடிபபறடக 
கருவி நிறலவறைபடம்.

3. நிலவறைபடததில ஒரு குறிபபிட்ட 
இடஙகறளச் சுட்டிககாட்ட புவி 
வறலபபின்னல அறேபபுப பயன்படுகிைது.

4. நவீன வறைபட சதாழில நுட்பததில வறல 
நிலவறைபடவியல முககிய அஙகோகும்.

VI. கவறுபடுத்து்க.

1. புவிோதிரி ேறறும் நிலவறைபடம்.

2. சபரிய அளறவ நிலவறைபடம் ேறறும் 
சிறிய அளறவ நிலவறைபடம்.

3. வான்வழி புறகபபடஙகள் ேறறும் 
செயறறககசகாள் பதிேஙகள்

4. புவியியல தகவல அறேபபு ேறறும் உலக 
அறேவிட கண்டறியும் சதாகுதி
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IX. நிலவரைபடச ச�யல்பாடு

1. நிலவறைபடப புததகதறதக (Atlas) 
சகாண்டு தமிழநாடு புைவரி 
நிலவறைபடததில கீழககாண்பறவகறளக
குறிககவும்.

அ) சென்றன நகரின் அட்ெ, தீர்கக பைவல.

ஆ) 10° வ, ேறறும் 78° கி அட்ெதீர்கக
பைவலில அறேந்துள்ள நகைம்.

இ) 11° வ ேறறும் 76° கி அட்ெதீர்கக பைவலில 
அறேந்துள்ள நகைம்.

ஈ) கன்னியாகுேரியின் அட்ெதீர்கக பைவல.

VII. ஒரு பத்தியில் விரடயளிக்்கவும்.

1. நிலவறைபடஙகளில அளறவ என்பதன்
சபாருள் என்ன? அதன் வறககறள 
விளககுக.

2. திறெகள் – தகுந்த படம் வறைந்து விளககுக.

3. உலக அறேவிடத சதாகுதியின் (GPS)
பயன்கறள விவரி?

4. புவன் (BHUVAN), அறிவியல அறிஞர்கள்,
சகாள்றக வகுபபவர்கள் ேறறும் 
சபாதுேககளின் பயன்பாட்டுககு மிக அதிக 
அளவில பயன்படுகிைது என்பறத
நியாயபபடுததுக.

VIII. உயர் சிந்தர்ன வி்னாக்்கள்

1. செயறறககசகாள் இலலாத உலகதறத 
உன்னால கறபறன செய்ய இயலுோ?

2. உஙகறள நிலவறைபடவியலாளைாக  
(cartographer) நிறனததுகசகாண்டு 
உஙகள் பகுதியின் வறைபடதறத வறைக.
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 ்கரலச ச�ாற்்கள்
1. Miniature - ஒரு சபாருளின மி்கசசிறிய அளவிலா்ன மாதிரி
2. Spatial -  சபாருள்்களின இடஅரமவு, பைப்பு மற்றும் 

அளவு �ார்ந்தரவ
3. Topography - நிலப்பைப்பின இயற்ர்க கதாற்றம்
4. E.M.R. (Electro 

Magnetic Radiation) - மின்காந்தக் ்கதிர்வீசசு
5. Spectral Signature - நிறமாரலக் குறியீடு
6. Interpreter - சமாழி சபயர்ப்பாளர்
7. Satellite imagery - ச�யற்ர்கக்க்காள் பதிமம்
8. 3D – (Three Dimensional)  - முப்பரிமாண
9. 2D – (Two Dimensional)  - இருபரிமாண
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புவியியல்-நிலவரைபடத் திறன்கள்

ச�யல்முரற
படி-1 : சகாடுககபபட்ட உைலிறயப பயன்படுததி, செயலபாட்டு தளததிறகு செலலலாம்.
படி- 2 :  ‘Polyline’ சபாததாறன சொடுககி நிலவறைபடததில இரு இடஙகறளத சதர்வு 

செய்யவும்.
படி-3 :  சகாட்றட இறணததால இறடபபட்ட தூைம் றேல ேறறும் கிசலாமீட்டரில 

சதான்றும்.
படி-4 : ‘+’’-‘ என்ை சபாததாறனக சகாண்டு zoom in ேறறும் out செய்ய முடியும்.

இரணயச ச�யல்பாடு

படி-1

படி-3

படி-2

படி-4

இச்செயலபாட்டின் மூலம் நிலவறைபடததில 
இரு இடஙகளுககு இறடசய உள்ள 

தூைதறத கணககிட இயலும்.
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சுமத்ரா கடறகர்க்கு அப்ரால் 9.1 ரிக்டர் 
அளவுககராலில் ஏற்டட நிலநடுக்கததினரால் 
உருவரான க்்ராழி அரலயின் தடததில் தரான் 
அநதமரான் நிககரா்ரார் தீவுகள் அரமநதிருநதன. 
இநத தீவில் 1879 க்ர் இறநததராகவும் மறறும் 
5600 க்ர் கராணராமல் க்ரானதராகவும் இறுதி 
புள்ளிவிவ்ம் கூறுகிறது. லராபூன் மறறும் 
அதுக்ரான்ற பு்ராணக் கரதகரளக் ககடட 
இததீவுக்கரா்ர்கள் க்்ராழி அரலயிலிருநது 
கராயப்டராமல் தபபிததிருக்கிறரார்கள். ததறகு 
நிககரா்ரார் தீவில் இறநதவர்களில் 
த்ரும்்ராலராகனரார் தவளியராடகள் ஆவர். 
உள்ளூர் க்்ராழி அரல எச்சரிக்ரக அரமபபு 
அவர்களுக்கு உய்மரான இடஙகளுக்குச 
த்சல்ல வழிகராடடவில்ரல.

மனிதர்கள் கராலம் கராலமராக த்சரால்லிவநத 
கரதகள் க்ரிடரின் ்ராதிபபிலிருநது ்ராதுகராக்க 

பேரிடர் பேலாண்ே -  
பேரிட்ை எதிர்்காள்ளுதல்3

அலகு

டி்சம்்ர் 26, 2004, அன்று கராரல 8 
மணிக்கு முன்க் சிகடஸ் இருளில் மூழ்கியது. 
தர் அச்சததில் குலுஙகியது. மனிதர்கரள 
விழுஙகும் அரலயரான ‘லராபூன்’ அவனுரடய 
த்ருஙகடல் குரகயிலிருநது கிளர்நது 
எழுநதுள்ளரத இநதியப த்ருஙகடலில் 
அரமநதுள்ள அநதமரான் தீவில் தனியராக 
வராழும் கமராக்ககன் என்ற ்ழஙகுடி மனிதன் 
அறிநதிருநதரான். அவன் அடுதது என்ன 
நடநதது என்்ரதயும் அறிநதிருநதரான். 
உயரும் அரலயின் சுவர் அநதத தீரவ 
கழுவியது. அநத தீவின் தீஙரகயும் 
அசுதததரதயும் அழிததது. லராபூனின் 
எச்சரிக்ரக ர்சரகரயக் கவனிக்க 
த்ரிகயரார்கள் குழநரதகரளப ்ரார்தது “ கடல் 
நீர் பின்வராஙகி த்சன்றரால் நீஙகள் உய்மரான 
்குதிகரள கநராக்கி ஓடுஙகள்” எனச 
த்சரால்வரார்கள்.

கறறல் கநராக்கஙகள் 

 � க்ரிடர் கமலராணரமயின் நிரலகரள அறிதல் 
 � ஆழிப க்்ரலரய எவவராறு எதிர்தகராள்வது என்்ரதப 

புரிநதுதகராள்ளுதல்
 � நிலநடுக்கம், கலவ்ம் மறறும் தீ க்ரான்றவறரற எதிர்தகராள்ளும் 

வழிமுரறகரள விளக்குதல்
 � கலவ்தரதக் ரகயராளும் முரறரய விளக்குதல்
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்சமூகததிறகு உதவிபுரிநதிருக்கிறது. 
இக்கரதகள் மரானுடவியலரார் மறறும் ்சமூக 
அறிவியலரார்களுக்கு ஆதரா்மராக இருநதது 
ஆனரால் கடநத ்திதனடடராணடுகளில் 
உள்ளூர்வராசிகள் எவவராறு க்ரிடர் 
புரிநதுதகராணடு அதறகுத தயரா்ராகிறரார்கள் 
என்்ரதயும் புரியரவததது. இவவரக 
பு்ராணக் கரதகள் வ்பக்ராகும் க்ரிடர்கரள 
எதிர்தகராள்ள அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு 
உதவிபுரிகின்றன. இநதப ்ராடததில் 
க்ரிடர்கரள எவவராறு எதிர்தகராணடு 
தநகிழ்திறன் மிக்கவர்களராக மராறுவது 
என்்ரதக் கராணபீர்கள்.

க்ரிடர் என்்து உயிருக்கும் 
உரடரமகளுக்கும் அழிரவயும் க்சததரதயும் 
ஏற்டுததும் க்்ரா்தது.

 3.2  பேரிடர் எதிர்்காள்்ளல் (Disaster Response)
இயறரக கடடரமபர் நிரலநிறுததுதல், 

்ராதிக்க்டட மக்களுக்குப புனர்வராழ்வளிததல், 
இழநத வராழ்வராதரா்தரதப புன்ரமப்து 
மறறும் ்ராதிப்ரடநத அடிப்ரடக் 
கடடரமபர் நிரலநிறுதத மறுசீ்ரமபபு 
முயறசிகள் க்ரான்றவறரற கமறதகராள்ளுதல் 
க்ரான்றரவ உள்ளடஙகியகத க்ரிடர் 
எதிர்தகராள்ளல் ஆகும். க்ரிடர் எதிர்தகராள்ளுதல் 
உயிர் கராப்து, முதலுதவி வழஙகுதல், 
க்ராக்குவ்தது மறறும் தகவல் ததராடர்பு க்ரான்ற 
்ராதிக்கப்டடக் கடடரமபபுகரளச சீ்ரமததல், 
மறறும் உணவு, நீர் மறறும் இருபபிடம் க்ரான்ற 
அடிப்ரடத கதரவகரளப பூர்ததித்சயதல், 
அவறறின்மீது கவனம் த்சலுததுவதராகும். 

பேரிட்ை முதலில் எதிர்்காள்ேவர்கள் யார்?
உள்ளூர்வராசிகளுக்குப க்ரிடர் 

எதிர்தகராள்வதறகரான வழிமுரறகரள 
வழஙககவணடும். கராவலர்கள், தீயரணபபுத 
துரறயினர் மறறும் அவ்ச் மருததுவ குழுக்கள் 
க்ரான்கறரார் மக்களின் முதன்ரம க்ரிடர் மீடபு 
குழுக்கள் ஆவர். தீ, தவள்ளம் அல்லது 
தீவி்வராதச த்சயல் எதுவராக இருநதராலும்  
இவர்கள்தரான் முதலில் களததில் இருப்வர்கள். 

க்ரிடரின்க்ராதும் அதறகு பின்பும் மன நல 
மருததுவர்கள் மறறும் ்சமூக மருததுவமரனகள் 
க்ரான்றரவயும் இவவரக க்சரவ 
வழஙகுவதில் ்ஙககறகின்றன. 

க்ரிடர் கமலராணரம என்்து தடுததல், 
தணிததல், தயரார் நிரல, எதிர்தகராள்ளல் மறறும் 
மீடடல் க்ரான்றவறரற உள்ளடக்கியதராகும். 
க்ரிடர் கமலராணரம அன்்து அ்சு, அ்சு ்சரா்ரா 
நிறுவனஙகள் மறறும் குழு ்சரார் நிறுவனஙகளும் 
இதில் முக்கியப ்ஙகு வகிக்கின்றன. நவீனப 
க்ரிடர் கமலராணரம என்்து க்ரிடருக்குப 
பிநரதய உதவிகரளயும் தராணடிச த்சல்லும் 
ஒன்றராகும். நவீனப க்ரிடர் கமலராணரம 
என்்து க்ரிடருக்கு முநரதய திடடமிடல், 
தயரார்நிரல த்சயல்்ராடுகள், நிறுவன 
திடடமிடல், ்யிறசி, தகவல் கமலராணரம, 
த்ராதுத ததராடர்புகள் மறறும் பிற துரறகரள 
உள்ளடக்கியதராகும். தநருக்கடி நிரல 
கமலராணரம என்்து முக்கியமரான ஒன்றராகும் 
ஆனரால் அது க்ரிடர் கமலராளரின் கடரமயின் 
ஒரு ்குதியராகும்.

க்ரிடர் கமலராணரமச சுழறசி

க்ரிடர் கமலராணரமயின் ம்பு ்சரார்நத 
அணுகுமுரற என்்து த்சயல்்ராடுகளின் 
வரிர்சகளின் ்ல ்டிநிரலகரளக் 
தகராணடுள்ளது. இரதப க்ரிடர் 
கமலராணரமச சுழறசியராக 
தவளிப்டுததப்டுகிறது. ்சமூகம் எவவராறு 
க்ரிடர் எதிர்தகராள்கிறது என்்ரத நராம் 
முக்கியமராக இஙகு ரமயப ்டுததுகிகறராம்.
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3.2.1 நிலநடுககம் 
புவிததடடுகளின் நகர்வரால் புவியின் 

ஒரு்குதியில் திடீத்ன ஏற்டும் நில அதிர்ரவ 
நிலநடுக்கம் என்கிகறராம். நிலநடுக்கம் 
புவிததடடுகளின் எல்ரலகளில் ஏற்டுகிறது. 
புவியின் உட்குதியில் நிலநடுக்கம் 
கதரான்றுமிடதரத நிலநடுக்க ரமயம் 
என்கிகறராம். நிலநடுக்க ரமயததிறகுச 
த்சஙகுததராக புவியின் கமற்்பபில் கராணப்டும் 
இடததிறகு ரமயபபுள்ளி எனப த்ய்ராகும். 
நிலநடுக்கததரால் ஏற்டும் ்ராதிப்ரானது 
ரமயபபுள்ளிக்கு அருகில்தரான் மிகவும் அதிகம். 
நிலநடுக்கம் சீஸ்கமராக்்ராப என்ற கருவியரால் 
்திவு த்சயயப்டுகிறது. இது ரிக்டர் அளரவயில் 
அளக்கப்டுகிறது. நிலநடுக்கதரதச ்சமூகம் 
எவவராறு எதிர்தகராள்கிறது என்்ரத நராம் 
இபக்ராது ்ரார்பக்ராம்.

நிலநடுககத்த எவவாறு எதிர்்காள்வது?

நிலநடுககததின் போது என்்ன 
்ெயயபவணடும்?

சில நிலநடுக்கஙகள் த்ரிய 
நிலநடுக்கஙகளுக்கு முன்பு ஏற்டும் 
அதிர்வுகளராகும் என்்ரத அறிநதிருக்க 
கவணடும். நராம் இடம்த்யர்வரதக் குரறதது 
அருகில் உள்ள ்ராதுகராப்ரான இடததிறகுச 
த்சன்று நில அதிர்வு முடியும் வர் கராததிருநது 
உயிர் ்ராதுகராபர் உறுதி த்சயயகவணடும்.

கடடடததிற்குள் இருநதால்,
1. கமர்சயின் அடியில் தர்யில் 

மணடியிடடு    அமர்நது   கமர்சயின் கராரல 
ஒருரகயரால் பிடிததுக்தகராணடு ஒரு 
ரகயரால் தரலரய மூடிக்தகராள்ளவும். 

அரறயில் எநத ம்ச்சராமரான்களும் 
இல்ரலதயனில், அரறயின் 
மூரலயில் குததுக்கராலிடடு அமர்நது 
இரு ரககளராலும் தரலரய 
மூடிக்தகராள்ளவும்.

2. அரறயின் மூரலயில், கமர்சயின் 
அடியில் அல்லது கடடிலுக்கு 
அடியில் அமர்நது உஙகரளப 
்ராதுகராததுக்தகராள்ளவும். 

3. கணணராடிச ்சன்னல், தவளிக்கதவுகள், 
சுவர் மறறும் எளிதில் விழக்கூடிய 
ததராஙகும் மின்விளக்குகள் மறறும் 
ம்ச்சராமரான்கள் க்ரான்றவறறிலிருநது 
விலகியிருக்கவும்.

4. நிலநடுக்கம் முடியும் வர் உள்கள 
்ராதுகராப்ராக இருக்கவும். அதன்பிறகு 
தவளிகயறுவது ்ராதுகராப்ரானது.

கடடடததிற்கு ்வளிபய இருநதால், 
1. கடடடம், ம்ஙகள், மின்விளக்குகள் மறறும் 

மின்கம்பிகள் க்ரான்றவறறிலிருநது 
விலகியிருக்கவும். 

1. ஜப்ரான் முழுவதும் நிலநடுக்க்குதியில் 
அரமநதுள்ளது. இது உலகிகலகய மிக 
அதிக அடர்ததியரான நிலநடுக்க 
்குதிகரளக் தகராணடுள்ளது.

2. எநத நராடு உணரமயிகலகய அதிக 
நிலநடுக்கஙகரளக் தகராணடுள்ளது? 
இநகதராகனசியரா அதிக நிலநடுக்கப 
்குதிகரளக் தகராணடுள்ளது. 
ஜப்ராரனவிட அதிக ்்ப்ளரவக் 
த க ரா ண டு ள் ள த ரா ல் 
இநகதராகனசியராவில்தரான் உலகிகலகய 
அதிக நிலநடுக்கஙகள் ஏற்டுகின்றன.

3. ஒரு ்சது்கிகலரா மீடடர் ்்ப்ளவில் அதிக 
நிலநடுக்கஙகரளக் தகராணடுள்ள 
நராடுகள் கடராஙகரா, பிஜி மறறும் 
இநகதராகனசியரா ஆகும். ஏதனனில் 
அரவ உலகின் மிக தீவி் நில அதிர்வுப 
்குதிகளில் அரமநதுள்ளன.
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2. நீஙகள் திறநத தவளியில் இருநதரால் 
நிலநடுக்கம் முடியும் வர் அஙகககய 
இருக்ககவணடும். அதிக அளவிலரான 
ஆ்தது தவளிகயறும் ்குதியிலும் 
உள்ள கடடடஙகளின் மறறும் 
தவளிபபுறச சுவர்களிலும் ஏற்டுகிறது. 
்சரிநது விழும் கடடடஙகள், ்றநது 
விழும் கணணராடிப த்ராருடகள் மறறும் 
கீகழ விழும் த்ராருடகளரால்தரான் 
நிலநடுக்கம் ததராடர்்ரான த்ரும்்ராலரான 
உயிர்சக்சதஙகள் ஏற்டுகின்றன.

ஓடும் வாக்னததில் இருநதால்,
1. உடனடியராக வராகனதரத நிறுததவும். 

வராகனதரதக் கடடடஙகளுக்கு 
அருகிலும், ம்ஙகள் , மின்கம்்ஙகள் 
மறறும் கமம்்ராலஙகளுக்கு அடியிலும் 
நிறுததக்கூடராது.

2. நிலநடுக்கம் நின்றவுடன் கவனமராகப 
்ராரதகரளக் கடநது த்சல்லவும். 
நிலநடுக்கததரால் க்சதமரடநத 
்சராரலகள், ்ராலஙகள், ்சரிவுப்ராரதகள் 
க்ரான்றவறரறத தவிர்க்கவும்.

்ெயல்ோடு
நிலநடுககம் ஒததி்க 

நராம் நிலநடுக்கததின்க்ராது அஙகு 
இருநதரால் என்ன த்சயயகவணடும் என்்து 
மிகவும் இன்றியரமயராத ஒன்றராகும். 
ஒருகவரள நிலநடுக்கம் ஏற்டும்க்ராது 
நீஙகள் வகுப்ரறக்குள் இருநதரால், 
நிலநடுக்க நிரல “ 

"விழு! மூடிக்தகராள்! பிடிததுக்தகராள்!" 
என்ற நிலநடுக்க தயரார் நிரலரய 
அறிவுறுததகவணடும். கமர்சயின் அடியில் 
தர்யில் மணடியிடடு அமர்நது கமர்சயின் 
கராரல ஒருரகயரால் பிடிததுதகராணடு ஒரு 
ரகயரால் தரலரய மூடிக்தகராள்ளவும். 
அரறயில் எநத ம்ச்சராமரான்களும் 
இல்ரலதயனில், அரறயின் மூரலயில் 
குததுக்கராலிடடு அமர்நது இரு ரககளராலும் 
தரலரய மூடிக்தகராள்ளவும்

3.2.2 ஆழிப் பேை்ல (சு்னாமி)
ஆழிப க்்ரல  

உயிர்ச க்சததரதயும் 
த ் ரா ரு ட க ்ச த த ர த யு ம் 
ஏற்டுததுகிறது. நிலநடுக்கம், 
கடலுக்கு அடியில் ஏற்டும் 
நிலச்சரிவு, எரிமரல தவடிபபு 
மறறும் குறுஙககராள்கள் க்ரான்றவறறரால் 
ஏற்டும் ததராடர் த்ருஙகடல்களின் அரலககள 
ஆழிப க்்ரலயராகும். ஆழிப க்்ரலயரானது 
10 – 30 மீடடர் உய்ததில் மணிக்கு சுமரார் 700 
– 800 கிகலராமீடடர் கவகததில் த்சல்லக்கூடியது. 
இது தவள்ளப த்ருக்ரக உணடராக்கும். இது 
மின்்சரா்ம், தகவல் ததராடர்பு, நீர் அளிபபு 
க்ரான்றவறரறப ்ராதிக்கின்றது.

ஆழிப் பேை்ல எவவாறு எதிர்்காள்வது?
1. முதலில் நீஙகள் இருக்கும் வீடு, ்ள்ளி, 

்ணிபுரியுமிடம், அடிக்கடி த்சன்று 
வருமிடம் க்ரான்றரவ கடகலரா்  ஆழிப 
க்்ரல ்ராதிபபிறகுட்டட இடஙகளரா 
எனக் கணடறியவும். 

2. ஆழிப க்்ரல ்ராதிபபுக்குள்ளராகும் 
உஙகள் வீடு, ்ள்ளி , ்ணிபுரியுமிடம், 
அடிக்கடி த்சன்று வருமிடம் 
க்ரான்றவறறிலிருநது தவளிகயறும் 
வழிரயத திடடமிடவும்.

3. ஆழிப க்்ரல ததராடர்்ரான எச்சரிக்ரகத 
தகவல்கரள அறிநதுதகராள்ள 
உள்ளூர் வராதனராலி அல்லது 
ததராரலக்கராடசிரயக் கராணவும்.

4. ஆழிப க்்ரலரயப ்றறி 
குடும்்ததுடன் கலநதுர்யராடவும். 
ஆழிப க்்ரலயின்க்ராது என்ன 
த்சயயகவணடும் என்்ரத 
ஒவதவராருவரும் ததரிநதுதகராள்ள 
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கவணடும். ஆழிப க்்ரலரயப ்றறி 
முன்கூடடிகய கலநதுர்யராடுவது 
அவ்ச் நிரலயில் ஆழிப க்்ரலப ் றறிய 
்யதரதக் குரறக்கவும் மதிபபுமிக்க 
கந்தரதச க்சமிக்கவும் உதவும். 

ஆழிப் பேை்லககுப் பிறகு என்்ன்ெயயபவணடும்?
1. ஆழிப க்்ரல ததராடர்்ரான அணரமச 

த்சயதிகளுக்கு வராதனராலி அல்லது 
ததராரலகராடசிரயக் கராணவும். 

2. உஙகளுக்குக் கராயம் ஏற்டடுள்ளதரா 
எனக் கணடறிநது முதலுதவி த்றவும். 
பிறகு கராயமரடநத அல்லது சிக்கிக் 
தகராணட ந்ர்களுக்கு உதவி த்சயயவும். 

3. ஆழிப க்்ரலயிலிருநது யரார்யராவது 
மீடககவணடுதமன்றரால் ்சரியரான 
உ்க்ணஙகளுடன் கூடிய 
வல்லுனர்கரள உதவிக்கு அரழக்கவும்.

4. சிறபபு உதவி கதரவப்டும் 
குழநரதகள், முதிகயரார், க்ராக்குவ்தது 
வ்சதியில்லராதவர்கள், அவ்ச் 
கராலததில் உதவி கதரவப்டும் 
த்ரிய குடும்்ஙகள், ஊனமுறகறரார் 
க்ரான்றவர்களுக்கு உதவித்சயயவும்.

5. கடடடம் நீர் சூழ்நது கராணப்டடரால் 
அதிலிருநது விலகியிருக்கவும். 
தவள்ளபத்ருக்கு க்ரான்கற சுனராமி 
தவள்ளம் கடடடததின் அடிததளதரத 
வலிரமயறறதராக்கிக் கடடடதரத 
மூழ்கடிக்கலராம், தர்யில் விரி்சரல 
ஏற்டுததலராம், அல்லது சுவர் 
உரடதது ்சரிவரடயச த்சயயலராம். 

6. எரிவராயு கசிகிறதரா எனப 
்ரிக்சராதிக்கவும். எரிவராயுவின் மணம் 
வீசினராகலரா ஊதும் அல்லது இர்பபு 
்சததம் ககடடராகலரா உடகன ்சன்னரலத 
திறநதுவிடடுவிடடு அரனவர்யும் 
தவளிகயறச த்சயயகவணடும். 

3.2.3 கலவைம் 
கலவ்ம் ஒரு நராடகம் க்ரான்று 

கதராறறமளிததராலும் ககரா்மரடநத கும்்ல் 
ஏதராவது ஓர் இயறரகப க்ரிடர்பக்ராலகவ 
யூகிக்கமுடியராத மிகவும் ஆ்ததரானவர்கள். 
உலகளவில் ஆயி்க்கணக்கரான மக்கள் 

கலவ்ததில் உயிரிழக்கின்றனர். ்ல்கவறு 
இனம், மதம் அ்சியல், த்ராருளராதரா் மறறும் 
்சமூகக் கரா்ணிகளரால் கலவ்ம் ஏற்டுகிறது.
இது த்ரும்்ராலும் முன்கூடடிகய 
திடடமிடப்டுவதில்ரல. ஏப்ல் 11, 2015ல் பியூ 
ஆ்ராயசசி ரமயம் நடததிய ஆயவின்்டி 198 
நராடுகளின் ்டடியலில் உள்ள ்சகிபபுத 
தன்ரமயில்லரா நராடுகளில் சிரியரா, ரநஜீரியரா, 
மறறும் ஈ்ராக்கிறகு அடுதததராக இநதியரா 
உள்ளது. 

நீஙகள் கலவ்ம் நடக்கும் இடததில் 
இருநது உடனடியராக ஓட முடியவில்ரல 
என்றராலும் ஆ்ததிலிருநது உஙகரளக் 
கராததுக்தகராள்வதறகரான வழிமுரறகரள 
கமறதகராள்ளகவணடும். 

கலவ்ததிலிருநது உஙகரள எவவராறு 
கராததுக்தகராள்வது எனத ததரிநதுதகராள்ள கீழ்க் 
கராண்னவறரறப பின்்றறுஙகள்.

கலவைததிலிருநது காததுக்காள்்ள 
ேயணததின் போது ்ெயயபவணடிய்வ:

1. நீஙகள் ்தறறமரானப ்குதியில் 
இருநதரால் அரதப்றறிய 
அணரமச த்சயதிகரளத 
ததரிநதுதகராள்ளகவணடும்.

2. நீஙகள் ஆர்ப்ராடடதரதக் கடநது 
த்சல்ல கநர்நதரால் கவனக்குரறவராக 
இல்லராமல் அவவிடதரத விடடு 
தவளிகயறுவதறகரான ்ராதுகராப்ரான 
மராறறுவழிரயத கதர்வு த்சயது 
தவளிகயறகவணடும்.

3. கராவல் துரற மறறும் ்ராதுகராபபுப 
்ரடயினர் ்ராதுகராபபுப ்ணியில் 
ஈடு்டடிருக்கும் ்குதிகளுக்குச 
த்சல்லகவணடராம்.
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கலவைததில் சிககிக்காணடால்,

1. நீஙகள் கலவ்ததில் சிக்கியிருநதரால் 
கூடடததின் விளிம்பு ்குதிக்குப 
்ராதுகராப்ராகச த்சல்லவும். முதல் 
முயறசியில் கூடடததிலிருநது தவளிகயறி 
அருகில் உள்ள கடடடம் அல்லது ்சரியரான 
தவளிகயறும் வழி அல்லது ்சநது வழிகய 
த்சல்லகவணடும் அல்லது கூடடம் 
கரளநது த்சல்லும் வர் தஙகுமிடததில் 
அரடக்கலம் புகலராம்.

