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அறிமுகம்
போைத்தில் தபெப்படும் துண்றெோரந� ரெய்தி அறிமு்கப்படுத்�ப்படுகி்றது

விளக்கப்�டம்
்கடினமோன ்கருத்து்கணள எளி�ோக்கும் த்ோக்்கத்துைன் ரெய்தி்கணளப்  பைங்கள் வோயிலோ்க விளக்குகி்றது 

தசயல்�ாடுகள்
மோைவர்கள் �னியோ்க அல்லது குழுவோ்கச் சில ரெயல்போடு்களில் ஈடுபட்டு ்கற்க உ�வுகி்றது.

விலரவுக் குறியீடு
மோைவர்களின் கூடு�ல் புரி�லுக்்கோ்க அனிதமஷன் ்கோட்சி்கணள வழஙகுகி்றது.

கற்றலின் ல்ாக்கங்கள்
போைத்தின் த்ோக்்க எல்ணல குறிக்்கப்படுகி்றது

�ாடச்சுருக்கம்
முக்கியமோன ்கருத்து்கள் மோைவர்களின் மனதில் பதியும் வண்ைம் ஒன்று அல்லது 

இெண்டு வரி்களில் நிணனவுறுத்துகி்றது.

இலணயச் தசயல்�ாடு
்கற்றல் ரெயல்போடு்களுக்்கோ்க மின்னணு ஊை்கச் ெோன்று்கணள பயன்படுத்தி புரி�ணல 

தமம்படுத்துகி்றது.

கலலச்தசாறகள்
முக்கியச் ரெோற்கணளயும் ர�ோழிநுட்பச் ரெோல்லோைல்்கணளயும் போைத்தின் முடிவில் 

விளக்குகி்றது.

�ாடநூலில் உள்ள விலரவுக் குறியீட்லடப்  (QR Code) �யன்�டுத்துலவாம்! எப்�டி?
•  உங்கள் தி்றன் தபசியில் கூகுள் playstore ர்கோண்டு DIKSHA ரெயலிணய பதிவி்றக்்கம் ரெய்து நிறுவிக்ர்கோள்்க. 
•  ரெயலிணய தி்றந�வுைன், ஸத்கன் ரெய்யும் ரபோத்�ோணன அழுத்தி போைநூலில் உள்ள விணெவு குறியீடு்கணள ஸத்கன் ரெய்யவும். 
•  திணெயில் த�ோன்றும் த்கமெோணவ போைநூலின் QR Code அருகில் ர்கோண்டு ரெல்லவும். 
•  ஸத்கன் ரெய்வ�ன் மூலம். அந� QR Code  உைன் இணைக்்கப்பட்டுள்ள மின் போை பகுதி்கணள பயன்படுத்�லோம். 

குறிப்பு:  இணையச்ரெயல்போடு்கள் மறறும் இணைய வளங்களுக்்கோன QR code ்கணள Scan ரெய்ய DIKSHA அல்லோ� ஏத�னும் ஓர 
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்�வும். 

�யிறசி
மோைவர்கள் �ோங்கதள பயில்வ�றகும் மதிப்பீடு ரெய்வ�றகும் உ�வுகி்றது.

விரிவான தகவல்களுக்கு
மோைவர்கள்  போைநூணலத் �ோண்டியும் பயில்வ�றகுத் ர�ோைரபுணைய நூல்்களின் 

பட்டியணலயும் இணைய�ளச் ெோன்று்கணளயும் அளிக்கி்றது.

உங்களுக்குத் ததரியுமா?
மோைவர்களின் ஆரவத்ண�த் தூண்டும் வண்கயில் போைத்துைன் ர�ோைரபுணைய 

கூடு�ல் �்கவல்்கணள ரபட்டிச் ரெய்தியோ்க வழஙகுகி்றது.

புத்தகத்லத �யன்�டுத்தும் முல்ற
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அறிமுகம்
பிரெஞ்சுப் பணை்கணளயும், அத�ோடு த�ோழணம 

ர்கோண்டிருந� இநதிய ஆட்சியோளர்கணளயும் 
மூன்று ்கர்ோை்கப் தபோர்களில் த�ோற்கடித்திருந� 
கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனி �னது அதி்கோெத்ண�யும், 
ரெல்வோக்ண்கயும் விரிவோக்கி ஒருஙகிணைக்்கத் 
ர�ோைஙகியது. எனினும் உள்ளூர ஆட்சியோளர்களும் 
நிலக்கிழோர்களும் இ�ணன எதிரத்�னர. ் ோடுபிடிக்கும் 
அவர்களின் த்ோக்்கத்திறகு மு�ல் எதிரவிணன 
திருர்ல்தவலிப் பகுதியின் ர்ற்கட்டும்ரெவலில் 
ஆட்சிபுரிநது வந� பூலித்த�வரிைமிருநது 
ரவளிப்பட்ைது. இண�த்ர�ோைரநது தவலு்ோச்சியோர, 
வீெபோண்டிய ்கட்ைரபோம்மன், மருது ெத்கோ�ெர்கள், 
தீென் சின்னமணல தபோன்்ற �மிழ்கத்தின் பி்ற 
பகுதி்கணள ஆட்சிபுரிநது வநத�ோரும் எதிரத்�னர. 
போணளயக்்கோெர தபோர என அறியப்படும் இது 
1806இல் நி்கழந� தவலூர புெட்சிக்கு இட்டுச் 
ரென்்றது. �மிழ்ோட்டில் பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோ்கத் 
த�ோன்றிய இத்ர�ோைக்்க்கோல எதிரப்புப் பறறி 
இப்போைத்தில் ்கோைலோம்.

 6.1    ஆங்கிலலயருக்கு எதிரான 
மணடல சக்திகளின் எதிர்ப்பு

(அ) �ாலளயங்களும் �ாலளயக்காரர்களும்
போணளயம் என்்ற ரெோல் ஒரு பகுதிணயதயோ, 

ஒரு இெோணுவ மு்கோணமதயோ அல்லது ஒரு 

சிற்றெணெதயோ குறிப்ப�ோகும். 
ப ோ ண ள ய க் ்க ோ ெ ர ்க ள் 
(இவர்கணள ஆஙகிதலயர்கள் 
‘தபோலி்கோர’ (Poligar) என்று 
குறிப்பிட்ைனர) என்்ற 
�மிழச்ரெோல் இண்றயோண்ணம 
ர்கோண்ை ஒரு தபெெசுக்குக் 
்கப்பம்்கட்டும் குறுநில அெணெக் 
குறிக்கி்றது. இவவணமப்பின் 
கீழ �னி்பர  ஒருவர ஆறறிய சீரிய இெோணுவ 
தெணவக்்கோ்க அவரின் ்கட்டுப்போட்டின்கீழ 
போணளயம் ர்கோடுக்்கப்பட்ைது. வோெங்கல்ணல 
ெோரந� பிெ�ோபருத்ெனின் ஆட்சிக்்கோலத்தில் 
்கோ்கதீய அெசில் இப்போணளயக்்கோெர முண்ற  
்ணைமுண்றப்படுத்�ப்பட்ைது. மதுணெ ்ோயக்்கெோ்க 
1529இல் ப�விதயற்ற விஸவ்ோ� ்ோயக்்கர 
அவர�ம் அணமச்ெெோன அரிய்ோ�ரின் உ�விதயோடு 
�மிழ்கத்தில் இம்முண்றணய அறிமு்கப்படுத்தினோர. 
பெம்பணெ பெம்பணெயோ்க 72 போணளயக்்கோெர்கள் 
இருநதிருக்்கக்கூடும்.

போணளயக்்கோெர்களோல் வரிவசூலிப்பதிலும், 
நிலப்பகுதி்கணள நிரவகிப்பதிலும், வழக்கு்கணள 
விெோரிப்பதிலும், ெட்ைம் ஒழுஙண்கப் 
போது்கோப்பதிலும் �ன்னிச்ணெயோ்கச் ரெயல்பை 
முடிந�து. அவர்களது ்கோவல் ்கோக்கும் ்கைணம 
படிக்்கோவல் என்றும் அெசுக்்கோவல் என்றும் 
அணழக்்கப்பட்ைது. பல்தவறு ெந�ரப்பங்களில் 

ஆங்கிலலய ஆட்சிக்கு 
எதிராக தமிழகத்தில் 

நிகழ்நத ததாடக்ககால  
கிளர்ச்சிகள்

அலகு - 6

சில அடிப்�லடக் கூறுகலளாடு �ரிச்சயமாதல்
�	போணளயக்்கோெர அணமப்பும், ஆஙகிதலயர்களுக்கு எதிெோன போணளயக்்கோெர்களின் 

புெட்சியும்
�	தவலு்ோச்சியோர, பூலித்த�வர, ்கட்ைரபோம்மன், மருது ெத்கோ�ெர்கள் தபோன்த்றோரின் 

ஆஙகிதலய எதிரப்புக் கிளரச்சி்கள்
�	ர�ன்னிநதியோவில் ஆஙகிதலயரின் அைக்குமுண்றக்கு பதிலடியோ்க அணமந� தவலூர புெட்சி

கற்றலின் ல்ாக்கங்கள்

விஸவ்ாத 
்ாயக்கர்
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22ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்நத ததாடக்ககாே கிளர்ச்சிகள்

்ோயக்்க ஆட்சியோளர்கள் �ங்கள் அதி்கோெத்ண�த் 
�க்்கணவத்துக்ர்கோள்ள போணளயக்்கோெர்கள் 
உ�விபுரிந�னர. போணளயக்்கோெர்களுக்கும், 
அெெர்களுக்கும் இணைதயயோன �னிப்பட்ை 
உ்றவு மறறும் புரி�ல் மதுணெ ்ோயக்்கர்களோல் 
இம்முண்ற நிறுவப்பட்ைதிலிருநது இருநூறு 
ஆண்டு்களுக்கும் தமலோ்க அ�ோவது ஆஙகிதலயர 
இநநிலப்பகுதி்கணளத் �ங்கள் வெம் 
ர்கோண்டுவரும்வணெ நீடித்திருந�து. 

கிழக்கு மறறும் லமறகுப் �ாலளயங்கள்
்ோயக்்க மன்னர்களோல் உருவோக்்கப்பட்ை 

72 போணளயங்களுள் கிழக்கு மறறும் தமறகு 
என்்ற இரு ர�ோகுதி்களோ்கப் பிரிக்்கப்பட்டிருந� 
போணளயங்கதள முக்கியத்துவம் ரபற்றணவயோ்கக் 
்கரு�ப்பட்ைன. கிழக்கில் அணமயப்ரபற்ற 
போணளயங்கள் ெோத்தூர, ்ோ்கலோபுெம், எட்ணையபுெம் 
மறறும் போஞ்ெோலஙகுறிச்சி ஆகியனவும் தமறகில் 
அணமயப்ரபற்ற முக்கியமோன போணளயங்கள் 
ஊத்துமணல, �ணலவன்த்கோட்ணை, ்டுவக்குறிச்சி, 
சிங்கம்பட்டி, தெத்தூர ஆகியனவோகும். பதிதனழு 
மறறும் பதிரனட்ைோம் நூற்றோண்டு்களின் �மிழ்க 
அெசியலில் போணளயக்்கோெர்களின் ரெல்வோக்கு 
விஞ்சி நின்்றது. அவர்கள் �ங்களுக்ர்கன 
ஒதுக்்கப்பட்ை போணளயங்களின் எல்ணலக்குள் 
சு�நதிெமும், இண்றயோண்ணமயும் ரபறறு 
ரெயல்பட்ைோர்கள்.

வரிவசூலிப்பு அதிகாரம் கம்த�னி ஆட்சிக்கு 
வழங்கப்�டுதல்

ஆற்கோட்டு ்வோப் ்கர்ோை்கப்தபோர்களில் 
ஈடுபட்டிருந�தபோது ஏறபட்ை ரெலவினங்களுக்்கோ்க  
கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனியிைமிருநது ்கைன் 
ரபறறிருந�ோர. அவர ்கைணனத் திரும்ப 
ரெலுத்�க்கூடிய நிணலணய ்கைந�தபோது, 
ர�ற்கத்தியப் போணளயக்்கோெர்களிைமிருநது 
வரிவசூல் ரெய்யும் அதி்கோெம் கிழக்கிநதிய 
்கம்ரபனிக்கு வழங்கப்பட்ைது. அறுபது 
�ணலமுண்றயோ்க நிலத்தின் மீது ர்கோண்டிருந� 
உரிணமணய முன்ணவத்து பல போணளயக்்கோெர்கள் 
்கம்ரபனி அதி்கோரி்களுக்கு வரிரெலுத்� 
மறுத்�ோர்கள். ்கம்ரபனியின் அதி்கோெத்ண� ஏற்க 
மறுத்�ப் போணளயக்்கோெர்கணள கிளரச்சியோளர்கள் 
என்று முத்திணெயிட்ை ்கம்ரபனியோர, ்ோட்டின் 
அணமதிக்கும் ஒழுஙகிறகும் அவர்கள் பங்கம் 
விணளவிப்பவர்கள் என்று குற்றம் சுமத்தினர. 
இதுதவ கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனிக்கும், 
போணளயக்்கோெர்களுக்கும் தமோ�ல் தபோக்ண்க 
உருவோக்கியது என்பது பின்வருமோறு 
விவரிக்்கப்படுகி்றது. 

 6.2    �ாலளயக்காரர்களின் புரட்சி 
1755-1801

அ) பூலித்லதவரின் புரட்சி (1755-1767)
்கரனல்  ரெெோன் 

� ண ல ண ம யி ல ோ ன 
்கம்ரபனியின் பணை 
ஒன்ண்ற அணழத்துக் 
ர்கோண்டு மோரச் 1755இல் 
மோபூஸ்கோன் (ஆற்கோட்டு 
்வோபின் ெத்கோ�ெர) 
தி ரு ர ் ல் த வ லி க் கு ச் 
ரென்்றோர. மதுணெ எளிதில் அவர்களது ண்கயில் 
வீழந�து. அ�ன்பின் ர�ோைரநது ்கம்ரபனிக்குக் 
கீழப்படிய மறுத்துவந� பூலித்த�வணெ அைக்்க 
்கரனல் ரெெோன் பணிக்்கப்பட்ைோர. தமறகுப் 
பகுதியில் இருந� போணளயக்்கோெர்களிைம் 
பூலித்த�வர மிகுந� ரெல்வோக்குப் ரபறறிருந�ோர. 
பீெஙகி்களின் த�ணவயும் துணைக்்கலப்ரபோருட்்கள் 
மறறும் பணைவீெர்களின் ஊதியம் உள்ளிட்ை 
்கோெைங்களினோல் ரெெோன் �னது திட்ைத்ண�க் 
ண்கவிட்டு மதுணெக்கு திரும்பினோர. ்கம்ரபனி 
நிரவோ்கம் அவணெத் திரும்ப அணழத்�த�ோடு 
நிெந�ெப் பணிநீக்்கம் ரெய்தும் உத்�ெவிட்ைது. 

பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்�ாளர்களின் கூட்டலமப்பும், 
்ட்புக் கூட்டணியும்

் வ ோ ப்  ெ ந � ோ ெ ோ கி ப் பி ன்  மு ்க வ ர ்க ள ோ ்க 
ரெயல்பட்டு வந� மியோனோ, முடிணமயோ, ்பீ்கோன் 
்கட்ைோக் எனும் மூன்று பத்�ோணிய அதி்கோரி்கள் 
மதுணெ மறறும் திருர்ல்தவலிப் பகுதி்களில் 
ரபோறுப்புவகித்�னர. அவர்கள் ஆற்கோட்டு 
்வோபோன மு்கமது அலிக்கு எதிெோ்க தமறகு  
போணளயக்்கோெர்களுக்கு ஆ�ெவளித்�னர. 
அவர்கதளோடு பூலித்த�வர ர்ருக்்கமோன 
்ட்பு்றணவ ஏறபடுத்திக்ர்கோண்டிருந�ோர. தமலும் 
பூலித்த�வர ஆஙகிதலயர்களுக்கு எதிெோ்கப் தபோரிை 
போணளயக்்கோெர்களின் கூட்ைணமப்பு ஒன்ண்றயும் 
ஏறபடுத்தினோர. சிவகிரிப் போணளயக்்கோெர 
நீங்கலோ்கப் பி்ற ம்றவர போணளயங்கள் யோவும் அவணெ 
ஆ�ரித்�ன. எட்ணையபுெமும் போஞ்ெோலஙகுறிச்சியும் 
கூை இக்கூட்ைணமப்பில் இணையவில்ணல. 
தமலும் ஆஙகிதலயர்கள் இெோம்ோ�புெம் மறறும் 
புதுக்த்கோட்ணை மன்னர்களின் ஆ�ெணவப் 
ரபற்றனர. பூலித்த�வர ணமசூரின் ணெ�ர 
அலி மறறும் பிரெஞ்சுக்்கோெர்களது ஆ�ெவிணனப் 
ரப்ற முயன்்றோர. ஏற்கனதவ மெோத்தியர்கதளோடு 
்கடுணமயோன தமோ�லில் ஈடுப்பட்டிருந� ணெ�ர 
அலியோல் பூலித்த�வருக்கு உ�வ இயலவில்ணல.  

பூலித்லதவர்
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களக்காடு ல�ார்
்வோப் கூடு�ல் பணை்கணள மோபூஸ்கோனுக்கு 

அனுப்பி திருர்ல்தவலிக்குச் ரெல்லும் பணைணய 
பலப்படுத்தினோர. தமலும் ்கம்ரபனியின் 1000 
சிப்போய்்கதளோடு ்வோபோல் அனுப்பப்பட்ை 600க்கும் 
தமறபட்ை பணை வீெர்கணளயும் மோபூஸ்கோன் ரபற்றோர. 
தமலும் அவருக்கு ்கர்ோை்கப் பகுதியிலிருந� 
குதிணெப் பணை மறறும் ்கோலோட்பணையின் ஆ�ெவும் 
இருந�து. மோபூஸ்கோன் ்களக்்கோடு பகுதியில் 
�னது பணை்கணள நிணலநிறுத்தும் முன்போ்க 
திருவி�ோஙகூரின் 2000 வீெர்கள் பூலித்த�வரின் 
பணை்கதளோடு இணைந�னர. ்களக்்கோட்டில் 
்ணைரபற்றப் தபோரில் மோபூஸ்கோனின் பணை்கள் 
த�ோற்கடிக்்கப்பட்ைன. 

யூசுப்கானும், பூலித்லதவரும்
பூலித்த�வர �ணலணமயில் 

ஒருஙகிணைக்்கப்பட்ை போணளயக்்கோெர்கள் 
எதிரப்பு திருர்ல்தவலிப் பகுதியில் ஆஙகிதலயர 
த்ெடியோ்கத் �ணலயிடுவ�ற்கோன வோய்ப்ணப 
ஏறபடுத்திக் ர்கோடுத்�து. திருவி�ோஙகூர மன்னரின் 
ஆ�ெதவோடு 1756 மு�ல் 1763 வணெயிலோன 
்கோலத்தில் பூலித்த�வர �ணலணமயிலோன 
திருர்ல்தவலி போணளயக்்கோெர்கள் ்வோபின் 
அதி்கோெத்ண� எதிரப்பண�தய முழு த்ோக்்கமோ்கக் 
ர்கோண்டிருந�னர. ்கம்ரபனியோெோல் அனுப்பப்பட்ை 
யூசுப்்கோன் (்கோன்ெோகிப் என்றும் �மது 
ம�மோற்றத்திறகு முன்பு மரு�்ோய்கம் என்றும் 
அணழக்்கப்பட்ைவர), திருச்சிெோப்பள்ளியில் இருநது 
�ோன் எதிரபோரத்� ரபரும்பீெஙகி்கள் மறறும் 
ரவடிரபோருட்்கள் வநதுதெரும் வணெ பூலித்த�வர 
மீது �ோக்கு�ல் ர�ோடுக்்க அவர ஆயத்�மோ்கவில்ணல. 
பிரெஞ்சுப் பணை்கதளோடு ஒருபு்றமும், ணெ�ர 
அலி மறறும் மெோத்தியதெோடு மறுபு்றமும் 
ஆஙகிதலயர தபோரில் ஈடுபட்டுக் ர்கோண்டிருந��ோல் 
பீெஙகிப்பணை்கள் ரெப்ைம்பர 1760இல் �ோன் 
வநது தெரந�ன. யூசுப்்கோன் ர்ற்கட்டும்ரெவலில் 
த்கோட்ணைணய முறறுண்கயிடுவ�ற்கோ்க ்ைத்திய 
இத்�ோக்கு�ல் இெண்டு மோ�ங்கள் நீடித்�து.  
1761 தம 16இல் பூலித்த�வரின் மூன்று முக்கியக் 
த்கோட்ணை்கள் (ர்ற்கட்டும்ரெவல், வோசுத�வ்ல்லூர 
மறறும் பணனயூர) யூசுப்்கோனின் ்கட்டுப்போட்டிறகுள் 
வந�ன. 

இ�றகிணைதய போண்டிச்தெரிணயக் 
ண்கப்பறறிய ஆஙகிதலயர்கள் பிரெஞ்சுக்்கோெர்களின் 
முக்கியத்துவத்ண� முழுவதுமோ்க குண்றத்திருந�னர. 
இ�ன் விணளவோ்க பிரெஞ்சுக்்கோெர்களின் உ�வி 
கிணைக்்கோது என்றுைரந� போணளயக்்கோெர்களின் 

ஒறறுணம உணையத்துவஙகியது. இண�யடுத்து 
திருவி�ோஙகூர, தெத்தூர, ஊத்துமணல மறறும் 
சுெண்ணை ஆகிய பகுதி்கள் எதிெணியினருக்கு 
�ங்கள் ஆ�ெணவ அளிக்்கத் ர�ோைஙகின. 
்கம்ரபனியின் நிரவோ்கத்திறகு முண்றயோன 
�்கவல் அளிக்்கோமல் போணளயக்்கோெர்கதளோடு 
தபச்சுவோரத்ண� ்ைத்திய யூசுப்்கோன் மீது 
்ம்பிக்ண்கதுதெோ்கக் குற்றம் சுமத்�ப்பட்டு 1764இல்  
தூக்கிலிைப்பட்ைோர. 

பூலித்லதவரின் வீழச்சி
்கோன்ெோகிப் ்கோலமோனண�த் ர�ோைரநது, 

்ோடிழந� நிணலயில் சுறறிவந� பூலித்த�வர 
திரும்பிவநது 1764இல் ர்ற்கட்டும்ரெவணல 
மீண்டும் ண்கப்பறறினோர. எனினும் 
1767இல் த்கப்ைன் த்கம்ப்ரபல் என்பவெோல் 
த�ோற்கடிக்்கப்பட்ைோர. �ப்பிச்ரென்்ற அவர ்ோடிழந� 
நிணலயிதலதய ்கோலமோனோர.

ஒணடிவீரன்
ஒண்டிவீென் பூலித்த�வரின் பணைப் பிரிவு்களில் 
ஒன்்றனுக்குத் �ணலணமதயறறிருந�ோர. 
பூலித்த�வதெோடு இைநது தபோரிட்ை அவர 
்கம்ரபனிப் பணை்களுக்கு ரபரும் தெ�ங்கணள 
ஏறபடுத்தினோர. ரெவிவழிச் ரெய்தியின்படி ஒரு 
தபோரில் அவெது ண்க துண்டிக்்கப்பட்ை�ோ்கவும், 
அ�னோல் பூலித்த�வர ரபரிதும் வருநதிய�ோ்கவும் 
ர�ரிகி்றது. ஆனோல் ஒண்டிவீென், எதிரியின் 
த்கோட்ணையில் �ோன் நுணழநது பல �ணல்கணளக் 
ர்கோய்�ணமக்்கோ்கத் �மக்கு கிணைத்�ப் பரிசு என்று 
கூறியுள்ளோர.

(ஆ) லவலு்ாச்சியார் (1730-1796)
இெோம்ோ�புெத்தின் அெெர 

ரெல்லமுத்து தெதுபதிக்கு 
1730இல் அெெகுடும்பத்தின் 
ஒதெ ரபண் வோரிெோ்க 
தவலு்ோச்சியோர பி்றந�ோர. 
மன்னருக்கு ஆண் வோரிசு 
இல்ணல. அெெ குடும்பத்�ோல் 
வளரி, சிலம்பம் தபோன்்ற 
�ற்கோப்புக் ்கணல்களிலும், 
தபோரக் ்கருவி்கணளக் 
ண்கயோளுவ�றகும் பயிறசி அளிக்்கப்பட்டு 
வளரக்்கப்பட்ைோர. தமலும் அவர ஆஙகிலம், 
பிரெஞ்சு, உருது தபோன்்ற ரமோழி்களில் வல்லணம 
ரபறறிருந�த�ோடு குதிணெதயற்றத்திலும், 
வில்வித்ண�யிலும் தி்றணமயோனவெோ்க விளஙகினோர.

லவலு்ாச்சியார்
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உளவோளி்கணள நியமித்�ோர. த்கோபோல ்ோயக்்கர 
மறறும் ணெ�ர அலியின் இெோணுவ உ�விதயோடு 
அவர சிவ்கஙண்கணய மீண்டும் ண்கப்பறறினோர. 
மருது ெத்கோ�ெர்களின் உ�வியினோல் அவர 
அெசியோ்க முடிசூட்டிக்ர்கோண்ைோர. இநதிய ்ோட்டில் 
பிரிட்டிஷ் ்கோலனியோதிக்்க அதி்கோெத்ண� எதிரத்� 
மு�ல் ரபண் ஆட்சியோளர அல்லது அெசி என்்ற 
ரபருணம அவருக்த்க உரித்�ோன�ோகும்.

தவலு்ோச்சியோரின் ்ம்பிக்ண்கக்குரிய 
த�ோழியோ்கத் தி்கழந� குயிலி, உணையோள் என்்ற 
ரபண்்களின் பணைப்பிரிணவத் �ணலணமதயறறு 
வழி்ைத்தினோர. உணையோள் என்பது குயிலி 
பறறி உளவு கூ்றமறுத்��ோல் ர்கோல்லப்பட்ை 
தமய்த்�ல் ர�ோழில்புரிந� 
ரபண்ணின் ரபயெோகும். 
குயிலி �னக்குத்�ோதன 
ர ் ரு ப் பு ண வ த் து க் ர ்க ோ ண் டு 
(1780) அப்படிதய 
ரென்று பிரிட்டிஷோரின் 
ஆ யு � க் கி ை ங கி லி ரு ந � 
அணனத்துத் �ளவோைங்கணளயும் 
அழித்�ோர. குயிலி

(இ)  வீர�ாணடிய கட்டத�ாம்மனின் கலகம் 
1790-1799
� ன து 

� ந ண � ய ோ ெ ோ ன 
ர ெ ்க வீ ெ ப ோ ண் டி ய 
்க ட் ை ர ப ோ ம் ம னி ன் 
இ்றப்பிறகுப் பின் 
போஞ்ெோலஙகுறிச்சியின் 
ப ோ ண ள ய க் ்க ோ ெ ெ ோ ்க 
�னது முப்ப�ோவது 
வயதில் வீெபோண்டிய 
்கட்ைரபோம்மன் ரபோறுப்தபற்றோர. ்கம்ரபனி 
நிரவோகி்களோன தெம்ஸ லண்ைன் மறறும் ்கோலின் 
ெோக்ென் என்தபோர இவணெ அணமதிணய விரும்பும் 
மனம் ர்கோண்ைவெோ்கதவ ்கருதினர. எனினும் 
ர�ோைரநது ்ைந� ெம்பவங்கள் ்கட்ைரபோம்மனுக்கும், 
கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனிக்கும் தமோ�ல்தபோக்ண்க 
ஏறபடுத்தின. 1781இல் ்கம்ரபனியோருைன் ்வோப் 
ஏறபடுத்திக்ர்கோண்ை உைன்படிக்ண்கயின்படி, 
ணமசூரின் திப்பு சுல்�ோனுைன் ஆற்கோட்டு 
்வோப் தபோரபுரிநது ர்கோண்டிருந�தபோது, 
்கர்ோை்கப்பகுதியில் வரி தமலோண்ணமயும், 
நிரவோ்கமும் ்கம்ரபனியின் முழுக்்கட்டுப்போட்டின் 
கீழ ரெல்லும்நிணல ஏறபட்ைது. வசூலிக்்கப்பட்ை 
வரியில் ஆறில் ஒரு பஙகு ்வோபிறகும் அவர 
குடும்ப பெோமரிப்பிறகுரமன ஒதுக்்கப்பட்ைது. 

கட்டத�ாம்மன்

�னது 16வது வயதில் தவலு்ோச்சியோர 
சிவ்கஙண்க மன்னெோன முத்துவடு்க்ோ�ணெ 
மைநது ரவள்ளச்சி ்ோச்சியோர என்்ற 
ரபண்ம்கணவயும் ரபறர்றடுத்�ோர. 1772இல் 
ஆற்கோட்டு ் வோபும் ரலப்டினன்ட் ்கரனல் போன் தெோர 
�ணலணமயிலோன ்கம்ரபனி பணை்களும் இணைநது 
்கோணளயோரத்கோவில் அெண்மணனணயத் �ோக்கினர. 
இ�னோல் மூண்ை தபோரில் முத்துவடு்க்ோ�ர 
ர்கோல்லப்பட்ைோர. �னது ம்கதளோடு �ப்பிச்ரென்்ற 
தவலு்ோச்சியோர த்கோபோல ்ோயக்்கரின் போது்கோப்பில் 
திண்டுக்்கல் அருத்க உள்ள விருப்போட்சியில் எட்டு 
ஆண்டு்கள் வோழந�ோர. 

மண்றநதுவோழந� ்கோலத்தில் தவலு்ோச்சியோர 
ஒரு பணைப்பிரிணவ உருவோக்கியத�ோடு த்கோபோல 
்ோயக்்கர மட்டுமல்லோமல் ணெ�ர அலிதயோடும் 
கூட்ைணிணய ஏறபடுத்திக்ர்கோண்ைோர. 
தவலு்ோச்சியோரின் ெோரபில் ணெ�ர அலிக்கு, 
�ளவோய் (இெோணுவத் �ணலவர) �ோண்ைவெோயனோர 
எழுதிய ்கடி�த்தில் ஆஙகிதலயணெத் த�ோற்கடிக்கும் 
ரபோருட்டு 5000 ்கோலோட்பணை்களும், 5000 
குதிணெப் பணை்களும் அனுப்பும்படி அவரிைம் 
த்கோரினோர. தவலு்ோச்சியோர உருது ரமோழியில் 
�னக்கு கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனிதயோடு இருந� 
பிைக்கு்கணள ்கடி�த்தில் விவரித்திருந�ோர. 
தமலும் �ோன் ஆஙகிதலயதெோடு தமோதுவதில் 
தீவிெமோ்க இருப்பண�த் ர�ளிவுபடுத்தினோர. அவெது 
மனவுறுதிணயப் போரத்து வியந� ணெ�ர அலி 
�னது திண்டுக்்கல் த்கோட்ணை பணைத்�ணலவெோன 
ணெயதிைம் அவருக்கு தவண்டிய இெோணுவ 
உ�வி்கணள வழஙகுமோறு ஆணையிட்ைோர. 

விருப்�ாட்சியின் �ாலளயக்காரரான லகா�ால 
்ாயக்கர்
த்கோபோல ்ோயக்்கணெத் �ணலவெோ்கக் ர்கோண்ை 
திண்டுக்்கல் கூட்ைணமப்பில் (Dindigul League) 
மைப்போண்றயின் ரலட்சுமி ்ோயக்்கரும், 
த�வ�ோனப்பட்டியின் பூணெ ்ோயக்்கரும் இைம் 
ரபறறிருந�னர. �னது ்ட்ணப ரவளிப்படுத்தும் 
வி�மோ்க ஒரு ்ல்லு்றவுக் குழுணவ 
அனுப்பிணவத்� திப்பு சுல்�ோனோல் த்கோபோல 
்ோயக்்கர ஈரக்்கப்பட்ைோர. த்கோயம்புத்தூணெ 
ணமயமோ்கக்ர்கோண்டு பிரிட்டிஷோணெ எதிரத்� அவர, 
பின்னோட்்களில் ்கட்ைரபோம்மனின் ெத்கோ�ெெோன 
ஊணமத்துணெதயோடு இணைந�ோர. அவர உள்ளூர 
விவெோயி்களின் ஆ�ெவுைன் ஆணனமணலயில் ்கடும் 
தபோர புரிந�ோர. ஆயினும் பிரிட்டிஷ் பணை்களோல் 
அவர 1801இல் ரவறறிர்கோள்ளப்பட்ைோர.

தவலு்ோச்சியோர பிரிட்டிஷோரின் ஆயு�ங்கள் 
குவிக்்கப்பட்டிருக்கும் இைத்ண� அறிநதுர்கோள்ள 
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இவவோறு போஞ்ெோலஙகுறிச்சியிைமிருநது வரி 
வசூலிக்கும் உரிணமணய ்கம்ரபனி ரபறறிருந�து. 
அணனத்துப் போணளயங்களிலிருநதும் வரி்கணள 
வசூலிக்்க ்கம்ரபனி அ�ன் ஆட்சியர்கணள 
நியமித்�து. ஆட்சியர்கள் போணளயக்்கெர்கணள 
அவமோனப்படுத்தியத�ோடு வரி்கணள வசூலிக்்க 
பணையிணனப் பயன்படுத்தினர. இதுதவ 
்கட்ைரபோம்மனுக்கும் ஆஙகிதலயருக்கும் இணைதய 
ரபரும் பண்க ஏறபை அடிப்பணையோனது.

ஜாக்சலனாடு ஏற�ட்ட லமாதல்
்கட்ைரபோம்மனிைமிருநது 

வசூலிக்்க தவண்டிய நிலவரி 
நிலுணவயோனது 1798ஆம் 
ஆண்டு வோக்கில் 3310 
பத்கோைோக்்களோ்க இருந�து. 
இவறண்ற வசூலிப்ப�ற்கோ்க 
ெோக்ென் என்்ற ்கரவமுள்ள ஆட்சியர இெோணுவத்ண� 
அனுப்ப முணனந�தபோது ம�ெோஸ அெெோங்கம் 
அ�றகு அனுமதியளிக்்க மறுத்�து. 1798 ஆ்கஸட் 
18இல் இெோம்ோ�புெத்தில் வநது �ன்ணனச் 
ெநதிக்குமோறு ்கட்ைரபோம்மனுக்கு அவர ஆணை 
பி்றப்பித்�ோர. ஆனோல் ்கட்ைரபோம்மன் தமறர்கோண்ை 
முயறசி பலனளிக்்கோ�த�ோடு குற்றோலம் மறறும் 
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர ஆகிய இைங்களிலும் ெோக்ென் 
அவணெச் ெநதிக்்க மறுத்�ோர. இறுதியோ்க 1798 
ரெப்ைம்பர 19 அன்று அனுமதியளித்��ன்தபரில் 
்கட்ைரபோம்மன் இெோம்ோ�புெத்தில் ெோக்ெணனச் 
ெநதித்�ோர. ஆைவத்தின் ரமோத்� உருவமோ்கத் 
தி்கழந� ெோக்ெனின் முன்பு ்கட்ைரபோம்மன் 
மூன்று மணி த்ெம் நிற்க ணவக்்கப்பட்ை�ோ்கச் 
ரெோல்லப்படுகி்றது. ஆபத்ண� உைரந� 
்கட்ைரபோம்மன் �னது அணமச்ெெோன 
சிவசுப்ெமணியனோருைன் �ப்பிச்ரெல்ல முயன்்றோர. 
உைனடியோ்க ஊணமத்துணெ �னது ஆட்்கதளோடு 
த்கோட்ணைக்குள் நுணழநது ்கட்ைரபோம்மன் �ப்ப 
உ�வினோர. இெோம்ோ�புெம் த்கோட்ணை வோெலில் 
்ைந� தமோ�லில் ரலப்டிரனன்ட் க்ளோரக் உள்ளிட்ை 
சிலர ர்கோல்லப்பட்ைனர. சிவசுப்ெமணியனோர ண்கது 
ரெய்யப்பட்டு சிண்றயிலணைக்்கப்பட்ைோர. 

மதராஸ ஆட்சிக்குழுவின் முன்�ாக ஆஜராதல்
போஞ்ெோலஙகுறிச்சிக்குத் திரும்பிய 

்கட்ைரபோம்மன் ஆட்சியர ெோக்ென் �ன்ணன 
எவவோர்றல்லோம் அவமோனப்படுத்தினோர என்பண� 
ம�ெோஸ ஆட்சிக்குழுவிறகுத் ர�ரியப்படுத்தினோர. 
அக்குழு வில்லியம் ப்ரெௌன், வில்லியம் ஓெம், 
ெோன் ்கோஸோதமெர ஆகிதயோர அைஙகிய குழுவின் 
முன்போ்க ஆெெோகும்படி ்கட்ைரபோம்மணனப் 
பணித்�து. இ�றகிணைதய சிவசுப்ெமணியனோணெ 

சிண்றயிலிருநது விடுவித்தும், ்கரலக்ைர 
ெோக்ஸணனப் பணி இணைநீக்்கம் ரெய்தும் ஆளு்ர 
எட்வரட் கிணளவ உத்�ெவிட்ைோர. குழுவின் முன்போ்க 
1798 டிெம்பர 15 அன்று ்கட்ைரபோம்மன் ஆெெோகி 
இெோம்ோ�புெத்தில் நி்கழந�வறண்ற விளக்கினோர. 
்கட்ைரபோம்மன் குற்றவோளி அல்ல என்று குழு 
முடிவுரெய்�து. ெோக்ென் நிெந�ெப் பணிநீக்்கம் 
ரெய்யப்பட்டு அவெது இைத்தில் புதிய ஆட்சியெோ்க 
எஸ.ஆர. லூஷிஙைன் என்பவர நியமிக்்கப்பட்ைோர. 
்கட்ைரபோம்மனும் நிலுணவத் ர�ோண்கயில் 
1080 பத்கோைோக்்கள் நீங்கலோ்க பி்ற நிலுணவத் 
ர�ோண்கயிணனச் ரெலுத்தினோர. 