2. கலவ்ததின்க்ராது கராவல்துரற 
அல்லது ்ராதுகராபபுப ்ரட உஙகரளக் 
ரகது த்சயதரால் அவர்கரளத தடுக்க 
முயலராதீர். மராறராக, அரமதியராக 
அவர்களுடன் த்சன்று ்சடட 
ஆகலரா்சகர்த ததராடர்புதகராணடு 
இக்கடடரான நிரலக்கரானத தீர்ரவப 
த்றகவணடும். 

3. நீஙகள் கூடடததில் சிக்கியிருநதரால் 
கணணராடியிலரான கரட முகபபிலிருநது 
விலகியிருக்கவும். கமலும் கூடடததுடன் 
நகர்நது த்சல்லவும்.

4. துப்ராக்கி சுடும் ்சததம் ககடடரால் தர்யில் 
கிரடமடடமராக ்டுததுக்தகராணடு 
தரலரயயும் கழுதரதயும் 
மூடிக்தகராள்ளவும்.

3.2.4 தீ 
தவப்மரான மறறும் வறணட கராலததில் 

அடர்நத ம்ஙகள் கராணப்டும் ்குதிகளில் 
கராடடுததீ ஏற்டுகிறது. இது கராடுகள், 
புல்தவளிகள் புதர்கள் மறறும் ்ராரலவனஙகள் 
க்ரான்ற ்குதிகளில் ஏற்டுகிறது. கமலும் இது 
கராறறின் மூலம் விர்வராகப ்்வுகிறது.

தீ கடடடஙகள், ம்ப்ராலஙகள் மறறும் 
கம்்ஙகள், மின்கம்பிகள் மறறும் தகவல் 
ததராடர்புக் கம்பிகள், எணதணய மறறும் 
எரித்ராருள் கிடஙகுகரளயும் அழிக்கக்கூடியது. 
இது மக்களுக்கும் விலஙகுகளுக்கும் கராயதரத 
ஏற்டுததக்கூடியது. மின்னல், வறணடப 
்குதிகளில் ஏற்டும் தீபத்ராறி, எரிமரல 
தவடிபபு மறறும் மனிதனரால் ஏற்டும் தீ வி்தது 
க்ரான்றரவ தீ ஏற்டுவதறகரான 
கரா்ணஙகளராகும். கராடடுததீயினரால் மக்கள் 
வசிக்கக் கூடிய இடஙகள் புரக மூடடததரால் 
்ராதிக்கப்டுகின்றன. தீபபுரக கராறறில் 
்்வும்க்ராது சுவரா்சம் ததராடர்்ரான 
இடர்ப்ராடுகரள ஏற்டுததுகிறது. இநதியராவில், 
தீ மறறும் தீ ்சரார்நத வி்ததுகளரால் சுமரார் 25,000 
க்ர் இறக்கின்றனர். இதில் 66 % க்ர் 
த்ணகளராகும். இநதியராவில் ஒவதவராரு 
நராளும் 42 ்சதவீதம் த்ணகளும் 21 ்சதவீதம் 
ஆணகளும் தீவி்ததினரால் இறக்கின்றனர்.

சிநதிகக!
புரக தநருபர்விட அதிக ஆ்ததரானது. 
ஏன்?

தீவிேததின்போது ்ெயயககூடிய்வ 
்ெயயககூடாத்வ 

1. நீஙகள் இருக்கும் கடடடததின் 
தவளிகயறும் வழி குறிததத 
திடடததிரனத ததரிநதுதகராள்ளவும்.

2. தீ அ்ராயச ்சஙகு எச்சரிக்ரக ஒலி 
ககடடவுடன் அரமதியராகவும் 
கவகமராகவும் தவளிகயற கவணடும்.

3. கதரவத திறப்தறகு முன்பு 
புறஙரகயரால் கதரவத ததராடடு 
தவப்மராக உணர்நதரால் கதரவத 
திறக்ககவணடராம்.
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4. நீஙகள் தவளிகயறும் வழியில் 
புரகயிருநதரால் தர்யில் தவழ்நது 
த்சல்லவும்.

5. கடடடததிலிருநது தவளிகயறும் 
்குதிரயத ததரிநதுதகராள்ளவும்.

6. தீ அரணப்ரான், தீ அ்ராயச்சஙகு 
இருக்குமிடம் மறறும் தவளிகயறும் 
வழி க்ரான்றவறரறத ததரிநது 
ரவததிருக்ககவணடும்.

தீவிேததின்போது ்ெயயபவணடிய்வ:
1. அரமதியராக இருக்கவும். 
2. அருகில் உள்ள தீ அ்ராயச்சஙகுப 

த்ராததராரன அழுததவும் அல்லது 
112 ஐ அரழக்கவும்.

3. அவர்களுக்கு உஙகளின் த்யர்யும் 
நீஙகள் இருக்குமிடதரதயும் ததரிவிதது 
நீஙகள் என்ன த்சயயகவணடும் எனக் 
கராவலர் கூறும்வர் ததராடர்நது 
இரணபபில் இருக்கவும்.

4. கடடடதரதவிடடு உடனடியராக 
தவளிகயறவும்.

5. மறறவர்கரளயும் உடனடியராக 
தவளிகயறச த்சரால்லவும்.

6. தீவி்ததின்க்ராது ஓடராமல் நடநது 
தவளிகயறும் ்குதிக்குச த்சல்லவும்.

7. மின்தூக்கிகள் ்ழுதரடநதிருக்கலராம் 
எனகவ அரதப ்யன்்டுததக்கூடராது.

உயர் சிநத்்ன வி்னா!
உஙகள் வீடடிறகு அருகில் உள்ள ம்ஙகளின் 
கிரளகரள 3 மீடடர் உய்ததிறகுக் கீகழ 
தவடடகவணடும். ஏன்?

ேயிற்சி  
I. ெரியா்ன வி்ட்யத 
பதர்ந்தடுதது எழுதவும். 
1. கீழ்க்கராண்னவறறில் 

ஒன்று க்ரிடர்ப 
த்ராருததமடடில் முதன்ரம மீடபு குழு 
இல்ரல. 

 அ) கராவலர்கள் 
 ஆ) தீயரணபபுப ்ரடயினர்  
 இ) கராபபீடடு முகவர்கள் 
 ஈ) அவ்ச் மருததுவக் குழு 

2. ‘விழு! மூடிக்தகராள்! பிடிததுதகராள்! என்்து 
எதறகரான ஒததிரக?

  அ) தீ  ஆ) நிலநடுக்கம் 
 இ) சுனராமி  ஈ) கலவ்ம் 

3. தீவி்தது ஏற்டும்க்ராது நீஙகள் அரழக்கும் 
எண.

 அ) 114  ஆ) 112  இ) 115 ஈ) 118

4. கீழ்க்கராணும் த்சராறதறராடர்களில் எது தவறு?
 அ)  தீ வி்ததிலிருநது தபபிக்க “ நில்! விழு! 

உருள்!
 ஆ)  விழு! மூடிக்தகராள்! பிடிததுக்தகராள்! 

என்்து நிலநடுக்க தயரார் நிரல.

்ெயல்ோடு
தீ விேதது ஒததி்க!
தீ வி்ததிலிருநது தபபிக்க நில்! விழு! உருள்! 
எனச ்சததமராக அறிவுறுததவும். உஙகள் 
ஆரடயில் தீபபிடிததரால் ஓடராமல் தர்யில் 
்டுதது உருணடு தீ ் ்வுவரதத தடுக்கலராம்.

 அருஞ்ொற்்ோருள் 
Riot: - கலவ்ம் 
Lair: - குரக 
Unscathed: - கராயப்டராமல். 
Cataclysms: - க்ரிடர் 
Rehabilitation: - புனர்வராழ்வு 
Mitigation: - தணிததல் 
Inquisitive: - அறிநதுதகராள்ளும் ஆர்வம்.
Predicament: - இக்கடடரான நிரல.
Hostility: - விக்ராதம்.
Hazard: - இரடயூறு.
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 இ)  “கடல் நீர் பின்வராஙகிச த்சன்றரால் 
நீஙகள் உய்மரான ்குதிகரள கநராக்கி 
ஓடுஙகள்” என்்து 
தவள்ளபத்ருக்குக்கரான தயரார்நிரல.

 ஈ)  துப்ராக்கி சுடும் ்சததம் ககடடரால் தர்யில் 
கிரடமடடமராகப ்டுததுக்தகராணடு 
தரலரயயும் கழுதரதயும் 
மூடிக்தகராள்ளவும்.

5. கீழ்க்கராணும் த்சராறதறராடர்களில் எது 
நிலநடுக்கதரத எதிர்தகராள்வகதராடு 
ததராடர்புரடயது?

 அ)  “கராவல் துரற மறறும் ்ராதுகராபபுப 
்ரடயினர் ்ராதுகராபபுப ்ணியில் 
ஈடு்டடிருக்கும் ்குதிகளுக்குச 
த்சல்லகவணடராம். 

 ஆ)  “கடல் மடடததிலிருநது உஙகள் ததரு 
எவவளவு உய்ததில் உள்ளது மறறும் 
கடகலரா்ததிலிருநது எவவளவு 
தூ்ததில் அரமநதுள்ளது எனத 
ததரிநதுதகராள்ளவும். 

 இ)  “கணணராடிச ்சன்னல், தவளிக்கதவுகள், 
சுவர் மறறும் எளிதில் விழக்கூடிய 
ததராஙகும் மின்விளக்குகள் மறறும் 
ம்ச்சராமரான்கள் க்ரான்றவறறிலிருநது 
விலகியிருக்கவும். 

 ஈ)  “கதரவத திறப்தறகு முன்பு புறஙரகயரால் 
கதரவத ததராடடு தவப்மராக உணர்நதரால் 
கதரவத திறக்ககவணடராம்.

II. குறுகிய வி்டயளி  
1. க்ரிடர் முதன்ரம மீடபுக் குழு என்்வர் 

யராவர்?
2. க்ரிடர் கமலராணரம சுழறசியின் நரான்கு 

நிரலகள் யராரவ?
3. ஜப்ரானில் மிக அதிக அடர்ததியில் நிலநடுக்க 

வரல கராணப்டடராலும் இநகதராகனசியராவில் 
தரான் மிக அதிக அளவில் நிலநடுக்கஙகள் 
ஏற்டுகின்றன. ஏன்?

4. இநதியராவில் ஒவதவராருநராளும் எததரன 
ஆணகள் த்ணகள் தீவி்ததினரால் 
இறக்கின்றனர்?

5. சுனராமிக்குப பிறகு என்ன த்சயயகவணடும்?

III. குறுகிய வி்டயளி 
1. ஆழிப க்்ரலரயப ்றறிச சிறுகுறிபபு 

வர்க.
2. நிலநடுக்கததின்க்ராது கடடடததிறகுள் 

இருநதரால் நீஙகள் என்ன த்சயவீர்கள்?
3. ஆழிப க்்ரலரய எவவராறு 

எதிர்தகராள்வராய?
4. கலவ்ததின்க்ராது வராகனததில் சிக்கிக் 

தகராணடரால் நீஙகள் என்ன 
த்சயயகவணடும்?

5. தீவி்ததின்க்ராது என்ன த்சயயகவணடும் 
என மூன்று வராக்கியஙகளில் எழுது.

IV. விரிவா்ன வி்டயளி 
கீழ்க்கராணும் ்டஙகரளப்ரார்தது 
தகராடுக்கப்டடுள்ள வினராக்களுக்கு விரடயளி 
1. நிலநடுக்கததின்க்ராது கமர்சக்கு அடியில் 

அமர்நது ஒரு ரகயரால் தரலரய 
மூடிக்தகராணடு மறதறராரு ரகயரால் 
கமர்சயின் கராரலபபிடிததுக்தகராள்ள 
கவணடும் என்்து ஏன்?

2. நிலநடுக்கததின்க்ராது ்டிக்கடரடப 
்யன்்டுததி தவளிகயறகவணடும் 
மின்தூகிக்கரளப ்யன்்டுததக் கூடராது. 
ஏன்?

3. நிலநடுக்கம் ஏற்டும்க்ராது நீஙகள் 
ஒருகவரள எநத ம்ச்சராமரான்களும் 
இல்லராத அரறயில் இருநதரால் எவவராறு 
உஙகரளத தறகராததுக் தகராள்வீர்கள்?

4. நிலநடுக்கததின்க்ராது கணணராடிச 
சில்லுகளுடன் கூடிய கடடடஙகளிலிருநது 
விலகியிருக்ககவணடும். ஏன்?
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 பேற்பகாள் நூல்கள்

1. Disaster management Module, TNSCERT.
2. NDMA.
3. Wikipedia

 ்ெயல்ோடுகள் 

1. தீ வி்ததிறகரான ஒததிரக ்யிறசி
2. நில நடுக்கததிறகரான ஒததிரக ்யிறசி

அ. ேமைச�� அ��� அம���ெகா�
ஆ. தைலைய ைகயா� 	�ெகா�
இ . ேமைச�� காைல �����ெகா�

இ ஆஅ

��க� உ��யான 
க�டட��� உ�ேள 
இ� தா�, அ�கேய 
த�����க�

����� பய�ப��த 
ேவ�டா�

ப��க��க� வ�யாக 
�ற தெவ�ைய அைடய 
ேவ���

அைம�யான 
�ைற��, ேதைவயான 
நடவ��ைககைள எ��க 
ேவ���

ெவ�ேய�� இட���� 
�ைர � ெச�லா��க�, 
வ�ைச�� ெவ�ேயற��

க�டட� உ��ய�றதாக 
இ� தா� பா�கா�பாக 
ம��� ேவகமாக 
ெவ�ேயற��

�� இைண��க�, �� க�ப�க�, 
�வ�க�, தவறான �ர�க�, ைக��� 
�வ�க� ம��� �ற ஆப�ைத 
�ைலைய���� இட�க�� 
இ� � �ல�� ெச�ல��. 
இ�ைலையெய�றா� ஆப��� 
மா���ெகா�ேவா�.

க�ணா� �வ�க� உ�ள 
இட�க�� இ� � �ல�� 
ெச���க�

வாகன�கைள 
ஓ���ெகா�� இ� தா� 
சாைலைய ��� �ல� 
வாகன�ைத ¢��த��

பால�க� ம��� 
ேம�பால�கைள அ�சமய��� 
கட�க �ய�£ ெச¤யா��க�

Book 1.indb   125 11-12-2018   22:00:51



குடிமையியல்

ஒன்பதாம் வகுப்பு
மூன்ாம் ்பருவம்
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127 அரசொஙகஙகளின் வ்ககள்   1

ஒரு அரொஙகத்தின் முககிய நிறு்னம் 
அரசு ஆகும். இது அரசியல் மற்றும் நிர்ாக 
குழுககமைச் ொரந்த ்பல உறுப்பினரகமை 
உள்ைைககியதாகும்.  மககளுககான  
ச்பாதுநலன் ொரந்த அரசின் சகாள்மககமைப் 
பிரதிநிதித்து்ப் ்படுத்து்தற்கும் 
செயல்்படுத்து்தற்குமான கருவியாக இது 
திகழ்கிறைது. அரசு ஓர மாநிலத்தின் விருப்்பத்மத 
உணரந்து அதமன ச்ளிப்்படுத்தும் விதமாக 
திடைஙகமை அமமககிறைது. இந்திய 
அரசியலமமப்பு மற்றும் ெடைஙகளுககு 

உட்படை ெடைமன்றை, நிர்ாக மற்றும் 
நீதித்துமறை அதிகாரஙகமை அரசு 
செயல்்படுத்துகிறைது. அரொஙகத்தின் 
உறுப்புகைாகச் ெடைமன்றைம், நிர்ாகத் துமறை 
மற்றும் நீதித்துமறை அமமந்துள்ைன.  
இவ்வுறுப்புகள் அரசின் செயல்்பாடுகமை 
நமைமுமறைப்்படுத்துகின்றைன. ஒற்மறை 
ஆடசிமுமறை, கூடைாடசி ஆடசி முமறை, 
நாைாளுமன்றை ஆடசிமுமறை மற்றும் ஜனாதி்பதி 
ஆடசி முமறை என ்மகப்்படுத்தப்்படுகின்றைன.

அரசொஙகஙகளின் வ்ககள்1
அலகு

 அரசாஙகஙகைின	வலககலை	அறிதல்
 அரசாஙகஙகைின	பல்ேவறு	அலமப்புகலைப்	புாிந்து	

ககாள்ளுதல்
 பல்ேவறு	அரசாஙக	அலமப்புகைின	நிலற,	�லறகலைக	கற்றல்
 ஒற்லறயாட்சி,	�ட்டாட்சி,	அதிபர்	மககைாட்சி	மற்றும்	

நாடாளுமனற	ஆட்சி	ஆகியவற்றின	ேவறுபா�கலைப்	புாிந்து	
ககாள்ளுதல்

கறறைல் யநொக்கஙகள் 
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மத்திய அரசு அதிகாரம் மிககதாகும். நிர்ாக 
அமமப்புகள் மத்திய அரசினால் ஒப்்பமைககப்்படை 
அதிகாரஙகமை மடடுமம செயல்்படுத்தும்.

இஙகிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜப்்பான், மற்றும் 
இலஙமக ஆகியம் ஒற்மறை ஆடசி 
முமறைககான உதாரணஙகைாகும். 

அரசு என்னும் ்பதம், ்பமைய பிசரஞ்சு 
்ாரத்மதயான க்ரனர (governer) 

ப�ொருள்

ஒரு அரசின் நிர்ாக செயல்்பாடுகமை 
அரொஙகம் குறிககிறைது. அரசு என்்பது, 
ச்பாதுமககள் ொரந்த, ச்பரு நிறு்னஙகள் மதம் 
ொரந்த கல்வி மற்றும் பிறை குழுககளுககு 
ெடைஙகள் இயற்றி அ்ற்மறை 
நமைமுமறைப்்படுத்தும் அதிகாரம் ்பமைத்த ஓர 
அமமப்்பாகும்.

ஒற்றை ஆட்சி மு்றை

ஒற்மறை ஆடசி முமறை என்்பது 
இமறையாணமம மிகக ஓர அரசு ஒமர 
நிறு்னமாக இருந்து ஆடசி செய்தாகும். 

மிகவும் �ழ்ையொன அரசொஙகம் எது?
ஐககிய ம்பரரசு காணப்்படை முடியாடசி 
அமமப்ம்ப மிகவும் ்பைமமயான 
அரொஙகம் ஆகும். முடியாடசியில் அரெமரா 
அல்லது மகாராணிமயா அரொஙகத்தின் 
தமல்ரா்ார. ஆஙகில முடியாடசி என்்பது 
அரசியலமமப்புககு உட்படை முடியாடசி 
ஆகும். அதா்து அரசின் தமலமமயாகம் 
இருந்தாலும் ெடைமியற்றும் ்ல்லமம 
மதரந்சதடுககப்்படை நாைாளுமன்றைத்திைமம 
உள்ைது.

என்்பதிலிருந்தும்  இயககு, ஆடசி செய, ்ழி 
நைத்து, ஆள் என்று ச்பாருள் தரும் லத்தீன் 
்ாரத்மதயான கு்பரனர (gubernare) 
என்்பதிலிருந்தும் ச்பறைப்்படைது.

ஒற்மறையாடசி முமறையில் அமனத்து 
அதிகாரஙகளும் ஒமர இைத்தில் 

அரசியல்ைப்பின் வ்ககள்

அரசைம���
 வைகக�

எ�த�ப�ட / எ�த�படாத அரசைம��


�டா�	 / ஒ�ைறயா�	

ெந�ழ� த�ைம�ைடய / ெந��� 
த�ைமய�ற
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மமயப்்படுத்தப்்படுகின்றைன.  ஆனால் கூடைாடசி 
அரசு முமறையில் அதிகாரமானது, மத்திய அரசு 
மற்றும் அதன் அமமப்புப் பிரிவுகளுககுள்ளும் 
்பகிரந்தளிககப்்படுகிறைது. ஒற்மறையாடசி முமறை 
அரசியலமமப்பிலும் அதிகாரப் ்பர்லாககம் 
இருககககூடும். ஆனாலும் அதமனக கூடைாடசி 
முமறை எனக சகாள்ைலாகாது.

ஒற்றை ஆட்சி  மு்றையின் 
நி்றைகள்
*  சிறு நாடுகளுககுப் ச்பாருத்தமானது
*  அதிகாரம் மற்றும் ச்பாறுப்புகளுககு 

இமையில் மமாதல்கள் இருப்்பதில்மல.
*  ஒற்மறை ஆடசி முமறை உைனடியாக 

முடிச்டுத்துத் துரிதமாகச் செயல்்படுகிறைது. 
*  ஒற்மறை ஆடசி குமறைந்த செலவுமையது.
*  அரசியலமமப்பு திருத்தஙகமை எளிதில் 

மமற்சகாள்ை இயலும். 
*  ஒற்றுமம, சீரான ெடைம், சகாள்மக மற்றும் 

நிர்ாகத்திமன உள்ைைககியது.

கு்றைகள்
* மிகப்ச்பரிய நாடுகளுககுப் ச்பாருத்தமற்றைது.
* மத்திய அரசு ்பலதரப்்படை பிரச்சிமனகமைச் 

ெமாளிகக ம்ணடியிருககும்.  அதனால் 
நிர்ாக தாமதஙகள் ஏற்்படும் ்ாயப்புகள் 
உள்ைன.

* மத்திய அரசு உள்ளூர பிரச்சிமனகள் 
ொரந்தும் உள்ளூர மககள் நலனிலும் 
உள்ளூர முயற்சிகளிலும் அககமறை  
காடைாது. 

* அதிகமான அதிகாரஙகள் குவிககப்்படு்தால் 
மத்திய அரசின் ெர்ாதிகாரத்திற்கு 
்ழி்குககவும் கூடும் .

இந்திய அரச்ைப்புச் சட்்டத்தில் ஒற்றை 
ஆட்சி மு்றை அம்சஙகள்
* ்பலமான  மத்திய அரசு
* மாநில அரசின் மீது மத்திய அரசின் ஆளுமம
* ஒற்மறை அரெமமப்பு
* அரசியலமமப்பின் சநகிழ்வுத்தன்மம.

* மாநிலஙகளின் ெமமற்றை பிரதிநிதித்து்ம்.
* அ்ெரகால ஏற்்பாடுகள்
* ஒற்மறைக குடியுரிமம
* ஒருஙகிமணககப்்படை ஒற்மறை நீதித்துமறை
* அகில இந்தியச் மெம்கள்
* ஆளுநரகள் மத்திய அரசினால் 

நியமிககப்்படுதல்.

கூட்்டொட்சி மு்றை ஆட்சி
மதசிய அரசுககும் பிராந்திய அரசுககும் 

இமையில் இருககும் உறைவின் 
அடிப்்பமையிமலமய ஒற்மறை ஆடசி முமறை 
என்றும் கூடைாடசி முமறை என்றும் அரசு 
்மகப்்படுத்தப்்படுகிறைது. 

அரசியலமமப்பு ெடைத்தின்்படி மதசிய 
அரசும் பிராந்திய அரசுகளும் தஙகைது 
அதிகாரஙகமைப் ்பகிரந்து அ்ர்ர 
எல்மலககு உட்படடு சுதந்திரமாகச் 
செயல்்படு்து கூடைாடசி முமறை ஆடசியாகும். 
ஐககிய அசமரிகக நாடுகள், சுவிடெரலாந்து 
ஆஸ்திமரலியா, கனைா, ரஷயா, பிமரசில், 
அரசஜன்டினா ஆகிய நாடுகள் கூடைாடசி 
முமறைமய சகாணைம். கூடைாடசி 
முமறையில் மதசிய அரமெ  மமய அரசு அல்லது 
மத்திய அரசு என்றும் பிராந்திய அரமெ மாநில 
அரசு அல்லது மாகாண அரசு என்றும் 
அமைககின்றைனர.

கூட்்டொட்சியின் நி்றைகள் 
* உள்ளூர சுய ஆடசி மற்றும் மதசிய 

ஒருமமப்்பாடடுககு இமைமய ெமரெம் 
ஏற்்படுத்துதல்

* மத்திய மாநில அரசுகளுககு இமையிலான 
அதிகாரப் ்பகிரவு,  நிர்ாகத் திறைன்கள் 
மமம்்பை ்ழி்குககிறைது.

* மிகப் ச்பரிய நாடுகள் மதான்று்தற்கு ்ழி 
செயகிறைது.

* அதிகாரம் ்பகிரந்து அளிககப் ்படு்தால் 
மத்திய அரசின் ெரதி்திகாரப் ம்பாகமகத் 
தடுககிறைது.

* மிகப்ச்பரிய நாடுகளுககுப் ச்பாருத்தமானது
* ச்பாருைாதார மற்றும் ்பண்பாடடு 

முன்மனற்றைஙகளுககு நன்மம அளிககிறைது.
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ஒற்றையொட்சி மு்றை ைறறும் கூட்்டொட்சி மு்றைகளுக்கு இ்்டயயயொன யவறு�ொடுகள்

ஒற்றைட்சி மு்றை கூட்்டொட்சி மு்றை
ஒமரசயாரு அரசு அல்லது துமணக குழுககள் இரணடு நிமலயில் அரொஙகம்

ச்பரும்்பாலும் ஒமர குடியுரிமம இரடமைக குடியுரிமம
துமணக குழுககள் தன்னிச்மெயாகச் செயல்்பை 

இயலாது
கூடைாடசியின் குழுககள் மத்திய அரசுககு 

உட்படைம்
அதிகாரப் ்பகிரவு இல்மல அதிகாரப் ்பகிரவு

மமயப்்படுத்தப்்படை அதிகாரம் அதிகாரப் ்பர்ல்

கூட்்டொட்சியின் கு்றைகள்
* ஒற்மறையாடசி முமறைமயாடு ஒப்பிடும்ம்பாது 

கூடைாடசி முமறை ்பலவீனமானது.
* கூடைாடசி முமறை அதிக செலவினம் 

சகாணைது.
* பிராந்திய ம்பாககுகள்தான் ச்பாது்ாக 

காணப்்படும்.
* நிர்ாகச் ெமநிமலயில் குமறை்பாடுகள்.
* மதசிய ஒருமமப்்பாடடிற்கு அச்சுறுத்தல்
* அதிகாரப் ்பகிரவில் மத்திய மாநில 

அரசுகளுககு இமைமய முரண்பாடு 
உரு்ாகிறைது.

* இரடமைக குடியுரிமம.
* மாறி்ரும் மதம்களுககு ஏற்்ப 

மாற்றி அமமகக இயலாது திைமான 
அரசியலமமப்பு.

* ச்ளியுறைவுக சகாள்மககளில் சில 
மநரஙகளில் மாநில அரசுகள் தமைகமை 
ஏற்்படுத்துகின்றைன.

இந்திய அரசியல்ைப்பில் கூட்்டொட்சி 
மு்றை அம்சஙகள்
* இரடமை அரொஙகம்
* எழுதப்்படை அரசியலமமப்பு
* அதிகாரப் ்பகிரவு
* அரசியல் அமமப்பின் உயர அதிகாரம்

நாடடின் உச்ெ்படெ ெடைமாக அரசியலமமப்புச் 
ெடைம் விைஙகுகிறைது.  மத்திய மாநில அரசுகைால் 
இயற்றைப்்படும் ெடைஙகள் அதன் விதிகளுககு 
உட்படடு அமமதல் ம்ணடும். 

* சநகிழும் தன்மமயற்றை அரசியல் அமமப்பு
* சுதந்திரமான நீதித்துமறை
* இரணடு அம் ஆடசி.

நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி மு்றை

நவீன மககைாடசி முமறைகமைப் 
நாைாளுமன்றைப் ஆடசி முமறை அதி்பர 
மககைாடசி முமறை என இரு்மககைாகப் 
பிரிககலாம்.  நிர்ாக மற்றும் ெடைமன்றை 
அமமப்புகளுககு இமைமய உள்ை சதாைரபின் 
தன்மமமயப் ச்பாறுத்து அரசுகள் இவ்விரு 
்மககைாகப் பிரிககப்்படுகின்றைன. 

நாைாளுமன்றை ஆடசி முமறையில் 
ெடைமன்றைத்தில் சகாள்மககள் மற்றும் 
செயல்களுககு நிர்ாகத்துமறை 
ச்பாறுப்ம்பற்கிறைது.  

நொடுகள் நொ்டொளுைன்றைஙகளின் 
ப�யரகள்

இஸ்மரல் சகசனஸட
சஜரமனி ்பந்சதஸ்ைாக

சைன்மாரக ம்பாகடிங
நாரம் ஸ்ைாரடிங

ஐககிய அசமரிகக 
நாடுகள் காஙகிரஸ்

நாைாளுமன்றை ஆடசிமுமறை அமமச்ெரம் 
அரொஙகம் அல்லது ச்பாறுப்பு அரொஙகம் 
அல்லது ச்ஸ்ட மினிஸ்ைர அரொஙக மாதிரி 
எனப் ்பல்ம்று ச்பயரகளில் அமைககப்்படுகிறைது. 
இவ்்மக ஆடசிமுமறை பிரிடைன், ஜப்்பான், 
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கனைா, இந்தியா ம்பான்றை நாடுகளில் 
காணப்்படுகிறைது.

நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி மு்றையின் 
அம்சஙகள்
* ச்பயரைவில் மற்றும் உணமமயான 

நிர்ாகிகள்
* ச்பரும்்பான்மம கடசி ஆடசி
* கூடடுப் ச்பாறுப்புணரவு
* இரடமை உறுப்பினர
* பிரதம மந்திரியின் தமலமம

நொ்டொளுைன்றை ஆட்சி மு்றை
நி்றைகள்
* ெடைமன்றைம் மற்றும் நிர்ாகத் துமறைககு 

இமையிலான இணககம்
* ச்பாறுப்்பான அரொஙகம்
* ெர்ாதிகாரத்மதத் தடுககிறைது
* ்பர்லான பிரதிநிதித்து்ம்

கு்றைகள்
* நிமலயற்றை அரொஙகம்
* சதாைரச்சியற்றை சகாள்மககள்
* அமமச்ெரம்யின் ெர்ாதிகாரம்
* அதிகாரஙகமைப் பிரிப்்பதில் உள்ை 

சிககல்கள்

அதி�ர ைக்கொளட்சி மு்றை

அதி்பர மககாைடசி முமறை என்்பது ெடை 
மன்றைத்திற்க ச்பாறுப்பில்லாததாகவும் 
நாைாளுமன்றைம் அற்றைதாகவும் நிமலத்த 
நிர்ாக அற்றைதாகவும் நிமலத்த நிர்ாக 
அமமப்பு உமையதாகவும் இருககும்.  அதிகாரப் 
்பகிரவு சகாள்மகயின் அடிப்்பமையில் 
அமமககப்்படை இவ்்ரசு முமறை அசமரிககா, 
பிமரசில், இரஷயா, இலஙமக ம்பான்றை 
நாடுகளில் நமை முமறையில் உள்ைது.  

பூ்டொனில் ஏற�ட்்ட வரலொறறு ைொறறைம்
மூன்றைாம் அரெர -  அ டி ம ம த் த ன த் ம த 

ஒழித்தார
நான்காம் அரெர –  கம்பீரமான 

்டைஙகமைத் துறைந்தார.
ஐந்தாம் அரெர -  குடியரசு மதரதகள் 

மற்றும் உள்ைாடசி  
மதரதல்கள்  

இந்த மாற்றைமானது ்பரம்்பமர மன்னராடசி 
முமறையிலிருந்து நாைாளுமன்றை மககைாடசி 
முமறைககு மாறு்தாகும்.  இ்ர தனது 34 
ஆணடுகால அரியமணமய துறைந்தார.  அ்ரது 
மகன் ்படைத்து இை்ரெர ஜிகமம மகெர 
நம்கிமயல் ்ாஙசுக (Jigme Khesar Nangyel 
Wanchuck) ஐந்தா்து மன்னர இமயமமலப் 
்பகுதியிலுள்ை இந்த சிறிய முடியரசின் 
தமல்ரானார. இப்ம்பாது பூடைான் ஒரு 
நாைாளுமன்றை மககைாடசி நாைாகும்,  அரெர 
பூடைானின் அரெமமப்பின்்படி மன்னராக 
உள்ைார.

ஏப்ரல் புரட்சி ைறறும் யந�ொளத்தில் 
ைக்களொட்சி

ஏப்ரல் 2006ல் மந்பாைத்தின் துடிப்்பான, 
ஜனநாயகம் ொரந்த மககள் ெமூக இயககத்தின் 
தமல்ரகள் ‘ஏழு கடசிகள் கூடைமமப்பின்’ 
ொரபில் மககளுககு அமைப்பு விடுத்தனர 
(Seven Party Alliance).  தமலநகர 
காத்மணடுவின் சுற்றுச் ொமலயின் சநடுகிலும் 
ஏழு இைஙகளில் ்பத்து இலடெம் மககள் ்பஙகு 
ச்பறுமாறு ஓர ஆரப்்பாடைத்திற்கு அமைப்பு 
விடுத்தனர. இந்த இமாலய அரசின் 
எமதச்ெதிகார ஆடசிககு முற்றுப்புள்ளி ம்த்து, 
மககைாடசிககுப் புத்துயிர அளிககப் 
்பல்லாயிரககணககான குடிமககள் மகாரினர. 
முன் எப்ம்பாதுமில்லாத இது ம்பான்றை ஒரு 
நிகழ்வினால் அரெர ஞாமனந்திராவின் 
முடியாடசி முடிவு ச்பற்று, மககைாடசிககு 
்ழி்குத்தது.

இரு மகலிச்சித்திரஙகளின் கமத

நன்றி: தி இந்து – 31.12.2007 மகலிச்சித்திரம்: சுமரந்திரா

பூ்டொனில் ஏற�ட்்ட வரலொறறு ைொறறைம்

நன்றி: தி இந்து – 3.11.2008 
மகலிச்சித்திரம்: மகஷவ்
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அதி�ர ைக்களொட்சியின் அம்சஙகள்
அசமரிகக அதி்பர மாகாணம் மற்றும் 

அரசின் தமல்ராகத் திகழ்கிறைார. அரசின் 
தமல்ர என்்பது ஒரு ச்பயரைவிற்கான 
்பதவியாகும். அரொஙகத்தின் தமல்ராக 
நிர்ாக அமமப்புகளுககு தமலமமதாஙகி 
்ழிநைத்துகிறைார.

அசமரிகக அதி்பர ் ாககாைர மன்றைத்தினால் 
நான்காணடுகளுகசகாரு முமறை 
மதரந்சதடுககப்்படுகிறைார. ஒரு கடுமமயான 
அரசியலமமப்புச் ெடைத்திற்கான குற்றைச்ொடடு 
இருந்தால மடடுமம நாைாளுமன்றைத்தால் ்பதவி 
இறைககம் செயய முடியும்.

அதி்பர அமமச்ெரம்யின் உதவிமயாடு 
ஆடசிபுரிகிறைார  அல்லது அமமச்ெரம்மயக 
"கிச்ென் மகபினட" என்று அமைககிறைாரகள். 
இது மதரந்சதடுககப்்பைாத துமறைொரந்த 
செயலரகமைக சகாணை சிறு ஆமலாெமனக 
அமமப்பு ஆகும். அதி்பரால் மதரந்சதடுககப்்படடு 
நியமனம் செயயப்்படும் இ்ரகள் அதி்பருககு 
மடடுமம கைமமப்்படை்ரகைாகவும் 
எந்தமநரத்திலும் ்பதவியிறைககம் 
செயயப்்படு்தற்கு உட்படை்ரகைாகவும் 
இருப்்பாரகள். 

மகா ெம்பயின் (காஙகிரஸ்) 
செயல்்பாடுகளுககு அதி்பரும் அ்ரது 
செயலாைரகளும் ச்பாறுப்ம்பற்க மாடைாரகள். 
மகா ெம்பயில் இ்ரகள் உறுப்பினராகவும் 
இருப்்பதில்மல கூடைஙகளில் கலந்து 
சகாள்்தும் இல்மல. 

மகா  ெம்பயின் கீைம்யான 
பிரதிநிதிகளின் அம்மய அதி்பரால் 
கமலகக இயலாது. 

அதிகாரஙகமைப் பிரிககும் மகாட்பாடு 
அடிப்்பமையிமலமய அசமரிகக அதி்பர முமறை 
விைஙகுகிறைது. அரசின் ெடைமன்றை, 
நிர்ாகத்துமறை மற்றும் நீதித்துமறை 

அதிகாரஙகள் மூன்றும் தனியாக பிரிககப்்படடு 
சுதந்திரமாக இயஙகும் அமமப்புகைாகும். 

அதி�ர ைக்களொட்சி ஆட்சி மு்றை
நி்றைகள்
* ஜனநாயகமானது
* அதி்பரின் முமறையான கடடுப்்பாடு
* முடிச்டுத்தமல மமம்்படுத்துதல்
* மாகாண அரொஙகம்.
கு்றைகள்
* ெர்ாதிகாரமாகச் சிமதயும் ்ாயப்பு
* நிர்ாக மற்றும் ெடைமன்றைத்திற்கு 

இமையிலான இணககமற்றை உறைவு
* ெடைமன்றைம் மற்றும் நிர்ாகக குழுவுககு 

இமையிலான நல்லுறைவின்மம

ஆட்சியின் கருத்்த்ைவு
அரசொஙகத்திலிருந்து ஆட்சிக்கு

நல்ல அரசு என்்பது ச்பாது வி்காரஙகமையும் 
ச்பாது ்ைஙகமையும் ச்பாது நிறு்னஙகள் 
்பயன்்படுத்தும் விதத்மதக குறிப்்பதாக ெர்மதெ 
்ைரச்சி இலககியத்தில் தனித்து்மிகக ஒரு 
சொல்லாகப் ்பயன்்படுத்தப்்படுகிறைது. ஆடசி 
என்்பது  முடிவுகள் எடுககும் செயல்முமறை மற்றும் 
முடிவுகமைச் செயல்்படுத்தும் முமறைகமைக 
குறிப்்பதாகும்.

அரசு மற்றும் ஆடசி என்்பது ஒரு நிறு்னம், 
அமமப்பு அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் மீது 
அதிகாரத்மதப் ்பயன்்படுத்தும் இமணச்சொற்கள் 
ஆகும்.
நல் ஆட்சியின் �ண்புகள்
* ்பஙமகற்பு 
* ெடைத்தின் ஆடசி
* ச்ளிப்்பமைத்தன்மம 
* விமர்ான மநரமமறையான விமனயாற்றைல்
* கருத்சதாற்றுமம
* ெமத்து்ம் 
* திறைமம மற்றும் செயல்திறைன்
* ச்பாறுப்புமைமம
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அதி�ர ைக்களொட்சி மு்றை நொ்டொளுைன்றைஆட்சி மு்றை
குடியரசுத்தமல்ர மககைால் 
மநரடியாகத் மதரந்சதடுககப்்படுகிறைாரகள்

ச்பரும்்பான்மம ச்பற்றை கடசியின் தமல்ர பிரதம 
மந்திரியா்ார

அதி்பமர அதிகாரம் ்பமைத்த்ர மத்திய ெடைமன்றைம் அதிகாரம் ்பமைத்தது
அதிகாரப் பிரிவிமன அதிகாரப் பிரிவிமன மமயப்்படுத்தப் ்பைாமல் இருப்்பது
சுதந்திரமாகச் செயல்்படும் பிரிவுகள் தனித்தனியான ொரபுமைய செயல்்பாடுகமைக 

சகாணை பிரிவுகள்
மாகாணத்தின் தமல்ர அதி்பர ஆ்ார அரசின் தமல்ர – குடியரசுத் தமல்ர
அரொஙகத்தின் தமல்ரும் அதி்பமர அரொஙகத்தின் தமல்ர - பிரதம அமமச்ெர
தனிந்பர தமலமம கூடடுத் தமலமம
மகா ெம்பயின் செயல்களுககு அதி்பர 
ச்பாறுப்ம்ப ஏற்க மாடைார.

கூடடு மற்றும் தனித்தனியான ச்பாறுப்புகள்.

நொ்டொளுைன்றை ைறறும் அதி�ர ைக்களொட்சி இ்்டயிலொன யவறு�ொடுகள்

இந்திய ைத்திய, ைொநில அரசுகளுக்கு இ்்டயய உள்ள உறைவு
இந்திய நாடு,  இந்திய அரசியலமமப்பில் குறிப்பிைப்்படடுள்ை ்ழி முமறைகளுககு உட்படடு 

மத்திய, மாநில அரசுகளுககிமைமய அதிரஙகமை ்பகிரந்து சகாள்ளும்  மாநிலஙகளின் கூடைமமப்பு 
ஆகும். மத்திய மாநில அரசுகளுககு இமைமய அதிகாரஙகள் ்பகிரந்து சகாள்ைப் ்படைாலும் அமனத்து 
வி்காரஙகளிலும் முடிச்டுப்்பது மத்திய அரமெ ஆகும். மத்திய மாநில அரசுகளுககு இமைமயயான 
உறைவு என்்பது:
 1. ெடை மன்றை உறைவுகள் (பிரிவுகள் 245 முதல் 255 ்மர)
 2. நிர்ாக  உறைவுகள் (பிரிவுகள் 256 முதல் 263 ்மர)
 3. நிதி உறைவுகள் (பிரிவுகள் 268 முதல் 294 ்மர)

மத்திய மாநில அரசுகள் ெடைஙகள் இயற்றும் அதிகாரம் ்பமைத்தம்.  ஆனாலும் அதிகாரஙகள் 
ம்று்படுகின்றைன. சில குறிப்பிடை துமறைகளுககு ெடைமியற்றும் அதிகாரம் மத்திய அரொஙகத்திைம் 
உள்ைது.  இத்துமறைகள் மத்தியப் ்படடியலில் இைம் ச்பற்றுள்ைன.  சில துமறைகளுககு ெடைமியற்றும் 
அதிகாரம் மாநில அரொஙகத்திற்கு உள்ைது.  அத்துமறைகளுககான ெடைஙகமை அந்தந்த மாநில 
அரசுகமை இயற்றிக சகாள்ளும்.   இம் மாநிலப்்படடியல் எனப்்படுகிறைது.  சில துமறைகளுககு மத்திய 
அரசும் மாநில அரசும் ெடைம் இயற்றும் அதிகாரம் ச்பற்றுள்ைன.  இம் ச்பாதுப்்படடியல் எனப்்படுகிறைது.
ைத்திய �ட்டியல்

மத்தியப் ்படடியலில் 100 துமறைகள் உள்ைைஙகியுள்ைது . ச்ளியுறைவுத் துமறைகள், ்பாதுகாப்பு, 
ஆயுதப்்பமைகள், சதாமலசதாைரபு, த்பால் மற்றும் தந்தி, மாநிலஙகளுககிமையிலான வியா்பாரம் 
மற்றும் ்ணிகம்.
 ைொநிலப் �ட்டியல் 

மாநிலப் ்படடியல் 61 துமறைகமைக சகாணடுள்ைது. மாநிலத்தின் ச்பாது ஒழுஙகு, கா்ல் 
துமறை, நீதித்துமறை நிர்ாகம், சிமறைத்துமறை, உள்ைாடசி அமமப்புகள்,  வி்ொயம் ம்பான்றைம்.
ப�ொதுப் �ட்டியல்

ச்பாதுப்்படடியல் 52 துமறைகைாக உள்ைன.   குற்றைவியல் மற்றும் சிவில் நமைமுமறைகள், 
திருமணம் மற்றும் வி்ாகரத்து, ச்பாருைாதாரம் மற்றும் சிறைப்புத் திடைமிைல், செயதித்தாள், புத்தகஙகள் 
மற்றும் அச்ெகஙகள், மககள் சதாமக கடடுப்்பாடு ஆகியன.
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மீள்�ொர்வ
• அரொஙகம் என்்பது அரசின் செயல்்பாடுகமைச் செயல்்படுத்தும் அமமப்்பாகும்.
• ெடைமன்றைம், நிர்ாகம், நீதித்துமறை ம்பான்றைம் அரசின் உறுப்பு அமமப்்பாகும்.
• ஒற்மறை ஆடசி முமறை, கூடைாடசி ஆடசி முமறை, நாைாளுமன்றை ஆடசி முமறை மற்றும் அதி்பர ஆடசிமுமறை 

ம்பான்றைம் முககிய அரொஙக அமமப்புகைாகும்.
• இந்தியாவில் நாைாளுமன்றை ஆடசி முமறை நமைமுமறைப்்படுத்தப்்படுகிறைது.
• முடிச்டுத்தல் மற்றும் அ்ற்மறை நமைமுமறைப்்படுத்தும் செயல்முமறைமய ஆடசி எனப்்படுகிறைது. 

சமாத்த மதசிய மகிழ்ச்சி என்்பது  தற்ம்பாது ்ைரந்து 
்ரும் ஓர தத்து்மாகும். இது ஒரு குறிப்பிடைநாடடில் 
உள்ை சமாத்த மகிழ்ச்சிமயக குறிககும் ஒரு குறியீடு 
ஆகும். பூடைான் அரசின் அரெமமப்பில் இைம் 
ச்பற்றுள்ை இககருத்து ஜுமல 18, 2008ல் 
நமைமுமறைப்்படுத்தப்்படைது. 

சமாத்த மதசிய மகிழ்ச்சி என்னும் ்பதத்மதப் 
பூடைானின் நான்காம் அரெரான ஜிகமம சிஙகிமய 
்ான்சுக அ்ரகைால் 1970 இல் உரு்ாககப்்படைது. 

சமாத்த மதசிய மகிழ்ச்சி நிமலயான மற்றும் ெமமான 
ெமூக ச்பாருைாதார ் ைரச்சி, சுற்றுச்சூைல் ்பாதுகாப்பு,  
மற்றும் ஊககுவிப்பு, ்பண்பாடு மற்றும் நல்ல ஆடசி 
ஆகிய்ற்மறை மமயக கருத்தாகக சகாணடுள்ைது.

இயற்மக மற்றும் ்பாரம்்பரிய 
மதிப்புகளுககிமைமய இமெம் ்லியுறுத்தும் 
்மகயில் மககளிமைமய கூடடு மகிழ்ச்சிமய 
ஏற்்படுத்து்து அரசின் இலககாக இருகக 
ம்ணடும்.

க்லச்பசொறகள்
அரசு - மககமை ஆடசி செயயும் ஓர அமமப்பு
குடியுரிமம - எந்த ஒரு நாடடிலும் 
்ாழ்்தற்கான உரிமம

பிராந்தியம் - மாகாணம் அல்லது மாநிலம்
ெர்ாதிகாரம் -அதிகாரஙகள் அமனத்தும் 
ஓரிைத்தில் குவிககப் ்படுதல்
நிர்ாகத்துமறை - ெடைஙகமை 
செயல்்படுத்து்தற்கான ஓர அமமப்பு.

பைொத்்த ய்தசிய ைகிழ்ச்சி (Gross National Happiness GNH)

�யிறசிகள்
I. யகொடிட்்டஇ்டஙக்ள நிரப்புக.
1. _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ ஆ கி ய ம ் 

ஒற்மறை ஆடசி முமறைககான 
உதாரணஙகைாகும்.

2. ்பாராளுமன்றை ஆடசி முமறை________
என்றும் அமைககப்்படுகின்றைது.

3. ்பாராளுமன்றை ஆடசிமுமறையில் ச்பரும்்பான்மம 
ச்பற்றை கடசியின் தமல்ர________ஆ்ர.

II. யகொடிட்்ட இ்டஙக்ள நிரப்புக.
எண நாடுகள் நாைாளுமன்றைத்தின் 

ச்பயர
1. அசமரிகக 

ஐககிய 
நாடுகள்

________

2. நாரம் ________
3. ________ ஃம்பாகடிங

III. யவறுப்�டுத்துக:
1. ஒற்மறையாடசி முமறை 

மற்றும கூடைாடசி முமறை.
2. நாைாளுமன்றை ஆடசிமுமறை 

மற்றைம் அதி்பர மககைாடசி.
IV. சுருக்கைொக வி்்டயளி:
1. மந்பாை மககைாடசி
2. ஒற்மறையாடசி முமறை
V. கீழ்க்கண்்ட வினொக்களுக்கு வி்்டயளி:
1. அரெமமப்பின் ்மககமைப் ்படடியலிடுக.
2. கூடைாடசி முமறையின் நிமறைகள் யாம்?
3. ஒற்மறையாடசி முமறைககும் கூடைாடசி 

முமறைககும் இமைமய உள்ை ம்று்பாடுகமறை 
எழுதுக.

VI. விரிவொன வி்்டயளி:
1. ஒற்மறையாடசி முமறையின் நிமறைகமை வி்ரி.
2. அதி்பர மககைாடசி முமறை ்பற்றிக குறிப்பு 

்மரக. மமலும் அதி்பர மககைாடசி  
முமறைககும் நாைாளுமன்றை மககைாடசி 
முமறைககும் உள்ை ம்று்பாடடிமன எழுதுக.
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அலகு

�	இந்தியாவின் விடுதலலக்கு முன்பும், பின்பும் உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் வ்ர்ச்சியிலைப் பற்றி புரிந்து ககாள்ல்

�	ஊரக ைற்றும் நகர்ப்புற உள்ாட்சி அலைப்புகல்ப் பற்றி அறிந்து 
ககாள்ல்

�	இந்தியாவில் பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பின் இயல்பு ைற்றும் அதன் க்யல்பாடுகள 
குறித்து கற்றல்

�	1992ஆம் ஆண்டு அரசியலலைப்பு திருத்தச் ் ட்்டஙகள 73 ைற்றும் 74 ஆகியவற்லறப் 
பற்றிப் புரிந்து ககாள்ல்

�	தமிழநாட்டில் உள்ாட்சி அலைப்புகள ததான்றிய வரலாறு பற்றியும் அவற்றின் 
வ்ர்ச்சி குறித்தும் அறிந்து ககாள்ல்

கற்றல் ந�ளாககஙகள 

உள்ளாட்சி அமைப்பு - வி்ககம்

ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு கிராைம், சிறிய 
நகரம் அல்லது ைாநகரம் தபான்ற சிறிய 

்மூகத்திலை நிர்வாகம் க்ய்யும் அலைப்புகத் 
உள்ாட்சி அலைப்புகள எைப்படுகின்றை. 
உள்ாட்சி அலைப்புகள ைக்களுக்கு 
கநருக்கைாகவும், அன்றா்டத் ததலவகல்ப் 

Book 1.indb   135 11-12-2018   22:02:41



1362   உள்ளாட்சி அமைப்புகள

பூர்த்தி க்ய்யும் விதைாகவும், அடிைட்்டத்திலிருந்து 
க்யல்படுகின்றை. உள்ாட்சி அலைப்பின் 
உறுப்பிைர்கள உளளூர் ைக்க்ால் 
ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். இவவலைப்புகள 
உளளூர் ததலவகல் தைலாண்லை 
க்ய்கின்றை. உள்ாட்சி அலைப்புகள உளளூர் 
்மூகத்திற்குப் பணியாற்றுவது்டன், தன்ைாட்சிக் 
குடியரசுக்கும் கருவியாகச் க்யல்படுகின்றை. 

வரலளாறறுப் பின்னணி
உள்ாட்சி அலைப்பு இந்தியாவில் 

கதான்றுகதாட்டு காணப்படும் கருத்துரு ஆகும். 
இது பிற்காலச் த்ாழர்கள அல்லது தஞல் 
த்ாழப்தபரரசு காலத்தில் உச்்நிலலலய 
அல்டந்தது. கை்ரியப் தபரரசு காலத்திலும் 
உள்ாட்சி அலைப்புகல்ப் பற்றிய ஆவணக் 
குறிப்புகள உள்ை. பண்ல்டய இந்தியா 
முழுவதும் உள்ாட்சி அலைப்புகள பல் தவறுபட்்ட 
அம்்ஙகளு்டன் காணப்பட்்டை. 
இல்டக்காலத்தில் நிலபிரபுவத்துவத்தின் 
முலறயின் தாக்கத்தால், உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் முக்கியத்துவம் குலறந்தது. 
ரிப்பன் பிரபுவின் 1882ஆம் ஆண்டு 
தீர்ைாைத்தின்படி, தைற்கத்திய நாடுகளின் 
ைக்க்ாட்சி முலறயின் அடிப்பல்டயில் 19ஆம் 
நூற்றாண்டின் கால் இறுதியில் இவவலைப்புகள 
இந்தியாவில் புத்துயிர் கபற்றை. நவீை 
உள்ாட்சி அலைப்புகளுக்கு அடித்த்மிட்்டதால் 
ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்ாட்சி அலைப்புகளின் தந்லத’ 
எை அலழக்கப்படுகிறார்.

1935 இந்திய அரசு ்ட்்டம், 
ைாகாணஙகளில் தன்ைாட்சிலய அறிமுகப்
படுத்தியது. இச்்ட்்டம் 1937இல் நல்டமுலறக்கு 
வந்தது. காஙகிரஸ் ஆட்சி அலைத்த 
ைாகாணஙகளில், ஊரக வ்ர்ச்சிக்குச் சிறப்பு 
கவைம் அளிக்கப்பட்்டது. பஞ்ாயத்து ராஜ் 
அலைப்புகள கிராைஙகளிலிருந்து நகரஙகள 
வலர கட்்டலைக்கப்ப்ட தவண்டும் என்பது 
காந்தியடிகளின் திட்்டஙகளின் ஒரு முக்கியக் 
கூறாக இருந்தது.

இந்திய விடுதலலக்குப் பின்பு, இந்திய 
அர்லைப்பிலை உருவாக்கியவர்கள 
காந்தியடிகளின் கிராை தன்ைாட்சிக் 

ரிப்்பன பிரபு
1 8 8 2 ஆ ம் 

ஆண்டு உள்ாட்சி 
அ ல ை ப் பு க ல ் 
அறிமுகம் க்யததன் 
மூலம் இந்தியர்களுக்கு 
சு த ந் தி ர த் தி ன் 
சு ல வ ல ய 
அறிமுகப்படுத்தியவர் 
ரிப்பன் பிரபு ஆவார். 

இ ந் தி ய ா வி ல் 
நிர்வாகத்லத தாரா்ையம் ஆக்கும் சில 
ந்டவடிக்லககல் ரிப்பன் தைற்ககாண்்டார். 
நிர்வாகத்லத பரவலாக்க தவண்டும் 
என்பதற்காகதவ உள்ாட்சி அலைப்புகல் 
அவர் முலறப்படுத்திைார்.

உள்ாட்சி அலைப்புகல் 
நல்டமுலறப்படுத்துவதில் இருந்த சில 
தல்டகல் 1882 ஆம் ஆண்டு அவர் இயற்றிய 
தீர்ைாைத்தின் மூலம் அகற்ற முயன்றார். 
கிராைப்புற ைற்றும் நகர்ப்புறஙகளில் உள் 
அலைப்புகளுக்கும் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்்ட 
ைக்களுக்கும் அதிக அதிகாரஙகல்யுல்டய 
உள்ாட்சி நிர்வாக உரிலைகல் வழஙகும் 
விதைாக ரிப்பன் கதா்டர்ச்சியாை பல 
்ட்்டஙகல் ஏற்படுத்திைார்.

ரிப்பன் பிரபு

ககாளலகயிலைப் கபரிதும் கவைத்தில் 
ககாண்டு க்யலாற்றிைர். கிராைஙகள நிலறந்த 
இந்தியாவில், கிராை ஊராட்சிகளின் 
உருவாக்கம் ஒரு ்மூக இயக்கைாகதவ 
அலைந்தது. விடுதலலப் தபாராட்்டத்தின்தபாது 
பஞ்ாயத்து ைறுசீரலைப்பு என்பது ைக்களுக்கு 
நம்பிக்லகலய ஊட்டியது.