�லகாடா ்ாணயம்

கட்டத�ாம்மனும் �ாலளயக்காரர்களின் 
கூட்டலமப்பும்

இ�றகிணைதய, திண்டுக்்கல்லின் த்கோபோல 
்ோயக்்கர, ஆணனமணலயின் யதுல் ்ோயக்்கர 
தபோன்்ற அரு்கோணமயிலிருந� போணளயங்கணள 
உள்ளைக்கிய ர�ன்னிநதியக் கூட்ைணமப்ணப 
சிவ்கஙண்கயின் மருதுபோண்டியர ஏறபடுத்தினோர. 
மருதுபோண்டியர அ�ன் �ணலவெோ்கச் ரெயல்பட்ைோர. 
திருச்சிெோப்பள்ளி அறிக்ண்க �யோரிக்்கப்பட்ைது. 
இக்கூட்ைணமப்பு ்கட்ைரபோம்மனின் ஆரவத்ண�த் 
தூண்டியது. மருது ெத்கோ�ெர்கணள ்கட்ைரபோம்மன் 
ெநதிப்பண� ஆட்சியர லூஷிஙைன் �டுக்்க 
முயன்்றோர. ஆனோல் மருது ெத்கோ�ெர்களும், 
்கட்ைரபோம்மனும் இணைநது ஆஙகிதலயணெ 
எதிரப்பது என்று முடிரவடுத்�ோர்கள். 
்கட்ைரபோம்மன் �னது ரெல்வோக்ண்கப் 
பயன்படுத்தி சிவகிரி போணளயக்்கோெணெத் 
�ங்கதளோடு இணைக்்க முயன்்றோர, அவர 
அ�றகு மறுத்�ோர. அ�னோல் சிவகிரிணய த்ோக்கி 
்கட்ைரபோம்மன் முன்தனறினோர. ஆனோல் 
சிவகிரி போணளயத்தினர ்கம்ரபனிக்குக் ்கப்பம் 
்கட்டிவந�னர. அ�னோல் ்கட்ைரபோம்மனின் சிவகிரி 
த்ோக்கியப் பணை்்கரணவ �ங்களுக்கு விைப்பட்ை 
ெவோலோ்கதவ ்கம்ரபனியோர ்கருதினர.  ்கம்ரபனி 
�னது பணை்கணள திருர்ல்தவலி த்ோக்கிச் 
ரெல்ல உத்�ெவிட்ைது. 
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�ாஞசாலங்குறிச்சி முறறுலக

�ாஞசாலங்குறிச்சிக் லகாட்லட

தம 1799இல் ம�ெோஸில் இருந� 
ரவல்லஸலி பிெபு திருச்சிெோப்பள்ளி, �ஞ்ெோவூர 
மறறும் மதுணெ ஆகிய பகுதி்களில் நிறுத்தி 
ணவக்்கப்பட்டிருந� பணை்கணள திருர்ல்தவலி 
த்ோக்கிச் ரெல்ல உத்�ெவிட்ைோர. பணை்களுக்கு 
தமெர போரனரரமன் �ணலணமதயற்றோர. 
திருவி�ோஙகூர பணை்களும் பிரிட்டிஷ் 
பணை்கதளோடு இணைந�ன. ்கட்ைரபோம்மணனச் 
ெெைணையக் த்கோரிய நிபந�ணனரயோன்று 
1799 ரெப்ைம்பர 1 அன்று வழங்கப்பட்ைது. 
்கட்ைரபோம்மனின் பிடிர்கோடுக்்கோ� பதிலோல் 
தமெர போரனரரமன் த்கோட்ணைணயத் 
�ோக்கினோர. போரனரரமன் ரெப்ைம்பர 5 அன்று 
முழுப் பணை்கணளயும் போஞ்ெோலஙகுறிச்சியில் 
ர்கோண்டுவநது நிறுத்தினோர. அவர்கள் 
த்கோட்ணையின் அணனத்துத் ர�ோைரபு்கணளயும் 
துண்டித்�னர. போரனரரமன் இெோமலிங்கணெ 
தூ�னுப்பி ்கட்ைரபோம்மணனச் ெெைணையுமோறு 
த்கட்டுக்ர்கோண்ைோர. ்கட்ைரபோம்மன் மறுத்�ோர. 
த்கோட்ணையின் இெ்கசியங்கள் அணனத்ண�யும் 
இெோமலிங்கர தெ்கரித்�ோர. அவெது அறிக்ண்கணய 
அடிப்பணையோ்கக் ர்கோண்டு போரனரரமன் 
�ோக்கு�ல் உத்தி்கணள வடிவணமத்�ோர. 
்கள்ளரபட்டியில் ்ணைரபற்ற தமோ�லில் 
சிவசுப்ெமணியனோர ண்கது ரெய்யப்பட்ைோர.

கட்டத�ாம்மன் தூக்கிலிடப்�டல்
்கட்ைரபோம்மன் புதுக்த்கோட்ணைக்கு �ப்பிச் 

ரென்்றோர. பிரிட்டிஷோர அவெது �ணலக்கு ஒரு 
ரவகுமதிணய நிரையித்�னர. எட்ணையபுெம் 
மறறும் புதுக்த்கோட்ணை அெெர்களோல்  
துதெோ்கமிணழக்்கப்பட்ை ்கட்ைரபோம்மன் 
இறுதியில் பிடிபட்ைோர. சிவசுப்ெமணியனோர 
்ோ்கலோபுெத்தில்  ரெப்ைம்பர 13 அன்று 
தூக்கிலிைப்பட்ைோர. போரனரரமன் விெோெணை 

என்்ற ரபயரில் ஒரு த்கலிக்கூத்ண� 
போணளயக்்கோெர்களின் முன்போ்க  அக்தைோபர 16 
அன்று அெஙத்கறறினோர. விெோெணையின் தபோது 
்கட்ைரபோம்மன் �ன்மீது சுமத்�ப்பட்ை அணனத்துக் 
குற்றச்ெோட்டு்கணளயும் ஏறறுக்ர்கோண்ைோர. 
திருர்ல்தவலிக்கு மி்கஅருத்கயுள்ள ்கயத்�ோறின் 
பணழயத்கோட்ணைக்கு முன்போ்க இருந� 
புளியமெத்தில் ெ்கப் போணளயக்்கோெர்களின் 
முன்னிணலயில் ்கட்ைரபோம்மன் தூக்கிலிைப்பட்ைோர. 
இவவோறு தபோறறு�லுக்குரியவெோ்கத் தி்கழந� 
போஞ்ெோலஙகுறிச்சியின் போணளயக்்கோெர 
்கட்ைரபோம்மனின் வோழக்ண்க முடிவுற்றது. அவர 
மீது புணனயப்பட்ை ்ோட்டுப்பு்றப்போைல்்கள் பலவும் 
அவெது நிணனணவ மக்்களிணைதய உயிரப்புைன் 
�க்்கணவத்துக் ர்கோள்ள உ�வுகின்்றன.

(ஈ) மருது சலகாதரர்கள் 

மருது சலகாதரர்கள்

ரபரிய மருது என்்ற ரவள்ள மருது (1748-
1801) மறறும்  அவெது �ம்பியோன சின்ன மருது 
(1753-1801) ஆகிய இருவரும் சிவ்கஙண்கயின் 
முத்துவடு்க்ோ�ரின் தி்றணமயோன பணைத் 
�ளபதி்களோவர. ்கோணளயோரத்கோவில் தபோரில் 
முத்துவடு்க்ோ�ர இ்றந�பின் தவலு்ோச்சியோருக்கு 
அெசுரிணமணய மீட்டுக்ர்கோடுக்்க மருது 
ெத்கோ�ெர்கள் அரும்போடுபட்ைனர. பதிரனட்ைோம் 
நூற்றோண்டின் ்கணைசி ஆண்டு்களில் மருது 
ெத்கோ�ெர்கள் பிரிட்டிஷோணெ எதிரக்்கத் 
திட்ைமிட்ைனர. ்கட்ைரபோம்மனின் இ்றப்பிறகுப் 
பின்னர அவெது ெத்கோ�ெர ஊணமத்துணெதயோடு 
இணைநது பணியோறறினர. அவர்கள் 
்வோபுக்குச் ரெோந�மோன ்களஞ்சியங்கணளக் 
ர்கோள்ணளயிட்ைத�ோடு ்கம்ரபனியின் 
பணை்களுக்குப் ரபரும்தெ�த்ண�யும், அழிணவயும் 
ஏறபடுத்தினர. 
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மருது சலகாதரர்களின் கலகம் (1800-1801)
்கட்ைரபோம்மனின் ்கல்கம் 1799இல் 

ஒடுக்்கப்பட்ைதபோதும், 1800இல் மீண்டும் ்கல்கம் 
ரவடித்�து. பிரிட்டிஷோரின் குறிப்பு்களில் இது 
இெண்ைோவது போணளயக்்கோெர தபோர என்று 
குறிப்பிைப்படுகி்றது. இப்தபோெோனது சிவ்கஙண்கயின் 
மருது போண்டியர, திண்டுக்்கல்லின் த்கோபோல 
்ோயக்்கர, மலபோரின் த்கெள வரமோ, ணமசூரின் 
கிருஷ்ைப்போ மறறும் தூண்ைோஜி ஆகிதயோர 
அைஙகிய கூட்ைணமப்போல் வழி்ைத்�ப்பட்ைது. 
விருப்போட்சியில் ஏப்ெல் 1800இல் ெநதித்� 
அவர்கள் ்கம்ரபனியோருக்கு எதிெோ்கக் கிளரநர�ழ 
முடிரவடுத்�ோர்கள். த்கோயம்புத்தூரில் ெூன் 
1800இல் ஏறபட்ை எழுச்சி அதிதவ்கமோ்க 
இெோம்ோ�புெத்திறகும், மதுணெக்கும் பெவியது. 
நிணலணமணயப் புரிநதுர்கோண்ை ்கம்ரபனியோர 
ணமசூரின் கிருஷ்ைப்போ மீதும், மலபோரின் 
த்கெளவரமோ மீதும் இன்ன பி்றர மீதும் 
தபோர ர�ோடுக்்கப்தபோவ�ோ்க அறிவித்�ோர்கள். 
த்கோயம்புத்தூர, ெத்தியமங்கலம் மறறும் �ோெோபுெம் 
ஆகிய பகுதி்களின் போணளயக்்கோெர்கள் பிடிக்்கப்பட்டு 
தூக்கிலிைப்பட்ைோர்கள்.

்கட்ைரபோம்மனின் ெத்கோ�ெர்களோன 
ஊணமத்துணெயும், ரெவத்ண�யோவும் பிப்ெவரி 
1801இல் போணளயஙத்கோட்ணைச் சிண்றயிலிருநது �ப்பி 
்கமுதியில் பதுஙகியிருப்பண� அறிந� சின்ன மருது 
அவர்கணளத் �மது �ணலணமயிைமோன சிறுவயலுக்கு 
அணழத்துச் ரென்்றோர. போஞ்ெோலஙகுறிச்சி 
த்கோட்ணை மி்க குண்றந� ்கோலத்தில் மீண்டும் 
்கட்டி முடிக்்கப்பட்ைது. ்கோலின் ரமக்்கோதல 
�ணலணமயிலோன பிரிட்டிஷ் பணை்கள் ஏப்ெலில் 
மீண்டும் த்கோட்ணைணய முறறுண்கயிட்ை�ோல் அவர்கள் 
மருது ெத்கோ�ெர்களிைம் சிவ்கஙண்கயில் அணைக்்கலம் 
த்கோரினர. �ப்பிதயோடியவர்கணள (ஊணமத்துணெயும், 
ரெவத்ண�யோவும்) ஒப்பணைக்கும்படி மருது 
ெத்கோ�ெர்கள் வலியுறுத்�ப்பட்ைனர. ஆனோல் 
அவர்கள் மறுத்துவிட்ைோர்கள். இண�யடுத்து ்கரனல் 
அக்னியூவும், ்கரனல் இன்னஸும் சிவ்கஙண்கணய 
த்ோக்கி பணை்ைத்திச் ரென்்றனர. மருது 
ெத்கோ�ெர்கள் ெூன் 1801இல் ் ோட்டின் விடு�ணலணய 
முன்னிறுத்திய ஒரு பிெ்கைனத்ண� ரவளியிட்ைனர 
இதுதவ ‘திருச்சிெோப்பள்ளி தபெறிக்ண்க’ 
என்்றணழக்்கப்படுகி்றது.

1801ஆம் ஆணடு ல�ரறிக்லக 
(திருச்சிராப்�ள்ளி ல�ரறிக்லக)

பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோ்க மண்ைல, ெோதி, 
ெமய, இன தவறுபோடு்கணளக் ்கைநது நிறப�ற்கோ்க 
மு�லில் விடுக்்கப்பட்ை அண்றகூவதல 1801ஆம் 
ஆண்டின் தபெறிக்ண்க ஆகும். இப்தபெறிக்ண்க 

திருச்சியில் அணமயப்ரபற்ற ்வோபின் த்கோட்ணையின் 
முன்சுவரிலும், ஸ்ரீெங்கம் த்கோவிலின் சுறறுச் 
சுவரிலும் ஒட்ைப்பட்ைது. ஆஙகிதலயருக்கு எதிெோ்கச் 
ரெயல்பை விணழந� �மிழ்கப் போணளயக்்கோெர்கள் 
பலரும் ஒன்று திெண்ைனர. சின்ன மருது ஏ்றத்�ோழ 
20,000 ஆட்்கணள ஆஙகிதலயர்களுக்கு எதிெோ்கத் 
திெட்டினோர. வங்கோளம், சிதலோன், மதலயோ 
ஆகிய இைங்களில் நிறுத்தி ணவக்்கப்பட்டிருந� 
பிரிட்டிஷ் பணை்கள் விணெநது வந�ன. 
புதுக்த்கோட்ணை, எட்ணையபுெம் மறறும் �ஞ்ெோவூரின் 
அெெர்கள் பிரிட்டிஷோருைன் ண்கத்கோரத்�ோர்கள். 
ஆஙகிதலயரின் பிரித்�ோளும் ர்கோள்ண்க என்்ற 
உத்தி விணெவில் போணளயக்்கோெர்களின் பணை்களில் 
பிரிவிணனணய ஏறபடுத்தியது. 

சிவகங்லகயின் வீழச்சி
ஆஙகிதலயர்கள் தம 1801இல் �ஞ்ெோவூரிலும் 

திருச்சியிலும் இருந� ்கல்கக்்கோெர்கணளத் 
�ோக்கினோர்கள். ்கல்கக்்கோெர்கள் பிெோன்மணலயிலும், 
்கோணளயோர த்கோவிலிலும் �ஞ்ெம் புகுந�னர. அவர்கள் 
பிரிட்டிஷ் பணை்களோல் மீண்டும் த�ோற்கடிக்்கப்பட்ைனர. 
இறுதியோ்க வலுவோன இெோணுவமும், சி்றப்போன 
�ணலணமத்துவமும் ர்கோண்ை ஆஙகிதலய 
்கம்ரபனிதய விஞ்சி நின்்றது. ்கல்கம் த�ோற்ற�ோல் 
1801இல் சிவ்கஙண்க இணைக்்கப்பட்ைது. 
இெோம்ோ�புெத்தின் அருத்க அணமந� திருப்பத்தூர 
த்கோட்ணையில் 1801 அக்தைோபர 24 அன்று மருது 
ெத்கோ�ெர்கள் தூக்கிலிைப்பட்ைனர. ஊணமத்துணெயும், 
ரெவத்ண�யோவும் பிடிக்்கப்பட்டு 1801 ்வம்பர 16இல் 
போஞ்ெோலஙகுறிச்சியில் �ணல துண்டிக்்கப்பட்ைனர. 
்கல்கக்்கோெர்களில் 73 தபர பிடிக்்கப்பட்டு 
மதலயோவின் பினோஙகிறகு ்ோடு ்கைத்�ப்பட்ைோர்கள். 
போணளயக்்கோெர்கள் வீழச்சியணைந�ோலும் அவர்களது 
வீெமும்,  தியோ்கமும் எதிர்கோலச் ெந�தி்கணள ஈரப்ப�ோ்க 
அணமந�து. இ�னோல் மருது ெத்கோ�ெர்களின் ்கல்கம் 
'ர�ன்னிநதியப் புெட்சி' என்று அணழக்்கப்படுவத�ோடு 
�மிழ்க வெலோறறில் �னித்துவம் ரபற்ற�ோ்கவும் 
்கரு�ப்படுகி்றது.  
கர்்ாடக உடன்�டிக்லக, 1801

1799 மறறும் 1800-1801ஆம் ஆண்டு 
போணளயக்்கோெர்களின் ்கல்கம் அைக்்கப்பட்ை�ன் 
விணளவு �மிழ்கத்திலிருந� அணனத்து உள்ளூர 
குடித்�ணலணமயினரின் எண்ைங்கணளயும் 
நீரத்துப்தபோ்கச்ரெய்�து. 1801 ெூணல 31இல் ஏறபட்ை 
்கர்ோை்க உைன்படிக்ண்கயின் விதி்களின்படி, 
பிரிட்டிஷோர த்ெடியோ்க �மிழ்கத்தின்மீது �ங்கள் 
்கட்டுப்போட்ணை ஏறபடுத்தியத�ோடு போணளயக்்கோெர 
முண்றயும் முடிவுக்கு வந�துைன் அணனத்துக் 
த்கோட்ணை்களும் இடிக்்கப்பட்டு அவர்களது 
பணை்களும் ்கணலக்்கப்பட்ைன.

10th_History_Unit_6_TM.indd   7 26-08-2019   17:34:26
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



88ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்நத ததாடக்ககாே கிளர்ச்சிகள்

(உ) தீரன் சின்னமலல (1756 -1805)
தீ ர த் � கி ரி 

என்்ற ரபயதெோடு 
ப ண ழ ய க் த ்க ோ ட் ண ை 
மன்்றோடியோர பட்ைம்ரபற்ற 
மதிப்புமிகு குடும்பத்தில் 
1756இல் பி்றந� தீென் 
சிலம்பு, வில்வித்ண�, 
கு தி ண ெ த ய ற ்ற ம் 
ம ட் டு ம ல் ல ோ ம ல் 
்வீன தபோர 
முண்ற்கணளயும் ்கறறுத் 
த�ரந�ோர. ர்கோஙகுப்பகுதியில் குடும்ப மறறும் 
நிலப்பிெச்ெணன்களுக்குத் தீரவு வழஙகு�ல் தபோன்்ற 
ரெயல்்களில் ஈடுபட்டுவந�ோர. அப்பகுதி ணமசூர 
சுல்�ோனின் ்கட்டுப்போட்டில் இருந�து, திப்புவின் திவோன் 
மு்கம்மது அலி என்பவெோல் வரி வசூலிக்்கப்பட்ைது. 
ஒரு முண்ற திவோன் வசூலிக்்கப்பட்ை வரிப்பைத்த�ோடு 
ணமசூருக்குத் திரும்பிக்ர்கோண்டிருந� தபோது, 
தீரத்�கிரி அவணெ வழிமறித்து வரிப்பைம் 
முழுவண�யும் பறித்துக்ர்கோண்ைோர. இவர மு்கம்மது 
அலியிைம் சிவமணலக்கும், ரென்னிமணலக்கு 
இணைதய இருந� ‘சின்னமணலதய’ வரிப்பைத்ண�ப் 
பிடுஙகிக்ர்கோண்ை�ோ்க சுல்�ோனுக்குப் தபோய்ச் 
ரெோல் என்று அறிவுறுத்தினோர. அ�ன் பி்றத்க ‘தீென் 
சின்னமணல’ என்று அவர அணழக்்கப்பைலோனோர. 
அவமதிப்புக்குள்ளோன திவோன் சின்னமணலணயத் 
�ோக்்க பணை அனுப்பினோர. இருபணை்களும் ர்ோய்யல் 
ஆற்றங்கணெயில் தமோதிக்ர்கோண்ைன. அதில் 
சின்னமணலதய ரவறறிரபற்றோர.  

பிரெஞ்சுக்்கோெர்களோல் பயிறசியளிக்்கப்பட்ை 
தீென் ர்கோஙகுமண்ைலத்ண�ச் ெோரந� 
ஆயிெக்்கைக்்கோன இணளஞர்கதளோடு 
திப்புவுைன் இணைநது பிரிட்டிஷோருக்கு 
எதிெோ்கச் ெண்ணையிட்ைோர. திப்புவின் இ்றப்பிறகுப் 
பி்றகு ஒரு த்கோட்ணைணய எழுப்பிய தீென் 
சின்னமணல அவவிைத்ண�விட்டு ரவளிதய்றோமல் 
ஆஙகிதலயணெ எதிரத்துப் தபோெோடினோர. எனதவ 
அவவிைம் ‘ஓைோநிணல’ என்்றணழக்்கப்படுகி்றது. 
அவர பிடிபைோமலிருப்ப�ற்கோ்க ர்கோரில்லோப் 
தபோர முண்ற்கணளக் ண்கயோண்ைோர. இறுதியோ்க 
அவணெயும் அவர ெத்கோ�ெர்கணளயும் ண்கது 
ரெய்� ஆஙகிதலயர்கள் அவர்கணள ெங்ககிரியில் 
சிண்றணவத்�னர. ஆஙகிதலய ஆட்சிணய ஏற்க 
வறபுறுத்�ப்பட்ைதபோது அவர்கள் அ�றகு இைங்க 
மறுத்�னர. அ�னோல் 1805 ெூணல 31 அன்று 
ெங்ககிரி த்கோட்ணையின் உச்சியில் அவர்கள் 
தூக்கிலிைப்பட்ைனர.

6.3  லவலூர் புரட்சி 1806
ர�ன்�மிழ்கத்தின் போணளயக்்கோெர்கள் 

அணனவணெயும் ஒடுக்குவ�றகு முன்போ்கதவ 
கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனி 1792இல் திப்புதவோடு ஏறபட்ை 
தபோரின் முடிவில் தெலம் மறறும் திண்டுக்்கல் 
வருவோய் மோவட்ைங்கணளப் ரபறறுக்ர்கோண்ைது. 
1799இல் ்ைந� ஆஙகிதலய-ணமசூர தபோரின் 
முடிவில் த்கோயம்புத்தூர இணைக்்கப்பட்ைது.  
1798ஆம் ஆண்டு �ஞ்ெோவூரின் அெெர அப்பகுதியின் 
இண்றயோண்ணம உரிணமணய ஆஙகிதலயருக்கு 
விட்டுக்ர்கோடுத்து அத� ஆண்டு ்கப்பம்்கட்டும் 
நிணலக்கும் �ள்ளப்பட்ைோர. ்கட்ைரபோம்மன் எதிரப்பு 
(1799), மருது ெத்கோ�ெர்களின் எதிரப்பு (1801) 
ஆகியவறண்ற ஒடுக்கியப் பின்பு, பிரிட்டிஷோர 
ஆற்கோட்டு ்வோணப விசுவோெமற்றவர என்று 
குற்றம்சுமத்தி அவரமீது ்கட்ைோயப்படுத்தி ஒரு 
ஒப்பந�த்ண�த் திணித்�னர. 1801இல் ஏறபட்ை  
இவரவோப்பந�த்தின்படி, ஆற்கோட்டு ்வோப் வை 
ஆற்கோடு, ர�ன் ஆற்கோடு, திருச்சிெோப்பள்ளி, மதுணெ 
மறறும் திருர்ல்தவலி ஆகிய மோவட்ைங்கணள 
அவறண்ற நிரவகிக்கும் அதி்கோெத்த�ோடு 
ஒப்பணைத்துவிை தவண்டும் என்்றோனது. 

(அ) இ்நதிய வீரர்களின் மனக்குல்ற
ஆனோலும் எதிரப்பு அைஙகிவிைவில்ணல. 

ரவளிதயற்றப்பட்ை சிற்றெெர்களும், 
நிலச்சுவோன்�ோர்களும் ்கம்ரபனி அெசுக்கு 
எதிெோ்க எதிர்கோலத் திட்ைம் குறித்து நி�ோனமோ்க 
சிநதித்துக்ர்கோண்தை இருந�ோர்கள். இ�ன் 
விணளவோ்க ரவளிப்பட்ைத� 1806ஆம் ஆண்டு 
தவலூர புெட்சியோகும். புெட்சியின் இறுதி நி்கழவு 
அநநிய ஆட்சிணய தூக்கி எறிவண� த்ோக்்கமோ்கக் 
ர்கோண்டிருந�து. பிரிட்டிஷோரின் இெோணுவத்தில் 
சிப்போயோ்கப் பணியோறறியவர்களுக்கு குண்றவோன 
ஊதியதம வழங்கப்பட்ைது. ப�வி உயரவுக்்கோன 
வோய்ப்பு்கள் குண்றவோ்கதவ இருப்பது ஆகியவறண்ற 
நிணனத்து ்கடுணமயோன த்கோபத்துைதன 
பணியோறறிக் ர்கோண்டிருந�ோர்கள். �ங்களின் 
ெமூ்க மறறும் ெமய ்ம்பிக்ண்க்களுக்கு ஆஙகிதலய 
அதி்கோரி்கள் குண்றவோன மதிப்பளித்�தும், தமலும் 
அவர்களின் த்கோபத்ண� வலுப்படுத்தியது. விவெோயப் 
பின்னணிர்கோண்ை வீெர்களின் தவளோண் 
சிக்்கலும் அவர்கணள தமலும் சிெமப்படுத்தியது. 
தெோ�ணன அடிப்பணையில் ்ணைமுண்றப்படுத்�பட்ை 
நிலக்குத்�ண்க முண்றயில் ஒரு நிணலயற்ற�ன்ணமக் 
்கோைப்பட்ை�ோலும் 1805இல் பஞ்ெம் ஏறபட்ை�ோலும் 
பல சிப்போய்்களின் குடும்பங்கள் ்கடும் ரபோருளோ�ோெ 
ர்ருக்்கடிணயச் ெநதித்�ன. திப்புவின் ம்கன்்களும் 
அவர�ம் குடும்பத்தினரும் தவலூர த்கோட்ணையில் 
சிண்றணவக்்கப்பட்ை தவணளயில் �ங்கள் 

தீரன் சின்னமலல
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அவர்களில் ரலப்டிரனன்ட் எல்லியும், ரலப்டிரனன்ட் 
போப்ெோமும் பிரிட்டிஷ் மன்னரின் பணைப்பிரிணவச் 
(Battalion) தெரந�வர்களோவர. 

ஜில்லஸபியின் தகாடுங்லகான்லம
த்கோட்ணைக்கு ரவளிதயயிருந� தமெர 

கூட்ஸ ஆற்கோட்டின் குதிணெப்பணைத் �ளபதியோ்க 
இருந� ்கரனல் ஜில்லஸபிக்கு �்கவல் ர்கோடுத்�ோர. 
த்கப்ைன் யஙகின் �ணலணமயிலோன குதிணெப் 
பணைப்பிரிவுைன் ்கோணல 9 மணியளவில் ்கரனல் 
ஜில்லஸபி த்கோட்ணைணய வந�ணைந�ோர.  
இ�றகிணைதய புெட்சிக்்கோெர்கள் திப்புவின் மூத்� 
ம்கனோன ஃபத� ணெ�ணெ புதிய மன்னெோ்கப் 
பிெ்கைனம் ரெய்து ணமசூர சுல்�ோனின் புலி 
ர்கோடிணய த்கோட்ணையில் ஏறறியிருந�னர. 
தபோரவிதிமுண்ற்கள் எண�யும் ரபோருட்படுத்�ோ� 
ஜில்லஸபி வீெர்களின் புெட்சிணய வன்ணமயோ்க 
ஒடுக்கினோர. த்ரில் ்கண்ை ஒருவரின் 
வோக்குமூலப்படி, த்கோட்ணையில் மட்டும் 
எண்ணூறு வீெர்கள் பிைமோ்கக் கிைந��ோ்கப் 
பதிவு ரெய்யப்பட்டுள்ளது. திருச்சிெோப்பள்ளியிலும், 
தவலூரிலும் அறுநூறு வீெர்கள் விெோெணைணய 
எதிரத்ோக்கி சிண்றயிலணைக்்கப்பட்ைோர்கள். 

இ) புரட்சியின் பின்விலளவுகள் 
நீதிமன்்ற விெோெணைக்குப்பின் 

குற்றவோளி்கள் என்று நிரூபிக்்கப்பட்ை ஆறு 
்பர்கள் பீெஙகியில் ்கட்டியநிணலயில் சுைப்பட்டும், 
ஐநது ்பர்கள் துப்போக்கியோல் சுைப்பட்டும், எட்டு 
்பர்கள் தூக்கிலிைப்பட்டும் ர்கோல்லப்பட்ைோர்கள். 
திப்புவின் ம்கன்்கணள ்கல்்கத்�ோவுக்கு அனுப்ப 
உத்�ெவிைப்பட்ைது. ்கலவெத்ண� அைக்குவதில் 
ஈடுபட்ை அதி்கோரி்களுக்குப் பரிசுத்ர�ோண்கயும் 
ப�விஉயரவும் வழங்கப்பட்ைது. ்கரனல் 
ஜில்லஸபிக்கு 7,000 பத்கோைோக்்கள் ரவகுமதியோ்க 
அளிக்்கப்பட்ைது. எனினும், �ணலணமத் �ளபதி ெோன் 
கிெைோக்கும், உ�வித் �ளபதி (Adjutant General) 
அக்னியூவும், ஆளு்ர வில்லியம் ரபண்டிஙகும் 

அதிருப்திணய ரவளிப்படுத்தும் அந� வோய்ப்பு 
கூடிவந�து. புெட்சி ஏறபடுவ�ற்கோன இயக்்க 
ெக்தியோ்க �ணலணமத்�ளபதி (Commander-in-
Chief) ெர ெோன் கிெைோக் ரவளியிட்ை புதிய இெோணுவ 
விதிமுண்ற அணமந�து.

புதிய விதிமுண்ற்களின்படி, இநதிய 
வீெர்கள் சீருணையிலிருக்கும்தபோது ெோதி 
அணையோளங்கணளதயோ, ்கோ�ணி்கணளதயோ 
அணியக்கூைோது என்று த்கட்டுக்ர்கோள்ளப்பட்ைனர. 
அவர்கள் �ோணைணய முழுணமயோ்கச் ெவெம் 
ரெய்யவும் மீணெணய ஒதெ போணியில் 
ணவத்துக்ர்கோள்ளவும் அறிவுறுத்�ப்பட்ைோர்கள். புதிய 
வண்க �ணலப்போண்க எரிகி்ற தீயில் எண்ரைய் 
தெரப்பது தபோலோனது. மி்கவும் ஆட்தெபணனக்குரிய 
ரெயலோ்கக் ்கரு�ப்பட்ைது. �ணலப்போண்கயில் 
ணவக்்கப்படும் விலஙகு த�ோலினோல் ஆன 
இலட்சிணனயோகும். புதிய �ணலப்போண்கணய 
அணிவதில் �ங்களுக்கு உைன்போடில்ணல என்று 
இநதிய சிப்போய்்கள் தபோதுமோன முன்ரனச்ெரிக்ண்க 
விடுத்�னர. ஆனோல் ்கம்ரபனி நிரவோ்கம் அ�ணன 
்கவனத்தில் ர்கோள்ளவில்ணல.   

(ஆ) புரட்சி தவடித்தல் 
1806 ெூணல 10 அன்று அதி்கோணலயிதலதய 

மு�ல் மறறும் இருபத்தி மூன்்றோம் பணைப்பிரிவு்களின் 
இநதிய சிப்போய்்கள் துப்போக்கி்களின் முழக்்கத்த�ோடு 
புெட்சியில் இ்றஙகினர. த்கோட்ணைக் ்கோவறபணையின் 
உயர ரபோறுப்புவகித்� ்கரனல் தபன்த்கோரட் 
என்பவர�ோன் மு�ல் பலியோனோர. அடுத்��ோ்க 
இருபத்தி மூன்்றோம் பணைப்பிரிணவச் தெரந� 
்கரனல் மீக்்கோெஸ ர்கோல்லப்பட்ைோர. த்கோட்ணைணயக் 
்கைநது ரென்றுர்கோண்டிருந� தமெர ஆரம்ஸட்ெோங 
துப்போக்கி்களின் முழக்்கத்ண�க் த்கட்ைோர. 
சூழணல விெோரித்�றிய முறபட்ை அவெது உைல் 
த�ோட்ைோக்்களோல் துணளக்்கப்பட்ைது. ஏ்றத்�ோழ 
பனிரெண்டுக்கும் அதி்கமோன அதி்கோரி்கள் அடுத்� 
ஒரு மணித்ெத்துக்குள் ர்கோல்லப்பட்ைோர்கள். 

லவலூர் லகாட்லட
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புெட்சி ்ைக்்கக் ்கோெைமோனவர்கள் என்று 
்கரு�ப்பட்டு அவர்கணளப் பணிநீக்்கம் ரெய்�த�ோடு, 
அவர்கள் இஙகிலோநதுக்கு திருப்பியணழத்துக் 
ர்கோள்ளப்பட்ைோர்கள். புதிய இெோணுவ விதிமுண்ற்கள் 
திரும்பப் ரப்றப்பட்ைது.

ஈ) புரட்சிலயப் �றறிய மதிப்பீடு
ரவளியிலிருநது உைனடியோ்க எந�ரவோரு 

உ�வியும் கிணைக்்கோ� ்கோெைத்தினோதலதய 
தவலூர புெட்சி த�ோல்வியுற்றது. ெமீப்கோல 
ஆய்வு்களின் வழியோ்க ்ோம் அறிநதுர்கோள்வது 
யோர�னில் புெட்சிக்்கோன ஏறபோடு்கணள 23ஆம் 
பணைப்பிரிவின் 2ஆவது பட்ைோளத்ண�ச் தெரந� 
சுதப�ோர்களோன தஷக் ஆைமும், தஷக் ெமீதும், 

ெதம�ோெோன தஷக் ெுணஸனும், 1ஆம் 
பணைப்பிரிவின் 1ஆம் பட்ைோளத்ண�ச் தெரந� 
இரு சுதப�ோர்களும், ெதம�ோர தஷக் ்கோஸிமும் 
சி்றப்போ்கச் ரெய்திருந��ோ்கத் ர�ரிகி்றது. 1857ஆம் 
ஆண்டு ரபரும்்கல்கத்திற்கோன அணனத்து 
முன்அறிகுறி்கணளயும், எச்ெரிக்ண்க்கணளயும் 
தவலூர புெட்சி ர்கோண்டிருந�து. ஒதெ வித்தியோெம் 
என்னரவன்்றோல், ்கல்கத்ண�த் ர�ோைரநது எந� 
உள்்ோட்டுக் கிளரச்சியும் ஏறபைவில்ணல. 1806ஆம் 
ஆண்டு புெட்சியோனது தவலூர த்கோட்ணையுைன் 
முடிநதுவிைவில்ணல. ரபல்லோரி, வோலோெோபோத், 
ணெ�ெோபோத், ரபங்களூரு, ்நதிதுரக்்கம், 
ெங்கரிதுரக்்கம் ஆகிய இைங்களிலும் அது 
எதிரெோலித்�து.

�ாடச்சுருக்கம்
�	போணளயக்்கோெர முண்றணய விவரிக்கி்றது.
�	�மிழ்ோட்டினுணைய முக்கியமோனப் போணளயக்்கோெர்கணளப் பறறியும், அவர்கள் கிழக்கிநதிய 

்கம்ரபனியின் அதி்கோெத்ண� எதிரத்துநின்று ஆறறிய தீெச்ரெயல்்கள் பறறியும் விவோதிக்்கப்பட்டுள்ளது.
�	பூலித்த�வர, தவலு்ோச்சியோர, வீெபோண்டிய ்கட்ைரபோம்மன், ஆகிதயோணெத் ர�ோைரநது சிவ்கஙண்கயின் 

மருது ெத்கோ�ெர்கள் மறறும் தீென் சின்னமணல ஆகிதயோர பிரிட்டிஷோருக்கு எதிெோ்கத் ர�ோடுத்� தபோர்கள் 
பறறியும் விளக்்கமோ்கக் கூ்றப்பட்டுள்ளது.

�	தவலூர புெட்சிக்்கோன ்கோெைங்கள் மறறும் அது ஜில்லஸபியோல் எவவோறு இெக்்கமின்றி ஒடுக்்கப்பட்ைது 
என்்ற �்கவல்்கள் விவரிக்்கப்பட்டுள்ளன. 

கலலச்தசாறகள்

பி்றர் ஆதரவில் இருப்�வர் protege dependent, a person who receives support 
from a  patron

தசல்வாக்லக வளர்த்தல், 
ஆக்கிரமிப்பு தசயதல் 

aggrandisement the act of elevating or raising one’s  wealth, 
prestige and power

�ணிய மறுக்கும் defiant resisting, disobedient

அலமதி tranquillity harmony, peace, free from disturbances

வஞசித்தல் treachery disloyalty, betrayal, breach of trust

�யமற்ற, துணிவுமிக்க audacious daring, fearless

இறுதி எச்சரிக்லக ultimatum a final dominating demand

தகாலட bounty payment or reward – something given liberally

ததாப்பிலய அணிதசயயும்  
குஞசம் 

cockade an ornament, especially a  knot of ribbon worn 
on the hat

கவனம் cognisance notice, having knowledge of

லதாறகடி trounce crush, defeat

சில்றப்�டுத்தல் interned imprisoned

ல�ரறிக்லக proclamation a public or official announcement dealing with 
a matter of great importance
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6.  தவலூர புெட்சி எப்தபோது ரவடித்�து?
அ) 1805 தம 24
ஆ) 1805 ெூணல 10
இ) 1806 ெூணல 10
ஈ) 1806 ரெப்ைம்பர 10

7.  தவலூர த்கோட்ணையில் புதிய இெோணுவ 
விதிமுண்ற்கணள அறிமு்கப்படுத்�க் 
்கோெைமோயிருந� �ணலணம �ளபதி யோர?
அ) ்கரனல் தபன்த்கோரட்
ஆ) தமெர ஆரம்ஸட்ெோங
இ) ெர ெோன் கிெைோக்
ஈ) ்கரனல் அக்னியூ

8.  தவலூர புெட்சிக்குப் பின் திப்பு சுல்�ோனின் 
ம்கன்்கள் எஙகு அனுப்பப்பட்ைோர்கள்?
அ) ்கல்்கத்�ோ ஆ) மும்ணப
இ) ரைல்லி  ஈ) ணமசூர

II) லகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக
1.  போணளயக்்கோெர முண்ற �மிழ்கத்தில் 

 எ ன் ப வ ெ ோ ல் 
அறிமு்கப்படுத்�ப்பட்ைது.