எைதவ நைது நாடு விடுதலலயல்டந்து, 
அர்லைப்புச் ்ட்்ட உருவாக்கத்தின்தபாது, 
அர்லைப்பில் இலணக்கப்பட்்ட 40ஆம் ்ட்்டம் 
இவவாறு எடுத்துலரக்கின்றது. 'அரசு, ஊராட்சி 
ைன்றஙகல் அலைப்பதற்கும் தன்ைாட்சி 
அலைப்புக் கூறுக்ாக அலவ இயஙகுவதற்கும் 
ததலவப்படும் அதிகாரஙகல்யும் அதிகார 
அல்டலவயும் அவற்றுக்கு வழஙகுவதற்கும் 
ந்டவடிக்லககல் தைற்ககாளளுதல் 
தவண்டும்'.
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இந்திய விடுதமலககுப் பின 
உள்ளாட்சி அமைப்புகள

உள்ாட்சி அலைப்புகள என்ற 
முலறயின் கருத்துருவாக்கம், 1957ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1986ஆம் ஆண்டு வலர, நான்கு முக்கிய 
குழுக்களின் உருவாக்கம் ைற்றும் அவற்றின் 
முயற்சியிைால் நல்டமுலறப்படுத்தப்பட்்டது. 
்மூக அபிவிருத்தி திட்்டம் (1952) ைற்றும் ததசிய 
நீட்டிப்பு த்லவ (1953) ஆகியை, 1957ஆம் 
ஆண்டின் பஞ்ாயத்து ராஜ் ்ட்்டத்திற்கு 
அடிப்பல்டயாகத் திகழந்தை. 

அேசா� ேம�தா �� (1977 -1978)
இர�� அ��� �ைற ம��� அர�ய� க��க� 
அைன	� �ைல	 ேத�த�க��� ப��ெபற 
ேவ���.

ப�வ
�ரா� ேம�தா �� (1957)
� � அ��� பசாய	� அைம�� – �ராம அள�� 
�ராம ஊரா��க�, (ேநர�	 ேத�த�) வ�டார அள�� 
பசாய	� ச��, மாவ�ட அள�� ��லா ப�ஷ	� 
(மைற�க	 ேத�த�)

�.�.ேக. ரா� �� (1985)
��ட���வா� �ய��க�ப�த�.
‘ேவர�ற ��க�’(grass without roots).

எ�.எ�. ��� �� (1986)
73 ம��� 74வ� -அரசைம�� �«	த¬ 
ச�ட�க�, 1992.

குழுககளும் ்பரிந்துமரகளும்

73 ைறறும் 74 வது அரசமைப்பு திருததச் 
சட்்டஙகளின (1992) சி்றப்்பம்சஙகள

 ¾ ஊராட்சி ைற்றும் நகராட்சிகள ‘உள்ாட்சி 
அலைப்பு’ நிறுவைஙக்ாகச் க்யல்படும்.

 ¾ குடியரசு அலைப்பின் அடிப்பல்ட அலகுகள: 
வாக்கா்ர்க்ாகப் பதிவு க்ய்யப்பட்டுள் 
உரிய வயதுல்டதயாலரக் ககாண்்ட கிராை 
்லபகள (கிராைஙகள) ைற்றும் பகுதி 
குழுக்கள (நகராட்சிகள) ஆகியை. 

 ¾ கிராைஙகள இல்டயில் காணப்படும் 
வட்்டாரம் / வட்்டம் / ைண்்டலம் ைற்றும் 
ைாவட்்ட அ்வில் ஊராட்சிகள எை 
மூன்றடுக்கு முலறயில் க்யல்படுகின்றை. 

இரண்டு மில்லியனுக்கும் குலறவாை 
ைக்கள கதாலகலய உல்டய சிறு 
ைாநிலஙகளில் பஞ்ாயத்துக்கள 
இரண்்டடுக்கு முலறயில் இயஙகுகின்றை.

 ¾ தநரடித் ததர்தலின் மூலம் அலைத்து 
அ்விலும் இ்டஙகள நிரப்பப்படுகின்றை.

 ¾ அலைத்து அ்வு நிலலகளில் பஞ்ாயத்து 
தலலவர்களுக்காை இ்டஙகளில் பட்டியல் 
இைத்தவர் ைற்றும் பழஙகுடியிைர் 
ஆகிதயாருக்கு, ைக்களகதாலக விகிதாச்்ார 
அடிப்பல்டயில் இ்ட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும்.

 ¾ கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்ட 
ஒதுக்கீடு வழஙகப்பட்டுள்து. பட்டியல் 
இைத்தவர் ைற்றும் பழஙகுடியிைருக்காை 
ஒதுக்கீட்டில் கபண்களுக்கும் மூன்றில் ஒரு 
பஙகு இ்ட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்து. 
எல்லா அ்வு நிலலகளிலும் தலலவர்கள 
பதவிக்கு மூன்றில் ஒரு பஙகு இ்டம் 
கபண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்து.

 ¾ ஒதர ைாதிரியாை ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம் 
ைற்றும் பதவிக்காலம் நிலறவல்டயும் 
முன்பாகதவ ததர்தல்கள ந்டத்தப்கபற்று, 
புதிய அலைப்புகள உருவாக்கப்படுதல் 
தவண்டும். ஆட்சி கலலக்கப்பட்்டால், ஆறு 
ைாதஙகளுக்குள ததர்தல் ந்டத்தப்படுதல் 
தவண்டும்.

1994 தமிழ�ளாடு ்பஞசளாயதது ரளாஜ் சட்்டததின 
சி்றப்்பம்சஙகள 

1 9 9 4 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
நல்டமுலறப்படுத்தப்பட்்ட உள்ாட்சி 
அலைப்புகளுக்காை ஒரு புதிய ்ட்்டத்தின் 
அடிப்பல்டயில், புதிய பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பு 
க்யல்படுத்தப்பட்்டது. அதன் சிறப்பம்்ஙக்ாவை: 
(அ) மூன்று அடுக்கு அலைப்பு (ஆ) கிராை ்லப  
(இ) ததர்தல் ஆலணயத்திலை நிறுவுதல்  
(ஈ) நிதி ஆலணயத்திலை நிறுவுதல் (உ) ைக்கள 
கதாலகக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் பட்டியல் இைத்தவர் 
ைற்றும் பழஙகுடியிைர் ஆகிதயாருக்கு இ்ட 
ஒதுக்கீடு (ஊ) கபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பஙகு 
இ்ட ஒதுக்கீடு ைற்றும் (எ) ைாவட்்ட 
திட்்டக்குழுக்கல் அலைத்தல்.
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கிரளாை ஊரளாட்சி

கிராைஙகளில் க்யல்படும் உள்ாட்சி 
அலைப்புகள, கிராை ஊராட்சி என்று 
அலழக்கப்படுகின்றை.  தலலவர் ைற்றும் பகுதி 
உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் தநரடியாகத் 
ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர்.  (18வயது 
பூர்த்தியல்டந்ததார்) அவர்க்து பணிக்காலம் 5 
வரு்டஙகள ஆகும்.  கிராை ஊராட்சியின் 
ஆய்வா்ராக ைாவட்்ட ஆட்சியர் க்யல்படுகின்றார்.  
ஐநூறுக்கும் தைற்பட்்ட ைக்களகதாலகலயக் 
ககாண்டுள் ஒவகவாரு கிராைமும் கிராை 
ஊராட்சியாக உருைாறியுள்து.

கிரளாை ஊரளாட்சியின சசயல்்பளாடுகள

• குடிநீர் வழஙகுதல்
• கதருவி்க்குகல்ப் பராைரித்தல்
• ்ாலலகல்ப் பராைரித்தல்
• கிராை நூலகஙகல்ப் பராைரித்தல்
• சிறிய பாலஙகல்ப் பராைரித்தல்
• வீட்டுைலைகளுக்கு அனுைதி அளித்தல்
• வடிகால் அலைப்புக்கல்ப் பராைரித்தல்
• கதாகுப்பு வீடுகல்க் கட்டுதல்
• கதருக்கல்ச் சுத்தம் க்ய்தல்
• இடுகாடுகல்ப் பராைரித்தல்
• கபாதுக்கழிப்பி்ட வ்திகல்ப் பராைரித்தல்

விருப்்பப் ்பணிகள:

1994ஆம் ஆண்டு நல்டமுலறக்கு வந்த 
தமிழநாடு உள்ாட்சி அலைப்புகளின் ்ட்்டம் 
கீழக்கண்்ட விருப்ப க்யல்பாடுகல் உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் மூலம் நல்டமுலறப்படுத்தியது.

• கிராைஙகளிலுள் கதரு வி்க்குகல்ப் 
பராைரித்தல்

• ்ந்லதகல்யும் திருவிழாக்கல்யும் 
ந்டத்துதல்

• ைரஙகல் நடுதல்
• வில்யாட்டு லைதாைஙகல்ப் பராைரித்தல்
• வண்டிகள நிறுத்தப்படும் இ்டஙகளில் உள் 

வாகைஙகள, இலறச்சி கூ்டஙகள ைற்றும் 
கால்நல்டகளின் ககாட்்டலக ஆகியவற்லறப் 
பராைரித்தல்

• கபாருட்காட்சிகள நல்டகபறும் இ்டஙகல்க் 
கட்டுப்படுத்துதல்

வருவளாய்
மூன்றடுக்கு அலைப்பு உள் ஊரக 

உள்ாட்சி அலைப்பில் கிராை ஊராட்சி ைட்டுதை 
வரி விதிக்கும் அதிகாரத்லதப் கபற்றுள்து.

வரிகள

• க்ாத்து வரி
• கதாழில் வரி
• வீட்டு வரி
• குடிநீர் இலணப்புக்காை கட்்டணம்
• நில வரி
• கல்டகள மீது விதிக்கப்படும் வரிகள

உைது கிராைத்திலுள் உள்ாட்சி 
அலைப்பு அலுவலகத்திற்குச் க்ன்று அஙகு 
விதிக்கப்படும் வரிகள பற்றி அறிக.

கிரளாை சம்ப கூட்்டஙகள 

ஒவகவாரு ஊராட்சியிலும், அவவூராட்சி 
அதிகார எல்லலக்கு உளத் வசிக்கும் ைக்கத் 
கிராை ்லப உறுப்பிைர்க்ாக இருப்பர். 
ஊராட்சித் தலலவர் கூட்்டஙகளுக்குத் தலலலை 
தாஙகுவார். கிராை ்லப கூட்்டஙகளில், வரவு 
க்லவு கணக்குகளும், திட்்டஙகளிைால் 
பயைல்டந்ததார் பற்றியும் கலந்துலரயா்டப்படும். 

கிரளாை சம்ப 
ஒரு வரு்டததில் �ளானகு மும்ற கிரளாை சம்ப 
கூட்்டஙகள �்டததப்்படும். 

1. ்ைவரி 26 – குடியரசு திைம் 
2. தை 1 – உலழப்பா்ர் திைம்
3. ஆகஸ்ட் 15 – சுதந்திர திைம்
4. அக்த்டாபர் 2 – காந்தி பிறந்த திைம்
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ஊரளாட்சி ஒனறியம் 

பல ஊராட்சிகள ஒன்றிலணந்து ஊராட்சி 
ஒன்றியம் உருவாக்கப்படுகின்றது. ைக்கள 
ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பிைர்கல் (கவுன்சிலர்) 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கின்றைர். 
உறுப்பிைர்கள தஙகளில் ஒருவலர ஊராட்சி 
ஒன்றியத் தலலவராகத் (Chairman) 
ததர்ந்கதடுகின்றைர். 

தமிழ�ளாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரலளாறறுத சதளா்டககம் ைறறும் வ்ர்ச்சி
காஞசிபுரம் ைாவட்்டத்திலுள் உத்திரதைரூர் 

கல்கவட்டுகளில் காணப்படுகின்ற ஆதாரஙகளின்படி, 
உள்ாட்சி அலைப்புகளில் தமிழநாடு ஒரு நீண்்ட 
வரலாற்றிலைக் ககாண்்டதாக அறியப்படுகின்றது. 
அக்காலத்தில் தமிழநாடு பல கிராை குடியாட்சிலயக் ககாண்்ட 
நிலைாக வி்ஙகியது. பல ்மூகக் குழுக்கள தஙக்து பகுதி 
தைம்பாட்டிற்காக பல்தவறு ந்டவடிக்லககளில் ஈடுபட்்டைர். 
பத்து ைற்றும் பதிதைாறாம் நூற்றாண்டுகளில் நல்டகபற்ற 
த்ாழர்க்து ஆட்சிக் காலத்தில், இந்த முலற உச்்நிலலலய 
அல்டந்தது. கிராை ் லபகள வரி விதித்தை; ் மூக வாழவிலை 

தைம்படுத்திை; தஙக்து குறிப்பிட்்ட பகுதியில் நீதிலயயும் 
நிலலநாட்டிை. இந்தக் கிராை ்லபகள த்ாழ அர்ர்களு்டன் 
வலிலையாை உறவுகல்க் 
ககாண்டிருந்தைர். கிராை ்லபயின் 
உறுப்பிைர்கல்த் ததர்ந்கதடுக்க 
‘கு்டதவாலல முலற’ என்ற 
இரகசிய ததர்தல் முலற 
புழக்கத்தில் இருந்தது. 
த ் ா ழ ர் க ளி ன் 
வீழச்சிக்குப் பிறகு, 

கிராை தன்ைாட்சி ்ரியவும், நிலப்பிரபுக்களின் 
லையப்படுத்தப்பட்்ட நிர்வாக முலற தைதலாஙகவும் 
கதா்டஙகியது. இம்முலற, ஆஙகிதலய காலனி ஆதிக்க 
ஆட்சி உள்ாட்சி அலைப்புகல் அவர்களுக்கு 
ஏதுவாக இருக்கும் விதைாக அறிமுகம் க்ய்யும் வலர 
கதா்டர்ந்தது.

சுதந்திர இந்தியாவில், ஜைநாயக 
பரவலாக்கத்தின் முதல் ்ட்்டைாக,   1950 இல் ைதராஸ் 
கிராை பஞ்ாயத்து ்ட்்டம் இயற்றப்பட்்டது. 1957, உளளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தஙகள கதா்டர்பாக 
கவளியாை விவரஙகளின் கதா்டர்ச்சியாக , 1958ல் ைதராஸ் பஞ்ாயத்து ் ட்்டமும், ைதராஸ் ைாவட்்ட 
வ்ர்ச்சி கவுன்சில் ்ட்்டமும் இயற்றப்பட்்டை.

ககாண்டிருந்தைர். கிராை ்லபயின் 
உறுப்பிைர்கல்த் ததர்ந்கதடுக்க 
‘கு்டதவாலல முலற’ என்ற 
இரகசிய ததர்தல் முலற 
புழக்கத்தில் இருந்தது. 

மாவ�ட
ஊரா��

ஊரா��
ஒ��ய�

�ராம
ஊரா��
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ஊரளாட்சி ஒனறியததின ்பணிகள 

• குடிநீர் வழஙகல்
• கிராை சுகாதார நிலலயஙகள பராைரிப்பு
• ்ாலலகள பராைரிப்பு
• ைகப்தபறு விடுதிகல் நிறுவுதல் 
• கபாதுக் கண்காட்சிகள ந்டத்துதல்
• கால்நல்ட ைருத்துவைலைகல் நிறுவுதல்
• ்மூக காடுகல் பராைரித்தல்.
• துவக்கப்பளளி கட்்டஙகல் சீர் க்ய்தல்

உஙக்து பகுதியில் கதரு வி்க்குகள 
எரியாவிட்்டாதலா குழாயில் குடிநீர் 
வரவில்லல என்றாதலா யாரி்டம், எஙகுச் 
க்ன்று முலறயிடுவீர்கள?

ைாவட்்ட ஆட்சியர், திட்்ட அலுவலர் ைற்றும் 
்ம்பந்தப்பட்்ட வட்்டார வ்ர்ச்சி அலுவலர் 
ஆகிதயார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் வ்ர்ச்சிப் 
பணிகல் தைற்பார்லவயிடும் அதிகாரம் 
கபற்றுள்ைர். 

ைளாவட்்ட ஊரளாட்சி 

ஒவகவாரு ைாட்்டத்திலும் ஒரு ைாவட்்ட 
ஊராட்சி அலைக்கப்பட்டுள்து. 50,000 ைக்கள 
கதாலக என்ற அடிப்பல்டயில் ைாவட்்டம் பல 
பகுதிக்ாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. பகுதி 
உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் தநரடியாகத் 
ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். இவவுறுப்பிைர்கள 
தஙகளில் ஒருவலர தலலவராகத் 
ததர்ந்கதடுக்கின்றைர். அவர்க்து பதவிக்காலம் 
5 ஆண்டுக்ாகும். 

ைளாவட்்ட ஊரளாட்சியின ்பணிகள 

• கிராை ஊராட்சி ைற்றும் ஊராட்சி 
ஒன்றியத்தின் வ்ர்ச்சித் திட்்டஙகள குறித்து 
அரசுக்கு கதரிவித்தல்

• ைாவட்்ட திட்்ட ஆலணயத்தின் பணிகல் 
தைற்பார்லவயி்டல் 

�கர்ப்பு்ற உள்ளாட்சி

• தபரூராட்சி 
• நகராட்சி
• ைாநகராட்சி

ந்பரூரளாட்சி

பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகைாை ைக்கள 
வாழும் பகுதி தபரூராட்சி எைப்படும். தபரூராட்சித் 
தலலவரும் உறுப்பிைர்களும் ைக்க்ால் 
தநரடியாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். 
இவர்களின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுக்ாகும். 
தபரூராட்சியின் நிர்வாகத்திலை தைற்ககாள் 
ஒரு க்யல் அலுவலர் நியமிக்கப்படுகிறார். 

களாந்தியின கிரளாைசுயரளாஜ்யம்

க ா ந் தி ய டி க ள 
கி ர ா ை ப் பு ற ங க ளி ன் 
பி ர தி நி தி க ல ் க் 
ைக்க்ாகக் ககாண்்ட 
கிராை சுயராஜ்ஜியத்லத 
வி ரு ம் பி ை ா ர் . 
இந்தியாவின் ஆன்ைா கிராைஙகளில் 
வாழகிறது என்பலத உணர்ந்தார் 
காந்தியடிகள. சுதந்திர இந்தியாவில், கிராை 
குடியரசு எனும் பஞ்ாயத்துக்கல் கைவு 
கண்்டார்.

காந்தியடிகள பஞ்ாயத்து ராஜ் ஒரு 
அதிகார பகிர்வு ககாண்்ட அர்ாக இருக்க 
அறிவுறுத்திைார். இந்திய அரசியலலைப்பின் 
அடிப்பல்டயாக திகழும் கிராைஙகள தஙகளின் 
ததலவகளுக்கு தாஙகத் கபாறுப்பாவர்.

எளிலையாை க்ாற்களில் 
க்ால்வகதன்றால் காந்தியின் சுயராஜ்ய 
கிராைம், அடிப்பல்டயில் சுய்ார்புல்டயதாக 
இருக்கதவண்டும். வாழக்லகக்குத் 
ததலவயாை உணவு, தூய்லையாை நீர், 
சுகாதாரம், வீட்டு வ்தி, கல்வி ைற்றும் பிற 
ததலவகளுக்கு எை அலைத்து 
ததலவகல்யும் ஏற்கும் அர்ாஙகம் ைற்றும் 
சுய பாதுகாப்பு உளளிட்்ட அலைத்லதயும் 
வழஙக தவண்டும்.
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�கரளாட்சி

ஒரு இலட்்த்திற்கும் அதிகைாை ைக்கள 
வாழும் பகுதி நகராட்சி எைப்படும். நகர ்லபத் 
தலலவர் ைற்றும் பகுதி உறுப்பிைர்கள 
(கவுன்சிலர்) ைக்க்ால் தநரடியாகத் 
ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்றைர். அவர்க்து 
பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுக்ாகும். 
இந்நகராட்சியிலை நிர்வாகம் க்ய்ய ஒரு 
நகராட்சி ஆலணயர் அர்ால் நியமிக்கப்படுகிறார்.  

ைளா�கரளாட்சி
பல இலட்்ம் ைக்களகதாலக ககாண்்ட 

கபரு நகரப்பகுதிகள ைாநகராட்சி எை 
அலழக்கப்படுகிறது. ைாநகராட்சித் தலலவர் தையர் 
என்று அலழக்கப்படுகிறார். தையர் ைற்றும் பிற 
உறுப்பிைர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள 
ஆகும். இம் ைாநகராட்சிக்கு ைாநகராட்சி ஆலணயர் 
நிர்வாக அலுவலர் ஆவார்.

தமிழநாட்டில் 12 ைாநகராட்சிகள உள்ை. 
அலவ க்ன்லை, தகாலவ, ைதுலர, 
திருச்சி, திருகநல்தவலி, த்லம், ஈதராடு, 
தவலூர், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், தஞ்ாவூர் 
ைற்றும் திண்டுக்கல்.

இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) அதிகாரி 
ஒருவர் ைாநகராட்சியின் ஆலணயராக 
நியமிக்கப்படுகிறார். ைாநகராட்சி ்லபயில் 
ககாண்டுவரப்படும் தீர்ைாைஙகள அலைத்தும் 
இவரால் க்யல்படுத்தப்படுகிறை. ைாநகராட்சி 
அலுவலகம் இவரது க்யல்பாடுகளுக்கு 
உதவுகின்றது.

க்ன்லை ைாநகராட்சித் கட்்ட்டத்திற்கு எந்த 
ஆஙகிதலயப் பிரபுவின் கபயர் 
சூட்்டப்பட்டுள்து?

சசனம்ன ைளா�கரளாட்சி

ைளா�கரளாட்சித தமலவரின (நையரின) முககிய 
்பணிகள

• அரசுக்கும் ைாநகராட்சி உறுப்பிைர்களுக்கும் 
இல்டதய ஓர் இலணப்புப்பாலைாக தையர் 
க்யல்படுகிறார்.

• ைாநகராட்சி குழு கூட்்டஙகளுக்குத் தலலலை 
தாஙகுகிறார்.

• கவளிநாட்டு பிரமுகர்கல் வரதவற்று 
உப்ரிப்பார்.

�கரளாட்சி தமலவரளாக ச்பரியளார்

கபரியார் ஈ.தவ. இராை்ாமி அவர்கள 
1917 ஆம் ஆண்டில் இருந்து பல ஆண்டுகள 
ஈதராடு நகராட்யின் கபருந்தலலவராக 
பதவி வகித்தார். அவரது பதவிக் காலத்தில் 
ஈதராடு நகராட்சி ைக்களுக்காை 
முலறயாை குடிநீர் வ்தி ைற்றும் சுகாதார 
வ்திகல் ஏற்படுத்தி தருவதில் முலைப்பு 
காட்டிைார்.  1919 இல் குழாய் மூலம் குடிநீர் 
விநிதயாகம் முலறயிலை கபரியார் 
க்யல்படுத்திைார். இந்திய நகராட்சி 
நிர்வாகஙகளின் வரலாற்றில் 
இத்திட்்டத்திலை முதன்முதலில் 
க்யல்படுத்தியவர் கபரியார் எை 
அறியப்படுகிறது.
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பி்ற �கர்ப்பு்ற ்பஞசளாயததுககள

• அறிவிக்கப்பட்்ட பகுதி குழுக்கள
• நகர் பகுதி குழுக்கள
• இராணுவக் குடியிருப்பு வாரியம்
• குடியிருப்புகள
• துலறமுகப் கபாறுப்பு கழகம்
• சிறப்பு தநாக்க நிறுவைம்

தமிழ�ளாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின 
நதர்தல்கள

உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
ததர்தல்கல் கபாதுத் ததர்தல்கல்ப் 
தபான்தற ைாநிலத் ததர்தல் ஆலணயம் 
ந்டத்துகின்றது. வாக்கா்ர் பட்டியல் பகுதி 
வாரியாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றது. பட்டியல் 
இைத்தவர், பழஙகுடியிைர் ைற்றும் கபண்கள 
ஆகிதயாருக்கு சுழற்சி முலறயில், ைக்கள 
கதாலக விகிதாச்்ார அடிப்பல்டயில் இ்ட 
ஒதுக்கீடு க்ய்யப்படுகின்றது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகள எதிர்சகளாளளும் 
பிரச்சம்னகளும், சவளால்களும்

நைது ைக்க்ாட்சிக்கு உள்ாட்சி 
அலைப்புகத் அடிப்பல்டக்ாகும். உள்ாட்சி 
அலைப்புகளின் அர்லைப்பு நிலல, அவற்றின் 
க்யல்பாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவத்திலை 
அளிக்கின்றது. இருப்பினும், இந்தியாவில் 
இவற்றின் க்யல்பாடுகளில் ஒரு சில 
கநருக்கடிகள உள்ை. அவற்றின் 
முதன்லையாை சிக்கல்களும் ்வால்களும் கீதழ 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ை. 

• உள்ாட்சி அலைப்புகளின் பணிகள ைற்றும் 
அதிகாரஙகல்ப் பற்றிய கதளிவாை 
வலரயலறயின்லை.

• நிதி ஒதுக்கீடு ைற்றும் ததலவகளின் ைதீப்பீடு 
ஒத்துப்தபாவதில்லல.

• உள்ாட்சி அலைப்புகள எடுக்கும் முக்கிய 
முடிவுகளில் ்ாதி, வகுப்பு ைற்றும் ்ையம் 
ஆகிய மூன்றும் முக்கியப் பஙகாற்றுகின்றை.

• ைக்க்ாட்சியின் அடிப்பல்ட நிலலயிலுள் 
அலுவலர்கள ைற்றும் ததர்ந்தகதடுக்கப்பட்்ட 
உறுப்பிைர்களின் கபாறுப்பற்ற நிலல.

ஓ்டந்தும்ற கிரளாைம்
க்டந்த சில காலஙக்ாக கட்டி தரப்பட்்ட 

நிரந்தர வீடுக்ால் குடில்கள இல்லாத 
கிராைம் என்ற கபருலைக்குரியது ஓ்டந்துலற 
பஞ்ாயத்து. தைலும் தல்டயில்லா நீர் 
விநிதயாகமும் தரைாை ்ாலல வ்திகளும் 
க்ய்து தரப்பட்டுள்ை.

ஓ்டந்துலறயின் சுய முயற்சிகளில் 
குறிப்பி்டத்தக்க ஒன்றாைது புதுப்பிக்கக்கடிய 
வ்ஙகளில் அதன் த்ாதலை முயற்சிகள 
ஆகும்.  வஙகி க்டன் ைற்றும் அரசின்  
ைானியத்லதப் கபற்று ரூபாய் 2 தகாடிதய 30 
லட்்ம்  க்லவில் நிறுவப்பட்்ட சிறிய 
காற்றாலலயின் மூலைாக ஓ்டந்துலற 
பஞ்ாயத்தில் ஆண்டிற்கு 7.5 லட்்ம் 
யூனிட்டுகள மின்்ாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 
பஞ்ாயத்தின் கைாத்த ததலவயாை 2.5 
லட்்ம் யூனிட்டுகள தபாக மீதமுள் மின்்ாரம் 
தமிழநாடு மின்்ார வாரியத்திற்கு 
(TANGEDCO) விற்கப்படுகிறது. இதைால் 
ஆண்டுததாறும் 20 லட்்ம் ரூபாய் வருைாைம் 
ஈட்டுகிறது. தைலும் ஒன்பது கிதலா வாட் 
மின்்ாரம் தயாரிக்க கூடிய பதயாைாஸ் 
(gasifier) என்னும் அலைப்பிலை உருவாக்கி 
அலைத்து கிராைஙகளுக்கும் ததலவயாை 
குடிநீலர  இலறக்க பயன்படுத்துகின்றைர். 

சூரிய ஒளியிைால் இயஙகும் கதரு 
வி்க்குகள ைற்றும் அலைத்து 
குடும்பஙகளுக்கும் ்லைப்பதற்காை உயிரி 
வாயு இலணப்புகள ஆகியலவ ஓ்டந்துலற 
ைாதிரி பஞ்ாயத்தின் ஆற்றல் 
தன்னிலறவுக்காண  சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டுக்ாக வி்ஙகுகின்றை.
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கமலச்சசளாறகள

ஒதுககீடு     ஒரு குறிப்பிட்்ட 
பயைாளிக்கு ஒதுக்கப் 
படும்  வ்ஙகளின் 
அ்வு

சட்்டததிருததம்    நல்டமுலறயிலுள் 
்ட்்டத்தில்  
தைற்ககாள்ப்படும் 
ைாற்றம்

தன்னளாட்சி    சுயாட்சி அரசு
இரளாணுவக 
குடியிருப்பு    இராணுவ முகாம்
குழுககள     ஒதர ைாதிரியாை 

கபாருளகள அல்லது 
ைக்கள

கருததுருவளாககம்    ஒரு கருத்லத 
உருவாக்கும் முலற

அதிகளாரப்்பகிர்வு     ைத்திய அரசிலிருந்து 
உள்ாட்சி அலைப்பு 
களுக்கு அதிகாரத்லதப் 
பகிர்தல்

பிரமுகர்கள    முக்கிய உயர் 
பணியா்ர்கள அல்லது 
அலுவலர்கள

புததுயிர் அளிததல்  மீட்க்டடுத்தல்

மீள்பளார்மவ

�	உள்ாட்சி அலைப்புகள ்மூகத்தின் 
அடிைட்்ட அ்விலிருந்து க்யல் 
படுகின்றை.

�	ரிப்பன் பிரபு, ‘உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 
தந்லத’ எை அலழக்கப்படுகிறார்.

�	த்ாழர் காலத்தில் கிராை நிர்வாகக் குழு 
உறுப்பிைர்கள ‘கு்டதவாலல முலற’ 
மூலம் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்்டைர்.

�	1994 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழநாட்டில் 
புதிய பஞ்ாயத்து ராஜ் அலைப்பு 
நல்டமுலறயில் உள்து.

�	கிராை ஊராட்சி என்பது கிராைஙகளின் 
உள்ாட்சி அலைப்பு ஆகும்.

�	கிராை ்லபக் கூட்்டஙகள ஆண்டுக்கு 4 
முலற நல்டகபறுகின்றை.

�	ஊராட்சி ஒன்றியஙகள பல ஊராட்சிகள 
ஒன்றிலணவதால் உருவாகின்றை.

�	ைாவட்்ட ஊராட்சிகள ஒவகவாரு 
ைாவட்்டத்திலும் உருவாக்கப் 
பட்டுள்ை.

�	ைாநகராட்சி, நகராட்சி ைற்றும் 
நகரப்பஞ்ாயத்துகள ஆகியை நகர்ப்புற 
உள்ாட்சி அலைப்புகள ஆகும்.

�	ைாநகராட்சியின் தலலவர்  
ைாநகர தலலவர் (தையர்) 
என்றலழக்கப்படுகிறார்.

�	உள்ாட்சி அலைப்புக்களுக்காை 
ததர்தலல, ைாநிலத் ததர்தல் ஆலணயம் 
ந்டத்துகிறது.

்பயிறசிகள

I. ்பயிறசிகள
1. 1985 ஆம் ஆண்டு திட்்டக் 

குழுவிைால் நிறுவப்பட்்ட 
குழு எது?

 அ.  பல்வந்ராய் தைத்தா 
குழு

 ஆ. அத்ாக் தைத்தா குழு
 இ. GVK ராவ தைத்தா குழு
 ஈ.  LM சிஙவி தைத்தா குழு

2. _______காலத்தில் இருந்த உள்ாட்சி 
அலைப்புப் பற்றி உத்திரதைரூர் கல்கவட்டு 
கதரிவிக்கிறது.

 அ. த்ாழர் ஆ.த்ரர் 
 இ. பாண்டியர்  ஈ. பல்லவர்
3. 73 ைற்றும் 74வது அர்லைப்புத் திருத்தச் 

்ட்்டஙகள இவவாண்டில் நல்டமுலறக்கு    
வந்தை.

 அ. 1992 ஆ.1995
 இ. 1997  ஈ. 1990
4. ஊராட்சிகளின் ஆய்வா்ராகச் 

க்யல்படுகின்றவர்_______ ஆவார்.
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3. நகராட்சி ஆலணயர் ஓர் இந்திய அரசுப் 
பணிகள அலுவலர் ஆவார்.

4. ஊராட்சிகளில், ஊராட்சித் தலலவர் ைற்றும் 
பகுதி உறுப்பிைர்கள ைக்க்ால் 
ததர்த்கநடுக்கப்படுகின்றைர்.

V. சுருககைளா்ன விம்டயளி:
1. கிராை ஊராட்சிக்ால் விதிக்கப்படும் வரிகள 

யாலவ?
2. 1994 ஆம் ஆண்டு தமிழநாடு பஞ்ாயத்து 

ராஜ் ்ட்்டத்தின் சிறப்பம்்ஙகள யாலவ?
3. கிராை ஊராட்சிகளின் முக்கிய பணிகள 

யாலவ?
4. உள்ாட்சி அலைப்புகளின் 

விருப்பப்பணிகள யாலவ?
5. ைாவட்்ட ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் தலலவர் 

யார்?
6. நகர்ப்புற உள்ாட்சி அலைப்புகள யாலவ?

VI. ஒரு ்பததியில் விம்டயளி
1. 1992 ஆம் ஆண்டு 73 ைற்றும் 74வது 

அர்லைப்பு திருத்தச் ்ட்்டத்தின் 
சிறப்பம்்ஙகள யாலவ?

2. உள்ாட்சி அலைப்புகள எதிர்ககாளளும் 
முக்கிய சிக்கல்கள ைற்றும் ்வால்கள 
யாலவ?

VII. சசயல்்பளாடு:
1. உன் உள்ாட்சி அலைப்பு பிரதிநிதிலயச் 

்ந்தித்து உள்ாட்சி அலைப்புகள எவவாறு 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றை என்ற விவரஙகல் 
த்கரி.

 அ. ஆலணயர்
 ஆ. ைாவட்்ட ஆட்சியர்
 இ. பகுதி உறுப்பிைர்
 ஈ. ைாநகரத் தலலவர்

II. நகளாடிட்்ட இ்டதமத நிரப்புக
1. ‘உள்ாட்சி அலைப்புகளின்’ தந்லத எை 

அலழக்கப்படுபவர்__________.
2. நைது விடுதலலப் தபாராட்்டத்தின் தபாது 

ைறுசீரலைப்பு என்பது__________ஆக 
வி்ஙகியது.

3. த்ாழர் காலத்தின் தபாது கிராை ்லப 
உறுப்பிைர்கல்த் ததர்ந்கதடுத்த இரகசிய 
ததர்தல் முலற__________
என்றலழக்கப்பட்்டது.

4. கிராைஙகளில் க்யல்படும் உள்ாட்சி 
அலைப்பு__________ஆகும்.

5. தபரூராட்சிகளின் நிர்வாகத்திலைக் 
கண்காணிப்பவர்__________ஆவார்.

III. ச்பளாருததுக
1. ைாவட்்ட ஊராட்சி  கிராைஙகள
2. கிராை ்லபகள   ைாநகரத் தலலவர்
3. பகுதி குழுக்கள  கபருந்தலலவர்
4. ஊராட்சி ஒன்றியம்  ைாவட்்ட ஆட்சியர்
5. ைாநகராட்சி  நகராட்சிகள

IV.  தவறுகம்க கண்டறிந்து பிமை திருததி 
எழுதவும்

1. ஊராட்சி ஒன்றியம் பல ைாவட்்டஙகள 
ஒன்றிலணவதால் உருவாகின்றது.

2. ஒவகவாரு கிராைத்திலும் ஒரு ைாவட்்ட 
ஊராட்சி ஒன்றியம் அலைந்துள்து.
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உள்ளாட்சி அமைப்புகள

தமிழக அரசின் பஞ்ாயத்து ராஜ் ைற்றும் ஊரக வ்ர்ச்சி 
துலறயின் அதிகாரப்பூர்வ வலலத்த்த்திற்கு 

க்ல்வதன் மூலம் பஞ்ாயத்து ராஜ் பற்றிய 
அர்ாலணகள, திட்்டஙகள, தரவுத்த் வலரப்டஙகள 
ைற்றும் அதன் நிர்வாகத்லதப் பற்றி அறிந்து ககாள்!

சசயல்மும்ற
படி – 1    URL அல்லது QR குறியீட்டிலைப் பயன்படுத்தி இச்க்யல்பாட்டிற்காை 

இலணயப்பக்கத்திற்கு க்ல்க 
படி  2   கைனுவில் வலரப்டத்லத ( Map) ததர்ந்கதடுத்தவு்டன் கீழத்ததான்றும் 

கைனுவில் "Blocks" என்பலதத் க்ாடுக்கவும்
படி 3  ததான்றும் பக்கத்தில் உஙகளுக்கு விருப்பைாை ைாவட்்டத்லத 

ததர்ந்கதடுத்து க்ாடுக்கியபின் அம்ைாவட்்டத்தின் பஞ்ாயத்து ஒன்றியஙகளின் 
எண்ணிக்லகலய தரவுத்த் வலரப்டம் மூலம் அறிந்து ககாள்லாம் 
(ex. Tiruchirappalli).

scan the QR Code

இமணயச்சசயல்்பளாடு

்படி – 1 ்படி – 3

்படி – 2

*ப்டஙகள அல்டயா்த்திற்கு ைட்டும்.
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�	 நம் நாட்டில் அதிகாித்து வரும் சாலை விபத்துகல்ப் 
புாிந்துககாள்ளுதல்

�	 சாலை விபத்துககான காரணஙகலைத் கதாிந்துககாள்ளுதல்

�	 சாலை பாதுகாப்பு விதிகலைப் பினபற்றுதல்

சளாமல ்பளாதுகளாப்பு
3

அலகு

கற்றல் ந�ளாககஙகள 

ªñ¶õ£è„ ªê™

நிகழாய்வு : ‘அதிதவகம் தபராபத்து’  
எக்ஸ்பிரஸ் க்ய்தி த்லவ, 06 ஏப்ரல் 2018. 
க்ன்லை: க்டந்த புதன்கிழலை திருைஙகலத்தில் இரு்க்கர வாகை விபத்தில் இறந்த பதிகைான்றாம் 
வகுப்பு ைாணவனின் தாய்க்கு எதிராக க்ன்லை நகரப் தபாக்குவரத்துக் காவல்துலற வழக்குப் 
பதிவு க்ய்தது. மீரா கவஙகத்டஷ் என்பவர் ஓட்டுைர் உரிைம் இல்லாத தைது ைகன் ஓட்டுவதற்கு  
இரு்க்கர வாகைத்லதக் ககாடுத்ததன் கபயரில் அவர்மீது வழக்குப் பதிவு க்ய்யப்பட்்டது. 
அவரது ைகன் கண்ணன் என்பவர் அவரது நண்பனு்டன் பஜாஜ் பல்்ர் 200 cc லபக்கில் பயிற்சி 
லையத்திற்குப் தபாகும் வழியில் முகப்தபர் பூஙகா ் ாலலயில் ஒரு பாத்ாரிமீது தைாதியதில் பாத்ாரி 
காயைல்டந்தார். தைலும் இந்த ைாணவர் பாத்ாரிலய தைாதாைலிருக்க  ப்தரக் பிடிக்கும்தபாது 
நல்டதைல்டமீது தைாதி விழுந்தார். தலலக்கவ்ம் அணியாைல் இருந்ததால் தலலயில் பலத்த காயம் 
ஏற்பட்டு  ைருத்துவைலைக்குக் ககாண்டு க்ல்லப்பட்டு அஙகு அவர் இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்்டது.
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ஆண்டுக்கு 1,30,000க்கும் 
தைற்பட்்ட உயிரிழப்பு்டன் 

இந்தியா உலகின் மிக தைா்ைாை ்ாலல 
விபத்துகல்க் ககாண்்ட நா்டாக உள்து

èõù‚°¬øõ£è 
õ£èù‹ æ†´õ¶ 

ñ¶ Ü¼‰FM†´
õ£èù‹ æ†´õ¶ 

Hø õ£èùƒè¬÷ 
ð£˜Šð¶ 

ÜF«õè‹ 

ê£¬ô Mðˆ¶‚èÀ‚è£ù º‚Aò è£óíƒèœ

º¬øòŸø 
æ†´ù˜ ðJŸC 

GÁˆîI™ô£ 
ªî£¬ôÉó‹ 

õ£èù‹ æ†´õ¶

்ாலல விபத்து என்பது திறந்த கவளி ் ாலலயில் 
ஒரு வாகை விபத்தில் குலறந்தபட்்ம் ஒரு நபர் 
காயைல்டவலததயா அல்லது இறப்பலததயா 
குறிக்கும். ககாலல, தற்ககாலல ைற்றும் 
இயற்லக தபரி்டர் தபான்றலவ ்ாலல 
விபத்தில் அ்டஙகாது.
்ாலல விபத்துகள காயத்தால் 
ஏற்படும் ைரணஙகளுக்கு முதன்லைக் 
காரணிக்ாகும். இலவ உலக்வில் 
ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்குக்காை பத்தாவது 
முதன்லைக் காரணியாகும். ஒவகவாரு 
ஆண்டும் ்ாலல விபத்தில் 1.2 மில்லியன் 
தபர் இறக்கிறார்கள; ைற்றும் ஏறக்குலறய 50 
மில்லியன் தபர் காயைல்டகிறார்கள.

உலகில் ஒவகவாரு மூன்று நிமி்டத்திற்கும் ஒரு குழந்லத விபத்தில் இறக்கிறது.
்ாலல விபத்தில் ஏற்படும் ைரணஙகளுக்கு முக்கிய காரணஙகள 
1.  குடித்துவிட்டு வாகைம் ஓட்டுவது (40%), அதிதவகம் (24%) வாகை எண்ணிக்லக அதிகரிப்பு (16%) 

்ட்்டத்லத நல்டமுலறப்படுத்துவதில் கைத்தைம் (15%) ைற்றும் தலலக்கவ்ம் ைற்றும் இருக்லகப் 
பட்ல்டலய குலறவாகப் பயன்படுத்துவது (5%).

2.  ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் கவைச்சிலதவு.
3.  சிவப்பு வி்க்கு எரியும் தபாது ்ாலலலயக் க்டப்பது.

4.  தவறாை முலறயில் பிற வாகைஙகல் முந்திச் க்ல்வது.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
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தைதல ககாடுக்கப்பட்டுள் ப்டத்லதப் 
பார்த்து கீழக்காணும் விைாக்களுக்கு 
வில்டயளிக்கவும்.
1.  எந்த வலக ்ாலலப் பயன்பாடு மிக அதிக 

நபர்கள இறப்பதற்குக் காரணைாகிறது? 
உஙக்ால் ஏதாவது மூன்று 
காரணஙகல்க் குறிப்பி்டமுடியுைா? 
இலதச்்ார்ந்த ்ாலல விதிகள என்ை 
என்பலதக் குறிப்பி்டமுடியுைா?

2.  பாத்ாரிகள எவவாறு தஙகல்ப் 
பாதுகாத்துக் ககாள்முடியும்?

ைரணம், காயம் ைற்றும் கபாருட்த்தம் 
தபான்றலவ ்ாலல விபத்தின் தநரடியாை 
வில்வுகள ஆகும்.

சளாமல வி்பததுககளா்ன ்பல்நவறு களாரணிகள:

ஓட்டு்னர்: அதிதவகம், கண்மூடித்தைைாக வாகைத்லத இயக்குதல், ்ாலலவிதிகல் மீறல், 
தபாக்குவரத்துக் குறியீடுகல்ப் புரிந்துககாள்த் தவறுதல், கல்ப்பு ைற்றும் ைது அருந்துவது.
்பளாதசளாரிகள: கவைக்குலறவு, கல்வியறிவின்லை, தவறாை இ்டஙகளில் ்ாலலலயக் க்டப்பது.
்பயணிகள: கரம் சிரம் புறம் நீட்டுவது, ஓட்டுநரி்டம் தபசுவது, தவறாை வழியில் வாகைத்தில் ஏறுவது 
இறஙகுவது, படியில் பயணம் க்ய்வது, ஓடுகிற வண்டியில் ஏறுவது.
வளாக்னஙகள: வாகைம் கட்டுப்பாட்ல்ட இழப்பது, ்டயர் கவடிப்பது, குலறவாை கவளிச்்ம், அதிக சுலை 
ஏற்றுவது.
சளாமலயின நிமல: குழிகள, த்தைல்டந்த ்ாலல, ஊரக ்ாலலயும் கநடுஞ்ாலலயும் இலணயும் 
இ்டத்தில் உள் அரிக்கப்பட்்ட ்ாலல,  ்ட்்டத்துக்குப் புறம்பாை தவகத்தல்டகள.
வளானிமல: மூடுபனி, பனி, கை ைலழ, புயல், ஆலஙகட்டி ைலழ.
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விபத்லதத் தடுக்கும் முலறகள:
1.  ் ாலல விபத்லதப் பற்றிய கல்வியறிவு ைற்றும் 

விழிப்புணர்வு.
2.  ் ட்்டத்லதக் கடுலையாக நல்டமுலறப் 

படுத்துதல்.
3.  கதாழில்நுட்பம்: வாகை வடிவலைப்பு ைற்றும் 

்ாலல கட்்டலைப்பு.

இருக்லகப்  பட்ல்ட 
பயன்படுத்துவதன் மூலம்  

்ாலல விபத்திைால் ஏற்படும் இறப்லப 51% 
தடுக்கலாம்.
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149 சளாமல ்பளாதுகளாப்பு   3

4.  ் ாலலயில் ஓ்டாதீர்!
5.  எப்தபாதும் ்ாலலதயாரத்லதப் 

பயன்படுத்துவீர்!
6.  வாகைத்தின் கவளிதய லகலய நீட்்டாதீர்!
7.  வல்வில் ்ாலலலயக் க்டக்காதீர்!
8.  அவ்ரப் ப்டாதீர்!

சசயல்்பளாடுகள
சளாமல ்பளாதுகளாப்பு விம்யளாட்டுகள ைறறும் 
சசயல்்பளாடுகள.

குழந்லதகளுக்கு மிக முக்கியைாை ஏததனும் 
ஒன்லறக் கற்பிக்கும் முலறகளில் ஒன்று 
வில்யாட்டு. இஙதக தரப்பட்டுள் சில  ்ாலல 
பாதுகாப்பு க்யல்பாடுகள குழந்லதகள ்ாலல 
பாதுகாப்புப் பற்றிக் கற்க உதவும்
1.  வ்ர்ந்த குழந்லதகள கற்க குறுக்ககழுத்து 

ஒரு சிறந்த முலறயாகும். குழந்லதகளுக்காை 
்ாலல பாதுகாப்பு கல்வி குறுக்ககழுத்துப் 
தபாட்டிலய இலணயத்தில் காணலாம்.

2.  யூகிககும் விம்யளாட்ம்ட விம்யளாடு – 
்ாலலயில் தகட்கும் ் த்தம் எது கதா்டர்பாைது 
எைக்தகட்டு வில்யாடுவது.

3.  சிவப்பு வி்ககு, ்பச்மச வி்ககு: 
குழந்லதகல் ஓ்டவிட்டு யாராவது சிவப்பு 
வி்க்கு எை க்ால்ல குழந்லதகள ஓடுவலத 
நிறுத்ததவண்டும். பச்ல் வி்க்கு எைச் 
க்ால்லும் வலர அவர்கள ஓ்டக்கூ்டாது.

நைறநகளாள சளானறுகள

1.  Dinesh Mohan, “Road Safety in Less-
Motorized Environments: Future 
Concerns,”  International Journal of 
Epidemiology 31, No. 3 (2002)

2.  Christopher J.L. Murray and Alan D. Lopez, 
eds.,  The Global Burden of Disease: A 
Comprehensive Assessment of Mortality and 
Disability from Diseases, Injuries, and Risk 
Factors in 1990 and Projected in 2020 (Boston: 
Harvard School of Public Health, 1996).

3.  Courtesy:-  Ministry of Road Transport & 
Highways, Government of India

பாலிைம் ைற்றும் வயதுக் குழுவின் 
அடிப்பல்டயில் உலக்வில் ்ாலல விபத்தில் 
உயிரிழந்ததார், 2002

தைதல ககாடுக்கப்பட்டுள் ப்டத்லதப் 
பார்த்து கீழக்காணும் விைாக்களுக்கு 
வில்டயளிக்கவும்.
1.  எந்த வயதுக் குழுலவச் ்ார்ந்ததார் 

உலக்வில் ்ாலல விபத்தில் இறப்தபாரில் 
அதிக்வில் உள்ைர்? ஏன்?

2.  ் ாலல விபத்தில் இறப்தபாரின் 
எண்ணிக்லகயில் இருபாலாரில்டதய 
காணப்படும் மிகப்கபரிய இல்டகவளிக்குச் 
சில வி்க்கம் தருக.

குைந்மதகளுககளா்ன சளாமல ்பளாதுகளாப்ம்ப  
உறுதிசசய்யும் விதிகள

குழந்லதகள ்ாலல பாதுகாப்பு விதிகல்த் 
கதரிந்துககாளவது இன்றியலையாதது எனினும் 
அவர்களின் எல்லலக்குதைல் தகவல்கல்த் 
திணிக்கக்கூ்டாது. குழந்லதகளுக்காை சில 
அடிப்பல்ட ்ாலல பாதுகாப்பு விதிகல்க் 
காண்தபாம்.
1.  ் ாலல பாதுகாப்புக் குறிகல்த் 

கதரிந்துககாள.
2.  நில்! கவனி! க்ல்!
3.  கவனி – தகள!

ஆதளாரம்: உலகசுகாதார நிறுவைம் (2002)
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ச்பளாருளியல்
ஒன்பதளாம் வகுப்பு 

மூன்றளாம் ்பருவம் 
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1511. தமிழ்நாடு வேளநாண்மை

ஆண்டுகளுக்குப் பின்ைர் இந்த அ்வு 42.1 
விழுக்காடு எை குலறந்தது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
தமிழகத்தில் கைாத்தைாக மூன்று தகாடிதய 
29லட்்ம் கதாழிலா்ர்கள இருந்தைர். 
அவர்களுள 96 லட்்ம் தபர் விவ்ாயத் 
கதாழிலா்ர்கள ஆவர்.

இந்தியா விடுதலல கபற்றதபாதும் அதன் 
பின் நாற்பது ஆண்டு காலம் வலரயும் தமிழக 
ைக்களில் கபரும்பான்லையிதைார் தவ்ாண் 
கதாழிலலதய நம்பியிருந்தைர். அந்த நிலல 
்மீப காலஙகளில் ைாறி வருகிறது. 2011ஆம் 
ஆண்டின் ைக்கள கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி, 
தமிழகத்தில் விவ்ாயிகளின் எண்ணிக்லக 
க்டந்த பத்து ஆண்டு காலத்தில் குலறந்தது 
கதரியவந்துள்து. அதததபால், விவ்ாய 
கதாழிலா்ர்களின் எண்ணிக்லகயும் 
குலறந்தது. 2001ஆம் ஆண்டில் கைாத்த 
கதாழிலா்ர்களில் 49.3 விழுக்காட்டிைர் 
தவ்ாண்துலறயில் இருந்தைர். பத்து 

தமிழ�ளாடு நவ்ளாணமை

1

ஏறத்தாழ 55 விழுக்காடு கபண்கள 
தவ்ாண்லையில் ஈடுபட்டிருந்த 2011ஆம் 
ஆண்டில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கும் (35.3%) 
கூடுதலாை ஆண்கள ைட்டுதை அத்துலறயில் 
ஈடுபட்்டைர். 

அலகு

கற்றல் தநாக்கஙகள

• தமிழநாட்டின் தவ்ாண்லைத் கதாழில் பற்றி அறிதல்
• தவ்ாண்லை க்ய்யப்படும் நிலப்பரப்ப்லவப் பற்றித் கதரிந்து ககாள்ல்
• தவ்ாண்லையில் நீரின் அவசியத்லதப் புரிந்து ககாள்ல்
• தமிழநாட்டில் வில்யும் பயிர்வலககல்ப் பற்றி கதரிந்து ககாள்ல்
• தமிழநாட்டின் பயிர் உற்பத்தித் திறன் பற்றி ஆய்வு க்ய்தல்
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1521. தமிழ்நாடு வேளநாண்மை

தமிழகத்தில் விவ்ாயம் க்ய்பவர்களில் 
பத்தில் ஒருவர் ைட்டுதை பட்டியலிைத்தவர். 
அவர்களில் 96 விழுக்காட்டிைர் சிறு, குறு 
விவ்ாயிகள.

தமிழகம் ைட்டுமின்றி இந்தியா 
முழுவதிலுதை ்ாகுபடி க்ய்யப்படும் நிலத்தின் 
பரப்ப்வு சுருஙகிக் ககாண்த்ட வருகிறது. குறு 
விவ்ாயிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரிக்கிறது. 
தமிழகத்தில் தநர்ைாறாக, இவர்களின் 
எண்ணிக்லக குலறந்து வருகிறது. ைக்கள 
தவ்ாண் கதாழிலலவிட்டு விலகுவலததய 
இது சுட்டுகிறது.

நிலப் பயன்பாட்டு வலககள

தமிழகத்தின் கைாத்தப் புவியியல் பரப்பு 
ஒரு தகாடிதய முப்பது லட்்த்து முப்பத்து 
மூன்றாயிரம் கெக்த்டர்கள ஆகும். இப்பரப்பில் 
ஏறத்தாழ மூன்றில் ஒரு பஙகு நிலப்பரப்பு 
ைட்டுதை பயிர் க்ய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(45,44,000 கெக்த்டர்). தவ்ாண் 
அல்லாத பயன்பாட்டுக்கு 17 விழுக்காடு 
நிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏறத்தாழ இதத 
அ்வு நிலம் (2,125 ஆயிரம் கெக்த்டர்கள) 
காடுக்ாக உள்ை. கைாத்த நிலப்பரப்பில் 
்ற்தறறக் குலறய 4 விழுக்காடு நிலஙகள 
பயன்படுத்த முடியாதலவ. தற்தபாலதக்குத் 
தரி்ாகக் கி்டக்கும் நிலத்தின் அ்வு பத்தில் ஒரு 
பகுதியாகும். ைற்ற தரிசு நிலஙகள 13 விழுக்காடு 
ஆகும். ஆக, நான்கில் ஒரு பகுதி நிலம் தரி்ாக 
வி்டப்பட்டுள்து. தரி்ாக தபா்டப்படும் நிலம் 
கூடுதலாகி வருவலத நாம் கவைத்தில் ககாள் 
தவண்டும். இலவயன்றி, தைய்ச்்ல் நிலஙகள, 
ைரஙகள வ்ர்க்கப்படும் நிலஙகள ஆகியலவ 
கைாத்த நிலப்பரப்பில் 5 விழுக்காடுக்கும் ்ற்தற 
கூடுதலாக உள்ை.

தமிழகத்தில் நிகரைாக பயிர் 
க்ய்யப்படும் பரப்ப்வு 45, 44,000 
கெக்த்டர்கள ஆகும். இப்பரப்பு ஆண்டுக்கு 
ஆண்டு ைாறும். ைலழப்கபாழிவு காலத்தில் 
தபாதுைாை அ்வு ைலழ இருந்தால் இப்பரப்பு 
கூடும். ைலழகபாய்த்தாதலா, குலறந்தாதலா 
இப்பரப்பு குலறயும். இப்பரப்பில் ஒரு சிறு பகுதி 

தவ்ாண் கதாழிலில் ஈடுபடுதவாரின் 
பிரிவுகள

தவ்ாண் கதாழிலில் ஈடுபடுதவாரில் 
கபரும்பகுதியிைர் நிலைற்ற கூலித் 
கதாழிலாளிகள ஆவர். நிலம் பல்டத்ததார் 
எல்தலாரி்டமும் ஒதர அ்வில் நிலம் 
இருப்பதில்லல. பலரி்டமும் சிறிய 
பரப்ப்வில்தான் நிலம் இருக்கும். கவகு 
சிலரி்டம் ைட்டுதை கபரிய அ்வில் நிலம் 
இருக்கிறது.