2.   போணளயக்்கோெணெத் 
�விெ தமறகுப்பகுதியில் வீறறிருந� 
ப ோ ண ள ய க் ்க ோ ெ ர ்க ள்  அ ண ன வ ரு ம் 
பூலித்த�வணெ ஆ�ரித்�னர.

3.  தவலு்ோச்சியோரும் அவெது ம்களும் 
எட்ைோண்டு்களோ்க  
போது்கோப்பில் இருந�னர.

4.  ்கட்ைரபோம்மணன ெெைணையக் த்கோரும் 
�்கவணலத் ர�ரிவிக்்க போரனரரமன் 

 எ ன் ப வ ண ெ 
அனுப்பிணவத்�ோர. 

5.  ்கட்ைரபோம்மன்  என்்ற 
இைத்தில் தூக்கிலிைப்பட்ைோர.

6.  மருது ெத்கோ�ெர்களின் புெட்சி பிரிட்டிஷ் 
குறிப்பு்களில்  என்று 
வண்கப்படுத்�ப்பட்டுள்ளது.

7.   என்பவர புெட்சிக்்கோெர்களோல் 
தவலூர த்கோட்ணையின் புதிய சுல்�ோனோ்க 
அறிவிக்்கப்பட்ைோர.

8.  தவலூர த்கோட்ணையில் புெட்சிணய ஒடுக்கியவர 
 ஆவோர.

I) சரியான விலடலயத் லதர்வு தசயயவும்
1.  கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனியின் ்ோடுபிடிக்கும் 

ஆணெணய எதிரத்து நின்்ற மு�ல் 
போணளயக்்கோெர யோர?
அ) மருது ெத்கோ�ெர்கள்
ஆ) பூலித்த�வர
இ) தவலு்ோச்சியோர
ஈ) வீெபோண்டிய ்கட்ைரபோம்மன்

2.  ்கர்ோை்கப் தபோர்களில் ஈடுபட்டிருந�தபோது 
ஏறபட்ை ரெலவினங்களுக்்கோ்க கிழக்கிநதிய 
்கம்ரபனியிைமிருநது ்கைனோ்கப் பைத்ண�  
வோஙகியவர யோர?
அ) தவலு்ோச்சியோர
ஆ) பூலித்த�வர
இ) ஆற்கோட்டு ்வோப்
ஈ) திருவி�ோஙகூர மன்னர

3.  ெந�ோ ெோகிப்பின் மூன்று மு்கவர்கதளோடும் 
ர்ருஙகிய ் ட்பிணன ஏறபடுத்திக் ர்கோண்ைவர 
யோர?
அ) தவலு்ோச்சியோர
ஆ) ்கட்ைரபோம்மன்
இ) பூலித்த�வர
ஈ) ஊணமத்துணெ

4.  சிவசுப்ெமணியனோர எஙகு தூக்கிலிைப்பட்ைோர?
அ) ்கயத்�ோறு
ஆ) ்ோ்கலோபுெம்
இ) விருப்போட்சி
ஈ) போஞ்ெோலஙகுறிச்சி

5.  திருச்சிெோப்பள்ளி சு�நதிெப் பிெ்கைனத்ண� 
ரவளியிட்ைவர யோர?
அ) மருது ெத்கோ�ெர்கள்
ஆ) பூலித்த�வர
இ) வீெபோண்டிய ்கட்ைரபோம்மன்
ஈ) த்கோபோல ்ோயக்்கர

�யிறசி
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III) சரியான கூறல்றத் லதர்வு தசயயவும்
1. (i)  போணளயக்்கோெர முண்ற ்கோ்கத்தீயப் தபெெசின் 

்ணைமுண்றயில் இருந�து
 (ii)  ்கோன் ெோகிப்பின் இ்றப்பிறகுப்பின் 

பூலித்த�வர ர்ற்கட்டும்ரெவணல 1764இல் 
மீண்டும் ண்கப்பறறினோர.

 (iii)  ்கம்ரபனி நிரவோ்கத்திறகு �்கவல் 
அளிக்்கோமல் போணளயக்்கோெர்கதளோடு 
தபச்சுவோரத்ண�யில் ஈடுபட்ை�ோல் யூசுப் 
்கோன் துதெோகி என்று குற்றம் சுமத்�ப்பட்டு 
1764இல் தூக்கிலிைப்பட்ைோர.

 (iv)  ஒண்டிவீென் ்கட்ைரபோம்மனின் 
ப ண ை ப் பி ரி வு ்க ளி ல்  ஒ ன் ண ்ற த் 
�ணலணமதயறறு வழி்ைத்தினோர.

அ) (i), (ii) மறறும் (iv) ஆகியணவ ெரி
ஆ) (i), (ii) மறறும் (iii) ஆகியணவ ெரி
இ) (iii) மறறும் (iv) மட்டும் ெரி
ஈ) (i) மறறும் (iv) மட்டும் ெரி

2. (i)  ்கரனல் த்கம்ப்ரபல் �ணலணமயின் கீழ  
ஆஙகிதலயப் பணை்கள் மோபூஸ்கோனின் 
பணை்கதளோடு இணைநது ரென்்றன.

 (ii)  ்க ோ ண ள ய ோ ர த ்க ோ வி ல்  த ப ோ ரி ல் 
முத்துவடு்க்ோ�ர ர்கோல்லப்பட்ைப் பின் 
தவலு்ோச்சியோர மீண்டும் அரியணைணயப் 
ரபறுவ�றகு மருது ெத்கோ�ெர்கள் 
துணைபுரிந�னர.

 (iii)  தி ண் டு க் ்க ல்  கூ ட் ை ண ம ப் பு க் கு 
த்கோபோல ்ோயக்்கர �ணலணமதயறறு 
வழி்ைத்தினோர.

 (iv)  ்கோென்வோலிஸ தம 1799இல் ்கம்ரபனிப் 
பணை்கணள திருர்ல்தவலி த்ோக்கிச் 
ரெல்ல உத்�ெவிட்ைோர.

அ) (i) மறறும் (ii) ஆகியணவ ெரி
ஆ) (ii) மறறும் (iii) ஆகியணவ ெரி
இ) (ii), (iii) மறறும் (iv) ஆகியணவ ெரி
ஈ) (i) மறறும் (iv) ஆகியணவ ெரி

3.   கூறறு: பூலித்த�வர, ணெ�ர அலி மறறும் 
பிரெஞ்சுக்்கோெர்களின் உ�விணயப் ரப்ற 
முயன்்றோர.

  காரணம்: மெோத்தியர்கதளோடு  ஏற்கனதவ 
ர�ோைர தபோர்களில் ஈடுபட்டுக் 
ர்கோண்டிருந��ோல் ணெ�ர அலியோல் 
பூலித்த�வருக்கு உ�வ முடியோமல் தபோனது.

அ)   கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகியணவ ெரி 
எனினும் ்கோெைம், கூறண்றச் ெரியோ்க 
விளக்்கவில்ணல.

ஆ)  கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகிய இெண்டுதம 
�வ்றோனணவ.

இ)  கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகியணவ 
ெரி ்கோெைம், கூறண்றச் ெரியோ்கதவ 
விளக்குகி்றது.

ஈ)  கூறறு �வ்றோனது ்கோெைம் ெரியோனது
4.   கூறறு : புதிய இெோணுவ ர்றிமுண்ற 

மட்டுமல்லோமல் �ணலப்போண்கயில் 
ணவக்்கப்படும் த�ோலிலோன இலட்சிணனயும் 
்கடும் எதிரப்ணப விணளவித்�து. 

  காரணம்: த�ோல் இலட்சிணன விலஙகு்களின் 
த�ோலில் ரெய்யப்பட்ைது.
அ)  கூறறு �வ்றோனது ்கோெைம் ெரியோனது
ஆ)  கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகியணவ 

ெரி ்கோெைம், கூறண்றச் ெரியோ்கதவ 
விளக்குகி்றது.

இ)  கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகிய இெண்டுதம 
�வ்றோனணவ.

ஈ)  கூறறு மறறும் ்கோெைம் ஆகியணவ ெரி 
எனினும் ்கோெைம், கூறண்றச் ெரியோ்க 
விளக்்கவில்ணல.

IV) த�ாருத்துக 
1. தீரத்�கிரி - தவலூர புெட்சி
2. த்கோபோல ்ோயக்்கர - இெோமலிங்கனோர
3. போரனரரமன் - திண்டுக்்கல்
4. சுதப�ோர தஷக் ஆ�ம் - தவலூர த்கோட்ணை
5. ்கரனல் தபன்த்கோரட் - ஓைோநிணல

V) சுருக்கமாக விலடயளிக்கவும் 
1.  போணளயக்்கோெர்களின் ்கைணம்கள் யோணவ?
2.  கிழக்கு மறறும் தமறகில் அணமயப்ரபற்ற 

போணளயங்கணளக் ்கண்ைறிநது எழுது்க.
3.  ரெெோன் ஏன் நிெந�ெப் பணிநீக்்கம் 

ரெய்யப்பட்ைோர?
4.  ்களக்்கோடு தபோரின் முக்கியத்துவம் யோது?
5.  ்கம்ரபனியோருக்கும் ்கட்ைரபோம்மனுக்கும் 

இணைதய ெரச்ணெ ஏறபைக் ்கோெைமோ்க 
விளஙகியது எது?

6.  திருச்சிெோப்பள்ளி பிெ்கைனத்தின் (1801) முக்கிய 
கூறு்கணளத் �ரு்க.

7.  1801ஆம் ஆண்டு ண்கரயோப்பமிைப்பட்ை 
ஒப்பந�த்தின் முக்கியத்துவத்ண� விளக்கு்க.
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1414ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்நத ததாடக்ககாே கிளர்ச்சிகள்

VI)  ஒவதவாரு தலலப்பின் கீழும் 
தகாடுக்கப்�ட்டுள்ள அலனத்துக் 
லகள்விகளுக்கும் விலடயளிக்கவும் 

1. தவலு்ோச்சியோர
அ)  தவலு்ோச்சியோரின் இெோணுவத் �ளபதி 

யோர?
ஆ)  அவர த�ரச்சிரபறறிருந� �ற்கோப்புக் 

்கணல்கள் எணவ?
இ)  அவர யோணெ மைமுடித்�ோர?
ஈ)  அவெது ம்களின் ரபயர என்ன?

2. தீென் சின்னமணல
அ)  தீென் சின்னமணல எப்தபோது பி்றந�ோர?
ஆ)  ‘சின்னமணல’ என்்ற பட்ைப்ரபயணெ அவர 

எவவோறு ரபற்றோர?
இ)  திப்பு சுல்�ோனின் திவோனின் ரபயர 

யோது?
ஈ)  அவர எஙகு, ஏன் தூக்கிலிைப்பட்ைோர?

VII) விரிவாக விலடயளிக்கவும் 
1.  கிழக்கிநதிய ்கம்ரபனியோணெ எதிரத்து 

்கட்ைரபோம்மன் ்ைத்திய வீெதீெப் தபோர்கள் 
பறறி ஒரு ்கட்டுணெ வணெ்க

2.  சிவ்கஙண்கயின் துன்ப்கெமோன வீழச்சிக்குக் 
்கோெைமோனவறண்ற ஆய்நது அ�ன் 
விணளவு்கணள எடுத்தியம்பு்க.

3.  தவலூரில் 1806இல் ரவடித்� புெட்சியின் 
கூறு்கணள விளக்கு்க.

VIII) தசயல்�ாடுகள் 
1.  ஆசிரியர மோைோக்்கர்கணள ஆஙகிதலய 

ஆட்சிக்கு எதிெோ்கப் புெட்சியில் ஈடுபட்ை 

ஆெம்ப்கோல த�ெபக்� �ணலவர்களின் 
பைங்கணள தெ்கரிக்்கச் ரெோல்லலோம். 
அவர்களது ்கறபணனத்தி்றணனக் ர்கோண்டு 
அத்�ணலவர்கள் உயிரநீத்� தபோரக்்களத்ண�ப் 
பைமோ்க வணெயச் ரெோல்லலோம்.

2.  ம ோ ை வ ர ்க ள்  ெ ோ க் ெ னு க் கு ம் , 
்கட்ைரபோம்மனுக்குமிணைதய ்ைந� 
உணெயோைணல ்ோை்க வடிவில் ஆசிரியரின் 
வழி்கோட்டு�தலோடு அெஙத்கற்றலோம்.

3.  தவலூர புெட்சிணயயும், 1857இல் நி்கழந� 
புெட்சிணயயும் மோைவர்கணள ஒப்பிைச்ரெோல்லி 
தவலூர புெட்சியில் பின் கூறியப் புெட்சியின் 
கூறு்கள் எந� அளவிறகு இருந�து என்பண�க் 
்கண்ைறியச் ரெோல்லலோம்.

லமறலகாள் நூல்கள்

1. ைோக்ைர. த்க.த்க. பிள்ணள, �மிழ்க வெலோறு 
- மக்்களும் பண்போடும், �மிழ்ோடு போைநூல் 
மறறும் ்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம், 
ரென்ணன (ஆவைப் பதிப்பு: ஆ்கஸட் - 2017)

2. Burton Stein, Peasant State and Society in 
Medieval South India, New Delhi:Oxford 
University Press, 1980.

3. P.M. Lalitha, Palayakararss as Feudatories 
Under the Nayaks of Madurai, Chennai: 
Creative Enterprises, 2015.

4. K. Rajayyan, South Indian Rebellion, 
1800–1801, Madurai, Ratna Publication, 
2000 (Reprint).

5. K.A. Manikumar, Vellore Revolt 1806 
(Chennai: Allied Publishers, 2007).
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அறிமுகம்
1757 ஜூன் 23இல் நடைபெற்ற 

பிளாசிப் பொரில் வங்ாள நவாொன சிராஜ்-
உத்-ப�ௌலா ஆஙகிபலய கிழக்கிந்திய 
்மபெனியால் ப�ாற்டிக்்ப்ெடைார். ஆஙகிபலயப் 
ெடையின் �டலடைத் �ளெதியான ராெர்ட 
கிடளவ், வங்ாளத்தின் நவாப் ெடைக்கு 
�டலடைபயறறிருந்�வரும சிராஜ்-உத்-
ப�ௌலாவின் சித்�ப்ொவுைான மீர் ஜாெரின் இர்சிய 
ஆ�ரடவப் பெறறு, பிளாசிப் பொருக்கு வித்திடைார். 
சிராஜ்-உத்-ப�ௌலாவின் அைக்குமுட்றக் 
ப்ாளட்்ளால் அவதிப்ெடை ஜ்த் பேத்து்ள 
(வங்ாளத்திலிருந்� வடடிக்கு ெணம ப்ாடுப்பொர்) 
கிடளவுக்கு உ�வினார்்ள. பிளாசிப் பொருக்குப் 
பி்றகு வங்ாளம ப்ாளடளயடிக்்ப்ெடைது. 
வங்ாளத்தின் புதிய நவாொ் நியமிக்்ப்ெடை 
மீர் ஜாெரிைம இருந்து  கிழக்கிந்திய ்மபெனி 
2 ப்ாடிபய 25 லடேம ரூொடய 1757 ைறறும 
1760-க்கு இடைப்ெடை ்ால்டைத்தில் பெற்றது. 
இந்�த் ப�ாட் பின்னர் ஆஙகிபலயர்்ளின் 
ஜவுளித்துட்றடய அதிபவ்ைா் இயந்திரையைாக்் 
உ�விய பிரிடைனின் ப�ாழில் புரடசிக்கு 

ெயன்ெடுத்�ப்ெடைது. அப� பநரத்தில் இந்தியாவில் 
ப�ாழில்்ள முைங்வும பிரிடைனில் �யாரிக்்ப்ெடை 
பொருட்ளுக்்ான ேந்ட�டய இந்தியாவில் 
உருவாக்்வும வழி வகுத்�து. இந்தியா, கிழக்கிந்திய 
்மபெனியால் ப்ாளடளயடிக்்ப்ெடும பேயலானது 
பைலும 190 ஆண்டு்ளுக்கு நீடித்�து. 

பிளாசிப் பொருக்குப் பி்றகு எல்டலடய 
விரிவாக்கும ப்ாளட்டய ஆஙகிபலயர் 
பின்ெறறினர். பவகு விடரவில் இந்திய 
துடணக்்ண்ைத்தின் எஞ்சிய ெகுதி்ள அவர்்ளின் 
்டடுப்ொடடுக்குள வந்�து. நில வருவாய் நிர்வா்ம, 
இராணுவம, ்ாவல்துட்ற, நீதிமுட்ற ைறறும 
ஆடசி ோர்ந்� இ�ர நிறுவனங்ளில் ஆஙகிபலயர் 
முட்றயான ைாற்றங்டளக் ப்ாண்டு வந்�னர். 

்ாலனி ஆதிக்்ச் சுரண்ைல் ைறறும ்ாலனிய 
அரசியல் ைறறும பொருளா�ார ஆதிக்்த்துக்கு 
எதிரான இந்திய நிடலப்ொடு இரண்டு கூறு்டளக் 
ப்ாண்டிருந்�து. 18ஆம நூற்றாண்டின் பிறெகுதி 
ைறறும 19ஆம நூற்றாண்டின் முறெகுதியில் இருந்� 
இந்திய நிடலப்ொடு சீரடைக்்ப்ெடும இயல்டெப் 
பெறறிருந்�து. ெழஙகுடியினர் புரடசி ைறறும 
விவோயி்ளின் கிளர்ச்சி இரண்டுபை ெடழய 
முட்றடைடய நிடலநிறுத்தும முயறசியா்பவ 

காலனியத்துக்கு 
எதிரான இயக்கஙகளும் 
தேசியத்தின் தோற்றமும்

அலகு - 7

கீழக்காண்பனவறத்றாடு அறிமுகமாேல் 
�	ஆஙகிபலயருக்கு எதிரான ெழஙகுடியினர் ைறறும விவோயி்ளின் 

பொராடைங்ளின் �ன்டை
�	1857இல் பெரும்ல்ம பவடிப்ெ�ற்ான ்ாரணி்ளும அ�டனத் ப�ாைர்ந்து 

ஆஙகிபலயர் இந்தியாடவ ஆளும �ங்ள அணுகுமுட்றயில் ஏறெடுத்திக்ப்ாண்ை 
ைாற்றங்ளும

�	இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் உருவாக்்த்துக்்ான ்ாரணி்ளும ப�ாைக்்்ால ப�சியவாதி்ளின் 
்ண்பணாடைமும  

�	1905இல் வங்ப்பிரிவிடனக்கு பின்னாலிருந்� ஆஙகிபலயர்்ளின் பிரித்�ாளும ப்ாளட்யும 
வங்ாளத்தில் சுப�சி இயக்்த்தின் ப�ாற்றமும 

�	�ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்த் ப�ாற்றத்துக்்ானப் பின்னணி

கற்றலின் த�ாக்கஙகள்

�த ேத�யவா�க� 

��ர ேத�யவா�க� 
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1616காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்

இருந்�து. இரண்ைாவது நிடலப்ொடு 19ஆம 
நூற்றாண்டின் இரண்ைாம ொதியில் இந்திய 
ப�சியவா�த்தின் வடிவத்தில் ப�ான்றியது, இந்� 
ப�சியவா�ைானது இந்தியாடவ ஒபர நாைா் 
உருவ்ம பேய்துப்ாண்டு ஒறறுடை உணர்டவயும 
ப�சிய ஆர்வத்ட�யும வலியுறுத்தியது.

இந்திய துடணக் ்ண்ைத்தில் ெத்ப�ான்ெ�ாம 
நூற்றாண்டின் ப�ாைக்்ம ைறறும ைத்தியிலும 
ப�ாைர்ந்து இருெ�ாம நூற்றாண்டின் 
ப�ாைக்்த்திலும ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு எதிரா் 
நைந்� ெல்பவறு பொராடைங்ள ைறறும 
நிடலப்ொடு்டள விளக்குவ�ா் இந்�ப் ொைம 
அடைந்துளளது. பைலும இதில் ஆஙகிபலய 
ஆடசியின் �ன்டை, அ�ன் ப்ாளட்்ளும நிர்வா் 
முட்ற்ளும அவற்றால் இந்�ச் ேமூ்த்தின் ெல்பவறு 
பிரிவு்ளுக்கு ஏறெடை ொதிப்பு்ள ஆகியன ெறறி 
விரிவா்ப் ெகுப்ொய்வு பேய்யப்ெடடுளளன.

  7.1       விவசாயிகள் மறறும் 
்பழஙகுடியினரின் எதிர்ப்பு

ெல்பவறு ேமூ்-ேைய சீர்திருத்� இயக்்ங்ளில் 
ஈடுெடடு பைற்த்திய நவீன ்ருத்து்ள ைறறும 
ெகுத்�றிவுவா�ம ஆகியடவ குறித்து இந்தியாவின் 
ந்ர்ப்பு்ற உயர்குடி ைக்்ள முடனப்ொ் இருந்� 
்ால்டைத்தில் ஊர்ப்ெகுதி்ளில் ஆஙகிபலய 
ஆடசிக்கு எதிரா  ் மி  ் வலுவுடைய ைறறும தீவிரைான 
பொக்கு நிலவியது. ொரமெரியைான உயர்குடி 
ைக்்ளும விவோயி்ளும ெழஙகுடியின ைக்்ளுைன் 
இடணந்து கிளர்ச்சி பேய்�னர். இந்தியாவிலிருந்து 
ஆஙகிபலயர்்டள பவளிபயறறுவட� அவர்்ள 
ப்ாராைல் ்ாலனியாதிக்்த்திறகு முன்னிருந்� 
நிடலடய மீண்டும நிடலநிறுத்துவட� 
வலியுறுத்தினார்்ள. 

நிலம ப�ாைர்ொன �னிச்போத்துரிடை்ள 
ெறறிய ப்ாளட், நில வருவாடய தீவிரைா் 
வசூல் பேய்வது, ெழஙகுடியினர் அல்லா�வர்்ள 
ெழஙகுடியினரின் நிலத்ட� ஆக்கிரமிப்பு பேய்வது, 
உளளூர் ைக்்ளின் ேமூ்-ேைய வாழக்ட்யில் 
கிறித்�வ ேையப்ெரப்ொளர்்ளின் �டலயீடு 
ஆகிய ெல பிரச்ேடன்ள ஆஙகிபலயருக்கு 
எதிரா் அடைதியின்டை உருவா் 
வழிவகுத்�ன. ெழஙகுடி ைக்்ள குறிப்ொ் 
அவர்்டள ெடைபயடுப்ொளர்்ளா்வும, 
ஆக்கிரமிப்ொளர்்ளா்வும ்ாணத் 
ப�ாைஙகினார்்ள. ெல்பவறு ெழஙகுடியின ைறறும 
விவோயி்ளின் கிளர்ச்சி்ளுக்்ான அடிப்ெடையா் 
இருந்�து என்னபவனில் அவர்்ள அடனவரும 
�ங்ள பவ�டன்ளுக்குக் ்ாரணைான 
ைறறும ்ண்ணுக்குத் ப�ரியும ்ாரணிடய 

உைனடியா் அ்ற்றத் துடித்�ப�யாகும. 
ஆஙகிபலய ஆடசியில் கிடைத்�டை ஒரு நூறுக்கும 
குட்றயா� எண்ணிக்ட்யில் விவோயி்ளின் 
கிளர்ச்சி்ள நைந்�ன. அவறட்றக் கீழக்்ண்ைவாறு 
வட்ப்ெடுத்�லாம:
அ)  மறுசீரமமத்ேலுக்கான கிளர்ச்சிகள் - இந்� 

வட்யான பொராடைம ெடழய முட்றடை்ள 
ைறறும ெடழய ேமூ் உ்றவு்டள 
நிடலநிறுத்தும முயறசி்ள ப�ாைர்புடையடவ 
ஆகும.

ஆ)  சமய இயக்கஙகள் - இத்�ட்ய இயக்்ங்ளுக்கு 
�டலடைபயற்ற ேையத்�டலவர்்ள ேையச் 
சிந்�டன்ளின் அடிப்ெடையில் ேமூ்த்ட� 
சீரடைப்ெ�ன் மூலம உளளூர் ைக்்ளின் 
விடு�டலக்்ா்ப் பொராடினார்்ள.

இ)  சமூகக் ககாள்மள - இத்�ட்ய இயக்்ங்ளின் 
�டலவர்்ள ஆஙகிபலயர்்ளாலும ொரமெரிய 
உயர்குடியினராலும குற்றவாளி்ளா்க் 
்ரு�ப்ெடைனர். ஆனால் அச்ேமூ்த்ட�ச் 
ோர்ந்� ைக்்ள அவர்்டளத் �ங்ளுடைய 
பைமொடடுக்்ா் உடழத்� நாய்ர்்ளா்வும, 
ோ�டனயாளர்்ளா்வும ்ண்ைனர்.

ஈ)  மக்களின் கிளர்ச்சி - பொதுவா் இடவ 
�டலவர்்ள இல்லாைலும திடீபரனவும எழுந்� 
புரடசி இயக்்ங்ளாகும.

வருவாய் மும்றயில் மாற்றஙகள்
இந்தியா முழுவதிலும பேயல்ொடடில் இருந்� 

மு்லாய வருவாய் அடைப்டெ கிழக்கிந்திய 
்மபெனி ைறுசீரடைத்�ட�யடுத்து விவோயி்ளின் 
நிதிச்சுடை்ள பெரிதும அதி்ரித்�ன. 
ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு முன் இந்தியாவில் 
�னிச்போத்துரிடை ெறறிய எந்� விரிவான 
திடைமும நடைமுட்றப்ெடுத்�ப்ெைவில்டல. 
அப� பொன்று வருவாடய வசூலித்து 
அரசிைம பேலுத்�பவண்டியவர்்ளா் 
விளஙகிய ஜமீன்�ார்்ளும பவறு ெலரும 
எப்பொதுபை நிலத்துக்்ான போத்துரிடைடயப் 
பெறறிருக்்வில்டல. எனபவ நிலம ெறறிய 
்ாலப்ெகுப்புக்கு ஆஙகிபலயர் அறிமு்ம பேய்� 
ைாற்றங்ள, விவோயி்ளின் உ்றவு்ளில் முக்கிய 
விடளவு்டள ஏறெடுத்தியது குறித்து நாம 
ஒன்ெ�ாம வகுப்பில் ெடித்ப�ாம. 
நிலத்மேக் கீழக்குத்ேமகக்கு விடுவது

நிலத்ட�க் குத்�ட்க்கு விடுவதும 
கீழக்குத்�ட்க்கு (subletting) விடுவதும விவோய 
உ்றவு்டளப் பெரிதும சிக்்லாக்கியது. ஜமீன்�ாரர் 
�ன்னிைம இருந்� நிலத்ட�ப் பெருமொலும 
�ன்டனச் ோர்ந்திருந்� நிலப்பிரபுக்்ளுக்கு 
கீழக்குத்�ட்க்கு விடைார். ெதிலுக்கு நிலப்பிரபு, 

10th_History_Unit_7_TM.indd   16 26-08-2019   17:00:09
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்17

விவோயி்ளிைமிருந்து ஒரு குறிப்பிடை ப�ாட்டய 
வசூலித்துக் ப்ாடுப்ொர். இ�னால் விவோயி்ள 
மீ�ான வரிச்சுடை அதி்ரித்�து. 
(அ) விவசாயிகளின் கிளர்ச்சி

19ஆம நூற்றாண்டின் ப�ாைக்்த்தில் 
பவடிக்்த் ப�ாைஙகிய விவோயி்ளின் 
கிளர்ச்சி்ள இந்தியாவில் ஆஙகிபலய ஆடசி 
முடிவுக்கு வருமவடர ப�ாைர்ந்�ன. இவறறில் 
இந்திய ைக்்ளின் ேமூ்-ேைய வாழக்ட்யில் 
ஆஙகிபலய ஆடசிடய ஒரு அத்துமீ்றலா்க் ்ருதிய 
ேையத்�டலவர்்பள பெருமொன்டையான 
கிளர்ச்சி்ளுக்குத் �டலடைபயற்றனர். 
ஃ்பராசி இயக்கம்

�ாஜி  ஷரியத்துல்லா என்ெவரால் 1818ஆம 
ஆண்டு ஃெராசி இயக்்ம ப�ாைங்ப்ெடைது. 
வங்ாளத்தின் கிழக்குப் ெகுதி்ளில் ப�ாைங்ப்ெடை 
இவ்வடைப்பின் உறுப்பினர்்டள இஸ்லாத்துக்கு 
எதிரான நைவடிக்ட்்ளில் ஈடுெைபவண்ைாம 
என்று ப்டடுக்ப்ாண்ைார்.  இ�னால் அவர் 
ஜமீன்�ாரர்்ளுைனும, அடுத்து விவோயி்ள 
கிளர்ச்சிடய ஒடுக்் முயன்்ற ஜமீன்�ாரர்்ளுக்கு 
ேலுட் ்ாடடிய ஆஙகிபலயருைனும 
பநரடிபைா�டல பைறப்ாளள வழிவகுத்�து. 
1839இல் ஷரியத்துல்லா ைட்றந்� பி்றகு இந்� 
கிளர்ச்சிக்கு அவரது ை்ன் டுடு மியான் �டலடை 
ஏற்றார். அவர் வரி பேலுத்�பவண்ைாம என்று 
விவோயி்டள ப்டடுக்ப்ாண்ைார். பொதுைக்்ள 
நிலத்ட�யும அடனத்து வளத்ட�யும ேரிேைைா் 
அனுெவிக்்பவண்டும என்்ற எளிய ப்ாளட்யில் 
இந்� அறிவிப்பு பிரெலைடைந்�து. ேைத்துவ 
இயல்பிலான ை�ம குறித்து வலியுறுத்திய டுடு 
மியான், ‘நிலம ்ைவுளுக்குச் போந்�ைானது’ 
என்று அறிவித்�ார். எனபவ வாைட் 
வசூலிப்ெது அல்லது வரி விதிப்ெது ஆகியன 
இட்றச்ேடைத்துக்கு எதிரானது என்்றார். 
கிராை அடைப்பு்ளின் ்டைடைப்பு மூலைா் 
பெரும எண்ணிக்ட்யிலான விவோயி்ள 
ஒன்றுதிரடைப்ெடைனர். 
1840்ள ைறறும 
1850்ள முழுவதும 
ஜமீன்�ாரர்்ள ைறறும 
ெயிரிடுபவார் ைத்தியில் 
்டுடையான பைா�ல்்ள 
நிலவின. 1862இல் டுடு 
மியான் ைட்றந்�பி்றகு 
1870்ளில் பநாவா 
மியான் என்ெவரால் 
இந்� இயக்்ம மீண்டும 
உயிர்பெற்றது. ஹாஜி ஷரியத்துல்லா

்பரசத்தில் வஹாபி கிளர்ச்சி 
வ�ாபி கிளர்ச்சி என்ெது ஆஙகிபலய 

ஆடசிக்கும நிலப்பிரபுக்்ளுக்கும எதிரா் 
துவங்ப்ெடை�ாகும. வங்ாளத்தில் ெரேத் 
ெகுதியில் 1827 வாக்கில் ப�ான்றியது. 
வ�ாபி பொ�டன்ளால் பெரிதும ஆழைா் 
ஈர்க்்ப்ெடைவரா் தி்ழந்� இசுலாமிய 
ை�பொ�்ர் டிடு மீர் என்ெவர் இந்�க் கிளர்ச்சிக்குத் 
�டலடைபயற்றார். ஜமீன்�ாரி முட்றயால் 
ஒடுக்்ப்ெடை குறிப்ொ் 
இசுலாமிய விவோயி்ள 
ைத்தியில் அவர் 
பேல்வாக்குமிக்் நெரா்த் 
தி்ழந்�ார். எனினும 
ப ெ ரு ம ெ ா ன் ட ை ய ா ன 
ஜ மீ ன் � ா ர ர் ் ள 
இந்துக்்ளா் இருந்��ால் 
இந்�க் கிளர்ச்சிக்கு 
இந்து எதிர்ப்புச் ோயம 
பூேப்ெடைது.

1831 நவமெர் 6இல் புர்னியா ந்ரில் 
மு�ல் பெரும �ாக்கு�ல் நைத்�ப்ெடைது. டிடு மீர் 
உைனடியா் ஆஙகிபலய ஆடசியில் இருந்து 
விடு�டல பெற்ற�ா் அறிவித்�ார். உைனடியா் 
ஆஙகிபலயப் ெடையிைம இருந்து ெதிலடி 
கிடைத்�து.  பெரும எண்ணிக்ட்யிலான 
துருப்பு்ள நர்ப்ல்பெரியாவுக்கு அனுப்ெப்ெடைன. 
இப்பொராடைத்தில் ஐமெது வீரர்்ளுைன் டிடு மீர் 
ப்ால்லப்ெடைார்.

இறுதியில் கிராைப்ெகுதி ேமூ்த்தில் 
விவோயி்ள கிளர்ச்சி மூலைா் அதி்ார ்டைடைப்பு 
ெறறிய ப�ளிவான விழிப்புணர்வும அதி்ாரத்ட� 
ைறுசீரடைப்பு பேய்யபவண்டிய ைனதிைமும 
பவளிப்ெடைது. அைக்குமுட்றயின் அரசியல் மூலம 
ெறறி கிளர்ச்சியாளர்்ள ஓரளவு அறிந்திருந்�னர். 
ஜமீன்�ாரர் வீடு்ள, அவர்்ளின் �ானியக் 
கிைஙகு்ள, வடடிக்குப் ெணம ப்ாடுப்பொர் 
ைறறும வர்த்�்ர்்ள ஆகிபயாருக்ப்திரான 
நைவடிக்ட்்ளில் அவர்்ள ஈடுெடைனர். சில 
பநரங்ளில் இத்�ட்ய அைக்குமுட்றயில் 
ஈடுெடை உளளூர் மு்வர்்டளப் ொது்ாக்் 
முடனந்� ஆஙகிபலய அரசு நிர்வா்மும 
�ாக்கு�லுக்கு உளளானது. இந்� ெண்பு்பள 
20ஆம நூற்றாண்டின் விவோய இயக்்த்திலும 
பிரதிெலித்�ன.
(ஆ) ்பழஙகுடியினர் கிளர்ச்சி

்ாலனி ஆடசியின் கீழ மு�ன்முட்றயா் 
இந்திய வரலாறறில் அரசு வனங்ள குறித்� 
பநரடித் �னியுரிடை பவண்டும என்று 

டிடு மீர்
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ெணமப்ாடுப்பொர் ைறறும வர்த்�்ர்்ள ஆகிபயார் 
ப்ால்லப்ெடைனர். பைளங்டள முழஙகியும 
அமபு்டள எய்தும பவளியாட்டள பவளிபய்றச் 
பேய்யும எச்ேரிக்ட்்டள பேய்தும ெல வட்்ளில் 
ெழஙகுடியினத் �டலவர்்ள �ங்ள கிளர்ச்சி 
ெறறிய பேய்திடயப் ெரப்பினர். 

1831-32ஆம ஆண்டில் ப்ால் இனத்�வர்்ள, 
அரசு அதி்ாரி்ள ைறறும வடடிக்குப் ெணம 
ப்ாடுப்பொருக்கு எதிரான கிளர்ச்சிடய நைத்தினர். 
ப்ால் கிளர்ச்சியாளர்்ள அரேரின் அரண்ைடனடய 
�ங்ள ்டடுப்ொடடிறகுள ப்ாண்டு வந்�னர். 
அஙகு �ங்ளின் சு�ந்திர அரடே உருவாக்கும 
முயறசியிலும அவர்்ள பவறறி பெற்றனர். 
ஆஙகிபலய அரசு பெரிய அளவிலான வன்முட்ற 
மூலம இந்�க் கிளர்ச்சிடய அைக்கியது.

(ii) சாநேலர்களின் கிளர்ச்சி
இந்தியாவின் கிழக்குப் ெகுதி்ளில் ெரவலா் 

வாழந்துவந்� ோந்�லர்்ள நிரந்�ர குடியிருப்பு்ளின் 
கீழ ஜமீன்்டள உருவாக்குவ�ற்ா் �ங்ள 
பூர்வீ் இைத்ட� விடடு இைமபெயரபவண்டி 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடை�ால் ராஜ்ை�ால் ைடலடயச் 
சுறறிலும இருந்� வனப்ெகுதிடயவிடடு 
்டைாயப்ெடுத்தி பவளிபயற்றப்ெடைனர். ரயில்பவ 
்டடுைானப் ெணியில் ஈடுெடடிருந்� ஐபராப்பிய 
அதி்ாரி்ள ைறறும உளளூர் ்ாவலர்்ளால் 
அவர்்ள ஒடுக்்ப்ெடைனர். பவளியாட்ளால் 
வாழவிைங்டள விடடு பவளிபயற்றப்ெடை 
ோந்�லர்்ள �ங்ள வாழவா�ாரத்துக்்ா் 
வடடிக்குப்ெணம ப்ாடுப்பொடரச் ோர்ந்துவாழ 
நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். விடரவில் ்ைன் ைறறும 
ெணமெறித்�ல் ஆகிய தீய வடலயில் அவர்்ள 
சிக்்த்ப�ாைஙகினர். பைலும, ஊழல்்ட்றெடிந்� 
ஆஙகிபலய நிர்வா்த்தின் கீழ �ங்ளின் 
நியாயைான குட்ற்ளுக்கு நீதி கிடைக்்முடியா� 
சூழலில் �ாங்ள பு்றக்்ணிக்்ப்ெடை�ா் 
ோந்�லர்்ள உணர்ந்�னர். 
கவளிப்்பாடு

1854ஆம ஆண்டு வாக்கில் ெல இைங்ளில் 
ேமூ்க் ப்ாளடள நைவடிக்ட்்ள பீர் சிங 
என்ெவரின் �டலடையில் நைந்�ன. ை்ாஜன்்ள 
ைறறும வர்த்�்ர்்ளுக்கு எதிரா்க் குறிடவத்து 
இடவ நைந்�ன. ஜமீன்�ாரி நீதிைன்்றத்துக்கு 
அடழக்்ப்ெடை பீர் சிங அஙகு அடித்துத் 
துன்புறுத்�ப்ெடடு அவைானப்ெடுத்�ப்ெடைார். 
ை்ாஜன்்ள ைறறும வர்த்�்ர்்டளக் குறிடவத்து 
பைலும ெல ப்ாளடளச் ேமெவங்டள அரஙப்றறி 
பீர் சிஙகும அவரது நண்ெர்்ளும இ�றகு ெதிலடி 
ப்ாடுத்�னர். அைக்குமுட்ற நைவடிக்ட்்ள 
ோந்�லர்்டள பைலும ஆத்திரமூடடியது. 