தமிழகத்லதப் கபாறுத்தவலர 
நிலத்லதச் ்ாகுபடி க்ய்தவாரின் 
எண்ணிக்லக 201516ல் 79,38,000ஆக 
இருந்தது. ஆைால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு 81,18,000 விவ்ாயிக்ாக இருந்தைர். 
இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இவர்களின் 
எண்ணிக்லகயில் 1,80,000 குலறந்துள்து. 
இதததபால் ்ாகுபடி க்ய்யப்படும் பரப்ப்வும் 
64.88 லட்்ம் கெக்த்டர்கள என்பதிலிருந்து 
59.71 லட்்ம் கெக்த்டர்க்ாகக் குலறந்து 
தபாைது. அதாவது ்ரா்ரியாக ஆண்டு 
ஒன்றுக்கு 1,03,400 கெக்த்டர் ்ாகுபடி 
நிலத்லத, க்டந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகம் 
இழந்துள்து.
 
 
 
 
 

தமிழகத்தின் கபரும்பாலாை  
விவ்ாயிகள குறுவிவ்ாயிகள ஆவர் (ஒரு 
கெக்த்டருக்கும் குலறவாை பரப்பில் 
்ாகுபடி க்ய்தவார்). கைாத்த விவ்ாயிகளின் 
எண்ணிக்லகயில் குறுவிவ்ாயிகள 78 
விழுக்காடு உள்ைர். ஆைால் அவர்கள 
்ாகுபடி க்ய்யும் நிலத்தின் பரப்ப்வு கைாத்தச் 
்ாகுபடி பரப்ப்வில் 36 விழுக்காடு ைட்டுதை. 
அடுத்ததாக சிறுவிவ்ாயிகள (12 கெக்த்டர் 
்ாகுபடி க்ய்தவார்) 14 விழுக்காடு உள்ைர். 
அவர்கள விவ்ாயம் க்ய்யும் பரப்ப்வு 26 
விழுக்காடு ஆகும்.
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ைற்றும் கதன்தைற்குப் பருவ ைலழகளிலிருந்து 
கபறுகிறது. கதன்தைற்கு பருவ ைலழப்கபாழிவு 
அபரிமிதைாக இருந்தால் காவிரி ஆற்றின் நீர்ப் 
பிடிப்பு பகுதிகளிலுள் கர்நா்டக அலணகள 
நிரம்பிவிட்்டால் தமிழகத்தில் காவிரி ஆற்றில் நீர் 
கபருகும்.

 

பயிர் க்ய்யப்படும் பரப்ப்வில் பா்ை வ்தி 
கபற்ற பரப்ப்வு 57 விழுக்காடு ஆகும்.

தமிழகத்திற்குப் கபரும் நீர் ஆதாரைாக 
இருப்பது வ்டகிழக்குப் பருவ (அக்த்டார் – 
டி்ம்பர்) ைலழயாகும். வ்டகிழக்குப் பருவைலழ 
நீலரத் ததக்கஙகளிலும், கண்ைாய்கள, 
ஏரிகளிலும் ததக்கி தவ்ாண்லைலய 
தைற்ககாளகின்றைர். தமிழக 
தவ்ாண்லைக்காை நீலர வாய்க்கால்கள, 
ஏரிகள, கு்ஙகள, கிணறுகள ஆகியலவ 
வழஙகுகின்றை. தமிழகத்தில் 2,239 
வாய்க்கால்கள ஏறத்தாழ 9,750 கிதலாமீட்்டர் 
தூரம் பாய்கின்றை. சிறு ஏரிகள 7,985ம் 
கபரிய ஏரிகள 33,142ம் உள்ை. திறந்த 
கவளி கிணறுகள 15 இலட்்ம் உள்ை. 
இலவயல்லாது 3,54,000 ஆழதுல்க் 
கிணறுகள பயன்படுத்தப்படுகின்றை. இந்த 
ஆதாரஙகல்க் ககாண்த்ட தமிழகத்தில் 
தவ்ாண்லை தைற்ககாள்ப்படுகிறது.

ஏரிகளிலிருந்து பா்ை வ்தி 
கபறும் நிலத்தின் பரப்ப்வுதான் மிகவும் 
குலறவாைது. ஏறத்தாழ 3.68 லட்்ம் 
கெக்த்டர் பரப்பு ஏரிகளின் வாயிலாக நீர் 
கபறுகின்றை. வாய்க்கால்கள 6.68 இலட்்ம் 
கெக்த்டர் பரப்ப்விற்கு நீர் வழஙகுகின்றை. 
ஆழதுல்க் கிணறுகள 4.93 இலட்்ம் 
கெக்த்டருக்கும் திறந்த கவளிக் கிணறுகள 
11.91 இலட்்ம் கெக்்டர் நிலத்திற்கும் பா்ை 
வ்தி வழஙகுகின்றை.

தமிழக தவ்ாண்லை கபரும் அ்விற்கு 
நிலத்தடி நீலரதய நம்பி இருக்கிறது. நிலத்தடி 
நீலர தவ்ாண்லைக்குப் பயன்படுத்துவது 
பல இன்ைல்கல்யும் உருவாக்கவல்லது. 
நிலத்தடியிலிருந்து நீலர எடுக்கும் அ்வும்  

ைட்டும் ஒர் ஆண்டில் ஒரு முலறக்கு தைல் 
பயிர் க்ய்யும் வாய்ப்லப வழஙகும். இப்பரப்பும் 
நீர் வ்திக்குத் தகுந்தவாறு ஆண்டுததாறும் 
ைாறும். இப்பரப்பு 9 இலட்்ம் கெக்த்டர்க்ாக 
இருந்தது. அடுத்த ஆண்டு ைலழயின்லையின் 
காரணைாக 6 இலட்்ம் கெக்த்டர்க்ாகக் 
குலறந்து தபாைது. நிலலயாைதும் 
நம்பகைாைதுைாை நீராதாரம் இருந்தால் 
ைட்டுதை இப்பரப்பு ஓர்வுக்கு நிலலத்திருக்கும்.

ஒரு நிலத்திற்கு நல்ல நீர் வ்தி 
கில்டத்தால் ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு பயிருக்கு 
தைலாகவும் வில்விக்கலாம். சில நிலஙகளில் 
இரண்டு பயிர்களும் கவகு சில இ்டஙகளில் 
மூன்று பயிர்களும் கூ்ட வில்விப்பது 
இயலும். ஒரு கெக்த்டர் நிலம் ஒர் ஆண்டில் 
ஒரு முலற ைட்டும் பயிரி்டப்பட்்டால், நிகராக 
பயிரி்டப்பட்்டது 1 கெக்த்டர் கைாத்தைாக 
பயிரி்டப்பட்்டதும் ஒரு கெக்த்டர் தான். அதத 
நிலம் இருமுலற பயிரி்டப்பட்்டால் நிகர பரப்பு 
ஒரு கெக்த்டர். கைாத்த பயிரி்டப்பட்்ட பரப்பு 2 
கெக்த்டர். இதத முலறயில் தமிழகத்திற்குக் 
கணக்கிட்்டால், 2012 – 13ஆம் ஆண்டில் 
பயிரி்டப்பட்்ட நிகரப்பரப்பு 45 இலட்்த்து 44 
ஆயிரம் கெக்த்டர். பயிரி்டப்பட்்ட கைாத்த பரப்பு 
51 இலட்்த்து 40 ஆயிரம் கெக்த்டர்கள ஆகும். 
ஆகதவ, பயிரி்டப்பட்்ட பரப்பில் 5,96,000 
கெக்த்டர் நிலம் ஒரு முலறக்கு தைல் 
பயிரி்டப்பட்டுள்து கதளிவாகிறது. நிலலயாை, 
நம்பகைாை நீர் வ்திகள கபருகும் தபாதும் 
ைற்ற அனு்ரலணயாை சூழல் நிலவும் தபாதும் 
நிலம் ஒரு முலறக்கு தைல் பயிரப்படுவது லக 
கூடும். கைாத்த பயிர்டப்பட்்டப் பரப்பு கூடும் 
தபாது தவ்ாண் உற்பத்தி கூடும்.

2012 – 13ஆம் ஆண்டில் கைாத்தைாக 
பயிரி்டப்பட்்ட நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ 72 
விழுக்காடு பரப்ப்வில் உணவுப் பயிர்கள 
பயிரி்டப்பட்்டை; ைற்ற இ்டஙகளில் உணவற்ற 
பயிர்கள பயிரி்டப்பட்்டை.

நவ்ளாணமைககளா்ன நீர் ஆதளாரஙகள

தமிழகத்தில் வற்றாத நதிகள இல்லல. 
தமிழகம் தைது ததலவக்காை நீலர வ்டகிழக்கு 
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ைலழப் கபாழிவின் தபாது நிலத்தடிக்குச் க்ல்லும் 
நீரின் அ்வும் ்ைைாக இருந்தால் துன்பம் 
இல்லல. ைாறாக எடுக்கும் அ்வு கூ்டக்கூ்ட நீர் 
ைட்்டம் கீதழ க்ல்லும். ஒன்று நீர் முற்றிலும் வற்றிப் 
தபாகலாம் அல்லது பா்ைத்திற்கு உதவாத நீராக 
ைாறவும் வாய்ப்புண்டு.

நிலத்தடி நீரின் அ்லவயும் 
தன்லைலயயும் ைத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் 
கதா்டர்ந்து கண்காணிக்கிறது. இத்கதா்டர் 
கண்காணிப்பின் அடிப்பல்டயில் நீர் பயன்பாடு 
அ்லவக் ககாண்டு ஊராட்சி ஒன்றியஙகல் 
(Blocks) இவவாரியம் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்து. 
தமிழகத்தில் 139 ஒன்றியஙகள அ்வுக்கதிகைாக 
நிலத்தடி நீலரப் பயன்படுத்துகின்றை. தைலும் 
100 ஒன்றியஙகள மிலகயாகப்பயன்படுத்தும் 
நிலலலய அல்டயும் நிலலயில் உள்ை. 11 
ஒன்றியஙகளில் நீரின் தரம் குன்றியுள்து. 136 
ஒன்றியஙகள ைட்டுதை நிலத்தடி நீரின் அ்வு 
குன்றாைலும் தரம் குலறயாைலும் உள்ை.

இதிலிருந்து நாம் கதரிந்து ககாளவது 
என்ைகவன்றால்
1. தமிழக தவ்ாண்லை நிலத்தடி நீலர 

நம்பியுள்து.
2. நிலத்தடி நீரின் பயன்பாட்ல்டச் சீர் க்ய்வது 

மிகவும் அவ்ரமும் அவசியமும் ஆகும்.
3. வ்ம் குன்றா தவ்ாண்லைக்கு இது 

மிகவும் ததலவ ஆகும்.

்பளாச்னமும் ்பயிர் வமககளும்

பயிர்டப்படும் பயிர்கல் 
உணவுப்பயிர்கள என்றும் உணவல்லாத 
பயிர்கள என்றும் வலகப்படுத்தலாம். 
தமிழகத்தில் உணவு தானியம் பயிரி்டப்படும் 
பரப்பில் 57 விழுக்காடு பா்ைவ்தி 
கபறுகின்றை. 2014 – 15 ஆம் ஆண்டில் 
உணவுப் பயிர்கள 59 விழுக்காடும் 
உணவல்லாத பயிர்கள 50 விழுக்காடும் 
பா்ை வ்தி கபற்றிருந்தை.

தமிைகததில் விம்யும் ்பயிர்கள

தமிழகத்தில் பயிரி்டப்பட்்ட நிலத்தின் 
கைாத்தப் பரப்ப்வில் 2014 – 15 ஆம் ஆண்டில் 
59இலட்்த்து 94 ஆயிரம் கெக்த்டர்க்ாக 
இருந்தது. இதில் 76 விழுக்காடு பரப்ப்வில் 
உணவல்லாத பயிர்கள பயிரி்டப்பட்்டை.

கநல் ்ாகுபடி தான் கபரிய அ்வில் 
30 விழுக்காடு தைற்ககாள்ப்படுகிறது. இதர 

•  கதன் இந்தியாவின் மூன்றாவது கபரிய ஆறு காவிரி ஆகும் இது 765 கிதலா மீட்்டர் நீ்ம் 
ககாண்்டது.

•  காவிரி ஆற்றின் குறுக்தக தமிழநாட்டில் தைட்டூர் அலண ைற்றும் கல்லலண 
கட்்டப்பட்டுள்ை.

ைம்றநீர்

ைலறநீர் எனும் பதம் 1990ஆம் 
ஆண்டு த்டானி ஆலன் என்பவரால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்்டது. விவ்ாயம் அல்லது 
கதாழிற்்ாலல உற்பத்தியின் தபாது நுகரப்படும் 
நீர் ைலறநீர் எை அலழக்கப்படுகிறது.

ைலறநீர் என்பது  உணவு அல்லது ைற்ற 
உற்பத்தி கபாருட்கள ஒரு நாட்டில் இருந்து 
ைற்கறாரு நாட்டிற்கு வாணிகம் க்ய்யப்படும்தபாது 
அவற்தறாடு ைலறமுகைாக அவற்றிற்காக 
க்லவி்டப்படும் நீரும் க்ல்கிறது. இதுதவ 
ைலறநீர் ஆகும். உதாரணைாக ஒரு கைட்ரிக் 
்டன் தகாதுலை உற்பத்தி க்ய்வதற்கு உலக 
அ்விலாை ்ரா்ரியாக 1,340 கியூபிக் மீட்்டர் நீர் 
ததலவப்படுகிறது. அப்படிகயனில் ஒரு கைட்ரிக் ்டன் 
தகாதுலை கவளிநாட்டிற்கு ஏற்றுைதி க்ய்யப்படும் 
தபாது அலத வில்விக்கப் பயன்படுத்தப்பட்்ட 
1,340 கியூபிக் மீட்்டர் நீரும் அதனு்டன் க்ல்கிறது 
என்பது கபாருள. 

உலக அ்வில் இந்தியா மிக அதிகைாை 
நன்னீர் பயன்பாட்்டா்ராக உள்து. இது 
மிகவும் அதிகைாை எச்்ரிக்கக்கூடிய அ்வாகும். 
உலகின் ஐந்தாவது மிகப்கபரிய ைலறநீர் 
ஏற்றுைதியா்ராக இந்தியா வி்ஙகுகிறது.

தகாதுலை த்ா்ம் கம்பு

கரும்பு ததயிலல

= 50 லிட்்டர் ைலறநீர்

காபி
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உணவுப் பயிர்கள 12 விழுக்காடு பரப்பிலும் 
பயிரி்டப்படுகின்றை. சிறுதானிய ்ாகுபடி 
குலறந்த அ்விதலதய நல்டகபறுகிறது. 
த்ா்ம் 7 விழுக்காடு நிலப்பரப்பிலும் கம்பு ஒரு 
விழுக்காடு பரப்பிலும் தகழவரகு 1.7 விழுக்காடு 
பரப்பிலும் இதர சிறுதானியஙகள 6 விழுக்காடு 
பரப்பிலும் 2014 – 15 ஆண்டில் பயிரி்டப்பட்்டை.

 ைலழப்கபாழிவு, நீர் இருப்பு, காலநிலல, 
்ந்லத விலல தபான்ற பல காரணிகளின் 
வில்வாகப் பயிர்கள பயிர்டப்படும் பரப்ப்வு 
ஆண்டுக்கு ஆண்டு ைாறும்.

்பதது ஆணடுகளால நவ்ளான வ்ர்ச்சி

க்டந்த 2014 – 15 ஆண்டில் தமிழகத்தில் 
மிகக் கூடுதலாக உற்பத்தி க்ய்யப்பட்்ட 
உணவு தானியஙகளின் அ்வு ஒரு தகாடிதய 
27இலட்்த்து 35 ஆயிரம் ்டன்க்ாகும். 
கநல் ைட்டுை ஏறத்தாழ 80 இலட்்ம் ்டன்கள 
வில்ந்தை. கைாத்த உணவு தானிய 
உற்பத்தியில் கநல்லின் பஙகு 62 விழுக்காடு 
ஆகும். 20 விழுக்காடு அ்விற்கு ைக்காச் 
த்ா்ம் வில்ந்தது. 7 விழுக்காடு த்ா்மும் 
3 விழுக்காடு தகழவரகும் வில்ந்தை. 
மூன்று விழுக்காடு அ்விற்கு உளுந்து 
வில்ந்தது. ைற்ற உணவுப் பயிர்கள சிறிய 
அ்வில் வில்ந்தை.

பயிரி்டப்படும் நிலத்தின் அ்வு ைாறுவது 
தபாலதவ உற்பத்தியின் அ்வும் தவறுபடும். 

்பளாச்னததிறகளா்ன நீர் ஆதளாரஙகள

்பளாச்னப்்பரப்பு

கிணறுகள – 62% வாய்க்கால்கள – 24% ஏரிகள – 14%

நுணணீர் ்பளாச்னத சதளாழில்நுட்்பம்
நுண்ணீர் பா்ைத் கதாழில்நுட்பம் 

பா்ை நீர் பற்றாக்குலறக்கு நல்ல தீர்வாக 
வி்ஙகுகிறது. இத்கதாழில்நுட்பம் பாரம்பரிய 
நீர்பா்ை முலறகல்வி்ட பயிர்களில் அதிக 
ைகசூல் கில்டக்க வழி க்ய்கிறது. சீராை கால 
இல்டகவளியில் அ்வாக நீர் பாய்ச்்ப்படுவதால் 
உற்பத்தித் திறன் ைற்றும் நீர் பயன்பாட்டுத்திறன் 
அதிகரிப்பது்டன் பணி ஆட்களின் க்லலவக் 
கணி்ைாக குலறத்து, கல் வ்ர்ச்சியிலைக் 
கட்டுப்படுத்துகிறது. நுண்ணீர் பா்ைத்தின் 
மூலம் நீர் வழி உரமிடுவதால் உரப்பயன்பாட்டுத் 
திறன் அதிகரிப்பததாடு தரைாை வில்கபாருளும் 
கில்டக்கிறது. தமிழகம் ஒரு தண்ணீர் 
பற்றாக்குலற ைாநிலைாக இருப்பதால் நுண்ணீர் 
பா்ைத் திட்்டத்திலை, அதிக தண்ணீர் 
ததலவப்படும் விவ்ாய பயிர்களில் தீவிரைாக 
க்யல்படுத்துவதில் அரசு கவைம் க்லுத்துகிறது.
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1965 – 66ஆம் ஆண்டுகளில் 1,409 கிதலாவாக 
இருந்தது. இது 1975 – 76 ஆம் ஆண்டுகளில் 
2,029 கிதலாவாக உயர்ந்தது. 1985 – 86 ஆம் 
ஆண்டுகளில் 2,372 கிதலா எை மீண்டும் 
உயர்ந்தது. பத்து ஆண்டுகள க்ன்றபின் 
கநல்லின் உற்பத்தி திறன் 2,712 கிதலா  
2014 – 15 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தித் திறன் 
4,429 கிதலா. க்டந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் 
தமிழகத்தில் கநல் உற்பத்தித்திறன் மூன்று 
ை்டஙகிற்கும். கூடுதலாக உயர்ந்துள்து. 
உணவுதானிய உற்பத்தித் திறலை 
தநாக்கிைால் 1965 – 66ஆம் ஆண்டிற்கும் 
2014 – 15 ஆம் ஆண்டிற்கும் இல்டதய ஏறத்தாழ 
3.5 ை்டஙகு உயர்ந்திருப்பது கதரிகிறது. அதத 
தபால் கைாத்த உணவு தானிய உற்பத்தியும் 
2.5 ை்டஙகு இக்கால கட்்டத்தில் உயர்ந்துள்து. 
1965 – 66ல் கைாத்த உணவுதானிய உற்பத்தி 
50 லட்்ம் ்டன்னுக்கு சிறிது கூடுதலாக 
இருந்தது. 2014 – 15 ஆம் ஆண்டு இதன் 
உற்பத்தி 1 தகாடிதய 28 இலட்்ம் ்டன்னுக்குச் 
சிறிது குலறவாக இருந்தது.

தமிழகத்தின் உற்பத்தித்திறன் 
ைற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டுதை 
கதா்டர்ந்து அதிகரித்துள்து நைக்குப் 
புலைாகிறது. ஆைால் இதத காலகட்்டத்தில் 
உணவு தானிய உற்பத்தி க்ய்யப்படும் 
பரப்ப்வு குலறந்துள்து. பரப்ப்வு குலறந்த 
தபாதிலும் உற்பத்தி குலறயாதது ைட்டுைல்ல 
கூடியிருப்பதற்கும் உற்பத்தித் திறனின் 
உயர்தவ காரணைாகும்.

கமலச் சசளாறகள

தரிசு   தவ்ாண்லைக்குப் 
பயன்படுத்தப்ப்டாத 
நிலப்பகுதி

உற்பத்தித்திறன்   ஒரு கெக்த்டருக்கு 
வில்ச்்லின் அ்வு

ைணிலா   தவர்க்க்டலல
சிறுதானியஙகள   வரகு, ்ாலை தபான்ற 

தானியஙகள
நிலத்தடிநீர்   புவியின் 

நிலப்பரப்பிற்குக் கீழ 
த்மிக்கப்படும் நீர்

உற்பததித தி்றன  

பயிர்களின் வில்ச்்ல் பயிரி்டப்படும் 
பரப்ப்வு ைட்டுைன்றி பயிர்களின் உற்பத்தித் 
திறலையும் ்ார்ந்து இருக்கிறது. 

தமிழகத்தில் கபருை்வு பயிர் 
க்ய்யப்படும் கநல்லின் உற்பத்தித்திறன் 
2014–15 ஆம் ஆண்டில் கெக்த்டருக்கு 4,429 
கிதலா என்ற அ்வில் இருந்தது. இந்தத்திறன் 
2010–11ஆம் ஆண்டில் 3,039 கிதலாவாக 
இருந்தது. இதன் வாயிலாக உற்பத்தித் திறன் 
கூடியுள்லத நாம் அறியலாம்.

கநல்லுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக 
பரப்ப்வில் ் ாகுபடி க்ய்யப்படும் ைக்காச்த்ா்ம் 
கெக்த்டருக்கு 8,824 கிதலா வில்ந்தது. 

த்ா்ம் கெக்த்டருக்கு 2,093 
கிதலாவும் கம்பு 3,077 கிதலாவும் தகழவரகு 
3,348 கிதலாவும் இதத காலகட்்டத்தில் 
வில்ந்தை.

பருப்பு வலககளில் அதிகைாக 
பயிரி்டப்பட்்ட உளுந்து கெக்த்டருக்கு 645 
கிதலா வில்ந்தது. கரும்பு கெக்த்டருக்கு 107 
்டன் வில்ந்தது. ைணிலா ஒரு கெக்த்டரில்  
2,753  கிதலா வில்ந்தது.

பயிர்களின் உற்பத்தித்திறன் 
கதா்டர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்து. 
எடுத்துக்காட்்டாக கநல்லின் உற்பத்தித்திறன் 
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்பயிறசிகள 
I  சரியளா்ன விம்டமயத 
நதர்ந்சதடுககவும் .

1.  பயிர் க்ய்யப்படும் 
பரப்ப்வில் பா்ை 
வ்தி கபற்ற நிலத்தின் 
பரப்ப்வு

 அ) 27%  ஆ) 57% 
 இ) 28%  ஈ) 49%
2. இவற்றுள உணவல்லாத பயிர் எது?
 அ) கம்பு  ஆ) தகழவரகு 
 இ) த்ா்ம்  ஈ) கதன்லை
3. 201415ஆம் ஆண்டில் கநல் உற்பத்தித் திறன்
 அ) 3,039 கி.கி ஆ) 4,429 கி.கி 
 இ) 2,775 கி.கி ஈ) 3,519 கி.கி
4.  தமிழகத்தின் தவ்ாண் உற்பத்தித்திறன் 

ைற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டுதை
 அ) குலறந்துள்து  
 ஆ)  எதிர்ைலறயாக உள்து
 இ) நிலலயாக உள்து
 ஈ) அதிகரித்துள்து
5.  தமிழகத்தில் வ்டகிழக்குப் பருவ ைலழ 

கபாழியும் ைாதஙகள 
 அ) ஆகஸ்டு – அக்த்டாபர் 
 ஆ) க்ப்்டம்பர் – நவம்பர் 
 இ) அக்த்டாபர் – டி்ம்பர் 
 ஈ) நவம்பர் – ஜைவரி
II நகளாடிட்்ட இ்டஙகம் நிரப்புக.
1.  தமிழக ைக்களில் கபரும்பான்லையிைர் 

_______________ கதாழிலலதய 
்ார்ந்திருக்கின்றைர்.

2.  தமிழகத்திற்குப் கபரும் நீர் ஆதாரைாக 
இருப்பது _______________ பருவ 
ைலழயாகும்.

3.  தமிழகத்தின் கைாத்தப் புவியியல் பரப்பு 
____________ கெக்த்டர்கள ஆகும்.

III ச்பளாருததுக
1. உணவல்லாத   79,38,000 
 பயிர்கள   
2. பருப்பு வலககள  ஒரு கெக்த்டருக்கும் 
    குலறவாை பரப்பில் 
   ்ாகுபடி க்ய்தவார்

மீள்பளார்மவ (Recap)

� தமிழகத்தில் தவ்ாண் கதாழிலில் 
ஈடுபட்டுளத்ாரின் எண்ணிக்லக 
ைற்றும் ்ாகுபடி பரப்பு குலறந்து 
ககாண்த்ட வருகின்றது.

� இந்திய அ்வில் குறுவிவ்ாயிகளின் 
எண்ணிக்லக அதிகரித்து வரும் 
தவல்யில் தமிழகத்தில் இந்த 
எண்ணிக்லக குலறந்து ககாண்த்ட 
வருகிறது.

� தமிழகத்தின் கைாத்த புவியியல் பரப்பில் 
ஒரு விழுக்காடு நிலப்பரப்பு ைட்டுதை 
பயிர் க்ய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
நான்கில் ஒரு பகுதி நிலம் தரி்ாக 
வி்டப்பட்டுள்து.

� ஒரு நிலத்திற்கு நல்ல நீர் வ்தி 
கில்டத்தால் ஓராண்டு காலத்தில் 
இருமுலற அல்லது மும்முலற பயிர் 
்ாகுபடி க்ய்யலாம்.

� தமிழகத்தின் தவ்ாண்லைக்காை நீர் 
ஆதாரைாக வி்ஙகுவது கதன்தைற்கு 
ைற்றும் வ்டகிழக்கு பருவைலழயாகும். 
ஆகதவ, தமிழக தவ்ாண்லை கபரும் 
அ்விற்கு நிலத்தடி நீலர நம்பிதய 
உள்து.

� பயிர்கல் உணவுப்பயிர்கள 
ைற்றும் உணவல்லாத பயிர்கள எை 
இருவலகப்படுத்தலாம்.

� தமிழகத்தின் முக்கிய உணவுப்பயிர்கள 
கநல், த்ா்ம், கம்பு, தகழவரகு. 
உணவல்லாத பயிர்களில் கதன்லை 
முதலி்டம் வகிக்கிறது.

� தமிழகத்தில் தவ்ாண் பயிர்களின் 
உற்பத்தித் திறன் அதிகரித்து 
வருவலத ்மீபகால ஆய்வுகள 
கவளிப்படுத்துக்கின்றை.
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1581. தமிழ்நாடு வேளநாண்மை

3. வ்டகிழக்குப்  அக்த்டாபர் – டி்ம்பர் 
 பருவைலழ  
4. குறு விவ்ாயிகள  உளுந்து, துவலர, 
   பாசிப்பயிறு
5. 2015 இல்  கதன்லை
 விவ்ாயிகளின்
 எண்ணிக்லக
IV குறுகிய வி்னளாககளுககு விம்டயளி
1. உணவுப்பயிர்களுக்கு இரண்டு 

எடுத்துக்காட்டுகளும், உணவல்லாத 
பயிர்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளும் 
எழுதுக.

2. பயிர்கள பயிரி்டப்படும் பரப்ப்வு 
ைாறுவதற்காை காரணிகள யாலவ?

3. நிலத்தடி நீரின் அ்லவயும் தன்லைலயயும் 
யாரால் கண்காணிக்கப்படுகிறது?

4. கநல் உற்பத்தித் திறலை 1965 முதல் 2015 
வலர பட்டியலிடுக.

5. பயிர்களின் வில்ச்்ல் எதலைச் ்ார்ந்து 
இருக்கிறது?

6. சிறு ைற்றும் குறு விவ்ாயிகல் 
தவறுபடுத்துக.

V விரிவளா்ன விம்டயளி
1. தமிழகத்தின் நீர் ஆதாரம் பற்றி சிறு குறிப்பு 

வலரக.
2. தவ்ாண்லைக்கு நிலத்தடி நீலரப் 

பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் வில்வுகள 
யாலவ?

3. தவ்ாண் நீர் ஆதாரம் பற்றி ஆய்வு க்ய்க.
4. தமிழத்தில் வில்யும் பயிர்கல்ப் 

பட்டியலிடுக.
VI   சசயல்்பளாடுகள
1.  கிராைம் அல்லது நீஙகள வசிக்கும் பகுதியில் 

வில்யும் உணவுப் பயிர்கல்யும், 
உணவல்லாத பயிர்கல்யும் ஆராய்க.

2. தஞ்ாவூர் எந்தப் பயிருக்குப் கபயர் கபற்றது? 
ஏன்? ஆராய்க.

3. தமிழநாட்டின் கநற்க்ஞசியம் எை 
அலழக்கப்படும் தஞ்ாவூர் ைாவட்்டத்தின் 
கநல் வில்ச்்ல் குறித்தத் தரவுகல் 
த்கரிக்கவும்.
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159 இடம்பெயர்தல் 2.

இடம்பெயர்தல்

2
அலகு

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�� இடம் பெயர்தல் ெறறியக கருத்துருககளைப் புரிந்து பகோள்ைல்.
�� இந்தியோ மறறும் ்தமிழ�ோட்டில் கோணப்ெடும் இடம்பெயர்தலின் 

ெரவளைப்ெறறி அறி்தல்.
�� இடம்பெயர்தலுககோன கோரணிகள் ெறறி ஆரோய்ந்து அறி்தல்.

இடம்பெயர்தலின் கருத்துப் பெடிவம

கிரோமம் அல்ைது �கரம் என 
அளனத்து வி்தமோன குடியிருப்புப் 
ெகுதிகளிலும் பி்றப்பு, இ்றப்பு மறறும் 
இடம்பெயர்தலின் கோரணமோக மககள் 
ப்தோளகயில் மோற்றம் ஏறெடுகின்்றது. 
மககள்ப்தோளக மோற்றத்தின் 
இம்மூன்று கூறுகளில் பி்றப்பும் 
இ்றப்பும் கணககிடககூடிய வளகயில் 
அளமந்துள்ைளவ. அந்த சமயத்தில் 

இடம்பெயர்தல் என்ெது கணககிடு்தல் 
மறறும் வளரயள்றப் ெடுத்துவதில் 
அதிகைவிைோன சிககல்களை 
உருவோககுகி்றது. பெரும்ெோலும் 
அளனவரும் அதிகமோன ந�ரஙகளில் 
ஓர இடம் விட்டு இன்பனோரு இடம் 
�கரந்து பகோணநட இருப்ெ்தோல் 
இடம்பெயர்தலுககோன �கரவு எது 
என்ெள்த வளரயறுப்ெது  சுைெமோன 
கோரியமோக இருப்ெதில்ளை.
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இந்தியா மற்றும ்தமிழ்ாட்டில் உள்ள 
இடம்பெயர்தலின் பெரவல்

2011 மககள்ப்தோளக கணகபகடுப்பின்ெடி 
இந்தியோவின் பமோத்்த மககள் ப்தோளகயோன 121 
நகோடி மககளில் 45 நகோடி மககள் வோழ்தலின் 
அடிப்ெளடயில் இடம்பெயரந்்தவரோகக 
கணககிடப்ெட்டுள்ைது. அந்தநெோல் 2011 
கணகபகடுப்பின்ெடி ்தமிழ�ோட்டின் பமோத்்த  7.2 
நகோடி மககளில் 3.13 நகோடி மககள் 
இடம்பெயரந்்தவர எனக கணககிடப்ெட்டுள்ைது. 
அ்தோவது �ோட்டின் இடம்பெயரவு  37 % இருந்்த 
சமயத்தில், ்தமிழ�ோட்டின் இடம்பெயரவு 
உசசமோக 43 % திகழந்்தது.

இந்திய மககள ்்தாகக 
கணக்கடுப்பில் இடப்்பெயரவு இரண்டு 
அடிப்பெகடகளில் கணககிடப்பெடுகிறது
(i) பிறப்பிடம அடிப்பெகடயில் -  

கணகபகடுப்பின்நெோது இருககும் இடமும் 
பி்றந்்த இடமும் நவறுெட்டிருந்்தோல்  வோழ�ோள் 
இடப்பெயரவு என்று  அளைககப்ெடுகி்றது.

(ii) வாழிடம அடிப்பெகடயில் - 
கணகபகடுப்பின்நெோது இருககும் இடமும் 
களடசியோக வோழந்்த இடமும் நவறு 
ெட்டிருந்்தோல் வோழிட அடிப்ெளடயிைோன 
இடப்பெயரவு என அளைககப்ெடுகி்றது.

நிகழாய்வு 

"அப்ெோ, என் பசோந்்த ஊர ெறறிய ஒரு 
கட்டுளரளய �ோன் எழு்த நவணடும். நீஙகள் 
எனககு உ்தவி பசய்வீரகைோ? அந்தோடு 
இல்ைோமல் அந்்த அைகோன கிரோமத்ள்த விட்டு 
நீஙகள் ஏன்  பவளிநயறினீரகள் என்ெள்தயும் 
எனககுச பசோல்லுவீரகைோ?

"நிசசயமோக உனககுச பசோல்கிந்றன்".
" திருப�ல்நவலி மோவட்டம், 

அம்ெோசமுத்திரம் அருகிலுள்ை சட்டப்ெத்து 
என்னும் கிரோமம்்தோன் �ம் பூரவீகம். 
்தோமிரெரணி �திக களரநயோரம் அளமந்துள்ை 
�ம்கிரோமம், நீ  கூறியது நெோல் மிகவும் 
அைகோன வயல்பவளிகளையும்,  வோளைத் 
ந்தோட்டஙகளையும் நகோவில்களையும் 
பகோணடு அைகு மிளிரத் திகழகி்றது. �ோன் 
குைந்ள்தயோக இருந்்தநெோது அருகிலுள்ை 
அம்ெோசமுத்திரம் ெள்ளிககுத் தினமும் ஏழு 
கிநைோ மீட்டர �டந்து பசல்நவன். ெள்ளிககுச 
பசல்லும் வழியில் �ோனும் எனது �ணெரகளும் 
மகிழசசியும் பகோணடோட்டமுமோகச 
பசல்நவோம்.“எனினும் என் ெள்ளிப் ெடிப்ளெ 
முடித்்த பி்றகு என் சநகோ்தரரகளைப் ெடிகக 
ளவப்ெ்தறகோக �ோன் நவளைககுச பசல்ை 
நவணடிய கட்டோயம் ஏறெட்டது. எனநவ , 
இப்நெோது மும்ளெ என்று அளைககப்ெடும் 
ெம்ெோய்ககு �ோன் இடம்பெயரந்ந்தன்.  
அஙநக தூரத்து உ்றவினர ஒருவர வீட்டில் 
்தஙகி நவளை ந்தட ஆரம்பித்ந்தன். 
ஒரு மோ்த கோைத்தில் எனது உ்றவினர,  
என்ளன ஒரு ்தனியோர நிறுவனத்தில் 
சுருகபகழுத்்தோைர (ஸபடநனோகிரோெர) 

ெ்தவியில் ெணியமரத்தினோர. பின்னர அந்த 
நிறுவனம் இப்நெோது பசன்ளன என்று 
அளைககப்ெடும் ம்தரோஸுககு என்ளன 
மோறு்தலில் அனுப்பிளவத்்தது".

"அடிப்ெளடயில் நவளைககோகவும் , ெணம் 
ஈட்டுவ்தறகோகவும் நீஙகள் கிரோமத்ள்தவிட்டு 
�கரம் ந�ோககிச பசன்றீரகள். அப்ெடித்்தோநன ?"

"ஆமோம் நீ பசோன்னது சரி்தோன். மககள் ெை 
கோரணஙகளுககோக இடம்பெயரகின்்றனர. 
நமல் ெடிப்ளெத் ப்தோடரவ்தறகோக உனது 
அணணன் இப்நெோது இஙகிைோந்து 
பசன்றிருககி்றோன். திருமணம் முடிந்்த பி்றகு 
படல்லியில் நவளை ெோரககும் அவைது 
கணவநனோடு வோழவ்தறகோக உனது அககோ 
படல்லி பசன்றிருககி்றோள். ெககத்து கிரோமத்தில் 
வோழந்து வந்்த உனது அத்ள்த, சட்டப்ெத்தில் 
உள்ை எனது சித்திளயக கவனித்துக 
பகோள்வ்தறகோக �மது கிரோமத்திறநக 
இடம்பெயரந்து விட்டோள். எனநவ மனி்தரகள் 
நவளை, கல்வி, திருமண வோழவு மறறும் ெை 
கோரணஙகளுககோக இடம்பெயரகின்்றனர 
என்ெள்த நீ புரிந்து பகோள்ை நவணடும்.

"மிகக �ன்றி அப்ெோ. மககள் �ம் 
�ோட்டிறகுள்ளும், கிரோமத்திலிருந்து 
�கரம் ந�ோககியும், கிரோமத்திலிருந்து 
கிரோமத்திறகும், ஒரு �கரத்தில் இருந்து 
மறப்றோரு �கரத்திறகும், �ம் �ோட்டிலிருந்து 
பவளி�ோட்டிறகும் இடம்பெயரவ்தன் கோரணம் 
இப்நெோது �ன்்றோகப் புரிகி்றது. இப்நெோது 
�ம் பசோந்்த ஊர ெறறிய கட்டுளர எழு்தத் 
ப்தோடஙகைோமோ?
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பெோதுவோக இடப்பெயரவு �கரப் 
ெகுதிகநைோடு மட்டுநம ப்தோடரபுெடுத்்தப்ெடுகி்றது. 
ஆனோல் இந்தியோவிலும் ்தமிைகத்திலும் 
இடப்பெயரவின் ெரவல் �கரப்பு்றஙகளில் 
இருந்்தள்தவிட கிரோமப்பு்றஙகளில் மிக 
அதிகமோகக கோணப்ெடுகி்றது. 2011-ல் 
இந்தியோவில் கிரோமப்பு்ற மககள் 37 % 
இடம்பெயரந்்தவரகைோகக கணககிடப்ெடும் 
அந்த சமயத்தில், �கரப்பு்ற இந்தியோவில் 
இடம்பெயரந்்தவரகளின் எணணிகளக  27 % 
உள்ைது. ்தமிைகத்தில் 41 % கிரோமப்பு்றஙகளில் 
இடம்பெயரந்்தவரகைோகவும்,  35% 
�கரப்பு்றஙகளில் இடம்பெயரந்்தவரகைோகவும் 
2011 மககள் ப்தோளகக கணகபகடுப்பில் ப்தரிய 
வருகி்றது . அ்தோவது �கரப்பு்றஙகளை விட 
மககளின் �கரவு கிரோமப்பு்றஙகளில் அதிகமோகக 
கோணப்ெடுகி்றது 

நமலும் இடப்பெயரவு பெரும்ெோலும் 
பெணகளை விட ஆணகநைோடு மட்டுநம 
ப்தோடரபுெடுத்்தப்ெடுகி்றது. ஆனோல் ்தரவுகளை 
ளவத்து ஆரோயும்நெோது மிக அதிக ச்தவிகி்த 
இடப்பெயரவு ஆணகளை விட பெணகளில் 
மட்டுநம கோணப்ெடுகி்றது. 2011 ஆம்  ஆணடு 
இடம்பெயரந்்தவரகளின் ஒட்டுபமோத்்தக 
கணககில்  53 % பெணகள் 
இடம்பெயரந்்தவரகைோகவும், ஆணகளில் 23 % 
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இந்தியா  
இடம்பெயரவுகளின்  

்கரவுகள

இடம் பெயரந்்தவரகைோகவும் இருககின்்றனர. 
இந்த கோைகட்டத்தில் ்தமிைகத்திலும் 
இம்மோதிரியோன ஒரு சூழநிளைநய 
கோணப்ெடுகி்றது.  ெோதிககும் நமறெட்ட,  அ்தோவது 
52 % பெணகள் இடம்பெயரந்்தவரகள் என்றும் 
ஆணகளில் 35 % நெர இடம்பெயரந்்தவரகள் 
என்றும் கோணககிளடககி்றது.

பெணகளில்  அதிக அைவிைோன 
இடப்பெயரவு கோணப்ெடுவது ஏன்?  இந்தியோவில் 
70 % நெர ்தமிழ�ோட்டில் 51 % நெர  
அவரகைது இடப்பெயரவிறகோன கோரணமோகத் 
திருமணத்ள்த குறிப்பிடுகின்்றனர பெணகள். 
இந்தியோவிலும் ்தமிைகத்திலும் திருமணமும் 
திருமணம் சோரந்்த இடப்பெயரவும் பெணகளின் 
அதிக அைவிைோன இடப்பெயரவுககு முககிய 
கோரணமோக விைஙகுகி்றது. நவளையும் 
நவளைவோய்ப்பும் ஆணகளுககு இளடயில் 
இடப்பெயரவிறகோன உந்து சகதியோக 
விைஙகுகி்றது. 2011 ல் இந்தியோவில், ஆணகளில் 
28 % நெர ்தமிைகத்தில் 26 % நெர 
இடப்பெயரவுகோன முககிய கோரணமோக 
நவளைளயக குறிப்பிடுகின்்றனர.

பமோத்்தத்தில் 2011 கணகபகடுப்பின் ெடி 
்தமிழ�ோட்டில் ஐந்து நெரில் இருவர 
இடம்பெயரந்்தவரோக உள்ைனர. கிரோமப்பு்றப் 
ெகுதிகளிலும் பெணகளுககு மத்தியிலும் 
இடப்பெயரவு மிக அதிக அைவில் 
கோணப்ெடுகி்றது. ்தமிழ�ோடு 
இடம்பெயர்தலுககோன ஒரு வரைோறள்ற 
உளடயது. வியோெோரம், வணிகம், 
நவளைவோய்ப்பு மறறும் ெல்நவறு 
கோரணஙகளுககோகத் ்தமிைரகள் ெைணோடு 
�ோடுகளுககு இடம்பெயரந்துள்ைனர. 
கோைனியோதிககத்தின் நெோது ப்தோழிைோைரகள் 
நவளை ந்தடியும், வருமோனத்திறகோகவும் பி்ற 
கோைனி �ோடுகளை ந�ோககி 
இடம்பெயரந்துள்ைனர. அணளமககோைஙகளில் 
்தமிைகத்திலிருந்து வளைகுடோ �ோடுகள், ஐககிய 
அபமரிகக �ோடுகள்  மறறும் ஆஸதிநரலியோ 
ஆகிய �ோடுகளுககு மிக அதிக அைவில் 
ப்தோழிைோைரகள் இடம்பெயரந்துள்ைனர. 2015 
ஆம் ஆணடு ்தமிைகத்தில் இடம்பெயர்தலின் 
அைவு, ்தன்ளம மறறும் முள்றகள் 
ஆகியவறள்றப் புரிந்துபகோள்ை 
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2015ஆம் ஆணடில் ்தமிழ�ோட்டிலிருந்து 
குடிநயறுெவரகளின் கல்வித்்தகுதி குறித்்த 
நகள்விககு 7 % கல்வியறிவு அற்றவரகள் 
என்றும், 30 % ெத்்தோம் வகுப்பு முடித்்தவரகள் 
என்றும் , ென்னிரணடோம் வகுப்பு வளர 
முடித்்தவரகள் 10 % என்றும் ப்தோழில் ெயிறசி 
பெற்றவரகள் 15 %. என்றும் ெட்டப்ெடிப்பு 
ெடித்்தவரகள் 11 % என்றும் ப்தோழிறகல்வி 
முடித்்தவரகள் 12 % என்றும் முதுகளை 
ெட்ட்தோரிகள் 11 % உள்ைனர என்றும் 
இவவோய்வு ப்தளிவுெடுத்துகி்றது.

இவவோய்வு இடம்பெயரந்்தவரகள் 
நமறபகோள்ளும் நவளையின் ்தன்ளம 
குறித்தும் பவளிப்ெடுத்துகி்றது. மிகவும் தி்றளம 
வோய்ந்்த நவளைகளிலும், சோ்தோரணமோகச 
பசய்யககூடிய நவளைகளிலும்,  �டுத்்தரமோன 
நவளைகளிலும் இவரகள் ஈடுெடுகின்்றனர.

இடம்பெயர்தலுககான காரணிகள

ஒரு சமு்தோயத்தில் 
ஏறெடும் இடப்பெயரவின் 
்தன்ளம மறறும் அ்தன் 
அைவிளன, அசசமு்தோயம் 
அளடந்்த வைரசசியின் 
நெோகளகக பகோணநட 
தீ ர ம ோ னி க க ப் ெ டு கி ்ற து . 
பெோருைோ்தோரத்தில் விவசோயம் மறறும் 
ப்தோழில்துள்றகைோல் ஏறெட்டிருககககூடிய 
வைரசசியின் வீ்தஙகள் மறறும் அ்தன் 
அைவுநகோளைக பகோணநட இடப்பெயரவின் 
வடிவஙகள் நிரணயிககப்ெடுகின்்றன.

இந்தியோவிலும் ்தமிழ�ோட்டிலும்  
விவசோயம் மறறும் ப்தோழில் துள்றயில் கடந்்த 
ஆணடுகளில் வைரசசி ஏறெட்டு இருந்்த 
நெோதிலும் இவவைரசசியோனது பசோத்து 
மறறும் வருமோனப் ெகிரவில் உள்ை 
ஏற்றத்்தோழவுகளைச சமன் பசய்யும் வி்தமோக 
அளமயவில்ளை. நமலும் ஏழளம என்ெது 
ப்தோடர  சிககைோகத் திகழந்து வருகி்றது.

்தன்னோரவைரகள் நமறபகோணட ஆய்வு 
கீழககணட விவரஙகளை �மககுத் 
ப்தரியப்ெடுத்துகி்றது

• ்தமிழ�ோட்டின் பமோத்்த 
இடப்பெயரவோைரகளில் 65 % நெர   
்தமிழ�ோட்டிலிருந்து பவளி- �ோடுகளுககும், 
35 % நெர �ம் �ோட்டிறகுள்ளும் 
இடம்பெயரந்துள்ைனர.

• பசன்ளன மோவட்டம், அதிக 
எணணிகளகயிைோன பவளிகுடிநயற்றப் 
ெதிவில் முன்னிளை வகிககின்்றது.  
பசன்ளனளயத் ப்தோடரந்து 
நகோயம்புத்தூர, இரோம�ோ்தபுரம் மறறும் 
திருசசி மோவட்டஙகள் அடுத்்தடுத்்த 
இடஙகளைப் பிடித்துள்ைன.

• கடலூர, கரூர, திருவணணோமளை, 
நவலூர, �ோமககல், நசைம், திணடுககல், 
கிருஷணகிரி, நீைகிரி மறறும் ்தருமபுரி 
மோவட்டஙகள் மிகககுள்றந்்த அைவிைோன  
பவளி - குடிநயற்ற எணணிகளகளயப் 
ெதிவு பசய்துள்ைன.
இவவோய்வு ்தமிைகத்தில் 

இடம்பெயரந்்தவரகளின் நசருமிடம் மறறும் 
ெோலினப் பிரிவு குறித்தும் ெை ்தகவல்களை 
�மககுத் ்தருகின்்றது.

• பவளி�ோடுகளில் குடிநயறுெவரகளின் 
20 % சிஙகப்பூளரத் ந்தரவு பசய்துள்ைனர. 
18 % ஐககிய அரபு எமிநரட்டிலும், 16 % 
சவுதி அநரபியோ,  13 % நெர ஐககிய 
அபமரிகக �ோடுகளுககும் இடம்பெயரந்து 
குடிநயறி உள்ைனர. மநைசியோ, குளவத், 
ஓமன், கத்்தோர, ஆஸதிநரலியோ மறறும் 
இஙகிைோந்து ஆகியளவ 
இடம்பெயரவோைரகள் நசரும் �ோடுகைோக 
2015 ஆம் ஆணடு ஆய்வில் 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது.

• சரவந்தச குடிநயறுெவரகளின் 15 % 
பெணகைோகவும், 85 % ஆணகைோகவும் 
உள்ைனர.
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ஏளை, ெணககோரர  ஆகிநயோருககு 
அவரவருககோன கோரணஙகள், உந்து சகதி, 
இடப்பெயரவு முள்ற மறறும் 
இடப்பெயரவினோல் ஏறெடககூடிய 
விளைவுகள் ஆகிய உள்நைோட்டஙகளைக 
பகோணட்தோக உள்ைது. ஏளை மககள் 
கிரோமப்பு்றஙகளில் நிைவிவரும் ்தஙகைது 
துயர நிளையிலிருந்து ்தஙகள் 
வோழவோ்தோரத்ள்த மீட்டுகபகோள்ளும் 
உத்தியோக இடப்பெயரளவ 
நமறபகோள்கின்்றனர. அந்தசமயம் சறறு வசதி 
வோய்ப்புகள் உளடய மககள் ்தஙகைது துயர 
நிளையில் இருந்து மீள்வ்தறகோகநவோ அல்ைது 
வோழவோ்தோர உத்தியோகநவோ ெயன்ெடுத்்தோமல், 
்தஙகள் வோழநிளைளய நமம்ெடுத்துவ்தறகோக 
இடம்பெயர்தளை நமறபகோள்கின்்றனர.

 நிைப்ெரப்பு சோரந்து ந�ோககும்நெோது, 
�கரப்பு்றமோனோலும் கிரோமப்பு்றமோனோலும் 
வைரசசி அளடந்்த நிைப்ெகுதிகளில்  குவியும் 
்தன்ளம உளடயவரகள் இடம்பெயரந்்தவரகள்.

இடம்பெயர்தலின் வடிவம் சிககைோன ெை 
்தரப்ெட்ட �கரவுகளை உள்ைடககிய்தோகும்.
• கிரோமப்பு்றத்தில் இருந்து கிரோமத்திறகு, 

கிரோமப்பு்றத்திலிருந்து �கரப்பு்றம் ந�ோககி, 
�கர பு்றத்திலிருந்து கிரோமம் ந�ோககி, �கர 
பு்றத்திலிருந்து �கரம் ந�ோககிய 
இடப்பெயரவுகள். 

• குறுகிய, �டுத்்தரமோன மறறும் நீணடதூர 
இடப்பெயர்தல் �கரவுகள்

• நீணடகோை நிரந்்தர இடப்பெயரவு மறறும் 
குறுகிய கோை சுைறசி முள்றயிைோன 
�கரவுகள். 

இந்தியோ- இடம்பெயர்தலுககோன கோரணஙகள்

14.7%

43.8%6.7%

21%

9.6%

3%

1.2%

நவளை
ப்தோழில்
கல்வி
திருமணம்
பி்றப்பிறகு பி்றகு இடம்பெயர்தல் 
குடும்ெத்துடன் இடம்பெயர்தல்
மற்றளவகள்

•  உைகிநைநய  பமகஸிநகோ - 
               அபமரிகக ஐககிய �ோடு 
இளடநயயோன இடப்பெயரவு 

ெோள்தநய 2010 ஆம் ஆணடின் மிகப் 
பெரிய இடப்பெயரவுப் ெோள்தயோகும். 

• உைகிநைநய நீணட தூரம் இடம்பெயரும் 
ெ்றளவ ‘ஆரடிக படரன்’ (Artic tern) 
ெ்றளவயோகும்.

வைரசசிப் நெோககோனது, வைரசசி 
மணடைஙகைோல் நிைம் சோரந்்த 
சமத்துவமமின்ளமளய உருவோககியுள்ைது 
இந்தியோ நெோன்்ற வைரசசியளடயும் 
பெோருைோ்தோர சமூகத்தில் கோணப்ெடும் 
இடப்பெயரவுகளை வைரசசிப் நெோககுகைோல் 
உருவோகியுள்ை பெோருைோ்தோர,சமூக மறறும் 
இடம் சோரந்்த ஏற்றத்்தோழவுகள் 
தீரமோனிககின்்றன. 

எனநவ இடப்பெயரவு �கரவு ெல்நவறு 
வளகப்ெட்ட உள் �கரவுகளைக பகோணட்தோக 
அளமகி்றது. உ்தோரணமோக கிரோமப்பு்ற 
�கரப்பு்ற இடப்பெயரவு �கரளவ �ோம் 
எடுத்துகபகோணடோல்,  அ்தறகுள் கிரோமப்பு்ற உயிர பிகழப்பிற்காக இடம்பெயர்தல்
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ககலச் ்�ாற்கள

இடப்்பெயரவு (Migration) – ஓரிடத்திலிருந்து மறப்றோரு இடத்திறகு இடம் பெயரும் நிகழவு
மககள ்்தாகக (Population) – ஒரு ெகுதியில் வோழும் மககளின் எணணிகளக
இடம ்பெயர்வார (Migrators) – ஓரிடத்திலிருந்து மறப்றோரு இடத்திறகு நவளைளயத் ந்தடிநயோ 

அல்ைது வைமோன வோழகளக நிளைளயத் ந்தடிநயோ பசல்ெவரகள்.

ககலச் ்�ாற்கள

ஒவபவோரு இடப்பெயரவு �கரவும் 
பவவநவறு வளகயோன வகுப்பு சோரந்்த 
குடிநயறுெவரகளை  பகோணடிருககின்்றன. 
ஒவபவோரு இடப்பெயர்தலும் அவறறிறகோன 
பசோந்்த கோரணஙகளைக பகோணடளவ. 
இடப்பெயர்தலின் அைவு மறறும் ்தன்ளம 
ஆகியளவ கீழககணடவறள்றச சோரந்துள்ைன
• இடப்பெயர்தல் துவஙகும் இடத்தில் மககள்

அனுெவிககும் அழுத்்தம் மறறும் விருப்ெஙகள்
• இடப்பெயர்தல் துவஙகுமிடத்தில் மககளின்

�கரவு மீது திணிககப்ெடும் கட்டுப்ெோடுகள்
• நசருமிடத்தில் கிளடககககூடிய வோய்ப்புகள்

மறறும் அளவ குறித்்த ்தகவல்கள்.
• குடிநயற்றச பசைவு.

இடம்பெயரவு ்காளகககள

இந்தியோ நெோன்்ற வைரந்துவரும் �ோடுகளில் 
இடப்பெயர்தல் சோரந்்த பிரசசளனகளை 
எதிரபகோள்வ்தறகோன பகோள்ளககளை 
உருவோககும் அடிப்ெளடகள்:
• இடம்பெயர்தலின் அ்ளகவ 

குகறப்பெ்தற்கான வழிகள: அதிக 
அைவிைோன இடப்பெயர்தல் கிரோமப்பு்றத்தில் 
கோணப்ெடும் வறுளம மறறும் ெோதுகோப்ெற்ற 
்தன்ளமயிளனப் பிரதிெலிககி்றது. எனநவ 
கிரோமப்பு்றஙகளின் மீது ்தளையீட்டின் 
கவனம் இருத்்தல் நவணடும். ஏழளம 
மறறும் ெோதுகோப்ெற்ற ்தன்ளமளய
குள்றககும் வி்தமோன கிரோம 
வைரசசித்திட்டஙகள் அதிக அைவிைோன 
இடம்பெயர்தளை குள்றப்ெ்தறகு உ்தவியோக 
அளமயும்.

• இடம்பெயரந்து ்கர்தகலத்
திக�திருப்பு்தல்: பெரு�கரஙகள் ந�ோககி

மீளபொரகவ (Recap)

 � பி்றப்பு, இ்றப்பு மறறும் இடம்பெயரளவப்
பெோறுத்து மககள் ப்தோளகயில் மோற்றம் 
ஏறெடுகின்்றது. 

 � மககள் ப்தோளக �கரவில், கிரோமப்பு்ற 
இடப்பெயரவோனது �கரப்பு்ற 
இடப்பெயரளவவிட அதிகமோகும். 