ப்ாரியது. வனங்டள வர்த்�்ையைாக்கும 
நைவடிக்ட்்ளுக்கு ஆஙகிபலய ஆடசியில் 
ஊக்்ம கிடைத்��ன் ்ாரணைா்ப் ொரமெரிய 
ெழஙகுடியின நடைமுட்ற �னது ்டடுக்ப்ாப்டெ 
இழந்�து. இ�னால் ெழஙகுடியினப் ெகுதி்ளில் 
ெழஙகுடியினரல்லாப�ாரான வடடிக்குப்ெணம 
ப்ாடுப்பொர், வர்த்�்ர்்ள, நில ஆக்கிரமிப்ொளர்்ள, 
ைறறும ஒப்ெந்��ாரர்்ள பொன்ப்றார் 
ஊடுருவுவ�றகு அது ஊக்்ம �ந்�து. இ�னால் 
ஆதிவாசி நிலத்தின் பெருமெகுதி இழக்்ப்ெடடு 
அவர்்ள �ாங்ள ொரமெரியைா்க் குடியிருந்து வந்� 
ெகுதி்ளில் இருந்து இைமபெயர்ந்து வாழபநர்ந்�து. 

எனபவ அடைதியான ெழஙகுடியினர் 
வாழக்ட்யில் ைாற்றங்டள அறிமு்ம 
பேய்ப�ார் அல்லது ெழஙகுடியின ைக்்ளின் 
அப்ொவித்�னத்ட�த் ப�டவயின்றி �ங்ளுக்குச் 
ோ�்ைா் ெயன்ெடுத்திபயாருக்கு எதிரானப�ாரு 
ெதில் நைவடிக்ட்பய ெழஙகுடியினக் கிளர்ச்சியாகும. 

்பழஙகுடியினர், யார் அவர்கள்?
இந்தியாவில் ‘ெழஙகுடியினர்’ என்்ற 

வார்த்ட�யின் நவீனப் ெயன்ொடு ோதிய 
அடிப்ெடையில் வகுக்்ப்ெடை எஞ்சிய இந்திய 
ேமூ்த்ட� விடுத்து அவர்்ளின் அடையாளத்ட� 
விவரிப்ெட�க் ்டடுப்ெடுத்துகி்றது. அவ்வப்பொது 
�னிப்ெடை குழுக்்டளக் குறிப்ெ�ற்ா் 
இந்� வார்த்ட�ப் பெரிதும �வ்றா்ப் 
ெயன்ெடுத்�ப்ெடுகி்றது. இந்தியாவில் உளள 
ெழஙகுடியினர் இந்திய ேமூ்த்தின் ஒரு 
ெகுதியா் இருந்�னர். இந்திய பவளாண்டைச் 
சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அவர்்ள இைமபெயர் 
பவளாண்டை முட்றடயப் பின்ெறறினர்.

(i) தகால் கிளர்ச்சி
ஜார்க்்ண்ட ைறறும ஒடிஷா ஆகிய 

ெகுதி்ளிலுளள போடைா நாக்பூர் ைறறும சிஙபும 
ஆகிய இைங்ளில் 1831-32ஆம ஆண்டு்ளில் 
நைந்� மி்ப்பெரிய ெழஙகுடியின கிளர்ச்சி 
ப்ால் கிளர்ச்சியாகும. இது பிந்த்ராய் ைறறும 
சிஙராய் �டலடையில் நைந்�து. போடைா நாக்பூர் 
ெகுதியின் அரேர் வருவாய் வசூலிக்கும ெணிடய 
வடடிக்குப் ெணமப்ாடுப்பொரிைம குத்�ட்க்கு 
விடடிருந்�ார். அதி் வடடிக்கு ்ைன்ப்ாடுத்�ல் 
ைறறும ெழஙகுடியினடரக் ்டைாயப்ெடுத்தி 
அவர்்ளின் ெகுதி்ளிலிருந்து பவளிபயறறு�ல் 
பொன்்றடவ ப்ால் இனத்�வரிடைபய ப்ாெத்ட� 
ஏறெடுத்தியது. பவளியாட்ளின் போத்துக்்ள 
மீது �ாக்கு�ல்்ள நைத்து�ல், ப்ாளடளயடித்�ல், 
்லவரம பேய்�ல் ஆகிய வழி்ளில் ப்ால்்ளின் 
ப�ாைக்்்ாலப் பொராடைம ைறறும எதிர்ப்பு்ள 
அடைந்�ன. அ�டன அடுத்து வடடிக்குப் 
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 சித்து  கணு
1855இல் சித்து ைறறும ்ணு ஆகிய 

இரண்டு ோந்�லர் ேப்ா�ரர்்ள கிளர்ச்சிடயத் 
�டலடைபயறறு நைத்�பவண்டி �ங்ளுக்கு 
்ைவுளிைமிருந்து ப�வபேய்தி கிடைத்��ா் 
அறிவித்�னர். அவர்்ள ை்ாஜன்்ள ைறறும 
�பரா்ாக்்டள (்ாவல்துட்ற அதி்ாரி்டள) 
முறறிலுைா் ப்ான்றுகுவிக்்வும, நாடடில் 
வேதிெடைத்� பெங்ாலி்டளயும ஜமீன்�ாரர்்ள 
ைறறும வர்த்�்ர்்டள அழித்ப�ாழிக்்வும, 
அவர்்டள அழிக்் முயன்்ற அடனவடரயும 
அழிக்்வும, அவர்்ளின் எதிரி்ளின் குண்டு்ள 
நீரா் ைாறிவிடும’ என்று ்ைவுள உத்�ரவிடை�ா் 
1855 ஜூன் 30இல் அவர்்ள ப�ரிவித்�னர். 
ோந்�லர்்ளின் கூடைத்�ால் இரண்டு �பரா்ாக்்ள 
(்ாவல்துட்ற அதி்ாரி்ள) ப்ால்லப்ெடைனர். 

1855ஆம ஆண்டு ஜுடல ைா�த்தில் 
இந்�க் கிளர்ச்சி ை்ாஜன்்ள, ஜமீன்�ாரர்்ள, 
ஆஙகிபலய அதி்ாரி்ள ஆகிபயாருக்கு எதிரான 
பவளிப்ெடையான கிளர்ச்சியா் உருபவடுத்�து. வில் 
ைறறும விஷம �ைவிய அமபு்டள ஏந்தியவாறும, 
ப்ாைரி்ள, ்த்தி்ள ஆகியவறறுைனும ராஜ்ை்ால் 
ைறறும ொ்ல்பூர் பநாக்கி ்மபெனி ஆடசிக்கு முடிவு 
்டைப்பொவ�ா் முழக்்மிடைெடி பெரணியா்ச் 
பேன்்றனர். இ�டனயடுத்து கிராைங்ள மீது அதிரடி 
நைவடிக்ட் எடுத்� ஆஙகிபலயர் போத்துக்்டளச் 
சூட்றயாடினார்்ள. இறுதியா் கிளர்ச்சி 
முழுடையா் ஒடுக்்ப்ெடும முன் கிடைத்�டை 15 
மு�ல் 25 ஆயிரம கிளர்ச்சியாளர்்ள ெடுப்ாடல 
பேய்யப்ெடைனர். இந்� நி்ழவு்டளயடுத்து 
ெழஙகுடியின ைக்்ள ெறறிய �ங்ள 

ப்ாளட்்டள ஆஙகிபலய அரசு ைறுசீரடைப்புச் 
பேய்�து.  1855இல் ோந்�லர்்ள வேமிருந்� 
ெகுதி்டள ஒழுஙகுமுட்றப்ெடுத்துவது ெறறிய 
ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடைது. ோந்�ல் ெர்்ானா 
ைண்ைலம என்்ற �னி ைண்ைலத்ட� உருவாக்கும 
வட்யில் இந்�ச் ேடைம நிட்றபவறியது. 
(இ) முண்ா கிளர்ச்சி

ராஞ்சியில் இக்்ால்டைத்தில் நடைபெற்ற 
உலுகுலன் கிளர்ச்சி (பெரிய ்ல்ம) ெழஙகுடியினக் 
கிளர்ச்சி்ளில் மி  ் முக்கியைான�ா  ் அறியப்ெடுகி்றது. 
கூடைா் நிலத்ட� டவத்துக்ப்ாண்டு குண்ட்டடி 
என்்ற முட்றயில் விவோயம பேய்வதில் முண்ைா 
ைக்்ள பெயர்பெற்றவர்்ள. நிலத்துக்்ான 
�னிச்போத்துரிடையின் அறிமு்மும வர்த்�்ர்்ள 
ைறறும வடடிக்குப்ெணம ப்ாடுப்பொரின் ஊடுருவல் 
ஆகியவறறின் ்ாரணைா் இந்� நடைமுட்ற 
முறறிலும சிட�ந்�து. ப�ாடைங்ளில் பவடலபேய்ய 
முண்ைா இனைக்்ள ப்ாத்�டிடை்ளா் 
வலுக்்டைாயைா் ெணியில் அைர்த்�ப்ெடைனர். 
ஊழல்்ட்றெடிந்� ்ாவல்துட்றயினர், நீதி 
கிடைப்ெதில் சிக்்ல், கிறித்�வ ேையப்ெரப்ொளர்்ள 
ப�ாைர்ொன ைாடய ஆகியன முண்ைா இன 
ைக்்ளின் துயரங்டள பைலும அதி்ரித்�து. 
1890 ்ளில் ெழஙகுடியின ைக்்டள அவர்்ள 
வாழும ெகுதி்ளிலிருந்து இைமபெயரச் பேய்வது 
ைறறும அவர்்டளக் ்டைாயத் ப�ாழிலாளி்ளா் 
உருவாக்குவது ஆகியவறட்ற ெழஙகுடியினத் 
�டலவர்்ள எதிர்த்�னர். 

பிர்சா முண்ா
பிர்ோ முண்ைா �மடை ்ைவுளின் தூ�ர் 

என்று அறிவித்� உைன் இந்� இயக்்த்துக்கு 
ஊக்்ம கிடைத்�து. �ைக்கு இட்றத் ப�ாைர்பு 
இருப்ெ�ா்க் கூறிய பிர்ோ அண்ைபவளியின் அதீ� 
ேக்தி்ளின் மூலைா் முண்ைா இன ைக்்ளின் 
பிரச்ேடன்ளுக்குத் தீர்வு ்ாணப்பொவ�ா்வும 
ைக்்ளின் அரடே நிறுவப்பொவ�ா்வும 
பிர்ோ உறுதியளித்�ார். பிர்ோ முண்ைாவின் 
பிரெலத்ட�ப் ெயன்ெடுத்தி பைலும அதி் 
எண்ணிக்ட்யில் பிர்ோ இன ைக்்டள இந்� சாநேலர்களின் கிளர்ச்சி
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பநாக்்த்துக்்ா் ஒன்றிடணக்் முண்ைா 
�டலவர்்ள முயன்்றனர். இரவுக் கூடைங்ள ெல 
நைத்�ப்ெடடு கிளர்ச்சி ஒன்றுக்கு திடைமிைப்ெடைது. 
1889ஆம ஆண்டு கிறிஸ்துைஸ் நாளில் அவர்்ள 
வன்முட்றடய ட்யில் எடுத்�னர். ்டைைங்ள 
தீக்கிடரயாக்்ப்ெடைன. கிறித்�வ தூதுக்குழுக்்ள 
ைறறும கிறித்�வர்்ளா் ை�ம ைாறிய முண்ைாக்்ள 
மீது அமபு எறிந்து �ாக்கு�ல்்ள நைந்�ன. அ�ன் 
பின் ்ாவல் நிடலயங்ளும �ாக்்ப்ெடைன 
அரசு அதி்ாரி்ளும �ாக்்ப்ெடைனர். அடுத்� 
சில ைா�ங்ளுக்கு இதுபொன்்ற �ாக்கு�ல்்ள 
ப�ாைர்ந்து நைத்�ப்ெடைன. இறுதியா் இந்� 
கிளர்ச்சி முைக்்ப்ெடைது. 1900ஆம ஆண்டு பிப்ரவரி 
ைா�ம ட்து பேய்யப்ெடை பிர்ோ முண்ைா பின்னர் 
சிட்றயில் உயிர்நீத்�ார். ெழஙகுடியினரின் 
�டலவரா் அறியப்ெடை பிர்ோ முண்ைா இன்்றளவும 
ெல நாடடுப்பு்றப் ொைல்்ளில் பொற்றப்ெடுகி்றார். இந்� 
முண்ைா கிளர்ச்சிடய அடுத்து ஆஙகிபலய அரசு 
ெழஙகுடியின நிலம ெறறிய ப்ாளட்டய வகுக்் 
முடனந்�து. 1908இல் போடைா நாக்பூர் குத்�ட்ச் 
ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடடு ெழஙகுடியினர் நிலத்தில் 
ெழஙகுடியினரல்லாப�ார் நுடழவது �டுக்்ப்ெடைது. 

  7.2     1857ஆம் ஆணடின் க்பருஙகலகம்
1857ஆம ஆண்டில் ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு 

பெரும ேவால் ஏறெடைது. ப�ாைக்்த்தில் வங்ாள 
ைா்ாணத்தில் சிப்ொய் ்ல்ைா  ் உருபவடுத்� இந்� 
்ல்ம பின்னர் குறிப்ொ் விவோயி்ள உளளிடை 
பெரும எண்ணிக்ட்யிலான ைக்்ள ெஙப்ற்றட� 
அடுத்து நாடடின் இ�ர ெகுதி்ளுக்கும ெரவியது. 
1857-58ஆம ஆண்டு்ளில் நைந்� நி்ழவு்ள 
கீழக்்ண்ை ்ாரணங்ளால் முக்கியத்துவம 
பெற்றன:
1. இராணுவ வீரர்்ளுைன் ஆயு�பைந்திய 

ெடை்ளும இடணந்து நைந்� மு�ல் ைாபெரும 
புரடசி இதுபவயாகும.

2. இரு�ரப்பு்ளிலும தூண்ைப்ெடை�ால் 
முன்பனப்பொழுதும இல்லா� அளவுக்கு 
கிளர்ச்சியில் வன்முட்ற பவடித்�து.

3. கிழக்கிந்திய ்மபெனியின் ெணியிடன புரடசி 
முடிவுக்குக் ப்ாண்டுவந்�துைன் இந்திய 
துடணக் ் ண்ைத்ட� நிர்வகிக்கும பொறுப்டெ 
பிரிடடிஷ் அரசு ட்யில் எடுத்�து. 

(அ) காரணஙகள்
1.  ஆஙகிதலய இநதியாவின் இமணப்புக் 

ககாள்மக
1840 ைறறும 1850 ்ளில் இரண்டு முக்கியக் 

ப்ாளட்்ளின் மூலம அதி் நிலப்ெகுதி்ள 
இடணத்துக் ப்ாளளப்ெடைன. 

தமலதிகாரக் ககாள்மக: ஆஙகிபலயர் 
�ங்டள வானளாவிய அதி்ாரங்ள ப்ாண்ை 
உயர் அதி்ார அடைப்ொ் ்ருதினார்்ள.  
உளநாடடு ஆடசியாளர்்ள ஊழல்வாதி்ள ைறறும 
தி்றனற்றவர்்ள என்்ற அடிப்ெடையில் புதிய 
நிலப்ெகுதி்ள இடணக்்ப்ெடைன. 

வாரிசு இழப்புக்ககாள்மக: அரசுக்்டடிலில் 
அரியடண ஏ்ற �ைக்கு ஆண்வாரிடேப் 
பெறப்றடுக்் உளநாடடு ஆடசியாளர்்ள 
�வறினால் அந்� ஆடசியாளரது இ்றப்புக்குப்பின் 
அந்�ப்ெகுதி ஆஙகிபலயர்்ளின் ஆடசியின் கீழ 
ப்ாண்டுவரப்ெடும. ே�ாரா, ேமெல்பூர், ெஞ்ோபின் 
சில ெகுதி்ள, ஜான்சி ைறறும நாக்பூர் ஆகியன 
இந்� வாரிசு இழப்புக் ப்ாளட்யின் அடிப்ெடையில் 
ஆஙகிபலய ஆடசியின் கீழ ப்ாண்டுவரப்ெடைன. 
2.  இநதிய கலாச்சார உணர்வுகள் ்பறறிய 

தீவிரத்ேன்மம இல்லாேது:
ஆஙகிபலயர்்ளின் உளளார்ந்� உணர்வு்ள 

குறித்து ைக்்ளுக்கு எப்பொதும ேந்ப�்ம 
இருந்துவந்�து. 1806ஆம ஆண்டில் பவலூரில் 
சிப்ொய்்ள ேையக்குறியீடு்டள பநறறியில் 
அணிவ�றகும, �ாடி டவத்துக் ப்ாளவ�றகும, 
�டைவிதிக்்ப்ெடைப�ாடு �டலப்ொட்்ளுக்கு 
ெதிலான வடை வடிவிலான ப�ாப்பி்டள 
அணியுைாறும ெணிக்்ப்ெடைனர். அ�டன எதிர்த்து 
அவர்்ள கிளர்ச்சி பேய்�னர். இத்�ட்ய ஆடைக் 
்டடுப்ொடு்ள சிப்ொய்்டள கிறித்�வ ை�த்துக்கு 
ைா்றச் பேய்வ�ற்ான ஒரு முயறசியா் அவர்்ள 
அஞ்சினார்்ள. 

அப�பொன்று 1824ஆம ஆண்டு ்ல்்த்�ா 
அருப் ொரக்பூரில் சிப்ொய்்ள ்ைல்வழியா் 
ெர்ைா பேல்ல ைறுத்�னர். ்ைல் ்ைந்து பேன்்றால் 
�ங்ளது ோதிடய இழக்் பநரிடும என்று அவர்்ள 
நமபினார்்ள. 

ஊதியம ைறறும ெ�வி உயர்வில் ொரெடேம 
்ாடைப்ெடுவது குறித்தும சிப்ொய்்ள ்வடல 
அடைந்�னர். ஐபராப்பிய சிப்ொய்்ளுைன் 
ஒப்பிடுட்யில் இந்திய சிப்ொய்்ளுக்கு 
மி்க்குட்றந்� அளவில் ஊதியம வழங்ப்ெடைது. 
அவர்்ள �ரக்குட்றவா் நைத்�ப்ெடைப�ாடு 
மூத்� ெடையினரால் இனக் குறியிைப்ெடடு 
அவைதிக்்ப்ெடைார்்ள.
(ஆ) கலகம்

புதிய என்ஃபீல்டு 
துப்ொக்கிக்கு வழங்ப்ெடை 
ப�ாடைாக்்ள ெறறிய வ�ந்தி்ள 
புரடசிக்கு வித்திடைது. ெசு ைறறும 
ென்றிக் ப்ாழுப்பில் இருந்து 
�யாரிக்்ப்ெடை ெடே (கிரீஸ்)  

10th_History_Unit_7_TM.indd   20 26-08-2019   17:00:09
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்21

இத்�ட்ய புதிய குண்டு பொதியுட்றயில் 
(்ாடரிடஜ்்ளில்) ெயன்ெடுத்�ப்ெடை�ா் சிப்ொய்்ள 
பெரிதும ேந்ப�்ம ப்ாண்ைனர். அவறட்ற நிரப்பும 
முன் அட� வாயால் ்டிக்்பவண்டி இருந்�து 
(இந்துக்்ளில் பெருமொன்டையானவர்்ளுக்கு 
ெசு புனி�ம வாய்ந்��ா்வும, முஸ்லிம்ளுக்கு 
ென்றி இட்றச்சி �டை பேய்யப்ெடை உணவா்வும 
இருந்�து).

மீரட் கிளர்ச்சிமஙகள் ்பாணத்

ைார்ச் 29ஆம ப�தி ைங்ள ொண்பை 
என்்ற பெயர் ப்ாண்ை சிப்ொய் �னது ஐபராப்பிய 
அதி்ாரிடயத் �ாக்கினார். ட்து பேய்ய உத்�ரவிடடும 
அவரது ே் சிப்ொய்்ள ைங்ள ொண்பைடவ ட்து 
பேய்ய ைறுத்துவிடைனர். ைங்ள ொண்பையும 
பவறு ெலரும நீதிைன்்றத்தில் ஆஜர்ெடுத்�ப்ெடடு 
தூக்கிலிைப்ெடைனர். இ�னால் ஆத்திரம அதி்ரித்து 
அ�டனயடுத்து வந்� நாட்ளில் கீழப்ெடிய 
ைறுத்�ல் பொன்்ற ெல நி்ழவு்ள அதி்ரித்�ன. 
்லவரம, பொருட்டள தீயிடடுக் ப்ாளுத்துவது 
ஆகியன அமொலா, லக்பனா, மீரட ஆகிய ராணுவக் 
குடியிருப்புப் ெகுதி்ளில் நி்ழந்��ா் �்வல்்ள 
பவளியாயின. 
இநதுஸோனத்தின் மாமன்னராக ்பகதூர் ஷா 
அறிவிக்கப்்படுேல்

1857 பை ைா�ம 11இல் 
மீரடடில் இருந்து தில்லி 
பேஙப்ாடடை பநாக்கி 
ஒரு குழுவா் சிப்ொய்்ள 
அ ணி வ கு த் து ச் 
பேன்்றனர். சிப்ொய்்ள 
பொன்று அப� அளவு 
ஆர்வமிக்் கூடைமும 
மு்லாய ைாைன்னர் 
இரண்ைாம ெ்தூர் ஷா �ங்ள �டலவரா் 
பவண்டும என்று ப்ாருவ�ற்ா் அஙகு குழுமியது. 
பெரும �யக்்ங்ளுக்குப் பி்றகு இரண்ைாம 
ெ்தூர் ஷா இந்துஸ்�ானத்தின் (ஷாஹின்ஷா 
இ-ஹிந்துஸ்�ான்) ைாைன்னரா் ெ�விபயற்றார். 
அ�டன அடுத்து விடரவா் வைபைறகு ைா்ாணம 
ைறறும அபயாத்தி ெகுதி்டளக் கிளர்ச்சியாளர்்ள 
ட்ப்ெறறினார்்ள. தில்லி வீழச்சி அடைந்�து 

இரண்ாம் ்பகதூர் ஷா

ெறறிய பேய்தி ்ஙட் நதிப்ெளளத்�ாக்ட் 
எடடியவுைன், ஜூன் ைா�த் ப�ாைக்்ம வடர 
ஒவ்பவாரு இராணுவக் குடியிருப்பு ெகுதியிலும 
கிளர்ச்சி்ள நைந்�ன.  வை இந்தியாவில் குறிப்ொ் 
ெஞ்ோப் ைறறும வங்ாளத்ட�த்  �விர ஆஙகிபலய 
ஆடசி ்ாணாைல் பொனது.

உள்�ாட்டு கிளர்ச்சி

1857ஆம் ஆணடு க்பருஙகலகம்
வை இந்தியாவின் ொதிக்்ப்ெடை கிராை 

ேமூ்த்தில் வாழந்� ைக்்ளும இந்�க் கிளர்ச்சிக்கு 
ேரிேைைா் ஆ�ரவு ப�ரிவித்�னர். ஆஙகிபலய 
ராணுவத்தில் பவடல ொர்த்� சிப்ொய்்ள 
உண்டையில் சீருடையில் இருந்� விவோயி்ள 
ஆவர். வருவாய் நிர்வா்ம ைறுசீரடைப்பு 
பேய்யப்ெடைதில் அவர்்ளும ேைைான ொதிப்பு்டள 
அடைந்�னர். சிப்ொய் ்ல்மும அ�டன அடுத்து 
இந்தியாவின் ெல ெகுதி்ளில் நைந்� உளநாடடு 
கிளர்ச்சியும ஊர்ப் ெகுதி்ளுைன் இடணப்டெக் 
ப்ாண்ைடவயாகும. வைபைறகு ைா்ாணங்ள 
ைறறும அபயாத்தியின் ெகுதி்ளில் இந்� 
மு�லாவது உளநாடடு கிளர்ச்சி பவடித்�து. இந்� 
இரண்டு ெகுதி்ளில் இருந்து�ான் சிப்ொய்்ள 
முக்கியைா்ப் ெணியில் பேர்க்்ப்ெடைனர். 
பெரும எண்ணிக்ட்யிலான ஜமீன்�ாரர்்ளும 
�ாலுக்�ார்்ளும ஆஙகிபலய அரசின் கீழ ெல 
ேலுட்்டள இழந்� ்ாரணத்�ால் கிளர்ச்சி 
பநாக்கி ஈர்க்்ப்ெடைனர். �ாலுக்�ார்-விவோயக் 
கூடைணி என்ெது �ாங்ள இழந்�ட� மீடகும ஒரு 
பொது முயறசியா்க் ்ரு�ப்ெடைது. அப�பொன்று, 
ெல இந்திய ைாநிலங்ளில் ஆடசியாளர்்ள 
ெடைத்ட�த் து்றக்் பநரிடை�ால் அவர்்ளால் 
ஆ�ரிக்்ப்ெடை ட்விடனக்்டலஞர்்ளும 
ேரிேைைா் அவதியுற்றனர். ஆஙகிபலயப் 
பொருட்ளால் இந்திய ட்விடனப் பொருட்ள 
ொதிக்்ப்ெடடு ஆயிரக்்ணக்்ான பநேவாளர்்ள 
பவடல இழந்�னர். ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு எதிரான 
ஒடடுபைாத்� ஆத்திரம கிளர்ச்சியா் பவடித்�து. 
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பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராகப் த்பாராடிய முக்கியப் 
த்பாராட்் வீரர்கள்

ொதிக்்ப்ெடை அரேர்்ள, நவாபு்ள, அரசி்ள, 
ஜமீன்�ாரர்்ள, ஆகிபயார் ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு 
எதிரான �ங்ள ஆத்திரத்ட�ப் 
ெயன்ெடுத்திக்ப்ாளள இந்�க் கிளர்ச்சி ஒரு 
பைடைடய அடைத்துக்ப்ாடுத்�து. ்டைசி 
பெஷ்வா ைன்னரான இரண்ைாவது ொஜிராவின் 
�த்துப்பிளடளயான நானா ோகிப், ்ான்பூர் 
ெகுதியில் இந்� கிளர்ச்சிக்குத் �டலடை�ாஙகினார். 
அவருக்கு ஓய்வூதியம �ர ்மபெனி ைறுத்துவிடைது. 
அப�பொன்று, லக்பனாவில் பெ்ம �ஸ்ரத் 
ை்ால், ெபரலியில் ்ான் ெ்தூர் ஆகிபயார் �த்�ைது 
ெகுதி்ளில் பொறுப்டெ ஏறறுக்ப்ாண்ைனர். 
ஒரு்ாலத்தில் இந்�ப் ெகுதி்ள அவர்்ளாபலா 
அல்லது அவர்்ளுடைய மூ�ாட�யர்்ளாபலா 
ஆளப்ெடைடவயாகும. 

1857ஆம ஆண்டு கிளர்ச்சியின் 
முக்கிய அத்தியாயைா் இருப்ெது ்ான்பூர் 
முறறுட்யாகும. ் ான்பூரில் சுறறிவடளக்்ப்ெடை 
்மபெனிப் ெடை்ளும இராணுவ வீரர்்ளும 
நீடடிக்்ப்ெடை சுறறிவடளப்புக்குத் �யாரா் 
இல்லா��ால் நானாோகிப் �டலடையிலான 
கிளர்ச்சிப் ெடை்ளின் கீழ ேரணடைந்�னர். 
அவர்்ள அல்ாொத்துக்கு திருமபிச்பேல்ல 
ொது்ாப்ொன வழி அடைக்்ப்ெடைது.  அவர்்ள 
ெயணம பேய்� ெைகு்ள தீயிைப்ெடடு எரிக்்ப்ெடடு 
அ�டன அடுத்து ்ான்பூர் �ளெதி பைஜர் பஜனரல் 
�க் வீலர் உளெை பெருமொலும அதில் ெயணித்� 
அடனவரும உயிரிழந்�னர்.

�ானாசாகிப் கான்பூர் ்படுககாமல
இந்�க் கிளர்ச்சியின் ைறப்றாரு முக்கிய 

�டலவரா் ஜான்சியின் ராணி லடசுமிொய் 
தி்ழந்�ார். அவரது விஷயத்தில், வங்ாளத்தின் 
�டலடை ஆளுநரான ைல்ப�ௌசி பிரபு, 
லடசுமிொயின் ்ணவர் ைட்றந்�பி்றகு 
அவரது வாரிோ் ஒரு ஆண்பிளடளடய 
�த்து எடுத்துக்ப்ாளள அனுைதி �ர 

ைறுத்துவிடை�ால் வாரிசு இழப்புக் ப்ாளட்யின் 
அடிப்ெடையில் அவரது அரசு ஆஙகிபலய 
அரசுைன் இடணக்்ப்ெடைது. ேக்திவாய்ந்� 
ஆஙகிபலயர்்ளுக்கு எதிரா் பொடரத் 
துவக்கிய ராணி லடசுமிொய் �ாம வீழும வடர 
ஆஙகிபலயடர எதிர்த்துப் பொராடினார்.

ெ்தூர் ஷா ஜாெர், ்ன்வர் சிங, ்ான் ெ்தூர், 
ராணி லடசுமிொய் ைறறும �ங்ள சுயப�டவக்்ா் 
ெலரும, ஆஙகிபலய ஆடசிடய ஏற்ைறுத்� 
சிப்ொய்்ளின் வீரதீரத்�ால் நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடை 
ெலரும இவர்்ளில் அைஙகுவர். 
(இ) கிளர்ச்சி அ்க்கப்்படுேல்

1857ஆம ஆண்டு ஜூன் ைா� ப�ாைக்்த்தில் 
தில்லி, மீரட, பராகில்்ண்ட, ஆக்ரா, அல்ாொத் 
ைறறும ெனாரஸ் ஆகிய ைண்ைலங்ளின் ெடை்ள 
ஆஙகிபலயரின் ் டடுப்ொடடின் கீழ ப்ாண்டுவரப்ெடடு 
்டுடையான ராணுவச்ேடைம அைல்ெடுத்�ப்ெடைது. 
ேடைத்தின்ெடி நைவடிக்ட் எடுக்்ாைல் 
இந்தியர்்ளின் வாழக்ட் ெறறி முடிபவடுத்து 
அவர்்ளின் வாழடவப் ெறிக்கும அதி்ாரம 
ஆஙகிபலய அதி்ாரி்ளுக்கு வழங்ப்ெடைது.

1858ஆம ஆண்டு இந்தியாவில் இருந்� 
லண்ைன் டைமஸ் ெத்திரிக்ட்யின் பேய்தியாளர் 
வில்லியம ப�ாவர்ட ரஸ்்ஸல், அல்ாொத்திலிருந்து 
்ான்பூர் வடர ்ர்னல் நீலின் ஆடண்ளின்ெடி 
பேன்்ற ெடையின் ஒரு ெகுதியா்த் தி்ழந்� 
ஒரு அதி்ாரிடய ேந்தித்துப் பெசினார். இந்�ப் 
பெரணியில் ் லந்துப்ாண்ை இரண்டு நாட்ளில் 42 
பெர் ோடல ஓரத்தில் தூக்கிலிைப்ெடை�ா்வும பைலும 
ெடை்ள அணிவகுத்துச் பேல்லுமபொது எதிர்ப்ெடை 
12 நெர்்டளக் ப்ாண்ை குழுவினரின் மு்ொவம 
ஏளனத்ட�யும, பவறுப்டெயும ்ாடடுவ�ா் 
இருந்��ால் அவர்்ளும ப்ால்லப்ெடைனர். 
விடளயாடைா் ்ல்க்்ாரர்்ளின் ப்ாடி்டள 
அடேத்தும, �முக்்டித்தும சிறுவர்்டளக் 
கூை விடடுடவக்்வில்டல என அதி்ாரி 
எடுத்துடரத்�ார். ்ண்ணில் ப�ன்ெடை ஒவ்பவாரு 
இந்தியரும சுைப்ெடடு அல்லது ோடலபயாரம 
வரிடேயா் நைப்ெடிருந்� ைரங்ளில் 
தூக்கிலிைப்ெடைனர், கிராைங்ள தீக்கிடரயாகின.
(ஈ) தோல்விக்கான காரணஙகள்

1857ஆம ஆண்டு நைந்� கிளர்ச்சி 
ஒருஙகிடணக்்ப்ெடைது ைறறும திடைமிைப்ெடைது 
என்ெட� நிரூபிக்் எந்�வி� ஆ�ாரமும இல்டல. 
அது �ானா் நைந்�து. ஆனால் தில்லி முறறுட் 
இைப்ெடை பி்றகு அண்டை ைாநிலங்ளின் 
ஆ�ரடவப்பெ்ற முயறசி பைறப்ாளளப்ெடைது. 
பைலும ஒருசில இந்திய ைாநிலங்டளத் 
�விர, இந்�க் கிளர்ச்சியில் ெஙப்ற் இந்திய 
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விக்த்ாரியா மகாராணியின் த்பரறிக்மகவிக்த்ாரியா மகாராணி

கிளர்ச்சித் �டலவர்்ள ப�ால்வி அடைந்�னர். 
1857ஆம ஆண்டின் பிறெகுதியில் தில்லி 
ஆஙகிபலய துருப்பு்ளால் ட்ப்ெற்றப்ெடைது. 
சிட்றபிடிக்்ப்ெடை ெ்தூர் ஷா ெர்ைாவுக்கு 
ப்ாண்டு பேல்லப்ெடைார். 
(ஈ)  இநதியா ஆஙகிதலய அரசுக் காலனியாக 

மாறுேல்
1857ஆம ஆண்டின் நி்ழவு்டள 

அறிந்து ஆஙகிபலயர் அதிர்ந்�னர். 1858ஆம 
ஆண்டு நவமெர் ைா�ம இந்திய அரசு ேடைம 
பிரிடடிஷ் நாைாளுைன்்றம ஏறறுக்ப்ாளளப்ெடடு, 
நாைாளுைன்்றத்�ால் பநரடியா் ஆடசி அதி்ாரம 
பேலுத்�ப்ெடும ஆஙகிபலய அரசின் ்ாலனி்ளில் 
ஒன்்றா் இந்தியா அறிவிக்்ப்ெடைது. அடைச்ேரடவ 
உறுப்பினர் ஒருவரிைம பொறுப்பு வழங்ப்ெடைது 
அவர் இந்தியாவுக்்ான அரசுச் பேயலரா் ெ�வி 
வகிப்ொர். கிழக்கு இந்திய ்மபெனியிைம இருந்து 
பிரிடடிஷ் அரே குடுமெத்திற்ான அதி்ாரப்ெகிர்வு, 
இந்திய விவ்ாரங்ள குறித்து நாைாளுைன்்ற 
்ண்்ாணிப்பு நிரந்�ரைா் இருந்�ட� 
பவளிப்ெடுத்தியது.

இளவரேர்்ளிைம பொதுவா் ஆர்வம குட்றந்து 
்ாணப்ெடைது. ்ாலனி அரசுக்கு விசுவாேைா் 
அல்லது ஆஙகிபலய அதி்ாரத்ட� அறிந்து 
அச்ேப்ெடடு இந்திய அரேர்்ளும ஜமீன்�ாரர்்ளும 
ஒதுஙகியிருந்�னர். பெருமொலும அவர்்ள 
ஐந்�ாம ெடையா் பேயல்ெடைனர். கிளர்ச்சியில் 
ஈடுெடைவர்்ளும குட்றந்� அளபவ ஆயு�ங்ள 
ைறறும பவடிபொருட்ள கிடைத்ப�ா அல்லது 
கிடைக்்ாைபலா இருந்�னர். ஆஙகில அறிவு 
பெற்ற நடுத்�ர வகுப்பும கிளர்ச்சிக்கு ஆ�ரவு 
ப�ரிவிக்்வில்டல. 

ைத்திய �டலடை இல்லா�தும கிளர்ச்சி 
ப�ால்வியடைய முக்கிய ்ாரணைா் அடைந்�து. 
�னிநெர்்ள, இந்திய அரேர்்ள ைறறும ஆஙகிபலய 
அரசுக்கு எதிரா் ேண்டையிடை ெல்பவறு ேக்தி்டள 
ஒன்றிடணக்்ப் பொதுவான பேயல்திடைம 
ஏதுமில்லாைல் பொனது. 

இறுதியில் ஆஙகிபலய ராணுவம 
கிளர்ச்சிடய ்டுடையா் ஒடுக்கியது. 
ஆயு�ங்ள கிடைக்்ப்பெ்றாடை, அடைப்ொற்றல் 
இன்டை, ஒழுக்்மின்டை, உ�வியாளர்்ளால் 
்ாடடிக்ப்ாடுக்்ப்ெடைது ஆகிய ்ாரணங்ளால் 

க்பாது இ்ஙகளில் 
புரட்சியாளர்கமளத் தூக்கிலிடுேல் 

புரட்சியில் ஈடு்பட்் சிப்்பாய்கமள 
பீரஙகிகளில் கட்டி சுடுேல் 
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பிரிடைனுக்கு அதி் அளவில் பெருமொன்டையா் 
நீலச்ோயத்ட� அனுப்பிடவத்�து. இந்� முட்றயானது 
அைக்குமுட்ற ோர்ந்��ா் இருந்�து. விவோயி்ள 
இந்�ப் ெயிடர ெயிரிடுைாறு நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். 
ஆஙகிபலய மு்வர்்ள ெயிரிடுபவாருக்கு 
நிலத்துக்்ான வாைட  ் ைறறும இ�ர பேலவு்டள 
ேைாளிப்ெ�ற்ா ,் பராக்்ப்ெணத்ட� முன்ெணைா்க் 
ப்ாடுத்து உ�வினர். ஆனால் இந்� முன்ெணம 
வடடியுைன் திருமெச் பேலுத்�ப்ெைபவண்டும. 
உணவு �ானியப் ெயிர்்ளுக்குப் ெதிலா் இண்டிப்ா 
ெயிடரப் ெயிரிை விவோயி்ள வறபுறுத்�ப்ெடைனர். 
ெருவத்தின் இறுதியில் இண்டிப்ா ெயிருக்கு 
மி்க்குட்றந்� விடலடயபய விவோயி்ளுக்கு 
ஆஙகிபலய மு்வர்்ள ப்ாடுத்�னர். இந்� 
குட்றந்� ப�ாட்டயக் ப்ாண்டு �ாங்ள 
வாஙகிய முன்ெணத்ட�த் திருமெச் பேலுத்� 
முடியாது என்ெ�ால் அவர்்ள ்ைனில் மூழகினர். 
எனினும, லாெம கிடைக்்ா� நிடலயிலும, 
மீண்டும இண்டிப்ா ெயிடர ெயிரிடும ைறப்றாரு 
ஒப்ெந்�த்ட� பைறப்ாளளுைாறு விவோயி்ள 
மீண்டும நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். விவோயி்ளால் 
�ாங்ள வாஙகிய ்ைடன திருமெச் பேலுத்� 
முடியபவ இல்டல. �ந்ட� வாஙகிய ்ைன்்ள 
அவரது ை்ன் மீதும சுைத்�ப்ெடைன. 

இணடிதகா கோழிறசாமல
இண்டிப்ா கிளர்ச்சி 1859ஆம ஆண்டு 

ப�ாைஙகியது. இந்�க் கிளர்ச்சி ஒரு பவடலநிறுத்� 
வடிவில் ப�ாைஙகியது. வங்ாளத்தின் நடியா 
ைாவடைத்தின் ஒரு கிராைத்ட�ச் பேர்ந்� விவோயி்ள 
இனி இண்டிப்ா ெயிரிைப்பொவதில்டல என ைறுத்து 
பவடலநிறுத்�த்தில் ஈடுெடைனர். இந்� இயக்்ம 
இண்டிப்ா ெயிரிைப்ெடை வங்ாளத்தின் இ�ர 
ைாவடைங்ளுக்கும ெரவியது. இந்�க் கிளர்ச்சி பின்னர் 
வன்முட்றயா் பவடித்�து. இந்து ைறறும முஸ்லிம 
விவோயி்ள இந்�க் கிளர்ச்சியில் ெஙப்ற்றனர். 
குைங்ள ைறறும உபலா்த்�டடுக்்டள 
ஆயு�ங்ளா் ஏந்தியெடி பெண்்ளும ஆைவபராடு 
இந்�ப் பொராடைத்தில் ெஙப்ற்றனர். ஆஙகிபலய 
மு்வர்்ளின் ப்ாடுடை்ள குறித்து ்ல்்த்�ாவில் 
வாழந்� அப்பொட�ய இந்திய ெத்திரிக்ட்யாளர்்ள 

நிர்வாகத்தில் கசய்யப்்பட்் மாற்றஙகள்
1857ஆம ஆண்டுக்குப் பி்றகு பிரிடடிஷ் 

ஆடசியும அ�ன் ப்ாளட்்ளும பெரிய அளவில் 
ைாற்றங்டளச் ேந்தித்�ன. ேமூ் சீர்திருத்�ம 
ப�ாைர்ொன விஷயத்தில் பிரிடடிஷ் அரசு எச்ேரிக்ட் 
மிகுந்� அணுகுமுட்றடயக் ட்யாண்ைது. 
இந்திய ைக்்ளுக்கு விக்பைாரியா அரசியார் பேய்� 
அறிவிப்பில், ொரமெரிய நிறுவனங்ள ைறறும ை�ம 
ப�ாைர்ொன விஷயங்ளில் ஆஙகிபலய அரசு 
�டலயிைாது என்று ப�ரிவித்�ார். அரசுப்ெணி்ளில் 
இந்தியர்்ள பேர்த்துக்ப்ாளளப்ெடுவார்்ள என்றும 
உறுதிபைாழி கூ்றப்ெடைது. இந்திய ராணுவத்தின் 
்டைடைப்பில் இரண்டு முக்கிய ைாற்றங்ள 
பேய்யப்ெடைன. இந்தியர்்ளின் எண்ணிக்ட் 
பவகுவா்க் குட்றக்்ப்ெடைது. முக்கியைான 
ெ�வி்ள ைறறும பொறுப்பு்ள வகிப்ெதிலிருந்து 
இந்தியர்்ள விலக்கி டவக்்ப்ெடைனர். 
்ாலாடெடையின் ்டடுப்ொடடை எடுத்துக்ப்ாண்ை 
ஆஙகிபலயர், அவறறுக்கு ஆபளடுக்கும முயறசிடய 
இ�ர ெகுதி்ளுக்கும 1857ஆம ஆண்டின் 
கிளர்ச்சியின்பொது ஆஙகிபலயருக்கு விசுவாேைா் 
இருந்� ேமூ்ங்ளுக்கும ைாறறினார்்ள. 
உ�ாரணைா் ராஜபுத்திரர்்ள, பிராைணர்்ள, 
வைஇந்திய முஸ்லிம்ள ஆகிபயாடர விலக்கி 
டவத்� ஆஙகிபலயர் கூர்க்்ாக்்ள, சீக்கியர்்ள, 
ெ�ான்்ள பொன்்ற இந்து அல்லா� குழுக்்ளுக்கு 
முக்கியத்துவம ப்ாடுத்�னர். இவறறுைன், இந்திய 
ேமூ்த்தின் ோதி, ை�ம, பைாழி ைறறும ைண்ைலம 
ஆகியன ோர்ந்� பவறுொடு்டள ஆஙகிபலயர்்ள 
�ங்ளுக்குச் ோ�்ைா்ப் ெயன்ெடுத்திக் 
ப்ாண்ைட�யடுத்து அது ‘பிரித்�ாளும ப்ாளட்’ 
என்று அறியப்ெடைது. 

 7.3    பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ 
விவசாயிகளின் கிளர்ச்சிகள் 

(அ)  கருநீலச்சாய (இணடிதகா) கிளர்ச்சி  
1859-1860
பேயறட் நீலச்ோயம உருவாக்்ப்ெடும முன் 

இயறட்யான ்ருநீலச்ோயம உல்ம முழுவதும 
இருந்� ஆடை �யாரிப்ொளர்்ளால் பெரிதும 
ைதித்துப் பொற்றப்ெடைது. ெல ஐபராப்பியர்்ள 
இந்தியாவில் இண்டிப்ா ப�ாடைக்்ாரர்்ளா் 
ைாறுவ�ன் மூலம �ங்ள பேல்வத்ட� ஈடை 
முயன்்றனர். அவர்்ள இண்டிப்ா ெயிரிை இந்திய 
விவோயி்டள ெணியில் அைர்த்தினார்்ள. 
பின்னர் அது ோயைா் ப�ாழிறோடல்ளில் 
உருவாக்்ப்ெடைது. அ�ன் பி்றகு அந்� ோயம 
ஐபராப்ொவுக்கு ஏறறுைதி பேய்யப்ெடைது. 
19ஆம நூற்றாண்டின் ப�ாைக்்த்தில் இந்தியா 
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எழுதினார்்ள. நீல் �ர்ப்ென் (இண்டிப்ாவின் 
்ண்ணாடி) என்்ற �டலப்பில் ஒரு நாை்த்ட� 
தீன ெந்து மித்ரா எழுதினார். இந்தியாவிலும 
ஐபராப்ொவிலும வாழந்� ைக்்ளிடைபய இண்டிப்ா 
விவோயி்ள குறித்� பிரச்ேடன்டள ்வனத்தில் 
ப்ாண்டுவர இந்� நாை்ம ெயன்ெடைது. 

இண்டிப்ா விவோயம வங்ாளத்தில் 
பெரும வீழச்சி ்ண்ைது. 19ஆம நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் இயறட்யான இண்டிப்ா 
ோயத்துக்்ான ப�டவ்ள ேரிந்து உல்ம 
முழுவதும பேயறட்யான நவீன நீலச்ோயங்ள 
ெயன்ொடடுக்கு வந்�ன. 
(ஆ) ேக்காண கலவரஙகள் 1875

பிரிடைனின் அரே குடுமெத்துக்கு அதி்ாரங்ள 
ைாற்றம பெற்ற பி்றகு ப�ாழில்்ளின் ேரிவு ்ாரணைா் 
ப�ாழிலாளர்்ள நிலத்ட� இழக்் பநரிடைது. அதி் 
அளவிலான வரி விதிப்பு பவளாண்டைடயப் 
ொதித்�து. ெஞ்ேத்�ால் ஏறெடும உயிரிழப்பு்ள 
அதி்ரித்�ன. 1875ஆம ஆண்டு பை ைா�த்தில் 
�க்்ாணத்தில் வடடிக்குப் ெணம வழஙகுபவாருக்கு 
எதிரான ்லவரங்ள பூனா அருப் உளள சூொ 
என்்ற கிராைத்தில் மு�ன்மு�லா் பவடித்��ா்ப் 
ெதிவாகியுளளது. பூனா ைறறும அ்ைதுந்ர் 
ஆகிய ெகுதி்ளில் சுைார் 30 கிராைங்ளில் இப� 
பொன்்ற ்லவரங்ள ஏறெடை�ா்ப் ெதிவாகியது. 
குஜராத்தில் வடடிக்குப் ெணம வழஙகுபவாடர 
குறிடவத்து�ான் இந்� ்லவரங்ள பெருமொலும 
அரஙப்றின. ஆஙகிபலய ஆடசியின் கீழ 
விவோயி்ள பநரடியா் வருவாடய அரசுக்கு 
பேலுத்� நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைனர். பைலும புதிய 
ேடைப்ெடி எந்� நிலத்ட� அைைானம டவத்து ்ைன் 
வாங்ப்ெடைப�ா அந்� நிலத்ட� எடுத்துக்ப்ாண்டு 
ஏலம விடடு ்ைன் ப�ாட்டய எடுத்துக்ப்ாளள 
்ைன்வழஙகிபயாருக்கு அனுைதி கிடைத்திருந்�து. 
இ�ன் விடளவா் உழும வர்க்்த்திைமிருந்து நிலம 
உழா� வர்க்்த்திைம ட்ைா்றத் ப�ாைஙகியது. 

்ைன் என்னும ைாய வடலயில் சிக்கிய விவோயி்ள 
நிலுடவத் ப�ாட்டயச் பேலுத்� இயலாைல் 
ெயிரிடு�டலயும விவோயத்ட�யும ட்விை 
பவண்டிய அவல நிடலக்குத் �ளளப்ெடைனர். 

 7.4    இநதிய தேசிய காஙகிரஸ 
நிறுவப்்படுேல் (1870-1885)

(அ) தேசியத்தின் எழுச்சி
19ஆம நூற்றாண்டின் இரண்ைாவது ொதியில் 

ஆஙகிலக் ்ல்வி பெற்ற இந்தியர்்ளின் புதிய 
ேமூ் வகுப்பினர் ைத்தியில் ப�சிய அரசியல் குறித்� 
விழிப்புணர்வு ஏறெடைது. ெல்பவறு பிரச்ோரங்ள 
மூலைா் ப�ேம, ப�சியம ைறறும ெல்பவறு 
ைக்்ளாடசியின் உயர்ந்� இலடசியங்ள ெறறிய 
்ருத்துக்்டள அதி் எண்ணிக்ட்யிலான 
ைக்்ளுக்கு விழிப்புணர்டவ ஏறெடுத்தும முக்கிய 
ெணிடய இந்திய அறிவாளர்்ள பைறப்ாண்ைனர். 
குடியுரிடை, நாடுெறறிய ்ருத்து, குடியியல், 
ேமூ்ம, ைனி� உரிடை்ள, ேடைத்துக்கு முன் 
ேைம, சு�ந்திரம, அரசு ைறறும �னியார் ெறறிய 
புரி�ல், இட்றயாண்டை, ைக்்ளாடசி ைறறும இ�ர 
விஷயங்ளின் நவீன எண்ணங்டள அவர்்ள 
ப�ளிவுெடுத்தினர். வடைார பைாழி ைறறும ஆஙகில 
அச்சு ஊை்ங்ளின் வளர்ச்சி இது பொன்்ற 
்ருத்து்டளப் ெரப்புவதில் முக்கியப் ெங்ாறறியது. 

எண்ணிக்ட்யில் அவர்்ள குட்றவா் 
இருந்�ாலும ப�சிய அளவிலான வீச்டேக் 
ப்ாண்டு அகில இந்தியா முழுதும ப�ாைர்பு்டள 
உருவாக்கும தி்றன் பெறறிருந்�னர். அவர்்ள 
வழக்்றிஞர்்ள, ெத்திரிட்யாளர்்ள, அரசு 
ஊழியர்்ள, ஆசிரியர்்ள அல்லது ைருத்துவர்்ளா் 
ெணியாறறினார்்ள. பேன்டனவாசி்ள ேங்ம 
(1852), கிழக்கிந்திய அடைப்பு (1866), பேன்டன 
ை்ாஜன ேடெ (1884), பூனா ேர்வஜனிக் ேடெ 
(1870), ெமொய் ைா்ாண ேங்ம (1885) ைறறும ெல 
அரசியல் அடைப்பு்டளத் ப�ாைஙகுவதில் அவர்்ள 
முடனப்பு ்ாடடினார்்ள.

ஆஙகிலக் ்ல்வி ெயின்று பைற்த்தியக் 
்ருத்து்ள ெறறிய சிந்�டனயும நவீன ைதிப்பு்ள 
ைறறும நிறுவனங்ளில் வலுவான நமபிக்ட்யும 
ப்ாண்ை இந்தியர்்ளின் ்னவு்டள நசுக்கும 
வட்யில் �ங்ள ப்ாளட்்டள ஆஙகிபலயர் 
நடைமுட்றப்ெடுத்தினார்்ள. எனினும 19ஆம 
நூற்றாண்டின் பிறெகுதியில் ஏறெடை ப�சிய 
எழுச்சி ைக்்ளிடைபய இந்தியாவின் ்ைந்� ்ால 
சி்றப்பு்டளயும பெருடை்டளயும ப்ாண்ைாடும 
பநாக்கில் ஆழைா் பவரூன்்றவும ைக்்ளிடைபய 
ப�ேப்ெறட்ற உருவாக்்வும ெல்பவறு ேைய 
ைறறும ்லாச்ோர அடையாளங்ள அ�ற்ா்ப் 
ெயன்ெடுத்�ப்ெடைன. 

ைானிைவியலாளர் ப்த்லீன் ப்ௌ கூறும 
�்வலின்ெடி, ஆஙகிபலய ஆடசி விவோயி்ள 
ைத்தியில் மு்லாயர்்ளின் ் ாலத்தில் இருந்�ட� 
விை பவ�டன ைறறும இைர்ப்ொடு்டளக் 
ப்ாண்டுவந்�து.

விவோயி்ளின் பிரச்ேடன்ள ெல 
வட்்ளில் ெல அளவு்ளில் உளளூர் 
்லவரங்ளில் ப�ாைஙகி பொர் பொன்்ற 
நிலவரங்ள வடர ெல ைாவடைங்ளில் ெரவி 
ஆஙகிபலய ஆடசியின் மு�ல் ்ாலாண்டு்ளில் 
்டும விடளவு்டளச் ேந்தித்துப் பின்னர் 19ஆம 
நூற்றாண்டின் இறுதி வடர நீடித்�து என 
ரனஜித் கு்ா குறிப்பிடுகின்்றார்.
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முக்கிய குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் இருந்�ாலும 
பிரிடைனுக்கு விசுவாேைா  ் நைந்துப்ாளளவும உறுதி 
பைறப்ாண்ைது. பிரிடைனிைம பைல்முட்றயீடு்ள 
பேய்வது, ைனுக்்டளக் ப்ாடுப்ெது, அதி்ாரப் ெகிர்வு, 
ஆகியவறட்ற ஆஙகிபலய அரசு உருவாக்கிய 
அரசியல்ோேன ்டைடைப்பிறகுள  பேய்வது 
உளளிடை வழிமுட்ற்டள ்ாஙகிரஸ் பின்ெறறியது. 
கீழக்்ண்ைடவ சில முக்கிய ப்ாரிக்ட்்ள ஆகும:
�	ைா்ாண ைறறும ைத்தியஅளவில் 

ேடைபைலடவ்டள உருவாக்குவது.
�	ேடைபைலடவ்ளுக்கு ப�ர்ந்ப�டுக்்ப்ெடும 

உறுப்பினர்்ளின் எண்ணிக்ட்டய 
அதி்ரிப்ெது.

�	நிர்வா்த்துட்றயிலிருந்து நீதித்துட்றடயப் 
பிரிப்ெது.

�	இராணுவச்பேலவு்டளக் குட்றப்ெது.
�	உளநாடடு வரி்டளக் குட்றப்ெது.
�	நீதிெதி மூலைா் விோரடணடய 

விரிவுபேய்வது.
�	ஒபர பநரத்தில் இந்தியாவிலும 

இஙகிலாந்திலும ஆடசிப்ெணித் ப�ர்வு்டள 
நைத்துவது.

�	்ாவல்துட்ற சீர்திருத்�ங்ள.
�	வனச்ேடைத்ட� ைறுெரிசீலடன பேய்�ல்.
�	இந்தியத் ப�ாழிறோடல்ளின் பைமொடு 

ைறறும முட்றயற்ற ்டைணங்ள ைறறும 
்லால் வரி்டள முடிவுக்குக் ப்ாண்டுவருவது.
இந்திய ேமூ்த்தின் உயரடுக்கு்ள ைறறும 

பெருைளவிலான பொதுைக்்ளிடைபய உளள 
ஆர்வங்ளில் இடைபவளி அதி்ைா் இருப்ெட� 
இடவ ்ாடடுகின்்றன.
வறுமம ்பறறிய தகள்வி

இந்தியாவில் வளர்ச்சி குட்றவா் 
இருப்ெ�றகும வறுடை அதி்ரிப்ெ�றகும 
பொருளா�ாரச் சுரண்ைபல முக்கியக் ்ாரணம 
என்று ப�ாைக்்்ால ்ாஙகிரஸ் �டலவர்்ள 
நமபினார்்ள. இந்தியாவில் ப�ாழில்ையைாக்்ல் 
நி்ழபவண்டுபைன்று ப�ாைக்்்ால இந்திய 
ப�சியவாதி்ள அறிவுறுத்தினார்்ள.
(ஈ) தீவிர தேசியவாேம்

ப�ாைக்்்ால இந்திய ப�சியவாதி்ளின் 
மி�வா� ப்ாரிக்ட்்ள ப�ாைர்ொன 
ஆஙகிபலயர்்ளின் அணுகுமுட்ற குறிப்பிைத்�க்் 
அளவில் ைா்றவில்டல என்ெ�ால் மி� 
ப�சியவா� �டலவர்்ளின் திடைங்ள 
ப�ால்வி்ண்ைன. “தீவிர ப�சியவாதி்ள” 
என்று அடழக்்ப்ெடை �டலவர்்ளின் குழுவால் 

(ஆ)  காலனி ஆட்சி ்பறறிய க்பாருளாோர 
விமர்சனம்
்ாலனி ஆடசி ெறறிய பொருளா�ார 

விைர்ேனத்ட� உருவாக்குவப� ப�ாைக்்்ால இந்திய 
ப�சியவாதி்ளின் ெங்ளிப்பு்ளில் முக்கியைான 
ஒன்்றா் இருந்�து. இந்தியா பொருளா�ார 
ரீதியா் ்டடுப்ெடுத்�ப்ெடைப�ாடு  பிரிடைனின் 
ப�ாழிறோடல்ளுக்கு மூலப்பொருட்டள அனுப்பும  
ஒரு அனுப்புனரா் இந்தியா ைாற்றம பெற்றது. ஒபர 
பநரத்தில் பிரிடடிஷாரின் மூல�னத்ட� மு�லீடு 
பேய்யவும, ஆஙகிபலய உறெத்திப் பொருட்டள 
ப்ாண்டுபேர்க்கும ஒரு ேந்ட�யா்வும இந்தியா 
உருவானது. இந்தியாவுக்கு எந்�வி� ஆ�ாயமுமின்றி 
இந்தியாவில் இருந்து பிரிடைனுக்குத் ப�ாைர்ந்து 
வளங்டளப் ெரிைாற்றம பேய்யும வி�ைா் ்ாலனி 
ஆடசியின் கீழ பொருளா�ாரம அடைந்�து. இதுபவ 
வளங்ளின் சுரண்ைலா் (பேல்வச் சுரண்ைல்) 
அறியப்ெடைது. 

�ா�ாொய் பநௌபராஜி, நீதிெதி ரானபை ைறறும 
பராபைஷ் ேந்திர �த் ஆகிபயார் ்ாலனி ஆடசியின் 
பொருளா�ாரம ெறறிய இந்� விைர்ேனத்ட�ச் 
பேய்வதில் முக்கியப் ெங்ாறறினார்்ள. 
இந்தியாடவ அரசியல் ைறறும பொருளா�ார 
ரீதியா் அைக்கி ஆளவது�ான் பிரிடடிஷாரின் 
வளத்துக்கு அடிப்ெடையானது என்ெட� 
அவர்்ள ப�ளிவா் உணர்ந்�னர். இந்தியாவின் 
பொருளா�ார வளர்ச்சிக்கு ்ாலனி  ஆதிக்்பை 
முக்கியத்  �டையா் உளளப�ன்று அவர்்ள முடிவு 
பேய்�னர்.

(இ) குறிக்தகாள்கள் மறறும் வழிமும்றகள்
ஒரு அகில இந்திய 

அடைப்டெ உருவாக்் 
முடனந்��ன் விடளவா் 
1885ஆம ஆண்டில் 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் 
உருவானது. ெமொய், ை�ராஸ், 
்ல்்த்�ா ஆகிய மூன்று 
ைா்ாணங்ளிலும அரசியல் 
ரீதியா் தீவிரம ்ாடடிய ்ல்வி 
அறிவு பெற்ற இந்தியர்்ளின் 
குழுக்்ள பைறப்ாண்ை முயறசி்ளின் விடளவா் 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ் அடைப்டெ உருவாக்் 
A.O. ஹியூம �ைது பேடவ்டள வழஙகினார். 
இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரசின் மு�ல் (1885) 
�டலவரா் உபைஷ் ேந்திர ொனர்ஜி இருந்�ார்.

1885 டிேமெர் 28இல் இந்திய ப�சிய 
்ாஙகிரசின் மு�ல் அைர்வு நடைபெற்றது. 
ப�சிய ஒறறுடை குறித்� உணர்வு்டள 
ஒருஙகிடணப்ெப� ்ாஙகிரஸின் ஆரமெ்ால 

A.O. ஹியூம்
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இவர்்ள விைர்சிக்்ப்ெடைனர். ைனுக்்ள ைறறும 
ப்ாரிக்ட்்ள ப்ாடுப்ெட� விை, உயரடுக்கு 
ைக்்ள ைறறும பொதுைக்்ளிடைபய இருந்� 
இடைபவளிடயக் குட்றப்ெ�றகு இந்�த் தீவிர 
ப�சியவாதி்ள சுய உ�வியில் அதி் ்வனம 
பேலுத்தியப�ாடு ேைய அடையாளங்டளயும 
ெயன்ெடுத்தினர். சுரண்ைல்வா� ஆஙகிபலயக் 
ப்ாளட்்டள எதிர்த்துப் பொராடுவ�றகு 
தீவிரத்�ன்டைப்ாண்ை பநரடி பேயல்திடைங்ள 
ப�டவ என்று பிரச்ோரம பேய்�வர்்ளுக்கு வங்ப் 
பிரிவிடன ஒரு உந்து�லா் அடைந்�து.  
  7.5   வஙகப் பிரிவிமன 

1899இல் இந்தியாவின் அரேப் பிரதிநிதியா் 
(டவஸ்ராய்) ்ர்ேன் பிரபு நியமிக்்ப்ெடைார். இந்திய 
அறிவாளர்்ள மூலைா் ெஞ்ேம ைறறும பிபளக் 
பிரச்ேடன்டளக் ட்யாளவட� விடுத்து 
உளளாடசி அடைப்பு, உயர் ்ல்வி நிறுவனங்ளின் 
�ன்னாடசி ஆகியவறட்றக் குட்றத்து ைதிப்பிடுவது 
ைறறும ெத்திரிட்ச் சு�ந்திரத்ட�த் �டுப்ெது ஆகிய 
அைக்கி ஆளும நைவடிக்ட்்டள ்ர்ேன் பிரபு 
ட்யாண்ைார். 1905ஆம 
ஆண்டின் வங்ப் பிரிவிடன 
மி்வும அதிருப்திடயச் 
ேமொதித்� நி்ழவாகும. 
இந்தியா முழுவதும 
விரிவான பொராடைங்ள 
ெரவ இந்�ப் பிரிவிடன 
வழிவகுத்��ன் மூலம 
இந்திய ப�சிய இயக்்த்துக்கு 
புதிய அத்தியாயத்ட� 
உருவாக்கியது.

 இந்துக்்ள, முஸ்லிம்ள இடைபய பிளடவ 
உருவாக்கி வங்ாளத்தில் ஆஙகிபலய ஆடசிக்கு 
எதிரா் நைந்� அரசியல் நைவடிக்ட்்டள அைக்் 
வங்ப்பிரிவிடன வகுக்்ப்ெடைது. 

(அ) இநது-முஸலிம் பிரிவிமன
வங்ாளி்ளின் ஆதிக்்த்ட� ்டடுப்ெடுத்தி 

ப�சியவா� இயக்்த்ட� வலுவிழக்்ச் 
பேய்வப� வங்ப் பிரிவிடனக்்ான பநாக்்ம 
என்று பவளிப்ெடையா் ப�ரிவிக்்ப்ெடைது. 
வங்ாளத்ட�ப் பிரித்து இரண்டு நிர்வா்ப் 
பிரிவு்ளின் கீழ டவத்��ன் மூலம வங்ாள பைாழி 
பெசும ைக்்டள ஒரு பைாழிசிறுொன்டையினர் 
என்்ற �குதிக்கு ்ர்ேன் பிரபு குட்றத்துவிடைார். 
மு்லாயர்்ளின் ஆடசிக்்ாலங்ளில் கூை  
அனுெவிக்்ா� ஒறறுடைடய  முஸ்லிம்ள 
கிழக்கு வங்ாளம என்்ற புதிய ைா்ாணத்தில் 
அனுெவிப்ொர்்ள என்று ்ர்ேன் உறுதியளித்�ார். 

கர்சன் பிரபு

ை� அடிப்ெடையில் வங்ாள ைக்்டளப் பிரிக்் 
நிடனத்� பிரிவிடனச்பேயலானது அவர்்டளப் 
பிரிப்ெ�றகுப் ெதிலா் ஒன்றிடணத்�து.  வங்ாள 
அடையாளத்ட� உணர்வுப் பெருடையுைன் 
உருவாக்் வடைார பைாழிப் ெத்திரிட்்ளின் 
வளர்ச்சி பெரும ெங்ாறறியது. 
(ஆ) பிரிவிமனக்கு எதிரான இயக்கம்

பிரிவிடன ெறறி பயாேடன கூ்றப்ெடை 
நிடலயிபலபய அ�டன மி� ப�சியவாதி்ள, தீவிர 
ப�சியவாதி்ள ஆகிய இரு பிரிவு �டலவர்்ள 
குழுக்்ளும விைர்ேனம பேய்�ன. ஆரமெ்ாலப் 
பிரிவிடனவா� எதிர்ப்பு பிரச்ோரம இஙகிலாந்தில் 
பொதுக்்ருத்ட� ைாறறும குறிக்ப்ாளில் 
ைடடுபை ெயன்ெடுத்�ப்ெடைது. அ�னால் 
பவண்டுப்ாள்ள, பேய்திப்பிரச்ோரங்ள, 
ைனுக்்ள, பொதுக்கூடைங்ள, ஆகியவறறின் 
மூலைா்ப் பிரிவிடனக்கு எதிரா் அவர்்ள 
பொராடைம நைத்தினார்்ள. எனினும விரிவான 
ஆர்ப்ொடைங்ள நைந்�பொதிலும 1905 ஜூடல 
19இல் வங்ப் பிரிவிடன அறிவிக்்ப்ெடைது. 

வங்ப் பிரிவிடனடய �டுக்்த் �வறிய மி� 
ப�சியவா�த் �டலவர்்ள, �ங்ளுடைய உத்தி்ள 
ெறறி ைறு சிந்�டனக்கு நிர்ப்ெந்திக்்ப்ெடைார்்ள. 
ஆர்ப்ொடைங்ளுக்கு புதிய வழிமுட்றடயயும 
அவர்்ள ப�ைத் ப�ாைஙகினார்்ள. பிரிடடிஷ் 
பொருட்டள பு்றக்்ணிப்ெது அவறறில் ஒரு 
முட்றயாகும. எனினும சுப�சி இயக்்த்தின் 
ப்ாளட் வங்ப் பிரிவிடனடயத் திருமெப் 
பெறுவட� உறுதி பேய்வதில் இன்னமும 
்டடுப்ெடடிருந்�து. முழுடையான ைட்றமு் 
எதிர்ப்டெத் துவஙகுவ�றகு பிரச்ோரத்ட�ப் 
ெயன்ெடுத்� மி� ப�சியவாதி்ள ஆ�ரவா் இல்டல. 
ைறப்றாருபு்றம தீவிர ப�சியவாதி்ள வங்ாளத்ட� 
�ாண்டி இந்� இயக்்த்ட� விரிவு பேய்வ�றகு 
மி்ப்பெரிய அளவில் பொதுைக்்ள பொராடைத்ட�த் 
துவங் ஆ�ரவா் இருந்�னர்.

1905 அக்பைாெர் 16இல் வங்ாளம 
அதி்ாரபூர்வைா்ப் பிரிவிடனயானபொது 
அந்�நாள துக்்நாளா் அறிவிக்்ப்ெடைது. 
ஆயிரக்்ணக்்ானவர்்ள ்ஙட் நதியில் புனி� 
நீராடியப�ாடு வந்ப� ைா�ரம ொைடல ொடியெடி 
்ல்்த்�ாவின் ோடல்ளில் அணிவகுத்துச் 
பேன்்றார்்ள. 
(இ)  வஙகாளத்தில் பு்றக்கணிப்பும் சுதேசி 

இயக்கமும் (1905-1911)
பு்றக்்ணிப்பும சுப�சி இயக்்மும 

இந்தியாடவத் �றோர்பு அடையச் பேய்யும விரிவான 
திடைத்தின் ஒரு ெகுதியா் எப்பொதும ஒன்றுைன் 
ஒன்று இடணந்ப� இருந்�ன. வங்ாளத்தில் 
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சுப�சி இயக்்த்தின் பொது நான்கு முக்கியப் 
பொக்கு்ள ்ாணப்ெடைன:
1. மிேவாேப் த்பாக்கு: ஆஙகிபலய ஆடசி, 

அவர்்ளின் நீதி ெரிொலன உணர்வு, 
ைக்்ளாடசி நடைமுட்ற ஆகியவறறின் மீது 
நமபிக்ட். ஒரு �னிப்ெடை இயக்்த்தின் 
மூலைா் ைடடுபை பிரிடடிஷாரிைம இருந்து 
அதி்ாரத்ட� மீடபைடுக்் மி� ப�சியவா� 
�டலவர்்ள ஆயத்�ைா் இல்டல. 
அவர்்ளுக்கு பு்றக்்ணிப்பு ைறறும சுப�சி 
இயக்்ம இரண்டுபை குட்றந்� அளவு 
முக்கியத்துவம உடையடவயா் இருந்�ன.

2. ஆக்கபூர்வ சுதேசி: மி� ப�சியவாதி்ளின் 
சு ய ப � ா ல் வி ட ய யு ம  ே ா � ா ர ண 
அணுகுமுட்றடயயும நிரா்ரித்�துைன், 
சுப�சி ப�ாழில்்ள, ப�சிய ெளளி்ள, நடுவர் 
நீதிைன்்றங்ள ைறறும கிராைங்ளில் 
ஆக்்பூர்வைான திடைங்ள மூலம சுய 
உ�வியில் ்வனம பேலுத்தியது. இடவ 
பெருமொலும அரசியல் ோராைல் இருந்�ன.

3. தீவிர தேசியவாேம்: அரசியல் ோரா� ஆக்்பூர்வ 
திடைங்ளில் இந்திய ப�சியவாதி்ளின் 
ஒரு பிரிவினர் ஓரளவு பொறுடை ைடடுபை 
ப்ாண்டிருந்�னர். சுயஉ�வி என்்ற 
பயாேடனடய பவடிக்ட்யான�ா்ப் 
பு்றந்�ளளிய அவர்்ள அந்நியப் பொருட்டள 
பு்றக்்ணிப்ெதில் ்வனம பேலுத்தினார்்ள. 

4. புரட்சிகர தேசியவாேம்: இந்தியாவில் ஆஙகிபலய 
ஆடசி குறித்� முறறிலும தீவிர பவளிப்ொைா் 
பிரிடடிஷாடர எதிர்த்து தீவிரவா� முட்ற்ள 
மூலைா் ேண்டையிடுவ�ாகும. சுப�சிக்கு எதிரான 
அல்லது நாடடின் டைந்�ர்்ளுக்கு எதிரான 
அைக்குமுட்றப்பொக்கு ப்ாண்ை பிரிடடிஷ் 
அதி்ாரி்டளக் குறிடவத்து இந்� வன்முட்ற்ள 
நைந்ப�றின. பொதுைக்்ள இயக்்த்திலிருந்து 
�னிநெர் பேயல்ொடடுக்கு ைாற்றம பெறுவட�க் 
குறிப்ெ�ா்வும அது அடைந்�து.

ஆக்கபூர்வ சுதேசி
ஆக்்பூர்வ திடைங்ள அடனத்தும 

பெருமொலும சுய உ�விடயபய வலியுறுத்தின. 
ஆஙகிபலய ஆடசியின் ்டடுப்ொடடில் சிக்்ாைல் 
சு�ந்திரைா்ச் பேயல்ெைக்கூடிய உளளாடசி 
அடைப்பு்டள ைாற்றா் உருவாக்குவது குறித்து  
அது ்வனம பேலுத்தியது. ைக்்டள சுயைா் 
வலுவாக்் பவண்டிய அவசியம குறித்து அது 
வலியுறுத்தியது. அ�னால் அரசியல் ஆர்ப்ொடைம 
நடைபெறுவ�றகு முன் ஒரு ைதிப்பு வாய்ந்� 
குடிை்டன உருவாக்் முடியும. துணி்ள, 
ட்த்�றி ஆடை்ள, ேவக்்ாரம (போப்பு்ள), 
ைண்ொண்ைங்ள, தீப்பெடடி, ப�ால்பொருட்ள 
ஆகியன எஙகும ெரவியிருந்� சுப�சி ்டை்ளில் 
விற்ப்ெடைன. 
மம்றமுக எதிர்ப்பு

வங்ப் பிரிவிடனடயத் திருமெப் பெறுவது 
அ�றகுபைலும ்ருப்பொருளா் இல்லா� 
்ாரணத்�ால் 1906இல் சுப�சி இயக்்ம 
ைாறறுப்ொட�யில் பேல்லத் துவஙகியது. அரசியல் 
சு�ந்திரம அல்லது இந்தியாவில் �ன்னாடசி ெறறிய 
சிந்�டனடய பிரச்ோரப்ெடுத்� இந்� இயக்்த்ட� 
ெல �டலவர்்ள ெயன்ெடுத்திக் ப்ாண்ைனர்.  
இந்� புதிய திடேயில் சுப�சி இயக்்ம நான்கு 
அமேங்டளக் ப்ாண்டிருந்�து. அந்நியப் 
பொருட்டளப் பு்றக்்ணிப்ெது; அரசுப்ெளளி்ள 
்ல்லூரி்டளப் பு்றக்்ணிப்ெது, நீதிைன்்றங்ள, 
ெடைங்ள ைறறும அரசு பேடவ்டள பு்றக்்ணிப்ெது; 
சுப�சி ப�ாழிறோடல்டள பைமெடுத்துவது; 
பொறுத்துக்ப்ாளளும அளடவத் �ாண்டி 
ஆஙகிபலயர்்ளின் அைக்குமுட்ற இருக்குைானால் 
ஆயு�பைந்திய பொராடைத்துக்கு ஆயத்�ைாவது என 
நான்கு அமேங்ள பின்ெற்றப்ெடைன. 