 � இந்தியோ மறறும் ்தமிழ�ோட்டில்,
பெணகளின் இடப்பெயரவிளனத்
தீரமோனிககும் முககிய கோரணியோக 
திருமணம் உள்ைது. 

 � ஆணகளின் இடப்பெயரவிளனத் 
தீரமோனிககும் முககிய கோரணி நவளை 
வோய்ப்ெோகும். 

 � ஒரு சமு்தோயத்தில் ஏறெடும் 
இடப்பெயரவின் ்தன்ளம மறறும் அைவு 
அசசமு்தோயம் அளடந்்த வைரசசியின் 
நெோகளகக பகோணநட 
தீரமோனிககப்ெடுகி்றது.

 � ஏளை மககள் ்தஙகளின் 
வோழவோ்தோரத்திறகோகவும் வசதி 
வோய்ப்புளடய மககள் ்தஙகளின் 
வோழகளகத் ்தரத்ள்த நமம்ெடுத்திக 
பகோள்ைவும் இடம்பெயரகின்்றனர. 

குவியும் இடம் பெயர்தளைத் திளசமோறறி 
அளமத்திடும் பகோள்ளககள் விரும்ெத்்தகக 
பகோள்ளக முடிவுகள் ஆகும்.  நிைப்ெரப்புச 
சோரந்்த குடிபெயர்தைோல் ஏறெடும் 
ஏற்றத்்தோழவுகளை குள்றப்ெ்தறகு, 
�கரபு்றஙகளை ெரவைோககும் 
வடிவளமப்புகள் பெோருத்்தமோன 
உத்திகைோக  அளமகின்்றன. 
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III ்பொருத்துக

1. இடம்பெயரவு  - நவளை 
பகோள்ளக 

2. பெண  - பவளி குடிநயற்றம்
இடப்பெயரோைர  குள்றவு

3. பசன்ளன -  பவளி குடிநயற்றம்
அதிகம்

4. வசதி, - திருமணம்
வோய்ப்புளடய
இடப்பெயரோைர

5. நசைம் -  இடம்பெயர்தலின்
அைளவக குள்றப்ெது

6. ஆண இடப் - வோழகளகத் ்தரத்ள்த
பெயரோைர நமம்ெடுத்திக பகோள்ை

IV. சுருககமாக விகடயளி

1. இடப்பெயர்தலுககோன கோரணஙகளைப்
ெட்டியலிடுக

2. இந்தியோவில் பெணகள் 
இடப்பெயர்தலுககோன முககியக 
கோரணஙகள் யோளவ?

3. மிகக குள்றவோன எணணிகளகயில்
பவளி இடப்பெயரளவக பகோணட
்தமிழ�ோட்டிலிலுள்ை �ோன்கு மோவட்டஙகளின்
பெயரகளைக கூறுக

4. ஏளை மககள் மறறும் வசதி வோய்ப்புளடய
மககள் இடப்பெயரவ்தறகோன கோரணஙகள்
யோளவ?

5. ்தமிழ�ோட்டிலிருந்து இடம்பெயரந்்தவரகள்
பசல்லும் �ோன்கு �ோடுகள் மறறும்
ச்தவீ்தத்திளனப் ெட்டியலிடுக.

6. இடப்பெயரந்ந்தோரகைோல் நமறபகோள்ைப்ெட்ட 
ப்தோழில்களைப் ெறறி ஆய்வுகள் 
பவளிப்ெடுத்துவது யோது?

V. விரிவான விகடயளி

1. இடப்பெயரவு பகோள்ளகயின் ந�ோககஙகள்
யோளவ?

2. இடப்பெயரவின் முள்றகளைப் ெறறி
கைந்துளரயோடுக;

3. ்தமிழ�ோட்டின் இடப்பெயரவில் கோணப்ெடும்
ஆரவமுள்ை ்தகவல்கள் சிைவறள்றத்
ப்தளிவுெடுத்துக.

பெயிற்சிகள 
I   �ரியான விகடகயத் 

்்தரந்்்தடுத்து எழுதுக.
1. 2011 ஆம் ஆணடு 

மககள் ப்தோளக 
கணகபகடுப்பின் ெடி 
இந்தியோவின் மககள் ப்தோளக
அ. 121 நகோடி ஆ. 221 நகோடி
இ. 102 நகோடி ஈ.  100 நகோடி

2. பவளிகுடிநயற்றப் ெதிவில் முன்னிளை
வகிககும் மோவட்டம்
அ. இரோம�ோ்தபுரம்  ஆ. நகோயம்புத்தூர
இ. பசன்ளன       ஈ. நவலூர

3. 2015 ஆம் ஆணடில் ்தமிழ�ோட்டிலிருந்து
இ ட ம் ப ெ ய ர ந் ்த வ ர க ளி ல்
கல்வியறிவறந்றோரின் ச்தவீ்தம்
அ. 7%  ஆ. 75%  இ. 23%  ஈ. 9%

4. ஏளைமககள் இடப்பெயரளவ
நமறபகோள்வது
அ. வோழவோ்தோரத்திறகோக
ஆ.  வோழகளகத் ்தரத்ள்த நமம்ெடுத்திக

பகோள்ை
இ. நசளவககோக
ஈ. அனுெவத்ள்தப் பெறுவ்தறகோக

II ்காடிட்ட இடஙகக்ள நிரப்புக.

1. மறறும்
அடிப்ெளடயில் இடப்பெயரவு 
கணககிடப்ெடுகி்றது. 

2. மககளின் �கரவு, �கரப்பு்றஙகளை விட
கிரோமப்பு்றஙகளில்
கோணப்ெடுகின்்றன.

3. 2011 ஆம் ஆணடு மககள் ப்தோளக
கணகபகடுப்பின்ெடி கிரோமப்பு்ற இந்தியோவில்

 ச்தவீ்த மககள் இடம் 
பெயரந்்தவரகைோகக கணககிடப்ெட்டுள்ைது. 

4. பெணகள் அதிக அைவில் இடம்
பெயரவ்தறகோன கோரணம்

5. இடம்பெயரவு �கரவு என்ெது 
உள்�கரவுகளைக 

பகோணட்தோகும்.
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1662. இடம்பெயர்தல்

4. 2015 ஆம் ஆணடு ்தமிழ�ோட்டிலிருந்து
இடம்பெயரந்்தவரகளின் கல்வித் ்தகுதிளய
ஆய்வு பசய்க.

VI. �ரியான ்்தாடகர எழுதுக

1. சமீெகோைமோக நவளையோட்கள் 
்தமிழ�ோட்டிலிருந்து ஆப்பிரிககவிறகுச 
பசல்கின்்றனர. 

2. ்தமிழ�ோட்டில் இடப்பெயரவின் ெரவைோனது,
கிரோமப்பு்றஙகநைோடு ஒப்பிடும்நெோது
�கரப்பு்றஙகளில் அதிகம்

3. இடம்பெயரவின் �கரவோனது ஒநர 
மோதிரியோன உள் �கரவிளனக
பகோணட்தோகும்.

4. ெத்து �ெரகளில் இரு�ெரகள் 
இடம்பெயரெவரகள் ஆவர.

VII. ்�யல்பொடுகள

1. உன் வகுப்பு மறறும் ெள்ளி மோணவரகநைோடு
கைந்துளரயோடி எத்்தளன மோணவரகளின்
பெறந்றோர இடம்பெயரந்துள்ைனர
என்ெள்தப் ெறறி ஒரு புள்ளி விவரத் ்தரளவத்
்தயோர பசய்க.

2. கிரோமப்பு்றத்திலிருந்து கிரோமம், 
கிரோமப்பு்றத்திலிருந்து �கரம், 
�கரத்திலிருந்து கிரோமம் மறறும் 
�கரத்திலிருந்து �கரம் நெோன்்ற 
இடப்பெயரவு ப்தோடரெோன  ெடஙகளைச 
நசகரித்து ெடத்ப்தோகுப்ளெத் ்தயோர பசய்க. 

VIII. வாழவியல் திறன்கள

1. உன் வகுப்பில் உள்ை மோணவரகள் நெசும்
ெை பமோழிகள் ெறறிய ்தரவுகளைச நசகரித்து
வட்ட விைககப்ெடம் ்தயோர பசய்க.

 ்மற்்காள நூல்கள

1. Rajan S. Irudaya  et. al. 2016. "Non -Resident
Tamils and Remittances: Results from Tamul
Nadu Migration Survey 2015". Centre for
Development Studies, Tiruvananthapuram.

Book 1.indb   166 11-12-2018   22:02:52



167

IX Std_Term III_History_Acknowledgement.indd   56 08-12-2018   15:51:11



168

IX Std_Term III_History_Acknowledgement.indd   56 08-12-2018   15:51:11



169

ஒன்பதாம் வகுப்பு – வரலாறு
்பாடக்குழுத் தலலவர்
முனைவர்.கா.அ. மணிக்குமார்,
மேனாள் ம்பராசிரியர், வரலாற்றுத்துலை, 
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ்பல்கலலக் ்கழ்கம், திருநெலமவலி. 

்பாடக்குழு இலைத் தலலவர்
முனைவர். ஆ. இரா. வவஙகடாசலபதி,
ம்பராசிரியர், நெனலன வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நெனலன

மேலாய்வாளர்்கள்
முனைவர் வக.எம். வவணுவகாபால் 
பத்திரினகத் த�ாடர்பு அலுவலர்  
சாஸ்திரிபவன், தசன்னை

நோழிந்பயர்ப்்பாளர்்கள்
முனைவர் S. ரவிசசந்திரன்
இலை ம்பராசிரியர் (ஓய்வு) 
ராஜுஸ் ்கலலூரி, ராஜ்பாலளயம்.
மூ. அபபணசாமி
ஆமலாெ்கர் 
தமிழொடு ்பாடநூல ேற்றும் ்கலவியியல ்பணி்கள் ்கழ்கம், நெனலன.

SCERT ஒருங்கிலைப்்பாளர்
திருமதி M. சுஜா�ா
முதுநிலல விரிவுலரயாளர் 
DIET, நெனலன.

்பக்்க வடிவலேப்்பாளர்
திரு.ஆவராக்கியம் தபலிக்ஸ்

்பாடநூல ஆசிரியர்்கள்
முனைவர் கா. அ. மணிக்குமார்
மேனாள் ம்பராசிரியர் (வரலாற்றுத்துலை) 
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் ்பல்கலலக்்கழ்கம், திருநெலமவலி.
முனைவர் சீ. அைந்�கிருஷணன் 
இனணப வபராசிரியர், வரலாற்றுத்துனை, 
ஏ.எம். தஜயின் கல்லூரி, தசன்னை
முனைவர் R. தவஙகடராமானுஜம்
இலை ம்பராசிரியர் 
நெனலன கிறித்தவ ்கலலூரி, நெனலன.

உள்ளடக்்கம் வழங்கிமயார்
முனைவர் க. சுவரஷ
்படடதாரி ஆசிரியர் 
குோரராஜா முத்லதயா மேலநிலலப் ்பள்ளி, அலடயாறு, நெனலன.
திரு. S. இராவஜஸ்வரி 
்படடதாரி ஆசிரியர் 
அரசு மேலநிலலப் ்பள்ளி, நெலலிக்குப்்பம், ்காஞ்சிபுரம்..
திருமதி R. தஜயஸ்ரீ 
முது்கலல ஆசிரியர் 
பிரினஸ் நேடரிக் மேலநிலலப் ்பள்ளி, ெங்ல்கெலலூர், நெனலன.
திருமதி S. எழிலரசி 
்படடதாரி ஆசிரியர் 
்கர்ொட்க ெங்்க மேலநிலலப் ்பள்ளி, தி.ெ்கர், நெனலன.
திருமதி J. கீ�ா
முது்கலல ஆசிரியர், 
பிரினஸ் நேடரிக் மேலநிலலப் ்பள்ளி, ேடிப்்பாக்்கம், நெனலன.
திருமதி A. சகாய சினி 
படட�ாரி ஆசிரியர் 
அரசு வமல்நினலப பள்ளி 
தெம்வமலி, காஞ்சிபுரம்

இலையச் நெயல்பாடு ஒருங்கிலைப்்பாளர்
D. ொ்கராஜ்
்படடதாரி ஆசிரியர் 
அ.மே.நி.்பள்ளி, 
ராப்பூெல, புதுக்ம்காடலட .

்கலல ேற்றும் வடிவலேப்புக் குழு
வலர்படம்
்க. த. ்காந்திராஜன
R. முத்துக்குோர்.

்பக்்க வடிவலேப்்பாளர்
அருண் ்காேராஜ், ேதன ராஜ், 
மயாம்கஷ், ம்காபிொத்  

அடலட வடிவலேப்பு
்கதிர் ஆறுமு்கம்

In-House - QC

நஜராலடு விலென, 
ராமஜஷ் தங்்கப்்பன,

ஒருங்கிலைப்பு 
ரமேஷ் முனிொமி

தடடச்சுப் ்பணி 
M. ்கல்பனா

விலரவுக் குறியீடு மேலாண்லேக் குழு 
இரா. தஜகொ�ன்
இலடநிலல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ெ.நி. ்பள்ளி, ்கமைெபுரம்- ம்பாளூர், திருவண்ைாேலல 
ோவடடம்.
ெ. தஜகன்
்படடதாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.மே.நி. ்பள்ளி, உத்திரமேரூர், ்காஞ்சிபுரம் ோவடடம். 
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்கலல ேற்றும் வடிவலேப்புக் குழு
வலர்படம்
்க. த. ்காந்திராஜன
R. முத்துக்குோர், B. பிரமோத், R. மவலமுரு்கன

்பக்்க வடிவலேப்்பாளர்
ர. ேதன ராஜ்,  A. அடிென ராஜ், 
B. மயாம்கஷ், P. பிரொந்த்

அடலட வடிவலேப்பு
்கதிர் ஆறுமு்கம்

In-House - QC

்ப. அருண் ்காேராஜ், 
நஜராலடு விலென

ஒருங்கிலைப்பு 
ரமேஷ் முனிொமி

தடடச்சுப் ்பணி 
P. குமுதா

விலரவுக் குறியீடு மேலாண்லேக் குழு 
இரா. தஜகொ�ன்
இலடநிலல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ெ.நி. ்பள்ளி, ்கமைெபுரம்- ம்பாளூர், திருவண்ைாேலல 
ோவடடம்.
ெ. தஜகன்
்படடதாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.மே.நி. ்பள்ளி, உத்திரமேரூர், ்காஞ்சிபுரம் ோவடடம்.
M. சரவணன்,
படட�ாரி ஆசிரியர்,
அரசு மகளிர் வமல்நினலபபள்ளி,
புதுபபானையம், வாழபபாடி, வசலம்.

ஒன்பதாம் வகுப்பு – புவியியல

்பாடவலலுெர்
முலனவர் K. குோரொமி
UGC BSR ேதிப்புறு ம்பராசிரியர்
புவியியல துலை, ்பாரதிதாென ்பல்கலலக்்கழ்கம், திருச்சிராப்்பள்ளி ோவடடம்.

மேலாய்வாளர்்கள்
M.K. ேரியப்பிள்லள ம்பராசிரியர்
புவியியல துலை
ந்பரியார் ஈ.மவ.ரா ்கலலூரி, திருச்சிராப்்பள்ளி.
முலனவர் ேரியா அனிதா ஆனந்தி
இலைப்ம்பராசிரியர் (ஓய்வு)
புவியியல துலை, நிர்ேலா ே்களிர் ்கலலூரி (தனனாடசி), ம்காயம்புத்தூர் ோவடடம்.

SCERT ஒருங்கிலைப்்பாளர்்கள்
M. சுஜாதா
முதுநிலல விரிவுலரயாளர்
ோவடட ஆசிரியர் ்கலவி (ே) ்பயிற்சி நிறுவனம், திருவலலிக்ம்கணி, நெனலன.
A. இராதா
்படடதாரி ஆசிரிலய,
அரசு மேலநிலலப்்பள்ளி,
மோசூர், மவலூர்.

்பாட நூலாசிரியர்்கள்
S. மு்கம்ேது ரபீக்
முதுநிலல விரிவுலரயாளர்
ோவடட ஆசிரியர் ்கலவி (ே) ்பயிற்சி நிறுவனம், வானரமுடடி, தூத்துக்குடி ோவடடம்.
S. ்கல்பனா
உதவி ம்பராசிரிலய ,
ராணி மேரி ்கலலூரி, நெனலன
T. விஜயலடசுமி
்படடதாரி ஆசிரியர்
மலடி சிவொமி ஐயர் ே்களிர் மேலநிலலப் ்பள்ளி, லேலாப்பூர், நெனலன.
G. நதமரொ  ம்கத்தரின
்படடதாரி ஆசிரியர்
ஸ்ரீவரதம் அரசு ே்களிர் மேலநிலலப்்பள்ளி, மவணும்கா்பாலபுரம், ்கடலூர் ோவடடம். J. 
நஜ்பா புனிதா
்படடதாரி ஆசிரியர்
எம்.சி.சி. நேடரிக் மேலநிலலப் ்பள்ளி, மெத்துப்்படடு, நெனலன. 
R.முத்து
்படடதாரி ஆசிரியர்,
அரசு மேலநிலலப்்பள்ளி,
்கனனில்கப்ம்பர்,திருவள்ளூர்.
M. கிமரனா மஜனட
்படடதாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு ே்களிர் மேலநிலலப்்பள்ளி,

ஒண்டிபுதூர், ம்காயம்புத்தூர்.
S. ஜுடித் ்பாண்டிய சித்ரா
்படடதாரி ஆசிரிலய,
்பாரதி வித்யா்பவன நேடரிக் மேலநிலலப்்பள்ளி,
ொக்ம்காடலட, சிவ்கங்ல்க.
R. சுப்ரேணியம்
முது்கலல ஆசிரியர்,
அரசு  மேலநிலலப்்பள்ளி,
ெந்தனம், நெனலன.

இலையச் நெயல்பாடு ஒருங்கிலைப்்பாளர்
P. சினனதுலர
இலடநிலல ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ. துவக்்கப்்பள்ளி,
டி.ொைார்்பாலளயம், மூலனூர் ஒனறியம்,
திருப்பூர் ோவடடம்.

நோழி ந்பயர்ப்்பாளர்்கள்
 N. இராமஜஸ்வரி
 தலலலே ஆசிரிலய 
அரசு உயர்நிலலப்்பள்ளி, 
குனனத்தூர்,ேண்டலவாடி, மவலூர்.

N. இராஜ்பாரதி
 ஆசிரியர் ்பயிற்றுெர் 
வடடரா வள லேயம், 
உத்திரமேரூர், ்காஞ்சிபுரம் ோவடடம்

நெலவி A. அஞ்சு்கம், ்படடதாரி ஆசிரிலய, 
அரசு ந்பண்்கள் மேனிலலப் ்பள்ளி, 
துலையூர், திருச்சி.

R. ந்கௌெலயா எப்சி
்படடதாரி ஆசிரியர் 
ம்பாப் நிலனவு மேலநிலலப்்பள்ளி, 
ொயர்புரம், தூத்துக்குடி

மேற்்பார்லவயாளர்
திரு. P. ேயிலவா்கனன,
இலை இயக்குெர்
ோநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி ேற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்,  நெனலன.
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்கலல ேற்றும் வடிவலேப்புக் குழு
வலர்படம்
்க. த. ்காந்திராஜன
R. முத்துக்குோர், B. பிரமோத், R. மவலமுரு்கன

்பக்்க வடிவலேப்்பாளர்
ர. ேதன ராஜ், C. பிரொந்த்
B. மயாம்கஷ், ம்காபிொத்

அடலட வடிவலேப்பு
்கதிர் ஆறுமு்கம்

In-House - QC

்ப. அருண் ்காேராஜ், 
ேமனா்கர் ராதாகிருஷ்ைன

ஒருங்கிலைப்பு 
ரமேஷ் முனிொமி

தடடச்சுப் ்பணி 
திருேதி P. குமுதா

விலரவுக் குறியீடு மேலாண்லேக் குழு 
இரா. தஜகொ�ன்
இலடநிலல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ெ.நி. ்பள்ளி, ்கமைெபுரம்- ம்பாளூர், திருவண்ைாேலல 
ோவடடம்.
ெ. தஜகன்
்படடதாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.மே.நி. ்பள்ளி, உத்திரமேரூர், ்காஞ்சிபுரம் ோவடடம்.
திரு. M. சரவணன், படட�ாரி ஆசிரியர் 
அரசு தபணகள் வமனினலப பள்ளி 
புதுபபானையம், வாழபபாடி, வசலம்.

ஒன்பதாம் வகுப்பு – குடிலேயியல

்பாடவலலுெர்
முலனவர் R. இராமு ேணிவண்ைன
ம்பராசிரியர் ேற்றும் தலலவர் 
அரசியல ேற்றும் ந்பாதுநிர்வா்கத்துலை 
நெனலன ்பல்கலலக் ்கழ்கம், நெனலன

மேலாய்வாளர்்கள்
முலனவர் A.்கருைானந்தம்
துலைத்தலலவர் (ஓய்வு), வரலாற்றுத்துலை 
விமவ்கானந்தா ்கலலூரி, நெனலன
திரு. M. அப்்பண்ைொமி
ஆமலாெ்கர், 
தமிழொடு அரசு ்பாடநூல நிறுவனம், நெனலன

SCERT ஒருங்கிலைப்்பாளர்்கள்
M. சுஜாதா
முதுநிலல விரிவுலரயாளர் 
ோவடட ஆசிரியர் ்கலவி (ே) ்பயிற்சி நிறுவனம், திருவலலிக்ம்கணி, நெனலன.
N. ஜாய் கிறிஸ்டி
்படடதாரி ஆசிரியர்
டி.்கலலுப்்படடி ஒனறியம், ேதுலர

நோழிப்ந்பயர்ப்்பாளர்்கள்
கிமரனா மஜனட. ோ
்படடதாரி ஆசிரிலய,
R.C. அரசு ே்களிர் மேலநிலலப்்பள்ளி, ஒண்டிபுதூர், ம்காயம்புத்தூர்.
N. ொந்தி
இலடநிலல ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிலலப்்பள்ளி
்பளுமவடு, திருவள்ளூர்
R. ந்கௌெலயா எப்சி
்படடதாரி ஆசிரியர்,
ம்பாப் நிலனவு மேலநிலலப்்பள்ளி, ொயர்புரம், தூத்துக்குடி.

இலையச் நெயல்பாடு ஒருங்கிலைப்்பாளர்
திரு. D. நீதிதாஸ்
்படடதாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ெ.்பள்ளி
்கம்்படடு, திருொவலூர் ஒனறியம், விழுப்புரம்.

மேற்்பார்லவயாளர்
திரு. P. ேயிலவா்கனன,
இலை இயக்குெர்
ோநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி ேற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்,  நெனலன.

்பாடநூல ஆசிரியர்்கள்
திருேதி நதமரொ ம்கத்திரின
்படடதாரி ஆசிரிலய, SVG அரசு மேனிலலப்்பள்ளி,
மவணும்கா்பாலபுரம், ்கடலூர்.
நெலவி A. அஞ்சு்கம், ்படடதாரி ஆசிரிலய,
அரசு ந்பண்்கள் மேனிலலப் ்பள்ளி,
துலையூர், திருச்சி.
திருேதி இராஜலஷ்மி ்பார்த்தொரதி
்படடதாரி ஆசிரிலய
சீதாமதவி ்கமராடியா இந்து வித்யாலயா நேடரிக் மேனிலலப்்பள்ளி, கிழக்கு தாம்்பரம், 
நெனலன.
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்கலல ேற்றும் வடிவலேப்புக் குழு
வலர்படம்
்க. த. ்காந்திராஜன

்பக்்க வடிவலேப்்பாளர்
A. அடிென ராஜ் , P. பிரொந்த்
ர. ேதன ராஜ்.

அடலட வடிவலேப்பு
்கதிர் ஆறுமு்கம்

In-House - QC

்ப. அருண் ்காேராஜ், 
நஜராலடு விலென

ஒருங்கிலைப்பு 
ரமேஷ் முனிொமி

தடடச்சுப் ்பணி 
திருேதி P. குமுதா

விலரவுக் குறியீடு மேலாண்லேக் குழு 
இரா. தஜகொ�ன் இலடநிலல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ெ.நி. ்பள்ளி, ்கமைெபுரம்- ம்பாளூர், 
திருவண்ைாேலல ோவடடம்.
ெ. தஜகன் ்படடதாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.மே.நி. ்பள்ளி, உத்திரமேரூர், ்காஞ்சிபுரம் ோவடடம். 
வஜ.எப.பால் எடவின் ராய், ப.ஆ. 
ஊ.ஒ.ெ.நி.்பள்ளி, ராக்கிப்்படடி, மெலம்.

அடலடப்்படம் 
பிதரஞ்சு மற்றும் த�ாழில் புரடசிகள்

ஒன்பதாம் வகுப்பு – ந்பாருளியல

்பாடவலலூெர்்கள்
முலனவர் J. நஜயரஞ்ென
இயக்குெர்,
ோற்று வளர்ச்சி நிறுவனம்,
நெனலன.
R. ருக்ேணி
சுதந்திர ஆராய்ச்சியாளர்

மேலாய்வாளர்்கள்.
முலனவர் S. அய்யம்பிள்லள
ம்பராசிரியர்,
்பாரதிதாென ்பல்கலலக்்கழ்கம்,திருச்சி.
முலனவர். ஈஸ்வரி ரமேஷ்
உதவி ம்பராசிரிலய,
இராணிமேரி ்கலலூரி, திருவலலிக்ம்கணி,
நெனலன.
மூ. அப்்பைொமி
ஆமலாெ்கர்,
தமிழொடு ்பாடநூல ேற்றும் ்கலவியியல  , ்பணி்கள் ்கழ்கம், நெனலன.

்பாட ஒருங்கிலைப்்பாளர்்கள்
M. சுஜாதா
முதுநிலல விரிவுலரயாளர்,
DIET, நெனலன

்பாட நூலாசிரியர்்கள்
S. ோலா
முது்கலல ஆசிரிலய,
ஸ்ரீஆனந்த் நஜயின வித்யாலயா நேடரிக் மேலநிலலப்்பள்ளி, 
மேற்கு தாம்்பரம்,  நெனலன.
முலனவர் K. நஜ்போலல
முது்கலல ஆசிரியர்,
MFSDHSS நெௌ்கார்ம்படலட, நெனலன.
K. ெத்தீஸ் ்பாபு
முது்கலல ஆசிரியர்,
அ்கர்வால வித்யாலயா, மேலநிலலப்்பள்ளி,
மவப்ம்பரி ,நெனலன.
ஜாஸ்மின ம்படடியனஸ்
முது்கலல ஆசிரிலய,
ந்பனடிக் மேலநிலலப்்பள்ளி, 
மவப்ம்பரி, நெனலன.

நோழிப்ந்பயர்ப்்பாளர்்கள்
G. நதமரொ ம்கத்ரின
்படடதாரி ஆசிரிலய,
ஸ்ரீவரதம் அரசு ே்களிர் மேலநிலலப்்பள்ளி,
மவணும்கா்பாலபுரம், ்கடலூர்.

நெலவி A. அஞ்சு்கம், ்படடதாரி ஆசிரிலய,
அரசு ந்பண்்கள் மேனிலலப் ்பள்ளி,
துலையூர், திருச்சி.

R. ந்கௌெலயா எப்சி
்படடதாரி ஆசிரியர்
ம்பாப் நிலனவு மேலநிலலப்்பள்ளி,
ொயர்புரம், தூத்துக்குடி.

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம் எலி்கண்ட மேப்லித்மதா தாளில 
அச்சிடப்்படடுள்ளது 
ஆப்நெட முலையில அச்சிடமடார்:

இலையச் நெயல்பாடு ஒருங்கிலைப்்பாளர்
முலனவர் ஆசிர் ஜுலியஸ்
உதவி ம்பராசியர்,
ோநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி ேற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்,  நெனலன.
M. ஜானகி ராேன
ஊ.ஒ.ெ.நி ்பள்ளி,
ேடலடயம்ம்படலட, தாரேங்்கலம் ஒனறியம்,
மெலம்.
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