எப�ச்ேதி்ார வலுவான நிர்வா்ம 
ஒருெக்்மும ைறப்றாரு ெக்்ம இராணுவ 
வலுவில்லா� ைக்்ளும இருந்� நிடலடையில் 
ைட்றமு் எதிர்ப்பு முட்றக்கு எந்�வி� நடைமுட்றப் 
ெயன்ொடும இல்லாைல் விளஙகியது. இடைவிைா� 
ஒத்துடழயாடை ைறறும கீழப்ெடியா� நிடலடை 
ஆகியவறறின் மூலைா் எதிர்ப்டெ அதுபொன்்ற 
நிடலயில் ப�ரிவிக்் இயலும.
தீவிர தேசியவாேம்

ெஞ்ோபின் லாலா லஜ்ெதி ராய், ை்ாராஷ்டிராவின் 
ொல ்ங்ா�ர தில்ர், வங்ாளத்தின் பிபின் 
ேந்திர ொல், ஆகிய மூன்று முக்கிய �டலவர்்ளும 
சுப�சி ்ாலத்தில் எப்பொதும லால்-ொல்–ொல் 
(Lal-Bal-Pal) மூவர் என்று குறிக்்ப்ெடைனர். 
சுப�சி இயக்்த்தின்பொது தீவிர ப�சியவா�த்தின் 

சுதேசி இயக்கம்
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ெஙப்ற்றதும �ான் �ன்னாடசி இயக்்த்துக்்ான 
பின்னணியாகும. 1914ஆம ஆண்டில் பஜர்ைனிக்கு 
எதிரா் பிரிடைன் பொர் அறிவித்� நிடலயில் 
மி� ப�சியவா� ைறறும �ாராளைய �டலடை 
பிரிடடிஷாருக்்ா் ஆ�ரடவத் �ந்�து. அ�றகுப் ெதில் 
பிரிடடிஷ் அரசு பொருக்குப் பி்றகு �ன்னாடசிடய 
இந்தியாவிறகு வழஙகும என்று எதிர்ொர்க்்ப்ெடைது. 
உல்ப் பொரின் ெல அரஙகு்ளுக்கு இந்தியத் 
துருப்பு்ள அனுப்ெப்ெடைன. ஆனால் இந்�க் 
குறிக்ப்ாள்ள குறித்து பிரிடடிஷ் அரசுக்கு 
எந்�வி� உறுதிப்ொடும இல்டல. இந்தியாவின் 
�ன்னாடசிக்கு வழிவகுக்கும ்ாரணத்துக்கு 
உ�வாைல் ஆஙகிபலய அரசு ஏைாறறிய�ால் 
ஆஙகிபலய அரசுக்கு பநருக்்டி �ரும புதிய ைக்்ள 
இயக்்த்துக்்ான அடழப்ொ் இது உருபவடுத்�து.
(அ)  க்பாதுப்்பாமேமய வகுப்்பேறகான 

முயறசிமய த�ாக்கி
்ாஙகிரசின் 1916ஆம ஆண்டு 

வருைாந்திர அைர்வு இரண்டு முக்கிய 
ைாற்றங்ளுைன் ப�ாைஙகியது. ஒன்று, 
தீவிரத்�ன்டைப்ாண்ை குழுவிறகு எதிரான 
குரலில் மி் முக்கியைானவர்்ளா்க் ்ரு�ப்ெடை 
மி� ப�சியவா�த் �டலவர்்ளான ஃபிபராஸ் 
ஷா பைத்�ா, ப்ா்பல ஆகிய இருவரின் ைட்றவு 
(1915). ்ாலனித்துவ அரோங்த்திறகு எதிரா் 
ஒரு பொதுவான முன்னணிடய டவக்் மி� 
ப�சியவாதி்டள ் டைாயப்ெடுத்திய அன்னிபெேன்டின் 
அதி்ரித்துவரும பு்ழ ைறப்றாரு ்ாரணியாகும. 
லக்பனாவில் நைந்� ்ாஙகிரஸ் (1916) அைர்வில் 
தீவிர ப�சியவா� குழுவினடரயும ்டசியில் பேர்க்் 
அனுைதி வழங்ப்ெடைது.

1916ஆம ஆண்டு ஏப்ரல் ைா�ம தில்ர் 
மு�லாவது �ன்னாடசி இயக்்த்ட� நிறுவினார். 
1916ஆம ஆண்டு பேப்ைமெர் ைா�ம பொறுடையற்ற 
�ைது ஆ�ரவாளர்்ளின் ப�ாைர் ப்ாரிக்ட்்டள 
அடுத்து அன்னிபெேன்ட அமடையார் ்ாஙகிரஸ் 
்டசியின் ஆ�ரவின்றி �ன்னாடசி இயக்்த்ட� 
ஆரமபிக்் முடிவுபேய்�ார். இரண்டு அடைப்பு்ளும 
சு�ந்திரைா்ச் பேயல்ெடைன. ெத்திரிட், உடர்ள, 
பொதுக்கூடைங்ள, விரிவுடர்ள, விவா�ங்ள 
ைறறும �ன்னாடசிக்கு ஆ�ரவான சுறறுப்ெயணம 
ஆகியடவ மூலைா்த் தீவிரப் பிரச்ோர இயக்்த்ட� 
நைத்� �ன்னாடசி இயக்்ங்ள ெயன்ெடைன. 
இடளஞர்்டள அதி் எண்ணிக்ட்யில் 
பேர்ப்ெதிலும இவ்வியக்்ங்டள ஊர்ப் 
ெகுதி்ளுக்கு ப்ாண்டு பேர்ப்ெதிலும இரண்டு 
அடைப்பு்ளுபை பவறறிபெற்றன. இந்தியாவின் 
�ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்ம �னது 
பெருமொன்டையான ப்ாளட்்டள அயர்லாந்தின் 
�ன்னாடசி இயக்்த்தில் இருந்து பெற்றது.

இயஙகு �ளைா் ெஞ்ோப், ை்ாராஷ்டிரா, வங்ாளம 
ஆகியன உருபவடுத்�ன. ப�ன்னிந்தியாவில் 
வ.உ. சி�மெரனார் சுப�சி ்ப்ெல் நிறுவனத்ட� 
ப�ாைஙகியட� அடுத்து தூத்துக்குடி சுப�சி 
இயக்்த்தின் மி்முக்கியத் �ளைா் விளஙகியது. 

லால்-்பால்-்பால் (Lal-Bal-Pal)
சுயராஜ்ஜியம் அல்லது அரசியல் சுேநதிரம்

சுயராஜ்ஜியம அல்லது �ன்னாடசி அடைவப� 
தீவிரவா�த் �ன்டை ப்ாண்ை �டலவர்்ளின் 
பொதுக் குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் இருந்�ன. 
எனினும சுயராஜ்ஜியம என்்ற வார்த்ட�யின் 
பொருளில் �டலவர்்ள பவறுெடைனர். 
தில்டரப் பொறுத்�வடர சுயராஜ்ஜியம என்ெது, 
முழுடையான �ன்னாடசி ைறறும அந்நிய 
ஆடசியில் இருந்து முழுடையான விடு�டல 
பெறுவ�ா் இருந்�து. புரடசி்ர ப�சியவாதி்ள 
மீது விைர்ேனப் ொர்டவ்டளக் ப்ாண்ை மி� 
ப�சியவாதி்ள பொன்று இல்லாைல், அவர்்ள மீது 
தீவிர ப�சியவாதி்ள இரக்்ம ப்ாண்டிருந்�னர். 
எனினும அரசியல் ெடுப்ாடல்ள ைறறும 
�னிநெர்்ளின் தீவிரவா�ச் பேயல்்டள தீவிரத் 
ப�சியவா�த் �டலவர்்ள ஏற்வில்டல.

சுப�சி இயக்்த்ட� இருமபுக்்ரம ப்ாண்டு 
ஆஙகிபலய ஆடசி அைக்கியது. முக்கிய �டலவர்்ள 
சிட்ற்ளில் நீண்ை ்ாலத்துக்கு அடைெடைார்்ள; 
புரடசியாளர்்ள தூக்கில் ப�ாங்விைப்ெடைனர். 
ெத்திரிட் சு�ந்திரம முைக்்ப்ெடைது. 

 7.6    ேன்னாட்சி (தஹாம் ரூல்) 
இயக்கம் (1916-18)

பலா்ைான்ய ொல்ங்ா�ர தில்ர், 
அன்னிபெேன்ட அமடையார் ஆகிபயார் 
�டலடையிலான �ன்னாடசி (1916-1918) 
இயக்்த்தின் பொது இந்திய ப�சிய இயக்்ம 
புத்துயிரூடைப்ெடடு தீவிரப்ெடுத்�ப்ெடைது. மு�ல் 
உல்ப் பொரும, இந்தியா அந்�ப் பொரில் 
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இ�றகு ெதிலா் முஸ்லிம்ளுக்கு �னித் 
ப�ாகுதி்டள வழஙகும திடைத்ட� ்ாஙகிரஸ் 
�டலடை ஏற்றது.

லக்தனா ஒப்்பநேம்
(ஈ) பிரிட்டிஷாரின் ்பதில் �்வடிக்மக

�ன்னாடசி இயக்்த்துக்்ான ஆஙகிபலயரின் 
ெதில் நைவடிக்ட் நிரந்�ர நிடலப்ொடடில் இல்டல. 
உளளாடசி அடைப்பு்ளில் இந்தியர்்டள பெரும 
எண்ணிக்ட்யில் இைமபெ்றச் பேய்ய சீர்திருத்�ம 
ப�டவ என்று மு�லில் ப�ரிவிக்்ப்ெடைது. 
சுயராஜ்ஜியத்துக்்ான ப்ாரிக்ட்டய தில்ரும 
அன்னிபெேன்ட அமடையாரும எழுப்பியது 
பிரெலைானட�த் ப�ாைர்ந்து �டலவர்்டள 
�னிடைப்ெடுத்தி அவர்்ளின் பேயல்ொடு்டள 
முைக்கும அப� ெடழய திடைத்ட� ஆஙகிபலய அரசு 
ெயன்ெடுத்தியது. 

1919இல் ைாண்பைகு-பேமஸ்ஃபொர்ட 
சீர்திருத்�ங்டள ஆஙகிபலய அரசு அறிவித்�து. 
இ�ன் மூலம இந்தியா �ன்னாடசி  பநாக்கி 
ெடிப்ெடியா் முன்பன்ற உறுதி கூ்றப்ெடைது. 
இந்திய ப�சியவாதி்ள இடைபய இது மி்ப்பெரிய 
ஏைாற்றத்ட� ஏறெடுத்தியது. பைலும ஒரு 
பெரிடியா், �ன்னிச்டேயான ட்து ைறறும ்டும 
�ண்ைடன்ளுைன் கூடிய பரௌலட ேடைத்ட� அரசு 
இயறறியது.

(ஆ) ேன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்தகாள்கள்
�	அரசியலடைப்பு வழி்டளப் ெயன்ெடுத்தி 

பிரிடடிஷ் பெரரசிறகுள �ன்னாடசிடய 
அடைவது.

�	�ன்னாடசிப் ெகுதி (பைாமினியன்) என்்ற 
�குதிடய அடைவது. ஆஸ்திபரலியா, ்னைா, 
ப�ன்னாப்பிரிக்்ா ைறறும நியூசிலாந்து 
ஆகியவறறுக்குப் பின்னர் இந்� அரோடசி 
ோரா� நிடல வழங்ப்ெடைது.

�	அவர்்ளின் இலக்கு்டள அடைய 
வன்முட்றயல்லா� அரசியல்ோேன 
வழிமுட்ற்டளக் ட்யாளவது.

�ன்னாடசி மூலம இந்� நாடு ைக்்ளால் 
ப�ர்ந்ப�டுக்்ப்ெடை ேடெ்டளக் ப்ாண்ை 
அரடே ப்ாளளலாம என்று நான் ்ருதுகிப்றன். 
்ருவூலத்ட� பேலவு பேய்யும அதி்ாரம 
ப்ாண்ை ப�ர்ப�டுக்்ப்ெடை ேடெயும, அந்�ச் 
ேடெக்கு ்டடுப்ெடும அரசும, அடையும பிரிடடிஷ் 
அரசுக்கு உளள விசுவாேத்ட� அடிப்ெடையா்க் 
ப்ாண்டிருக்்ாைல் அல்லது பொரின்பொது 
இந்தியா பேய்�  பேடவ்ளுக்கு விரு�ா்பவா 
இல்லாைல் ப�சிய �ன்னுறுதி அடிப்ெடையில்   
�ன்னாடசிடய இந்தியா ப்ாரபவண்டும.

 — அன்னிபெேன்ட 
(1915ஆம ஆண்டு பேப்ைமெரில்)

(இ) லக்தனா ஒப்்பநேம் (1916)
�ன்னாடசி இயக்்மும அ�டனயடுத்து மி� 

ப�சியவாதி்ள ைறறும தீவிர ப�சியவாதி்ளின் 
ைறு இடணப்பு ்ாரணைா் முஸ்லிம்ளுைன் 
புதிய பெச்சு்ளுக்்ான ோத்தியக்கூறு லக்பனா 
ஒப்ெந்�த்தின்பொது ஏறெடைது. லக்பனா 
ஒப்ெந்�த்தின் (1916) பொது ்ாஙகிரஸ் ்டசியும 
முஸ்லிம லீக்கும இந்தியாவில் விடரவில் 
�ன்னாடசி பவண்டுபைன்ெட� ஏறறுக்ப்ாண்ைது. 

்பா்ச்சுருக்கம்
�	ெத்ப�ான்ெ�ாம நூற்றாண்டின் பிறெகுதியில் ஆஙகிபலய இந்தியாவில் ்ாலனிய அரசியல் ைறறும 

பொருளா�ார ஆதிக்்த்துக்கு எதிரா் விவோயி்ள ைறறும ெழஙகுடியினர் ஆர்ப்ொடைங்ளில் 
ஈடுெடுவது அதி்ரித்�து.

�	ெல்பவறு ஆஙகிபலய எதிர்ப்புப் பொக்கு்ளின் முடிவா் 1857இல் மி்ப்பெரிய கிளர்ச்சி ஏறெடைது.  
ஆஙகிபலயர்்ள இந்தியாடவ ஆளத் துவஙகிய�றகு முன்பிருந்� ெடழய முட்றடைடய மீண்டும 
நிடலநிறுத்தும பநாக்்ங்டளக் ப்ாண்ை, நிலப்பிரபுத்துவத் �டலவர்்ள இந்�க் கிளர்ச்சிக்கு 
�டலடை ஏறறிருந்�னர். 

�	கிளர்ச்சியின் �டலவர்்ள குறிக்ப்ாள்ளின்றி உளளூர் பநாக்்ங்ளுக்்ா் கிளர்ச்சிடய 
வழிநைத்தியபொதிலும ப்ாடுஙப்ான்டையான அன்னிய அரசுக்கு ேவால்விடடு எதிர்க்கும வட்யில் 
ஒரு முறபொக்்ான முயறசியா் அது அடைந்�து.
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கமலச்கசாறகள்

நிமனத்ேமே நிம்றதவற்ற 
த்பா்ப்்பட்் திட்்ம்

orchestrated organized to achieve a desired effect

இரகசிய clandestine secret
மீட்கின்்ற restorative re-establishing
கீழக்குத்ேமகக்கு விடுேல், உள் 
குத்ேமகக்கு விடுேல்

subletting property leased by one lessee to another

அமனத்து மக்களுக்கும் சமமான egalitarian equal rights for all people
வலுக்கட்்ாயமாக  coercive forcible
ோக்குேல் மூலம் ்பணம், க்பாருள் 
்பறித்ேல்  

extortion the practice of taking something from an 
unwilling person by physical force

நிம்றவில்லாே, திருப்தியற்ற disgruntled dissatisfied, frustrated
மிக தமாசமான, ்படு்பாோளமான abysmal extremely bad, deep and bottomless

I)  சரியான விம்மயத் 
தேர்வு கசய்யவும்

1. 1818ஆம ஆண்டு கிழக்கு வங்ாளத்தில் �ாஜி 
ஷரியத்துல்லா கீழக்்ண்ைவறறில் எ�டனத் 
ப�ாைஙகினார்?
அ) வ�ாபி கிளர்ச்சி
ஆ) ஃெராசி இயக்்ம
இ) ெழஙகுடியினர் எழுச்சி
ஈ) ப்ால் கிளர்ச்சி

2. ‘நிலம ்ைவுளுக்குச் போந்�ம’ என்று 
அறிவித்�துைன் நிலத்தின் மீது வரிவிதிப்ெப�ா 
வாைட் வசூலிப்ெப�ா இட்றச் ேடைத்திறகு 
எதிரானது என்று கூறியவர் யார்?
அ) டிடு மீர் ஆ) சித்து
இ) டுடு மியான் ஈ) ஷரியத்துல்லா

்பயிறசி

�	சுரண்ைல்வா�, அைக்குமுட்ற ோர்ந்� ஆஙகிபலய அரசுக்கு எதிரான பொதுக்்ருத்து்டள உருவாக்கிய 
இந்திய ப�சிய இயக்்ம, ்ாலனி ஆதிக்்த்துக்கு எதிரான பொராடைங்ளில் �ங்டளயும 
ஈடுெடுத்திக்ப்ாளள இடளய �டலமுட்றயினடர ஊக்்ப்ெடுத்தியது.

�	ப�சிய அரசியலில் பொதுைக்்ள ெஙப்றெட� அதி்ரிக்் சுப�சி இயக்்ம உ�வியது.
�	சூரத் பிளவுக்குப் பி்றகு ்ாஙகிரஸ் உறுப்பினர்்டள ஒன்றுபேர்க்் �ன்னாடசி இயக்்ம உ�வியது.
�	ப�சியவாதி்ளின் அரசியல் நைவடிக்ட்்ளுக்கு, அைக்குமுட்ற அல்லது இணக்்ம ஆகிய இரண்டு 

வழி்ளில் ஆஙகிபலயர் ெதில் நைவடிக்ட் எடுத்�னர். 
�	ெல்பவறு ேமூ் ைறறும ேையக்குழுக்்டள பொதுப்ெரப்பில் வலுவிழக்்ச்பேய்ய ஆஙகிபலயர் �னிநெர் 

குறிக்ப்ாள்டளயும �னிப்ெடை விபரா�ங்டளயும ெயன்ெடுத்திக்ப்ாண்ைனர்.

3. நிரந்�ரக் குடியிருப்பின் கீழ ஜமீன்்டள 
உருவாக்கும திடைத்தின்ெடி �ங்ள போந்� 
நிலத்ட� விடடு விரடைப்ெடைவர்்ள யார்?
அ) ோந்�லர்்ள
ஆ) டிடு மீர்
இ) முண்ைா
ஈ) ப்ால் 

4. கீழக்்ாண்பொரில் தீவிர ப�சியவாதி யார்?
அ) �ா�ாொய் பநௌபராஜி
ஆ) நீதிெதி ப்ாவிந்த் ரானபை
இ) பிபின் ேந்திர ொல்
ஈ) பராபைஷ் ேந்திரா

5. வங்ப்பிரிவிடன எந்� நாளில் நடைமுட்றக்கு 
வந்�து?
அ) 1905 ஜூன் 19
ஆ) 1906 ஜூடல 18
இ) 1907 ஆ்ஸ்ட 19
ஈ) 1905 அக்பைாெர் 16
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III) சரியான கூறம்றத் தேர்வு கசய்யவும்
1. (i))  மீர் ஜாெரிைம இருந்து 2 ப்ாடிபய 25 லடே 

ரூொடய வாஙகிய கிழக்கு இந்திய ் மபெனி 
அ�டன பிரிடைனில் ப�ாழிறபுரடசி பைமெை 
மு�லீடு பேய்�து.

 (ii)  1831 - 1832ஆம ஆண்டு அரசு அதி்ாரி்ள 
ைறறும ்ைன்ப்ாடுப்பொருக்கு 
எதிரான கிளர்ச்சிடயக் ப்ால் ைக்்ள 
ஒருஙகிடணத்�னர்.

 (iii)  1855ஆம ஆண்டில் ோந்�லர் கிளர்ச்சிக்கு 
சித்து, ்ணு ஆகிய இரண்டு ோந்�லர் 
ேப்ா�ரர்்ள �டலடை ஏற்றனர்.

 (iv)  1879ஆம ஆண்டில் ோந்�லர்்ள வேம 
இருந்� ெகுதி்டள ஒழுஙகுமுட்றப்ெடுத்� 
ஒரு ேடைம இயற்றப்ெடைது.

 (அ) (i) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 (ஆ) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 (இ) (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 (ஈ) (i) ைறறும (iv) ேரியானடவ

2. (i)  இஸ்லாமிய ை�த்தின் ேைத்துவ இயல்டெ 
வலியுறுத்திய டுடு மியான் நிலம ் ைவுளுக்குச் 
போந்�ைானது என்று அறிவித்�ார்.

 (ii)  ஊழல்்ட்ற ெடிந்� இந்திய ஆடசியாளர்்ளின் 
வேம இருந்� ெகுதி்ள வாரிசு இழப்புக் 
ப்ாளட்யின்ெடி ஆஙகிபலய ஆடசியின் 
கீழ இடணக்்ப்ெடைன.

 (iii)  1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சி ஒடுக்்ப்ெடை 
பி்றகு ேடைத்ட�ப் பின்ெற்றாைல் இந்தியர்்ள 
ெறறிய வழக்கு்டள விோரித்து 
அவர்்ளுக்கு ைரண�ண்ைடன விதிக்்வும 
பிரிடடிஷ் அதி்ாரி்ளுக்கு அதி்ாரம 
வழங்ப்ெடைது.

 (iv)  1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சி ப�ால்வி 
அடைந்��றகு ஆஙகிபலயருக்கு இந்திய 
இளவரேர்்ளும ஜமீன்�ாரர்்ளும 
விசுவாேைா் இருந்�தும அ�ற்ான 
ெல்பவறு ்ாரணங்ளில் ஒன்்றாகும.

 (அ) (ii), (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 (ஆ) (i), (ii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 (இ) (i), (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 (ஈ) (i), (ii) ைறறும (iii)  ேரியானடவ

3. (i)  ் ாலனி ஆடசி ெறறிய பொருளா�ார 
விைர்ேனத்ட�ச் பேய்�து ஆரமெ்ால இந்திய 
ப�சியவாதி்ளின் மி் முக்கியைான 
ெங்ளிப்பு்ளில் ஒன்்றாகும.

6. போடைா நாக்பூர் குத்�ட்ச் ேடைம எந்�ப் 
பின்னணியில் நிட்றபவற்றப்ெடைது?
அ) ப்ால் கிளர்ச்சி
ஆ) இண்டிப்ா கிளர்ச்சி
இ) முண்ைா கிளர்ச்சி
ஈ) �க்்ாண ்லவரங்ள

7. 1916ஆம ஆண்டு ஏப்ரலில் �ன்னாடசி 
இயக்்த்ட� மு�லில் ப�ாைஙகியவர் யார்?
அ) அன்னி பெேன்ட அமடையார்
ஆ) பிபின் ேந்திர ொல்
இ) லாலா லஜெதி ராய்
ஈ) தில்ர்

8. நீல் �ர்ப்ென் நாை்ம மூலைா் இண்டிப்ா 
ெயிரிடும விவோயி்ளின் இன்னல்்ள குறித்து 
ஆஙகிபலயரின் ்வனத்துக்கு ப்ாண்டு 
பேன்்றவர் யார்?
அ) தீன ெந்து மித்ரா
ஆ) பராபைஷ் ேந்திர �த்
இ) �ா�ாொய் பநௌபராஜி
ஈ) பிர்ோ முண்ைா

II) தகாடிட்் இ்ஙகமள நிரப்புக
1. 1757ஆம ஆண்டு ராெர்ட கிடளவுக்கு 

____________ என்று அடழக்்ப்ெடை 
வங்ாளத்தின் ்ைன் வழஙகுபவார் நிதி 
ஆ�ரவு �ந்�னர்.

2. ைன்னராடசிக்கும நிலசுவான்�ாரர்்ளுக்கும 
எதிரான ____________ இயக்்ம 1827ஆம 
ஆண்டு வாக்கில் ப�ாைங்ப்ெடைது.

3. போடைாநாக்பூர் ெகுதியில் நைந்� மி்ப்பெரிய 
ெழஙகுடியினர் கிளர்ச்சி ____________

4. ____________ ேடைம ெழஙகுடியினரல்லா� 
ைக்்டள ெழஙகுடி நிலத்தில் நுடழய 
�டைவிதித்�து.

5. 1854ஆம ஆண்டு வாக்கில் ____________
�டலடையில் ேமூ்க் ப்ாளடள 
நைவடிக்ட்்ள நைந்�ன.

6. 1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சியில் 
கிளர்ச்சியாளர்்ளால் ப்ால்லப்ெடை 
ஆஙகிபலய �ளெதி ____________.

7. போடைா நாக்பூர் ேடைம நிட்றபவற்றப்ெடை 
ஆண்டு ____________.

8. W.C. ொனர்ஜி இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸின் 
�டலவரா்த் ப�ர்ந்ப�டுக்்ப்ெடை ஆண்டு 
____________.
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 (ii)  இந்தியாவில் வறுடை அதி்ரிக்் ேைய 
ரீதியிலான சுரண்ைபல மி் மு�ன்டையான 
்ாரணம என்று ஆரமெ்ால ்ாஙகிரஸ் 
�டலவர்்ள ப�ரிவித்�னர்.

 (iii)  சுயராஜ்ஜியம அல்லது �ன்னாடசிடய 
எடடுவப� மி�ப�சியவா� ்ாஙகிரஸ் 
�டலவர்்ளின் குறிக்ப்ாள்ளில் ஒன்்றா் 
இருந்�து.

 (iv)  வங்ாளத்தின் ஆதிக்்த்ட� 
குட்றப்ெட�யும ப�சியவா� இயக்்த்ட� 
வலுவிழக்்ச் பேய்வட�யும குறிக்ப்ாளா்க் 
ப்ாண்டு வங்ப் பிரிவிடன நைந்�து.

 (அ) (i) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 (ஆ) (i), (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ
 (இ) (ii) ைறறும (iii) ேரியானடவ
 (ஈ) (iii) ைறறும (iv) ேரியானடவ

4. கூறறு: இந்திய வரலாறறில் மு�ன்முட்றயா் 
்ாலனி ஆடசியின் கீழ அரசு வனங்ளின் மீது 
பநரடி �னியுரிடைடயக் ப்ாரியது.

 காரணம்: இண்டிப்ா விவோயம பேய்யுைாறு 
விவோயி்டள நிர்ப்ெந்திக்் ப�ாழில் 
பேய்பவார் மிரடைல் ைறறும வன்முட்றடயக் 
ட்யாண்ைனர்.

 அ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி; 
ஆனால் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ம இல்டல.

 ஆ)   கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை �வறு.
 (இ)   கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி; 

அத்துைன் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ைாகும.

 (ஈ)   கூறறு �வறு ்ாரணம  ேரி.

5. கூறறு: பிரிடடிஷ் அரசு 1857ஆம ஆண்டின் 
கிளர்ச்சிடய இருமபுக்்ரம ப்ாண்டு 
அைக்கியது.

 காரணம்: டையப்ெடுத்�ப்ெடை நிர்வா்ம 
இல்லா��ால் கிளர்ச்சி ப�ால்வி ்ண்ைது.

 அ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை �வறு. 
 ஆ)  கூறறு �வறு ்ாரணம ேரி.
 (இ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி. 

அத்துைன் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ைாகும.

 (ஈ)  கூறறு ைறறும ்ாரணம இரண்டுபை ேரி. 
ஆனால் ்ாரணம கூறறுக்்ான ேரியான 
விளக்்ம இல்டல.

IV) க்பாருத்துக 
1.1 வ�ாபி கிளர்ச்சி - லக்பனா
2. முண்ைா கிளர்ச்சி - பெஷ்வா இரண்ைாம 

ொஜி ராவ்
3. பெ்ம �ஸ்ரத் 

ை்ால்
- டிடு மீர்

4. ்ன்வர் சிங - ராஞ்சி
5. நானாோகிப் - பீ்ார்

V) சுருக்கமாக விம்யளிக்கவும் 
1. ஆஙகிபலய இந்தியாவில் விவோயி்ளின் 

கிளர்ச்சி எவ்வாறு வட்ப்ெடுத்�ப்ெடடுளளன?
2. 1857ஆம ஆண்டின் ்ான்பூர் ெடுப்ாடல ெறறி 

குறிப்பு வடர்.
3. வாரிசு இழப்புக் ப்ாளட்யின் அடிப்ெடையில் 

பிரிடடிஷ் அரசில் இடணத்துக் ப்ாளளப்ெடை 
ெகுதி்டளப் ெடடியலிைவும.

4. வளங்ள சுரண்ைப்ெடுவது (பேல்வச் சுரண்ைல்) 
ெறறி �ங்ளின் ்ருத்து என்ன?

5. ஆக்்பூர்வ சுப�சி இயக்்ம ெறறிய 
ப்ாளட்டய விவரிக்்வும.

6. �ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்த்தின் 
குறிக்ப்ாள்டள விவரிக்்வும. 

7. லக்பனா ஒப்ெந்�த்தின் முக்கிய அமேங்டளத் 
ப�ாகுத்து வழங்வும.

VI)  ஒவகவாரு ேமலப்பின் கீழும் 
ககாடுக்கப்்பட்டுள்ள அமனத்துக் 
தகள்விகளுக்கும் விம்யளிக்கவும் 

1. �க்்ாண ்லவரங்ள
 அ)  �க்்ாணத்தில் ்ைன்வழஙகிபயாருக்கு 

எதிரா் மு�ல் ்லவரச் ேமெவம எஙகு ைறறும 
எப்பொது நைந்��ா்ப் ெதிவாகியுளளது?

 ஆ)  பிரிடடிஷாரின் புதிய ேடைத்தின் கீழ ்ைன் 
வழஙகிபயாருக்கு ப்ாடுக்்ப்ெடை புதிய 
உரிடை என்ன?

 இ)  அ�னால் ஏறெடை விடளவு என்ன?
 ஈ)  �க்்ாண ்லவரங்ள யாருக்கு எதிரா் 

குறிடவத்து நைத்�ப்ெடைன?

2. 1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சி
 அ)  1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சி ஏறெைக் 

்ாரணைா் அடைந்� நி்ழவில் �னது 
அதி்ாரிடய �ாக்கியவர் யார்?

 ஆ)  தில்லியில் ஷாஹின்ஷா இ-ஹிந்துஸ்�ான் 
என்று அடழக்்ப்ெடைவர் யார்?
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 இ)  1857ஆம ஆண்டின் ப்ாடுடை்டள ெறறிய 
பேய்திடய லண்ைன் டைமஸ் நாபளடடில் 
பவளியிடை ெத்திரிட்யாளர் யார்?

 ஈ)  அரசியின் பெரறிக்ட்யில் ேையம 
ப�ாைர்ொன விஷயங்ள ெறறி என்ன 
கூ்றப்ெடைது?

3. இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸ்
 அ)  �ைது முட்றயீடு்ள தீர்க்்ப்ெடுவ�றகு  

்ாஙகிரஸ் ்டசி ட்யாண்ை வழிமுட்ற்ள 
என்ன?

 ஆ)  லால்-ொல்-ொல் (Lal-Bal-Pal) ஆகிய மூவர் 
ெறறி அறிந்�து என்ன?

 இ)  இந்திய ப�சிய ்ாஙகிரஸின் மு�லாவது 
அைர்வு எஙகு நைந்�து?

 ஈ)  சுப�சி இயக்்ம மீது ஆஙகிபலயர் எவ்வாறு 
ெதில் நைவடிக்ட் எடுத்�னர்?

VII) விரிவாக விம்யளிக்கவும் 
1. 1857ஆம ஆண்டின் கிளர்ச்சிக்்ான 

்ாரணங்ள ைறறும பின்விடளவு்ள குறித்து 
விரிவா் ஆராயவும.

2. 1905ஆம ஆண்டு நி்ழந்� வங்ாளப் 
பிரிவிடனயின்பொது வங்ாள ைக்்ள 
எவ்வி�ம நைந்துப்ாண்ைனர்?

3. �ன்னாடசி (ப�ாம ரூல்) இயக்்த்ட�த் 
ப�ாைஙகிய�ன் மூலம தில்ரும அன்னி 
பெேன்ட அமடையாரும இந்திய சு�ந்திரப் 
பொராடைத்ட� 1916ஆம ஆண்டுக்குப் பின் 
எவ்வாறு �க்் டவத்�னர்?

VIII) கசயல்்பாடுகள் 
1. 1858 மு�ல் 1919ஆம ஆண்டு வடர ஆஙகிபலய 

இந்தியாவில் இயற்றப்ெடை ேடைங்டள 
அடையாளம ்ண்டு, ஒவ்பவான்ட்றப் ெறறியும 
சுருக்்ைா் விவரிக்்வும.

2. இந்திய வடரெைத்தில் 1857ஆம ஆண்டில் 
கிளர்ச்சி நைந்� முக்கியஇைங்டளக் 
குறிக்்வும.

3. ஆஙகிபலயரின் ்ாலனி ஆடசிக்கு எதிரான 
பொராடைங்ளில் ெஙப்ற்ற அடனத்து 
முன்னணி �டலவர்்ளின் ெைங்டள 
டவத்து ஒரு பேருப்டு (ஆல்ெம) உருவாக்்வும.

தமறதகாள் நூல்கள்
1. R.C. ைஜும�ார் ,  H.C. ராய்பேௌத்ரி , 

K. �த்�ா, இந்தியாவின் சி்றப்பு வரலாறு 
(மூன்்றாம  ெகுதி), �மிழாக்்ம : 
A. ொண்டுரங்ன், �மிழநாடு ொைநூல் 
ைறறும ்ல்வியியல் ெணி்ள ்ழ்ம, 
பேன்டன (ஆவணப் ெதிப்பு: ஆ்ஸ்ட - 2017)

2. Bipan Chandra, India’s Struggle for 
Independence (New Delhi: Penguin, 2000)

3. Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey to 
Partition and After (New Delhi: Orient 
Longman, 2004)

4. Sumit Sarkar, Modern India (1885-1947) 
(New Delhi: Pearson, 2014).

இமணயேள வளஙகள் 

https//www.brittanica.com
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3636காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும் தேசியத்தின் தோற்றமும்

்படி – 1   URL அல்லது QR குறியீடடிடனப் ெயன்ெடுத்தி இச்பேயல்ொடடிற்ான
இடணயப்ெக்்த்திறகு பேல்் 

்படி – 2  ப�டுபொறியில் ‘Rebellion of 1857’ என �டைச்சு பேய்யவும 
்படி – 3   ப�ான்றும ெைத்ப�ாகுப்பிடன ஒவ்பவான்்றா்த் ப�ர்ந்ப�டுத்து அ�ற்ான 

விளக்்த்ட� ொர்க்்வும 

உரலி:
https://artsandculture.google.com/

இமணயச் கசயல்்பாடு 

 இந்� பேயல்ொடடின் மூலம 
1857-ைாபெரும புரடசி ெறறிய 

புட்ப்ெைத்ப�ாகுப்பிடன ்ாணமுடியும.

* ெைங்ள அடையாளத்திறகு ைடடுபை. 
* ப�டவபயனில் Flash Player அல்லது Java Script ஐ அனுைதிக்்வும.

்படி – 1 ்படி – 2 

்படி – 3 

காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கஙகளும்
தேசியத்தின் தோற்றமும்
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37 தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

தேசியம்: காந்திய 
காலகட்டம்

அலகு - 8

நாம் கீழ்ககண்டவைகவைப் பற்றி அறிந்து ககாளை
�	இந்திய விடுதலைப் ப�ோரோட்டத்தில் கோந்திய கோைகட்டம்
�	இந்தியோவில் மககலை ஒன்றிலைகக அகிம்லசை மற்றும் சைத்தியோகிரகம் 

ஆகிய கோந்தியக ககோளலககள �யன்�டுத்தப்�டடு பசைோதிககப்�ட்ட கோைகட்டம்
�	சைம்�ரோன் மற்றும் கரௌைட சைட்டம் ஆகியவற்றுககு எதிரோன வன்முலையற்ை ப�ோரோட்டஙகள
�	ஒத்துலையோலம இயககம் மற்றும் அதன் வீழ்ச்சி
�	தீவிரத்தன்லம ககோண்டவரகளும் தீவிர பதசியவோதப் ப�ோககு உல்டயவரகளின் பதோற்ைமும் 

விடுதலைப் ப�ோரோட்டத்தில் அவரகள ஆற்றிய �ஙகும்
�	சைட்டமறுப்பு இயககத்தின் கதோ்டககம்
�	தனித்கதோகுதிகள குறித்த சைரச்லசை மற்றும் பூனோ ஒப்�ந்தம் லககயழுத்தி்டப்�டுதல்
�	மோகோைஙகளில் முதைோவதோக அலமந்த கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகள மற்றும் கவளலையபன 

கவளிபயறு இயககம் பதோன்றுவதற்கோன சூழ்நிலைகள
�	இந்தியத் துலைககண்டத்லத இந்தியோ-�ோகிஸ்தோன் என இரண்டோகப் பிரிவிலன கசையய 

வழிவகுத்த வகுப்புவோதம்

கற்்றலின் தநா்ககஙகள

   அறிமுகம்
மகோத்மோ கோந்தி, கதன்னோப்பிரிககோவில் 

வோழ்ந்த இந்தியரகளின் சைமூக உரிலமகளுககோக 
சுமோர 20 ஆணடுகள ப�ோரோடிய பிைகு 1915இல் 
தோயகம் திரும்பினோர. இந்திய அரசியலுககு 
புதிய எழுச்சிலய அவர ஏற்�டுத்தினோர. 
கதன்னோப்பிரிககோவில் அவர லகயோணடு 
�ண�டுத்திய ஆணகள, க�ணகள, இலைஞரகள, 
முதிபயோர என அலனவரும் பின்�ற்ைத்தகக  
‘சைத்தியோகிரகம்’ என்ை புதிய வழிமுலைலய அவர 
அறிமுகம் கசையதோர. அடித்தடடு வறியவரகளின் 
பமன்லமககோக உறுதிபூண்ட அவரோல் மககளின் 
நல்கைணைத்லத எளிதில் க�ைமுடிந்தது. 
கோந்தியடிகளுககு முன் இந்திய விடுதலைப் 
ப�ோரோட்டத்தில் ஈடு�டடிருந்த அரசைலமப்புவோதிகள 
பிரிடடிஷோரின் நீதி மற்றும் நியோய முலைலய 

பவணடி நின்ைனர. கோைனி ஆதிகக ஆடசியின் 
அ்டககுமுலைலய வன்முலையோன வழியில் 
தீவிரபதசியவோத எணைம் ககோண்ட தலைவரகள 
எதிரககோண்டனர. மோைோக மககள கூட்டத்லதக 
கூட்டவும் ஆஙகிபைய ஆடசிககு அழுத்தம் 
ககோடுககவும் கோந்தி வன்முலையல்ைோத வழிகலைப் 
பின்�ற்றினோர. இந்திய பதசிய இயககத்லத 
கோந்தியடிகள எவவோறு மல்டமோற்ைம் க�ைலவத்தோர 
என்�லத இந்தப் �ோ்டத்தில் நோம் கோணப�ோம். 

  8.1    காந்தியடிகளும் ம்ககள 
தேசியமும்

(அ) காந்தியடியகள உருைாகி்றார்
குஜரோத்தின் ப�ோர�ந்தரில் ஒரு வசைதியோன 

குடும்�த்தில் 1869 அகப்டோ�ர 2ஆம் நோள 
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38தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

பமோகன்தோஸ் கரம்சைந்த் கோந்தி பிைந்தோர. அவரது 
தந்லதயோர கோ�ோ கோந்தி, ப�ோர�ந்தரின் திவோனோகவும் 
பின்னர ரோஜபகோடடின் திவோனோகவும் க�ோறுப்பு 
வகித்தோர. தீவிர லவைவ �கலதயோன அவரது 
தோயோர புத்லி�ோயின் தோககம் இலையவரோன 
கோந்தியின் ந்டவடிகலககளில் க�ரிதும் இருந்தது. 
�தின்ம �ளளிப் (கமடரிகுபைசைன்) �டிப்ல� முடித்த 
கோந்தியடிகள சைட்டம் �யில்வதற்கோக 1888இல் 
இஙகிைோந்துககுக க்டல்�யைம் பமற்ககோண்டோர. 
1891ஆம் ஆணடு ஜூன் மோதம் வைககறிஞர 
�ட்டம்க�ற்ை பின்பு அவர பிரிடடிஷோரின் நீதி மற்றும் 
நியோய முலையில் நம்பிகலக ககோண்டவரோக 
இந்தியோவுககுத் திரும்பினோர. ைண்டனில் அவருககு 
கில்டத்த அனு�வஙகள கதன்னோப்பிரிககோவில் 
அவர எதிரககோளைவிருந்த இனபவறு�ோடடுககு 
அவலரத் தயோர�டுத்தியிருககவில்லை.

கேன்்ாப்பிரி்ககாவில் காந்தியடிகள 
இந்தியோ  திரும்பியவு்டன் �ம்�ோயில் 

வைககுலரஞரோக �ணியோற்ை கோந்தியடிகள 
பமற்ககோண்ட முயற்சி பதோல்வியல்டந்தது. அந்த 
கோைகட்டத்தில்தோன் கதன்னோப்பிரிககோவில் இருந்த 
குஜரோத்தி நிறுவனம் ஒன்று சைட்ட உரிலம வைககுகள 
கதோ்டர�ோக கோந்தியடிகளின் பசைலவலய நோடியது. இந்த 
வோயப்ல� ஏற்றுகககோண்ட கோந்தியடிகள 1893 ஏப்ரல் 
மோதம் கதன்னோப்பிரிககோவுககுப் புைப்�டடுச் கசைன்ைோர. 
கதன்னோப்பிரிககோவில்தோன் முதன்முலையோக 
அவர இனகவறிலய எதிரககோண்டோர. ்டர�னில் 
இருந்து பிரிடப்டோரியோவுககு ரயில்�யைம் 
பமற்ககோண்டப�ோது பீட்டரமோரிடஸ்�ரக ரயில் 
நிலையத்தில் முதல்வகுப்புப் க�டடியிலிருந்து 
வலுககட்டோயமோக கவளிபயற்ைப்�ட்டோர. கூலிகலைப் 
ப�ோன்றுதோன் இந்தியரகள ந்டத்தப்�ட்டனர. ஆனோல் 
கோந்தியடிகள இலத எதிரத்துப்ப�ோரோ்ட உறுதி 
பூண்டோர. 

கோந்தியடிகள டிரோன்ஸ்வோலில் உளை 
இந்தியரகளின் கூட்டத்லதக கூடடி அவரகள 
தஙகளுல்டய குலைகலை உறுதியு்டன் 
கவளிப்�டுத்தி கலைவதற்கோக ஒரு அலமப்ல� 
ஏற்�டுத்தபவணடும் என்று அறிவுறுத்தினோர. இது 
ப�ோன்ை கூட்டஙகலைத் கதோ்டரந்து ந்டத்திய 
அவர, அந்த நோடடின் சைட்டஙகலை மீறும் விதமோக 
ந்டந்த அநீதிகள கதோ்டர�ோக நிரவோகத்தினருககு 
மனுககலை அளித்தோர. டிரோன்ஸ்வோலில் வசித்த 
இந்தியரகள தலை வரியோக 3 �வுணடுகலை 
கசைலுத்த பவணடியிருந்தது. அவரகளுகககன 
குறிககப்�ட்ட �குதிகலை விடுத்து பவறு இ்டஙகளில் 
அவரகள நிைத்லத கசைோந்தமோக லவத்துகககோளை 
முடியோதநிலை இருந்தது. இரவு 9 மணிககுப் பிைகு 
அனுமதியின்றி கவளியி்டஙகளுககு கசைல்ைமுடியோத 
நிலையும் இருந்தது. இத்தலகய நியோயமற்ை 
சைட்டஙகலை எதிரத்து அவர ப�ோரோட்டத்லதத் 
கதோ்டஙகினோர. 

கோந்தியடிகளுககு ்டோல்ஸ்்டோய, ஜோன் 
ரஸ்கின் ஆகிபயோரின் எழுத்துககளு்டன் அறிமுகம் 
கில்டத்தது. ‘க்டவுளின் அரசைோஙகம் உன்னில் 
உளைது’ (The Kingdom of God is Within You) 
என்ை ்டோல்ஸ்்டோயின் புத்தகம், ‘அணடூ திஸ் 
ைோஸ்ட’ (Undo this Last) என்ை ஜோன் ரஸ்கின் 
எழுதிய புத்தகம் தோபரோவின்  ‘சைட்டமறுப்பு’ (Civil 
Disobedience) ஆகிய புத்தகஙகைோல் கோந்தியடிகள 
க�ரும் தோககத்திற்குளைோனோர. இந்திய மற்றும் 
பமற்கத்திய சிந்தலனயோைரகளின் கைலவயோக 
கோந்தியடிகளின் சிந்தலனகள உருவோகின. 
பமற்கத்திய சிந்தலனயோைரகைோல் க�ரிதும் 
கோந்தியடிகள ஈரககப்�ட்டோலும் பமற்கத்திய 
நோகரிகம் மற்றும் கதோழில்மயமோககல் ஆகியலவ 
குறித்து அவர அதிதீவிரமோக விமரசித்தோர. ரஸ்கின் 
அவரகைோல் க�ரிதும் ஈரககப்�ட்ட கோந்தியடிகள 
ஃபீனிகஸ் குடியிருப்ல�யும் (1905) ்டோல்ஸ்்டோய 
�ணலைலயயும் (1910) நிறுவினோர. சைமத்துவம், 
சைமூக வோழ்கலக, கதோழில் மீது மரியோலத 
ஆகிய நற்�ணபுகள இந்தக குடியிருப்புகளில் 
ஊககப்�டுத்தப்�ட்டன. சைத்தியோகிரகிகளுககு இலவ 
�யிற்சிகைஙகைோகத் திகழ்ந்தன. 

கேன்்ாப்பிரி்ககாவில் ஒரு கெயல்உத்தியாக 
ெத்தியாகிரகம்

கோந்தியடிகள உணலமயின் வடிவமோக 
சைத்தியோகிரகத்லத பமம்�டுத்தினோர. நியோயமற்ை 
சைட்டஙகளுககு எதிரோக அலமதிப் ப�ரணிகலை 
ந்டத்திய �ரப்புலரயோைரகள எதிரப்பு கதரிவிககும் 
விதமோக தோஙகைோகபவ முன்வந்து லகதோனோரகள. 
குடிபயற்ைம் மற்றும் இனபவறு�ோடு ஆகிய 
பிரச்சைலனகளுககோகப் ப�ோரோ்ட அவர 
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சைத்தியோகிரக பசைோதலனகலை பமற்ககோண்டோர. 
குடிப்க�யரந்பதோலர �திவு கசையயும் அலுவைகஙகள 
முன் கூட்டஙகளும் ஆரப்�ோட்டஙகளும் 
ந்டத்தப்�ட்டன. கோவல்துலையினர 
வன்முலைலய கட்டவிழ்த்துவிட்டப�ோதிலும் 
சைத்தியோகிரகிகள எந்தவித எதிரப்ல�யும் 
கோட்டவில்லை. கோந்தியடிகளும் இதர 
தலைவரகளும் லகதோனோரகள. க�ரும்�ோலும், 
ஒப்�ந்த கதோழிைோைரகைோக இருந்து கதருபவோர 
வியோ�ோரிகைோக மோறிய இந்தியரகள, 
கோவல்துலையினரின் கடுலமயோன 
ந்டவடிகலகலயயும் க�ோருட�டுத்தோமல் 
ப�ோரோட்டத்லதத் கதோ்டரந்தனர. இறுதியோக ஒப்�ந்த 
கதோழிைோைரகள மீது விதிககப்�ட்ட தலைவரி 
ஸ்மடஸ்-கோந்தி ஒப்�ந்தத்தின்�டி ரத்துகசையயப்�ட்டது. 
கதன்னோப்பிரிககோவில் கோந்தியடிகள தஙகியிருந்த 
கோைகட்டத்தில் அவர �ைவற்லை அனு�வபூரவமோகக 
கற்றுகககோண்டோர. �ல்பவறு மதஙகலையும் 
�குதிகலையும் கமோழிக குழுககலையும் சுரண்டலுககு 
எதிரோன ப�ோரோட்டத்தில் ஒன்றிலைகக முடியும் 
என்று கோந்தியடிகள உைரந்துககோண்டோர. முதல் 
உைகப்ப�ோர கவடித்த பிைகு கோந்தியடிகள இந்தியோ 
திரும்பினோர. 

 8.2   இந்தியாவில் காந்தியடிகள 
ந்டத்திய கோ்ட்கககால 
ெத்தியாகிரகஙகள

முந்லதய இந்திய வருலககளின்ப�ோது 
கோந்தியடிகள தோன் சைந்தித்த பகோ�ோை கிருஷை 
பகோகபை மீது க�ரும் மரியோலத ககோணடு 
அவலரபய தமது அரசியல் குருவோக ஏற்ைோர. அவரது 
அறிவுலரயின்�டி, அரசியலில் ஈடு�டுமுன் நோடடின் 
அலனத்துப் �குதிகளுககும் கோந்தியடிகள �யைம் 
பமற்ககோண்டோர. இதனோல் மககளின் நிலைலய 
அவர அறிந்துககோளை வழிபிைந்தது. இதுப�ோன்ை 
ஒரு �யைத்தின்ப�ோதுதோன் தமிைகத்தில் தமது 
வைககமோன ஆல்டகலை விடுத்து சைோதோரை 
பவடடிககு அவர மோறினோர. இந்தியோ திரும்பும் 
முன் இஙகிைோந்துககுச் கசைன்ை கோந்தியடிகள 
அஙகு ப�ோரில் �யன்�டுத்தப்�டுவதற்கோக அவசைர 
ஊரதி பசைலவகலை வைஙக உறுதிபயற்ைோர. 
ஆஙகிபைய அரசின் க�ோறுப்புமிகுந்த குடிமகனோக 
தம்லமக கருதிய அவர இஙகிைோந்லத அதன் 
பசைோதலனயோன கோைகட்டத்தில் ஆதரிப்�லதத் 
தமது க்டலமயோக நம்பியபதோடு, ரோணுவத்தில் 
இந்தியரகலைச் பசைரப்�தற்கோன பிரச்சைோரத்திலும் 
ஈடு�ட்டோர. எனினும் அவரது கருத்துகள பிந்லதய 
ஆணடுகளில் மோறிப்ப�ோனது. 

(அ) ெம்பரான் ெத்தியாகிரகம்

ெம்பரான் ெத்தியாகிரகம்
பீகோரில் உளை சைம்�ரோனில்  ‘தீன் கோதியோ’ 

முலை பின்�ற்ைப்�ட்டது. இந்த சுரண்டல் முலையில் 
இந்திய விவசைோயிகள தஙகளின் நிைத்தின் இரு�தில் 
மூன்று �ஙகு �குதியில் அவுரி (இணடிபகோ) �யிரி்ட 
பவணடும் என்று ஐபரோப்பியப் �ணலையோைரகள 
அவரகலைக கட்டோயப்�டுத்தினர. �த்கதோன்�தோம் 
நூற்ைோணடின் கல்டசியில் கஜரமோனிய 
கசையற்லக சைோயஙகைோல், இணடிபகோ எனப்�டும் 
நீைச்சைோயம் சைந்லதயில் விற்கப்�டுவது குலைந்தது. 
சைம்�ரோனில் இணடிபகோ �யிரிட்ட ஐபரோப்பியப் 
�ணலையோைரகள நீைச்சைோயம் �யிரிடும் 
க்டலமயிலிருந்து விவசைோயிகலை விடுவிககும் 
பதலவலய உைரந்து அந்த நிலைலமலய 
தஙகளுககுச் சைோதகமோகப் �யன்�டுத்திகககோளை 
விரும்பினோரகள. இந்தக க்டலமயிலிருந்து 
விவசைோயிகலை விடுவிககும்க�ோருடடு சைட்டத்துககு 
புைம்�ோன நிலுலவத்கதோலககலை வசூலித்தபதோடு 
வோ்டலகலயயும் அதிகரித்தோரகள. எதிரப்பு 
கவடித்தது. இந்த வலகயில் சிரமஙகலைச் 
சைந்தித்த சைம்�ரோலனச் பசைரந்த விவசைோயியோன 
ரோஜகுமோர சுகைோ, சைம்�ரோனுககு வருலக புரியுமோறு 
கோந்தியடிகலைக பகடடுகககோண்டோர. சைம்�ரோலன 
கோந்தியடிகள கசைன்று பசைரந்தவு்டன், அஙகிருந்து 
உ்டனடியோக கவளிபயறுமோறு கோவல்துலையினர 
அவலரக பகடடுகககோண்டனர. அதற்கு அவர 
மறுத்தலதயடுத்து வைகலகச் சைந்திககுமோறு 
�ணிககப்�ட்டோர. இந்தச் கசையதி கோடடுத்தீ ப�ோன்று 
�ரவியலத அடுத்து ஆயிரககைககோபனோர அந்த 
இ்டத்தில் கோந்தியடிகளுககு ஆதரவோகக கூடினர. 
உத்தரவுககுக கீழ்ப்�டிய மறுத்தது குறித்து 
கோந்தியடிகள மன்னிப்புக பகோரியலத அடுத்து 
வைககு திரும்�ப் க�ைப்�ட்டது. ‘நோடு முதன்முதைோக 
ஒத்துலையோலம இயககச் கசையல்முலைப் �ோ்டத்லதக 
கற்றுகககோண்டதோக’ கோந்தியடிகள கதரிவித்தோர. 
இந்தியோவின் முதைோவது குடியரசுத்தலைவரோக 
பின்னோளில் க�ோறுப்ப�ற்ை ரோபஜந்திர பிரசைோத்தும் 
வைககுலரஞரோக கதோழில் கசையத பிரஜகிபஷோர 
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பிரசைோத்தும் கோந்தியடிகளுககுத் துலையோக 
கசையல்�ட்டனர. அதன்பிைகு துலைநிலை ஆளுநர 
ஒரு குழுலவ உருவோககினோர கோந்தியடிகள 
அககுழுவில் ஒரு உறுப்பினர ஆனோர. இணடிபகோ 
�ணலையோைரகள விவசைோயிகள மீது ந்டத்திய 
அ்டககுமுலைலய முடிவுககுக ககோணடுவரும் 
வலகயில்  ‘தீன் கோதியோ’ முலைலய ரத்து கசையய 
அந்தக குழு �ரிந்துலரத்தது. 

சைம்�ரோன் சைத்தியோகிரகத்தின் கவற்றிலய 
அடுத்து 1918இல் அகமதோ�ோத் மில் பவலைநிறுத்தம், 
1918இல் பகதோ சைத்தியோகிரகம் ஆகியன 
கோந்தியடிகலை ஒரு மககள தலைவரோக 
உருவோககின. முந்லதய தலைவரகலைப் 
ப�ோைல்ைோமல் நோடடு மககலை ஒன்றுதிரடடும் 
�ணியில் கோந்தியடிகள தம் திைலமலய  
கவளிப்�டுத்தினோர.

(ஆ)  கரௌலட ெத்தியாகிரகமும் ஜாலியன்ைாலா 
பா்க படுககாவலயும்
முதல் உைகப்ப�ோருககு பிைகு 

ஆஙகிபையரகளி்டம் இருந்து மககள தோரோைமோன 
அரசியல் சீரதிருத்தஙகலை எதிர�ோரத்தனர. 
இந்தியரகளுககு உணலமயில் அதிகோரஙகலை 
�ரிமோற்ைம் கசையயோததோல் 1919ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசுச்சைட்டம் ஏமோற்ைத்லத அளித்தது. 
பமலும், அரசைோனது ப�ோரககோைக கடடுப்�ோடுகலை 
நிரந்தரமோக விரிவு�டுத்தி அமல்�டுத்தத் 
கதோ்டஙகியது. பிடிஉத்தரவு இல்ைோமல் 
லகது ந்டவடிகலக, விசைோரலை இல்ைோமல் 
சிலையிைல்டப்�து என கோவல் துலையினருககு 
அதீத அதிகோரஙகலை கரௌைட சைட்டம் வைஙகியது. 
இந்தச் சைட்டத்லத ‘கருப்புச் சைட்டம்’ என்ைலைத்த 
கோந்தியடிகள அதலன எதிரத்து நோடு தழுவிய 
சைத்தியோகிரகப் ப�ோரோட்டத்துககு 1919 ஏப்ரல் 6இல் 
அலைப்புவிடுத்தோர. இது உணைோவிரதமிருத்தல் 
மற்றும் பிரோரத்தலனயு்டன் கூடிய ஒரு அகிம்லசை 
ப�ோரோட்டமோக இருத்தல் பவணடும். இது நோடு 
முழுவதும் �ரவிய கதோ்டகககோை கோைனிய எதிரப்பு 
ப�ோரோட்டமோகும். கரௌைட சைட்டத்துககு எதிரோன 
ப�ோரோட்டம் �ஞசைோபில் குறிப்�ோக அமிரதசைரஸ் 
மற்றும் ைோகூரில் தீவிரமல்டந்தது. கோந்தியடிகள 
லகது கசையயப்�ட்டது்டன் �ஞசைோபிற்குள 
நுலையவி்டோமலும் தடுககப்�ட்டோர. ஏப்ரல் 9ஆம் 
நோள ்டோக்டர. லசைஃபுதீன் கிச்லு, ்டோக்டர. சைத்ய�ோல் 
என்ை இரணடு முககிய உளளூர தலைவரகள 
ப�ோரோட்டத்திற்கு தலைலமபயற்ைதோல் 
அமிரதசைரஸில் லகது கசையயப்�ட்டனர. 
அதலனயடுத்து ந்டந்த ப�ோரோட்டஙகளில் சிை 
ஐபரோப்பியரகள ககோல்ைப்�ட்டனர. �ல்டத்துலைச் 
சைட்டம் அறிவிககப்�ட்டது. 

கஜ்ரல் ்டயரின் ககாடுஙதகான்வம
அமிரதசைரஸில் உளை 

ஜோலியன்வோைோ �ோககில் 
1919 ஏப்ரல் 13ஆம் நோள ஒரு 
க�ோதுககூட்டத்துககு ஏற்�ோடு 
கசையயப்�டடிருந்தது. ல�சைோகி 
திருநோளில் (சீககியரகளின் 
அ று வ ல ்ட த் தி ரு ந ோ ள ) 
இந்தககூட்டத்துககு ஏற்�ோடு கசையயப்�டடிருந்தது. 
ஆயிரககைககோன கிரோம மககள அஙகு 
கூடியிருந்தனர. இந்தககூட்டம் �ற்றி அறிந்தவு்டன் 
அந்த இ்டத்லத பீரஙகி வணடி மற்றும் 
ஆயுதபமந்திய வீரரகளு்டன் கஜனரல் கரஜினோல்டு 
்டயர சுற்றி வலைத்தோர. உயரந்த மதில்களு்டன் 
அலமந்த அந்த லமதோனத்துககு இருந்த ஒபர 
வோயில் �குதிலய ஆகரமித்த ஆயுதபமந்திய 
வீரரகள எந்தவித முன்கனச்சைரிகலகயுமின்றி 
கணமூடித்தனமோக சு்டத்கதோ்டஙகினோரகள. 
துப்�ோககிகளில் குணடுகள தீரும் வலர கதோ்டரந்து 
10 மணித்துளிகளுககு இந்தத் துப்�ோககிச்சூடு 
நிகழ்ந்தது. அதிகோரபூரவ அரசு தகவல்களின் �டி 379 
ப�ர இந்தத் துப்�ோககிச்சூடடில் ககோல்ைப்�ட்டனர; 
ஓரோயிரத்துககும் பமற்�டப்டோர கோயம் அல்டந்தனர. 
ஆனோல் அதிகோரபூரவமற்ை தகவல்கள இந்தத் 
தோககுதலில் உயிரிைந்பதோர எணணிகலகலய 
ஓரோயிரத்துககும் அதிகம் என்று கதரிவித்தது. 
இந்தச் சைம்�வத்துககுப் பிைகு �ல்டத்துலைச்சைட்டம் 
அறிவிககப்�டடு �ஞசைோப் குறிப்�ோக, அமிரதசைரஸ் 
மககள சைவுககடி ககோடுககப்�டடு கதருககளில் 
தவைவி்டப்�ட்டோரகள. இந்தக ககோடுலமகள 

ஜாலியன்ைாலா பா்க வமோ்த்தின் சுைற்றிலும் 
கிணற்றிலும் குணடு துவைத்ே அவ்டயாைஙகள 
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41 தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

இந்தியரகலை ககோதித்கதைச்கசையதது. இரபீந்திரநோத் 
தோகூர வீரத்திருமகன் (knighthood) என்ை அரசுப் 
�ட்டத்லத திருப்பிக ககோடுத்தோர. ககயசைர-இ-ஹிந்த் 
�தககத்லத கோந்தியடிகள திருப்பிகககோடுத்தோர. 

(இ) கிலாபத் இய்ககம்
1918இல் முதைோவது உைகப்ப�ோர முடிவுககு 

வந்தது. இசுைோமிய மதத்தலைவர என உைகம் 
முழுவதும் ப�ோற்ைப்�ட்ட துருககியின் கலி�ோ  
கடுலமயோக ந்டத்தப்�ட்டோர. அவருககு ஆதரவோக 
பதோற்றுவிககப்�ட்ட இயககபம கிைோ�த் இயககம் 
என்ைலைககப்�ட்டது. கலி�ோ அகத்துககு இருந்த 
அதிகோரம் மற்றும் க�ருலமகலை நிலைநிறுத்தும் 
குறிகபகோளு்டன் கமௌைோனோ முகமது அலி மற்றும் 
கமௌைோனோ கசைௌகத் அலி எனும் அலி சைபகோதரரகள 
தலைலமயில் இவவியககம் ந்டந்தது. இந்த 
இயககத்துககு ஆதரவளித்த கோந்தியடிகள இந்த 
இயககத்லத இந்து முஸ்லிம்கலை இலைகக ஒரு 
வோயப்�ோகக  கருதினோர. 1919ஆம் ஆணடு நவம்�ர 
மோதம் தில்லியில் நல்டக�ற்ை அகிை இந்திய கிைோ�த் 
இயகக மோநோடடிற்கு அவர தலைலமபயற்ைோர. 
அல்ைோஹூ அக�ர, வந்பத மோதரம், இந்து-முஸ்லிம் 
வோழ்க ஆகிய மூன்று பதசிய முைககஙகலை 
முன்கமோழிந்த கசைௌகத் அலியின் பயோசைலனலய 
கோந்தியடிகள ஆதரித்தோர. 1920 ஜூன் 9இல் 
அைகோ�ோத்தில் கூடிய கிைோ�த் குழுவின் கூட்டம் 
கோந்தியடிகளின் அகிம்லசை மற்றும் ஒத்துலையோலம 
இயககத்லத ஏற்றுகககோண்டது. ஒத்துலையோலம 
இயககம் 1920 ஆகஸ்டு முதல் நோள கதோ்டஙகியது.

அலி ெதகாேரர்கள

  8.3    ஒத்துவையாவம இய்ககமும் 
அேன் வீழச்சியும்

1920 கசைப்்டம்�ர மோதம் கல்கத்தோவில் 
நல்டக�ற்ை சிைப்பு கூட்டத்தில் (அமரவில்) இந்திய 
பதசிய கோஙகிரஸ் ஒத்துலையோலம இயககத்துககு 
அனுமதி வைஙகியது. பின்னர 1920 டிசைம்�ர மோதம் 
பசைைம் C. விஜயரோகவோச்சைோரியோரின் தலைலமயில் 
நோகபூரில் ந்டந்த அமரவில் இந்த தீரமோனம் 
நிலைபவற்ைப்�ட்டது. ஒத்துலையோலம இயககத் 
திட்டத்தின் கூறுகைோவன;

1. �ட்டஙகள மற்றும் மரியோலத நிமித்தமோன 
�தவிகள அலனத்லதயும் திரும்� ஒப்�ல்டப்�து.

2. அரசின் கசையல்�ோடுகளில் ஒத்துலைககோமலிருப்�து.
3. நீதிமன்ை வைககுகளில் வைககுலரஞரகள 

ஆஜரோகோமல் இருப்�து. நீதிமன்ைத்தில் 
இருந்த வைககுகளுககு தனியோர மத்தியஸ்தம் 
மூைமோகத் தீரவு கோண�து. 

4. அரசுப் �ளளிகலை குைந்லதகளும் அவற்றின் 
க�ற்பைோரகளும் புைககணிப்�து.

5. 1919ஆம் ஆணடு சைட்டத்தின் கீழ் உருவோககப்�ட்ட 
சைட்டப்ப�ரலவகலை புைககணிப்�து.

6. அரசு விருந்து நிகழ்ச்சிகள மற்றும் இதர அரசு 
விைோககளில் �ஙபகற்�தில்லை என்ை முடிவு.

7. குடிலமப்�ணி (சிவில்) அல்ைது ரோணுவப் 
�தவிகலை ஏற்க மறுப்�து.

8. அந்நியப் க�ோருடகளின் புைககணிப்பு மற்றும் 
உளளூர க�ோருடகளுககு ஊககம் தரும் சுபதசி 
இயககத்தின் ககோளலககலைப் �ரப்புவது.

(அ)  ைரிககா்டா இய்ககம் மற்றும் கெௌரி கெௌரா 
ெம்பைம்
வரிககோ்டோ இயககம் ப�ோன்ை பிரச்சைோரத் 

திட்டஙகள விவசைோயிகளின் கவனத்லதக 
கவரந்தன. 1922 பிப்ரவரி மோதம் �ரபதோலியில் 
வரிககோ்டோ இயகக பிரச்சைோரத்லத கோந்தியடிகள 
அறிவித்தோர. இந்த இயககஙகள ஒரு பதசியத் 
தலைவரோக கோந்தியடிகளின் நற்க�யலரப் க�ரிதும் 
பமம்�டுத்தின, குறிப்�ோக விவசைோயிகள மத்தியில் 
ஒரு மோக�ரும் தலைவரோக அவரது மரியோலதலய 
உயரத்தின. கோந்தியடிகள நோடுதழுவிய 
சுற்றுப்�யைத்லத பமற்ககோண்டோர. அவர �யைம் 
பமற்ககோண்ட இ்டஙகளில் எல்ைோம் அந்நியத் 
துணிகள குவிககப்�டடு தீயிடடுக ககோளுத்தப்�ட்டன. 
ஆயிரககைககோனவரகள அரசு பவலைகலைத் 
துைந்தனர, மோைவரகள க�ரும் எணணிகலகயில் 
தஙகள கல்விலயக லகவிட்டனர, க�ருமைவிைோன 
வைககுலரஞரகள தஙகள கதோழில் �யிற்சிலயக 
லகவிட்டனர. ஆஙகிபையப் க�ோருடகள மற்றும் 
நிறுவனஙகள புைககணிப்புத் தீவிரமோக ந்டந்தது. 
பவல்ஸ் இைவரசைரின் இந்தியப் �யைத்லத 
புைககணிப்�து கவற்றிகரமோக ந்டந்துமுடிந்தது. 
இந்தப் புைககணிப்பில் கதோழிற்சைஙகஙகளும் 
கதோழிைோைரகளும் தீவிரமோகப் �ஙபகற்ைனர. 
எனினும் கசைௌரி கசைௌரோ நிகழ்லவத் கதோ்டரந்து 
கோந்தியடிகள உ்டனடியோக இந்த இயககத்லதத் 
திரும்�ப் க�ற்ைோர. 

1922 பிப்ரவரி 5ஆம் நோள தற்ப�ோலதய 
உத்தரப்பிரபதசைத்தில் உளை பகோரகபூர அருபக 
கசைௌரி கசைௌரோ என்ை கிரோமத்தில் பதசியவோதிகள 
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ந்டத்தியப் ப�ரணி கோவல்துலையினரின் 
தூணடுதலில் வன்முலையோக மோறியது. தோம் 
குலைந்த எணணிகலகயில் இருப்�லத உைரந்த 
கோவல்துலையினர �ோதுகோப்புககோக தஙகலை 
கோவல்நிலையத்துககுள அல்டத்துக ககோண்டனர. 
ஆனோல் ஆத்திரம்ககோண்ட கூட்டத்தினர 22 
கோவைரு்டன் கோவல்நிலையத்லத தீயிடடுக 
ககோளுத்தினர. இதில் 22 கோவைரகளும் 
உயிரிைந்தனர. கோந்தியடிகள உ்டனடியோக 
இயககத்லத திரும்�ப்க�ற்ைோர. இயககம் ஊககம் 
க�றுவதோகக கருதிய ஜவகரைோல் பநரு, சு�ோஷ 
சைந்திரப�ோஸ் ப�ோன்ை இலைய தலைவரகள 
உளளிட்ட கோஙகிரஸ் தலைவரகளின் விருப்�த்துககு 
மோைோக இந்த இயககம் திரும்�ப் க�ைப்�ட்டது. 
அப்ப�ோது லகது கசையயப்�ட்ட கோந்தியடிகள பின்னர 
1924ஆம் ஆணடு தோன் விடுதலை கசையயப்�ட்டோர. 
அகிம்லசை மற்றும் ஒத்துலையோலம ஆகிய 
கோரைஙகைோல் இயககம் பதோல்வி கோைவில்லை 
மோைோக ப�ோதுமோன எணணிகலகயில் அவற்றில் 
�யிற்சி க�ற்ை தலைவரகளும் கதோண்டரகளும் 
இல்ைோமல் ப�ோனபத கோரைம் என்று கோந்தியடிகள 
நம்பினோர. அதன் பிைகு விலரவில் துருககியில் 
இருந்த கலி�ோ அலுவைகம் மூ்டப்�ட்டலதயடுத்து 
கிைோ�த் இயககமும் முடிவுககு வந்தது.

(ஆ) சுயராஜ்ஜிய்க கடசியி்ர்
இதனில்டபய கோஙகிரஸ் கடசி இரண்டோகப் 

பிைவு�ட்டது. அலவயோவன, மோற்ைத்லத 
விரும்புபவோரகள மற்றும் மோற்ைத்லத 
விரும்�ோதவரகள என இரணடு பிரிவுகள ஆகும். 
பமோதிைோல் பநரு, சி.ஆர. தோஸ் ஆகிபயோர 
தலைலமயிைோன கோஙகிரசைோர பதரதலில் 
ப�ோடடியிடடு சைட்டப்ப�ரலவககுள நுலைய 
பவணடும் என்று விரும்பினோரகள. சைட்டப் 
ப�ரலவகளில் �ஙபகற்று �ணியோற்றுவதன் 
மூைம் மடடுபம பதசைநைன்கள பமம்�டும் என்றும் 
இரடல்ட ஆடசியில் �ஙபகற்�தன் மூைம்தோன் 
கோைனி ஆதிகக அரலசை �ோதிப்�ல்டய லவகக 
முடியும் என்றும் அவரகள வோதிட்டனர. 
அவரகபை மோற்ைத்லத விரும்புபவோரகள 

என்று அலைககப்�ட்டனர. வல்ை�ோய �டப்டல், 
சி. ரோஜோஜி உளளிட்ட கோந்தியடிகலைத் தீவிரமோகப் 
பின்�ற்றிய �ைர மோற்ைத்லத விரும்�ோதவரகைோக 
அரசு்டன் ஒத்துலையோலம இயககத்லதத் கதோ்டர 
விரும்பினோரகள. எதிரப்புககு இல்டபய பமோதிைோல் 
பநருவும் சி.ஆர. தோஸும் 1923 ஜனவரி முதல் 
நோள சுயரோஜஜியக கடசிலய கதோ்டஙகினோரகள. 
இந்தக கடசி பின்னர கோஙகிரஸ் கடசியின் சிைப்பு 
அமரவில் அஙகீகரிககப்�ட்டது. ஆஙகிபைய 
இந்தியோவின் ப�ரரசு (இம்பீரியல்) சைட்டப் ப�ரலவ 
மற்றும் �ல்பவறு மோகோை சைட்டப்ப�ரலவகளுககு 
க�ரும் எணணிகலகயில் சுயரோஜஜிய கடசி 
உறுப்பினரகள பதரந்கதடுககப்�ட்டனர.  
பதசியவோதக கருத்துககலை முன்கனடுத்துச் கசைல்ை 
அவரகள சைட்டப்ப�ரலவலய ஒரு பமல்டயோகப் 
�யன்�டுத்தினோரகள. வஙகோைத்தில் அரசு்டன் 
ஒத்துலைகக விரும்�ோததோல் இந்தியரகளுககு என 
மோற்ைப்�ட்ட துலைகளில் க�ோறுப்ப�ற்க அவரகள 
மறுத்துவிட்டனர. கோைனி அரசின் உணலமயோன 
இயல்ல� அவரகள கவளிகககோைரந்தனர. 
எனினும் 1925இல் அககடசியின் தலைவர 
சி.ஆர. தோஸ் மலைந்த பிைகு சுயரோஜஜிய கடசி 
வீழ்ச்சி கோைத் கதோ்டஙகியது. சுயரோஜஜிய கடசி 
உறுப்பினரகள சிைர அரசுப் �தவிகலை ஏற்கத் 
கதோ்டஙகினர. 1926இல் சைட்டப்ப�ரலவகளில் 
இருந்து சுயரோஜஜிய கடசி விைகிக ககோண்டது.

1919 ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம் 
மூைமோக இரடல்ட ஆடசி என்�து அறிமுகம் 
கசையயப்�ட்டது. இதன் மூைம் மோகோை அரசின் 
அதிகோரஙகள ஒதுககப்�ட்ட மற்றும் மோற்ைப்�ட்ட 
துலைகள என இரணடு வலககைோகப் 
பிரிககப்�ட்டது. நிதி, �ோதுகோப்பு, கோவல்துலை, 
நீதித்துலை, நிைவருவோய, மற்றும் நீரப்�ோசைனம் 
ஆகிய துலைகள ஆஙகிபையரகள வசைம் 
ஒதுககப்�ட்டன. மோற்ைப்�ட்ட துலைகளில் 
உளைோடசி, கல்வி, க�ோதுசுகோதோரம், 
க�ோதுப்�ணி, பவைோணலம, வனஙகள, 
மற்றும் மீன்வைத்துலை ஆகியன இந்திய 
அலமச்சைரகளின் கடடுப்�ோடடின் கீழ் வி்டப்�ட்டன. 
1935 ஆம் ஆணடு மோகோை சுயோடசி அறிமுகம் 
கசையயப்�ட்ட பிைகு இந்த முலை முடிவுககு வந்தது.

(இ) காந்தியடிகளின் ஆ்ககப்பூர்ைத் திட்டம்
கசைௌரி கசைௌரோ நிகழ்வுககுப் பிைகு 

ஆரவைரகளும் மககளும் அகிம்லசை ப�ோரோட்டம் 
குறித்த �யிற்சிலய பமற்ககோளை பவணடும் என்று 
கோந்தியடிகள உைரந்தோர. அதன் ஒரு�குதியோக 
கோதி இயகக பமம்�ோடு, இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுலம, 
தீண்டோலம ஒழிப்பு ஆகியவற்றில் அவர கவனம் சி.ஆர். ோஸ் தமாதிலால் தநரு
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கசைலுத்தினோர. ”உஙகள மோவட்டஙகளுககுச் 
கசைல்லுஙகள. கதர, இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுலம, 
தீண்டோலம ஒழிப்பு ஆகியன �ற்றிய கசையதிகலைப் 
�ரப்புஙகள. இலைஞரகலை ஒன்றுதிரடடி 
அவரகலை சுயரோஜயத்தின் உணலமயோன 
வீரரகைோக உருமோற்றுஙகள.” என்று 
கோந்தியடிகள கோஙகிரசைோருககு அறிவுறுத்தினோர. 
கோஙகிரஸ் உறுப்பினரகள கதர உடுப்�லத 
அவர கட்டோயமோககினோர. அகிை இந்திய 
கநசைவோைர அலமப்பு உருவோககப்�ட்டது. இந்தக 
குறிகபகோளகலை அல்டயோமல் சுயரோஜஜியத்லத 
அல்டய முடியோது என்று கோந்தியடிகள உறுதியோக 
நம்பினோர. 

கிைோ�த் இயககம், ஒத்துலையோலம இயககம் 
ஆகியவற்றின் ப�ோது, இந்துககள மற்றும் 
முஸ்லிம்களின் ஒத்துலைப்பு இருந்தப�ோதிலும் அந்த 
ஒற்றுலம விரிசைைல்டயக கூடியதோகபவ இருந்தது.  
1920களின் கோைம் இந்துகள மற்றும் முஸ்லிம்கள 
இல்டபய கதோ்டரச்சியோன வகுப்பு பமோதல்கலை 
கண்ட கோைகட்டமோகபவ இருந்தது. இந்து மகோசைல� 
�ணடித மதன் பமோகன் மோைவியோ தலைலமயிலும், 
முஸ்லிம் லீக அலி சைபகோதரரகள தலைலமயிலும் 
பிர�ைம் அல்டந்து ககோணடிருந்தன. 

வகுப்புவோத அரசியலில் ஈடு�ட்ட இந்துககள 
மற்றும் முஸ்லிம்களின் இதயஙகலை ஈரககும் 
வலகயில் கோந்தியடிகள 1924இல் 21 நோள 
உணைோவிரதத்லத பமற்ககோண்டோர.

இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுலமயின் மூைமோக 
மடடுபம சுயரோஜயம் சைோத்தியப்�டும் என்று 
அப்ப�ோலதககு நம்பிய முகம்மது அலி ஜின்னோவும் 
கோந்தியடிகளும் பமற்ககோண்ட தீவிரமுயற்சிகள 
வகுப்புவோத கைவரஙகலை அடிபயோடு அழிககத் 
தவறிவிட்டன.

(ஈ) வெமன் குழு பு்ற்ககணிப்பு
1927 நவம்�ர 8ஆம் நோள இந்திய அரசியல் 

சைோசைன சீரதிருத்தஙகளுககோன இந்திய சைட்டபூரவ 
ஆலையத்லத (Indian Statutory Commission) 
நியமிப்�தோக ஆஙகிபைய அரசு அறிவித்தது. சைர 
ஜோன் லசைமன் தலைலமயிைோன இந்தக குழுவில் 
ஏழு உறுப்பினரகள இ்டம்க�ற்ைனர. இது ‘லசைமன் 
குழு’ என்பை அலைககப்�ட்டது. இந்தியரகள எவரும் 
இ்டம்க�ைோமல் அலனவரும் கவளலையரகைோக 
இந்தக குழுவில் இ்டம்க�ற்ைனர. இந்தியர ஒருவர 
கூ்ட உறுப்பினரோக இல்ைோத கோரைத்தோல் 
இந்தியரகள ஆத்திரமும் அவமோனமும் அல்டந்தனர. 
தஙகள அரசியல் சைோசைனத்லத நிரையிகக 
தஙகளுககு உரிலம இல்ைோத நிலைகணடு 
ககோதித்தனர. கோஙகிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் 
லீக உளளிட்ட அலனத்து இந்திய பிரிவுகளும் 

இந்த லசைமன் குழுவிலனப் புைககணிப்�து என 
முடிவு கசையதன. இந்தக குழு கசைன்ை இ்டஙகளில் 
எல்ைோம் ஆரப்�ோட்டஙகளும், கருப்புகககோடி 
ஏந்திய�டி ‘லசைமபன திரும்பிப் ப�ோ’ எனும் 
முைககஙகளும் இ்டம்க�ற்ைன. ப�ோரோட்டககோரரகள 
கோவல்துலையினரோல் ககோடூரமோக தோககப்�ட்டனர. 
அவவோறு ந்டந்த ஒரு கடுலமயோன தோககுதலில் 
ைோைோ ைஜ�த் ரோய மிக பமோசைமோக கோயமல்டந்து 
பின்னர சிை நோடகளில் உயிரிைந்தோர.

‘வெமத் திரும்பிப் தபா’ ஆர்ப்பாட்டம்
(உ) தநரு அறி்கவக

இந்தியோவில் இருந்த �ல்பவறு அரசியல் 
கடசிகலை லசைமன் குழு புைககணிப்பு 
ஒன்றிலைத்தது. லசைமன் குழு முன்கமோழிவுகளுககு 
மோற்ைோக இந்தியோவுககு அரசியல் சைோசைனம் 
உருவோககுவலத குறிகபகோைோகக ககோணடு 
1928இல் அலனத்துக கடசி மோநோடு நல்டக�ற்ைது. 
இந்த ககோளலககளின் அடிப்�ல்டயில் அரசியல் 
சைோசைன வலரவுககோக திட்டம் வகுகக பமோதிைோல் 
பநரு தலைலமயிைோன கமிடடி அலமககப்�ட்டது. 
அந்தக கமிடடியின் அறிகலக  ‘பநரு அறிகலக’ என்று 
அலைககப்�ட்டது. அதில் �ரிந்துலர கசையயப்�ட்டலவ:
�	இந்தியோவுககு தன்னோடசிப் �குதி என்ை 

க்டோமினியன் தகுதி.
�	மத்திய சைட்டப் ப�ரலவ மற்றும் மோகோை சைட்டப் 

ப�ரலவகளுககு கூடடு மற்றும் கைலவயோன 
வோககோைர கதோகுதிகளு்டன் பதரதல் 
நல்டக�றுவது.

�	மத்திய சைட்டப் ப�ரலவ மற்றும் முஸ்லிம்கள 
சிறு�ோன்லமயினரோக உளை மோகோை சைட்ட 
ப�ரலவகளில் முஸ்லிம்களுககு இ்டஒதுககீடு 
அபதப�ோல் இந்துககளுககு அவரகள 
சிறு�ோன்லமயினரோக உளை வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைத்தில் இ்டஒதுககீடு.

�	க�ோது வோககளிப்பு முலையும் அடிப்�ல்ட 
உரிலமகளும் வைஙகப்�டுவது.

மத்திய சைட்டப்ப�ரலவயில் இ்டஒதுககீடு 
வைஙகுவது குறித்து ஜின்னோ சைட்டத்திருத்தத்லதக 
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ககோணடு வந்தோர. மூன்றில் 
ஒரு�ஙகு இ்டஙகள 
முஸ்லிம்களுககு ஒதுககப்�்ட 
பவணடும் என்று அவர 
பகோரினோர. அவலர ஆதரித்த 
பதஜ �ஹதூர சைோப்ரூ இது 
க�ரும் மோற்ைத்லதத் தரோது 
என்று பவணடினோர. எனினும், 
அலனத்துக கடசி மோநோடடில் இலவ அலனத்தும் 
பதோல்வி கண்டன. பின்னர, ஜின்னோவின் 14 
அம்சைஙகள என்று அலைககப்�ட்ட தீரமோனத்லத 
அவர முன்கமோழிந்தோர. எனினும் அதுவும் 
நிரோகரிககப்�ட்டது. இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுலமயின் 
தூதரோக �ோரோட்டப்�ட்ட ஜின்னோ பின்னர தனது 
நிலைப்�ோடல்ட மோற்றிகககோணடு முஸ்லிம்களுககு 
தனிநோடு என வலியுறுத்த ஆரம்பித்தோர.

 8.4  முழுவமயா  ்சுயராஜ்ஜியத்து்ககா் 
தபாராட்டம் மற்றும் ெட்டமறுப்பு 
இய்ககத் கோ்ட்ககம்

இதனில்டபய க்டோமினியன் எனப்�டும் 
தன்னோடசிப் �குதி தகுதி குறித்து திருப்தி அல்டயோத 
கோஙகிரசைோர சிைர, முழுலமயோன சுதந்திரம் 
பவணடி பகோரிகலக லவத்தனர. 1929இல் டிசைம்�ர 
மோதம் ைோகூரில் ஜவகரைோல் பநரு தலைலமயில் 
கோஙகிரஸ் அமரவு ந்டந்தது. அதில் முழுலமயோன 
சுதந்திரம் என்�து இைககோக அறிவிககப்�ட்டது. 
வட்டபமலசை மோநோடல்ட புைககணிப்�து என்று 
முடிவு கசையயப்�ட்டது்டன், சைட்டமறுப்பு இயககத்லத 
கதோ்டஙகவும் முடிவு கசையயப்�ட்டது. 1930 ஜனவரி 
26ஆம் நோள சுதந்திரத் திருநோைோக அறிவிககப்�டடு 
வரிககோ்டோ இயககம் உளளிட்ட சைட்டமறுப்பு 
இயககம் மூைமோகவும் வன்முலையற்ை முலையில் 
முழுலமயோன சுதந்திரத்லத அல்டவது குறித்தும் 
நோடு முழுவதும் உறுதிகமோழி ஏற்கப்�ட்டது. இந்த 
இயககத்லதத் கதோ்டஙக இந்திய பதசிய கோஙகிரஸ் 
கோந்தியடிகளுககு அஙகீகோரம் அளித்தது.

(அ) உப்பு ெத்தியாகிரகம்
1930 ஜனவரி 31ஆம் நோளுககுள நிலைபவற்ை 

பவணடும் என்ை கோைகககடுவு்டன் அரசைப்பிரதிநிதி 
(லவசிரோய) இரவின் பிரபுவி்டம் பகோரிகலககள 
அ்டஙகிய மனு ககோடுககப்�ட்டது. அலவ 
கீழ்ககண்டலவயோகும்: 
�	ரோணுவம் மற்றும் ஆடசிப்�ணி 

பசைலவகளுககோன கசைைவுகலை 50 சைதவிகிதம் 
வலர குலைப்�து. 

�	முழுலமயோன புைககணிப்ல� அறிமுகம் 
கசையவது.

�	அலனத்து அரசியல் லகதிகலையும் விடுதலை 
கசையவது.

�	நிைவருவோலய 50 சைதவிகிதமோக குலைப்�து. 
�	உப்பு வரிலய ரத்துகசையவது.

காந்தியடிகளின் ேணடி யாத்திவர

பகோரிகலக மனுவுககு அரசைப்பிரதிநிதி �தில் 
கதரிவிககோத நிலையில் கோந்தியடிகள சைட்டமறுப்பு 
இயககத்லத கதோ்டஙகினோர. உப்பு மீதோன 
வரிலய ரத்துகசையய பவணடும் என்ை பகோரிகலக 
ஒரு அறிவுபூரவமோன முடிவோகும். சைமூகத்தின் 
ஒவகவோரு பிரிவினலரயும் �ோதிககும் விஷயமோக 
உப்பு இருந்தது. க�ணகள உட�்ட அலனத்துப் 
பிரிவு மககளும் �ஙபகற்று சைட்டமறுப்பு இயககத்லத 
ஒரு மககள இயககமோக மோற்றினர. கோந்தியடிகள 
1930 மோரச் மோதம் 12ஆம் நோள 78 ப�ரகளு்டன் 
சை�ரமதி ஆசிரமத்திலிருந்து தனது புகழ்க�ற்ை 
தணடி யோத்திலரலயத் கதோ்டஙகினோர. இந்த 
யோத்திலரயில் நூற்றுககைககோபனோர பசைரச்பசைர 
அது நீணடுககோணப்ட ப�ோனது. கோந்தியடிகள 
தனது 61 ஆவது வயதில் 24 நோடகளில் 241 லமல் 
கதோலைவு யோத்திலரயோக ந்டந்து கசைன்று 1930 
ஏப்ரல் 5ஆம் நோள மோலை தணடி க்டற்கலரலய 
அல்டந்தோர. அடுத்த நோள கோலை ஒரு லகப்பிடி 
உப்ல�க லகயில் எடுத்து உப்புச்சைட்டத்லத 
மீறினோர. 

மாகாணஙகளில் உப்பு ெத்தியாகிரகம்

ராஜாஜியின் தைோரணயம் ெத்தியாகிரகம் 
தமிழ்நோடடில் திருச்சிரோப்�ளளியில் இருந்து 

பவதோரணயம் வலர இபதப�ோன்ை ஒரு 
யோத்திலரலய சி. ரோஜோஜி பமற்ககோண்டோர. 
பகரைோ, ஆந்திரோ மற்றும் வஙகோைத்திலும் உப்பு 
சைத்தியோகிரக யோத்திலர ந்டந்தன. வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைத்தில் கோன் அப்துல் கஃ�ோரகோன் 

ஜின்்ா
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என்�வர இந்த இயககத்திற்குத் தலைலம ஏற்ைோர. 
கசைஞசைடல்டகள என்ைலைககப்�ட்ட  ‘குல்ட கிடமடகர’ 
இயககத்லத அவர ந்டத்தினோர. இந்த இயககத்லத 
அரசு இரும்புககரம் ககோணடு ஒடுககியதில் �ைர 
�ோதிப்�ல்டந்தனர. ஆயுதம் ஏந்தோத சைத்தியோகிரகிகள 
மீது தோககுதல் ந்டத்த கடவோலி �ல்டயணியின் 
வீரரகள மறுத்துவிட்டனர. 

கோந்தியடிகள நளளிரவில் லகது 
கசையயப்�டடு எரவோ்டோ சிலையில் அல்டககப்�ட்டோர. 
ஜவகரைோல் பநரு, கோன் அப்துல் கஃ�ோர 
கோன் மற்றும் இதர தலைவரகள விலரவோக 
லகதோனோரகள. அந்நிய துணிகள புைககணிப்பு, 
மதுககல்டகள முன் ஆரப்�ோட்டஙகள, வரி 
ககோ்டோ இயககம், வனச்சைட்டஙகலை பின்�ற்ை 
மறுப்�து ஆகியன உளளிட்ட �ை ஆரப்�ோட்ட 
வடிவஙகள பின்�ற்ைப்�ட்டன. க�ணகள, 
விவசைோயிகள, �ைஙகுடியினர, மோைவரகள மற்றும் 
குைந்லதகளும் என சைமூகத்தின் அலனத்து 
பிரிவு மககளும் நோடு தழுவிய ப�ோரோட்டத்தில் 
�ஙபகற்ைனர. இந்தியோ சைந்தித்த மககள 
இயககஙகளிபைபய இது மிகப் க�ரியது. 90,000 
ககும் பமற்�டப்டோர லகதோனோரகள.

(ஆ) ைட்டதமவெ மாநாடு
இந்த இயககத்தின் மத்தியில் 1930ஆம் ஆணடு 

நவம்�ர மோதம் ைண்டனில் முதைோவது வட்ட 
பமலசை மோநோடு ந்டந்தது. பிரிடடிஷ பிரதமர ரோம்பசை 
கமகக்டோனோல்டு மோகோை சுயோடசியு்டன் கூடிய 
மத்திய அரசு �ற்றிய பயோசைலனலய அறிவித்தோர. 
சிறு�ோன்லமயினருககு தனித்கதோகுதிகள வைஙகுவது 
குறித்த பிரச்சைலனயில் சிககல் நீடித்தது. கோஙகிரசின் 
தலைவரகள சிலைகளில் அல்டககப்�டடிருந்ததோல் 
இந்த வட்டபமலசை மோநோடடில் கோஙகிரஸ் கடசி கைந்து 
ககோளைவில்லை. இந்தப் பிரச்சைலன குறித்து எந்தவித 
முடிவும் எட்டப்�்டோமபைபய மோநோடு நிலைவல்டந்தது. 
கோஙகிரஸ் �ஙபகற்பின்றி விவோதஙகள ந்டத்துவதோல் 
எந்தகவோரு �யனும் இல்லை என்�து கதளிவோனது. 
நி�ந்தலனயின்றி கோந்தியடிகள விடுதலை 
கசையயப்�ட்டோர. 

(இ) காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்ேம்
கோந்தியடிகளு்டன் அரசைப்பிரதிநிதி இரவின் 

பிரபு ப�ச்சுவோரத்லதகலை ந்டத்தியலதயடுத்து 
1931 மோரச் 5ஆம் நோள கோந்தி-இரவின் ஒப்�ந்தம் 
ஏற்�ட்டது. வன்முலையில் ஈடு�்டோத அலனத்து 
அரசியல் லகதிகலையும் உ்டனடியோக விடுதலை 
கசையவது, லகப்�ற்ைப்�ட்ட நிைத்லதத் திரும்�த் 

ஆஙகிபையரகள 1865ஆம் 
ஆணடு முதைோவது வனச்சைட்டத்லத 
நிலைபவற்றினோரகள. சுளளி எடுப்�து, 
கோல்நல்டத் தீவனம் மற்றும் பதன், விலதகள, 
மருத்துவ மூலிலககள, ககோடல்டகள ஆகிய சிறிய 
அைவிைோன வன உற்�த்திப் க�ோருடகலையும் 
வனப்�குதிகளில் இருந்து பசைகரிகக இந்தச் 
சைட்டம் வனத்தில் வோழ்பவோருககு தல்டவிதித்தது. 
1878ஆம் ஆணடின் இந்திய வனஙகள சைட்டத்தின் 
�டி வனஙகளின் உரிலம அரசி்டம் இருந்தது. 
நன்கசைய மற்றும் தரிசு நிைஙகளும் வனஙகைோக 
கருதப்�ட்டன. �ைஙகுடியினர �யன்�டுத்திய 
சுைற்சி முலை விவசைோயம் தல்டகசையயப்�ட்டது. 
உளளூர மககளின் கடடுப்�ோடடில் இருந்து 
வனப்�குதிகலை தளளி லவப்�தற்கு 
�ோதிககப்�ட்ட ஆதிவோசிகளும் பதசியவோதிகளும் 
கடும் எதிரப்பு கதரிவித்தனர. 

�ைஙகுடியினர ந்டத்திய கதோ்டர 
ஆரப்�ோட்டஙகளுககு மிக முககிய 
ஆதோரமோக ரோம்�ோவில் அல்லூரி சீதோரோம 
ரோஜு தலைலமயிைோன ஆரப்�ோட்டத்லதக 
குறிப்பி்டைோம். கிைககு கதோ்டரச்சி 
மலைப்�குதிகளில் இருந்த (விசைோகப்�டடினம் 
மற்றும் பகோதோவரி மோவட்டஙகலைச் பசைரந்த) 
ஆதிவோசி �குதிகலை தனது இல்ைமோக 
கருதிய அவர அஙகிருந்து ஆதிவோசிகளுககோக 
உலைத்தோர. அல்லூரி சீதோரோம ரோஜு 
அவரகைோல் ஒருஙகிலைககப்�ட்ட 
ஆதிவோசிகள கடுலமயோன வறுலமயில் 
வோடினோரகள. மோன்யம் (என்ைலைககப்�ட்ட 
வனப்�குதியில்) கோவல்துலை, வனத்துலை 
மற்றும் வருவோய துலை அதிகோரிகைோல் 
அவரகள துன்புறுத்தப்�ட்டனர. ரோம்�ோ �குதி 
ஆதிவோசிகளின் நைன் கோப்�தற்கோக ஊைல் 
அதிகோரிகளு்டன் அல்லூரி சீதோரோம ரோஜு 
ப�ோரோடியதோல் அவரது உயிலரக குறிலவத்து 
ஆஙகிபைய அரசு ந்டவடிகலக எடுககத் 
கதோ்டஙகியது. ரோம்�ோ ஆதிவோசிகளின் 
கிைரச்சிலய அ்டககுவதற்கோக (1922-24) 
மை�ோர கோவல்துலையின் சிைப்புககுழு அனுப்பி 
லவககப்�ட்டது. வனவோசிகளின் நைனுககோகப் 
ப�ோரோடிய அல்லூரி சீதோரோம ரோஜு தியோகி ஆனோர. காந்தியடிகள                     இர்வின்
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தருவது, �தவி விைகிய அரசு ஊழியரகள 
விஷயத்தில் நீககுப�ோககோக ந்டந்துககோளவது 
ஆகிய பகோரிகலககலை ஆஙகிபைய அரசு 
ஏற்றுகககோண்டது. க்டபைோர கிரோமஙகலைச் 
பசைரந்த மககள தஙகள �யன்�ோடடுககோக உப்புக 
கோயச்சைவும் வன்முலை இல்ைோமல் ஆரப்�ோட்டஙகள 
கசையயவும் இந்த ஒப்�ந்தம் வலககசையதது. சைட்டமறுப்பு 
இயககத்லத ரத்து கசையதுவிடடு இரண்டோவது 
வட்டபமலசை மோநோடடில் கைந்துககோளை 
கோஙகிரஸ் கடசி ஒப்புகககோண்டது. 1931 கசைப்்டம்�ர 
7ஆம் நோள ந்டந்த இரண்டோவது வட்டபமலசை 
மோநோடடில் கோந்தியடிகள கைந்துககோண்டோர. 
சிறு�ோன்லமயினருககு தனித்கதோகுதிகள 
வைஙகுவலத கோந்தியடிகள ஏற்கவில்லை. இதன் 
விலைவோக, இரண்டோவது வட்டபமலசை மோநோடு 
எந்தவித முடிவும் எட்டப்�்டோமல் முடிவல்டந்தது. 

இரண்டாம் ைட்டதமவெ மாநாடு
(ஈ) ெட்டமறுப்பு இய்ககத்திற்கு புத்துயிரூட்டல்

இந்தியோ திரும்பிய பிைகு கோந்தியடிகள சைட்டமறுப்பு 
இயககத்திற்கு மீணடும் புத்துயிரூடடினோர. இந்தமுலை 
அரசு எதிரப்ல� சைமோளிகக ஆயத்தமோக இருந்தது. 
�ல்டத்துலைச் சைட்டம் அமல்�டுத்தப்�டடு 1932 ஜனவரி 
4ஆம் நோள கோந்தியடிகள லகது கசையயப்�ட்டோர. 
விலரவில் அலனத்து கோஙகிரஸ் தலைவரகளும் 
லகது கசையயப்�ட்டனர. ஆரப்�ோட்டஙகள மற்றும் 
மறியல் கசையத மககள �ல்டககோணடு அ்டககப்�ட்டனர. 
நோன்கு மோத கோைத்துககுள சுமோர 80,000 மககள 
லகது கசையயப்�ட்டனர. பதசியவோத ஊ்டகம் 
முழுலமயோக மூ்டப்�ட்டது. அரசின் அ்டககுமுலை 
ந்டவடிகலககலையும் மீறி இந்த இயககம் 1934 ஏப்ரல் 
மோதம் வலர நீடித்தது என்�லத இஙகு குறிப்பிடப்ட 
ஆகபவணடும். 

இதனில்டபய, 1932ஆம் ஆணடு நவம்�ர 
17ஆம் நோள முதல் டிசைம்�ர 24ஆம் நோள வலர 
மூன்ைோவது வட்டபமலசை மோநோடு ந்டத்தப்�ட்டது. 
சைட்டமறுப்பு இயககத்திற்கு புத்துயிரூடடியதோல் 
கோஙகிரஸ் கடசி இந்த மோநோடடில் �ஙபகற்கவில்லை. 

ெட்டமறுப்பு இய்ககத்து்ககு அவைப்பு

(உ)  ைகுப்புைாரி ஒது்ககீடு மற்றும் பூ்ா 
ஒப்பந்ேம்
1932 ஆகஸ்டு 16ஆம் நோள வகுப்புவோரி 

ஒதுககீடல்ட ரோம்பசை கமகக்டோனோல்டு 
அறிவித்தோர. முஸ்லிம்கள, சீககியரகள, இந்திய 
கிறித்தவரகள, ஆஙகிபைோ இந்தியரகள மற்றும் 
க�ணகள மற்றும்  ‘ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினர’ என 
சிறு�ோன்லமயினருககு தனித்கதோகுதிகலை 
இது வைஙகியது. ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினலர 
சிறு�ோன்லமயினர �டடியலில் பசைரப்�லத 
கோந்தியடிகள வலுவோக எதிரத்தோர. இது இந்துககள 
இல்டபய பிைலவ ஏற்�டுத்துவபதோடு, இந்துககலை 
வி்ட ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினர தனித்து அல்டயோைம் 
கோைப்�டுவதோல் தீண்டோலமககு எதிரோன 
பிரச்சைோரத்லத அரத்தமில்ைோதது ஆககிவிடும் என்று 
கோந்தியடிகள வோதிட்டோர. எனினும் கதோகுதிகள 
ஒதுககீடல்ட அவர ஆதரித்தோர. ஒடுககப்�ட்ட 
மககளின் தலைவரோகிய B.R. அம்ப�த்கர, தமது 
கருத்துப்�டி தனித்கதோகுதிகள ஒடுககப்�ட்ட 
மககளுககு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் 
அதிகோரத்லத வைஙகும் என்று வோதிட்டோர. 1932 
கசைப்்டம்�ர 20ஆம் நோள கோந்தியடிகள ஒடுககப்�ட்ட 
மககளுககு தனித்கதோகுதிகள ஒதுககீடடிற்கு 
எதிரோக சைோகும்வலர உணைோவிரதம் இருககும் 
ப�ோரோட்டத்லத கதோ்டஙகினோர. மதன் பமோகன் 
மோைவியோ, ரோபஜந்திர பிரசைோத் மற்றும் �ை 
தலைவரகள B.R. அம்ப�த்கர மற்றும் M.C. ரோஜோ 
மற்றும் இதர ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினரின் 
தலைவரகளு்டன் ப�ச்சுவோரத்லதகள 
ந்டத்தினர. தீவிரப் ப�ச்சுவோரத்லதகளுககுப் 
பிைகு கோந்தியடிகள மற்றும் அம்ப�த்கர இல்டபய 
ஒப்�ந்தம் ஒன்று எட்டப்�ட்டது.  இதுபவ பூனோ 
ஒப்�ந்தம் என்று அலைககப்�ட்டது. 

அேன் மு்ககிய விதிமுவ்றகள:
�	தனித்கதோகுதிகள �ற்றிய ககோளலககள 

லகவி்டப்�ட்டன. மோைோக, ஒடுககப்�ட்ட 
வகுப்பு மககளுககு இ்டஒதுககீடு வைஙகும் 
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கூடடுத்கதோகுதிகள �ற்றிய பயோசைலன 
ஏற்கப்�ட்டது. 

�	ஒடுககப்�ட்ட வகுப்பினருககோன இ்டஙகள 71 
லிருந்து 148 ஆக அதிகரிககப்�ட்டது. மத்திய 
சைட்டப் ப�ரலவயில் 18 சைதவிகித இ்டஙகள 
ஒதுககப்�ட்டன.

(ஊ) தீண்டாவம்ககு எதிரா் பிரச்ொரம்
அடுத்த சிை ஆணடுகள 

தீண்டோலமலய ஒழிப்�தற்கு 
கோந்தியடிகள கசைைவிட்டோர. 
அம்ப�த்கர உ்டனோன 
அவரது கதோ்டரபுகள 
சைோதி அலமப்புகள 
�ற்றிய கோந்தியடிகளின் 
க ரு த் து க க ளி ல் 
க�ரிய தோககத்லத 
ஏற்�டுத்தியது. அவர தமது 
இருப்பி்டத்லத வோரதோவில் 
இருந்த சைத்தியோகிரக 
ஆசிரமத்துககு மோற்றினோர. 
அரிஜனரகளுககோன �யைம் என்ை நோடுதழுவிய 
�யைத்லத கோந்தியடிகள பமற்ககோண்டோர. 
அரிஜனர பசைலவ சைஙகத்லத அலமத்து சைமூகத்தில் 
உளை �ோர�டசைஙகலை முழுலமயோக அவர 
அகற்றுவதற்குப் �ணியோற்ைத் கதோ்டஙகினோர. 
கல்வி, சுத்தம் மற்றும் சுகோதோரம் ஆகியவற்லை 
பமம்�டுத்தவும் ஒடுககப்�ட்ட மககளில்டபய 
மதுப் �ைககத்லத லகவி்டவும் அவர 
�ணியோற்றினோர. இதற்கோக 1933இல் இரணடு 
உணைோவிரதஙகலை பமற்ககோண்டோர. பகோயில் 
நுலைவுப் ப�ோரோட்டம் என்�து இந்தப்பிரச்சைோரத்தின் 
முககியமோன �குதியோகும். 1933 ஜனவரி 8ஆம் நோள 
‘பகோவில் நுலைவு நோள’ என அனுசைரிககப்�ட்டது.  
அவரது பிரச்சைோரம் ஆச்சைோரமோன இந்துககளின் 
பகோ�த்லத ஈடடியது அவரது வோழ்கலகலயக 
குறிலவத்து உணலமலய மூடிமலைகக 
உயரவகுப்பு இந்துககள முயற்சி பமற்ககோண்டனர. 
ஆனோல் அவரது இயககத்லத இந்த ந்டவடிகலககள 
�ோதிககவில்லை. ஒடுககப்�ட்ட மககள மற்றும் 
�ைஙகுடியினர இல்டபயயோன அவரது �ணிகள 
பதசியவோதகமன்ை கசையதிலய அடிமட்ட நிலைககு 
ககோணடு கசைன்ைது. 

  8.5    ெமேர்மைாே (தொஷியலிஸ்ட) 
இய்ககஙகளின் கோ்ட்ககஙகள

1917ஆம் ஆணடின் ரஷயப் புரடசியோல் 
ஈரககப்�ட்ட இந்திய க�ோதுவுல்டலம 
(கம்யூனிஸ்டு) கடசி (CPI), 1920 அகப்டோ�ர 

்டா்க்டர் 
B.R. அம்தபத்கர்

M.N. ராய்

மோதம் உஸ்க�கிஸ்தோனின் 
தோஷகணடில் நிறுவப்�ட்டது. 
M.N. ரோய, அ�ோனி முகரஜி, M.P.T. 
ஆச்சைோரயோ ஆகிபயோர அதன் 
நிறுவன உறுப்பினரகைோவர. 
1920களில் அடுத்தடுத்து 
வைககுகலைத் கதோடுத்து 
கம்யூனிசை இயககத்லத 
அ்டககுவதற்கு இந்தியோவில் 
இருந்த ஆஙகிபைய அரசு �ல்பவறு முயற்சிகலை 
பமற்ககோண்டது. பமலும் கம்யூனிசைம் கதோ்டர�ோன 
அச்சுறுத்தலை அ்டககும் மற்கைோரு முயற்சியோக 
M.N. ரோய, S.A. ்டோஙபக, முசைோஃ�ர அஹமது, 
M. சிஙகோரபவைர ஆகிய தலைவரகள லகது 
கசையயப்�ட்டபதோடு, 1924ஆம் ஆணடின் கோன்பூர 
சைதித்திட்ட வைககிலும் விசைோரிககப்�ட்டனர.  
“இந்தியோலவ பிரிட்டனின் அரசைோடசியில் இருந்து 
முழுலமயோகப் பிரித்து இந்தியோவின் மீதோன தனது 
இலையோணலமலய பிரிடடிஷ மன்னர லகவி்டச் 
கசையயும்” �ணிகளில் ஈடு�ட்டதோக கம்யூனிசைத் 
தலைவரகள மீது குற்ைம் சைோட்டப்�டடிருந்தது. 

(அ)  கபாதுவுவ்டவம (கம்யூனிெ) கடசி 
நிறுைப்படுேல்
தஙகள கருத்துககலை �ரப்�வும், ‘இந்தியோவில் 

ஆஙகிபைய ஆடசியின் உணலமயோன முகத்லத’ 
எடுத்துககோட்டவும் க�ோதுவுல்டலமவோதிகள  
இதலன ஒரு பமல்டயோகப் �யன்�டுத்திக 
ககோண்டனர. ஒரு கடசிலய ஆரம்பிககும் 
முயற்சியோக 1925ஆம் ஆணடு கோன்பூரில் அகிை 
இந்திய க�ோதுவுல்டலம மோநோடு ந்டந்தது. அதில் 
சிஙகோரபவைர தலைலம உலரயோற்றினோர. 
இந்திய மணணில் இந்திய க�ோதுவுல்டலம 
கடசிலய ஆரம்பிகக அது வழியலமத்தது.  
‘கதோழிைோைரகள மற்றும் விவசைோயிகளின்’ 
அலமப்புகலை இந்தியோவின் �ை�குதிகளில் 
க�ோதுவுல்டலமவோதிகள உருவோககினோரகள. 
1920களில் �ல்பவறு ப�ோரோட்டஙகள ந்டத்தப்�ட்டன. 
அவரகைது �ல்பவறு முயற்சிகளின் �ைனோக ‘அகிை 
இந்திய கதோழிைோைரகள மற்றும் விவசைோயிகள 
கடசி’ 1928ஆம் ஆணடு 
நிறுவப்�ட்டது. 1929 ஆம் 
ஆணடு மீரட சைதித்திட்ட வைககு 
கோரைமோக இந்த திலசையில் 
முன்பனற்ைம் தல்டப்�ட்டது. 
முசைோஃ�ர அஹமது, 
S.A. ்டோஙபக, S.V. கோடப்ட, 
்ட ோ க ்ட ர . G .  அ தி க ோ ரி , 
P.C. பஜோஷி, S.S. மிரோஜகர, 
கஷௌகத் உஸ்மோனி, பிலிப் S.A. ்டாஙதக
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ஸ்டிரோட மற்றும் இதர இரு�த்துமூன்று ந�ரகள 
ரயில்பவ துலையில் பவலைநிறுத்தம் கசையததற்கோக 
லகது கசையயப்�ட்டனர. இந்தியோவில் ஆஙகிபைய 
அரலசைக கவிழ்கக சைதித்திட்டம் தீடடியதோக அவரகள 
மீது குற்ைம் சைோட்டப்�ட்டது.

(ஆ) புரடசிகர ந்டைடி்கவககள
ஒத்துலையோலம இயககத்லத கோந்தியடிகள 

திடீகரன திரும்�ப்க�ற்ைதோல் குைப்�மல்டந்த 
இலைஞரகள வன்முலைலயக லகயில் எடுத்தனர. 
கோைனி ஆடசிலய ஆயுதககிைரச்சி மூைம் அகற்றும் 
பநோககில் 1924இல் இந்துஸ்தோன் குடியரசு ரோணுவம் 
(HRA) கோன்பூரில் உருவோககப்�ட்டது. 1925ஆம் 
ஆணடு ரோம்பிரசைோத் பிஸ்மில், அஷஃ�ோகுல்ைோ கோன் 
மற்றும் �ைர ைகபனோ அருபக கோபகோரி என்ை 
கிரோமத்தில் அரசுப்�ைத்லத ககோணடுச்கசைன்ை ஒரு 
ரயில்வணடிலய நிறுத்திக ககோளலையடித்தனர. 
அவரகள கோபகோரி சைதி வைககில் லகது கசையயப்�டடு 
விசைோரிககப்�ட்டனர. அவரகளில் நோன்கு 
ப�ருககு மரைதண்டலனயும் மற்ைவரகளுககு 
சிலைத்தண்டலனயும் விதிககப்�ட்டன. 

     பகத்சிங          ராஜகுரு         சு்கதேவ்

�ஞசைோபில் �கத்சிங, சுகபதவ, மற்றும் 
அவரகைது பதோைரகள இந்துஸ்தோன் குடியரசு 
ரோணுவத்லத மீணடும் அலமத்தனர. 
க�ோதுவுல்டலம கருத்துககைோல் ஈரககப்�டடு அந்த 
அலமப்புககு இந்துஸ்தோன் சைமதரமவோத குடியரசு 
அலமப்பு என்று 1928இல் க�யர மோற்ைம் கசையதனர. 
ைோைோ ைஜ�தி ரோயின் உயிரிைப்புககுக கோரைமோன 
தடியடிலய ந்டத்திய ஆஙகிபைய கோவல்துலை 
அதிகோரி சைோண்டரஸ் �டுககோலை கசையயப்�ட்டோர. 
1929இல் மத்திய சைட்டப் ப�ரலவயில் புலகககுணடு 
ஒன்லை �கத்சிஙகும் B.K. தத்தும் வீசினோரகள. 
எவலரயும் கோயப்�டுத்தும் பநோககில் அந்தகுணடு 
எறியப்�்டவில்லை. துணடுப்பிரசுரஙகலை 
வீசிஎறிந்த அவரகள “இன்குைோப் ஜிந்தோ�ோத்” 
“�ோட்டோளி வரககம் வோழ்க” ஆகிய முைககஙகலை 
எழுப்பினோரகள. 

ரோஜகுருவும் �கத்சிஙகும் லகது கசையயப்�டடு 
மரைதண்டலன விதிககப்�ட்டது. �கத்சிஙகின் 
அசைோத்தியமோன துணிச்சைல் இந்தியோ முழுவதும் 
வோழ்ந்த இலைஞரகளின் கவனத்லத ஈரத்தலத 

அடுத்து அவர இந்தியோ முழுவதும் பிர�ைம் 
அல்டந்தோர. கோந்தி-இரவின் ப�ச்சுககளின் ப�ோது 
�கத்சிங மற்றும் ரோஜகுருவின் வைகலகயும் பசைரகக 
பவணடும் என்று விரிவோன பகோரிகலக எழுந்தது. 
மரைதண்டலனலயக குலைகக அரசைப்பிரதிநிதி 
மறுத்து விட்டோர. 

1930 ஏப்ரலில் சிட்டகோங 
ஆயுதககி்டஙகு மீதோன 
தோககுதல் சூரயோ கசைன் மற்றும் 
அவரது நண�ரகைோல் 
ப ம ற் க க ோ ள ை ப் � ட ்ட து . 
சிட்டகோஙகில் இருந்த ஆயுதக 
கி்டஙகுகலைக லகப்�ற்றிய 
அவரகள அஙகு புரடசிகர 
அரலசை நிறுவினோரகள. 
அரசு நிறுவனஙகலைக குறிலவத்து அடுத்த 
மூன்று ஆணடுகளுககு அவரகள தோககுதல்கலை 
ந்டத்தினோரகள. 1933ஆம் ஆணடு லகது 
கசையயப்�ட்ட சூரயோ கசைன் ஓரோணடுககுப் பிைகு 
தூககிலி்டப்�ட்டோர. 

(இ) 1930களில் இ்டதுொரி இய்ககஙகள
உைகம் முழுவதும் நிைவிய க�ோருைோதோர 

மந்தநிலை உருவோககிய க�ோருைோதோர 
கநருககடிகலை அடுத்து, 1930களில் இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம கடசி வலுப்க�ற்ைது. பிரிட்டனில் 
இருந்த மந்தநிலை அதன்கீழ் இருந்த கோைனிகளிலும் 
�ோதிப்புககலை ஏற்�டுத்தியது. இந்த க�ோருைோதோர 
வீழ்ச்சியின் விலைவோக வரத்தக ைோ�ஙகளிலும் 
பவைோண க�ோருடகளின் விலைகளிலும் சைரிவு 
ஏற்�ட்டன. ஏற்கனபவ சைரிந்திருந்த பவைோண 
க�ோருடகளின் ஐம்�து சைதவிகித விலை வீழ்ச்சி 
கோரைமோக கட்டோயமோக கசையயப்�ட்ட அரசின் 
நிைவருவோய வசூல் இரும்டஙகோக அதிகரித்தது. 
புைககத்தில் இருந்த �ைம் திரும்�க�ைப்�டுவது, 
வைரச்சிப் �ணிகளுககோன �ணியோைரகள 
எணணிகலகயும் கசைைவுகலையும் குலைப்�து 
ஆகியன அரசின் இதர ந்டவடிகலககைோக இருந்தன. 

இந்தச்சூைலில் வருவோய மற்றும் 
ஊதியககுலை�ோட்டோல் �ோதிககப்�ட்ட 
விவசைோயிகள மற்றும் கதோழிைோைரகளின் நைன், 
பவலையில்ைோத் திண்டோட்டம் ஆகியவற்றுககோகப் 
ப�ோரோடிய க�ோதுவுல்டலம கடசி முககியத்துவம் 
க�ற்ைலதயடுத்து 1934ஆம் ஆணடு அககடசி 
தல்டகசையயப்�ட்டது. தீவிர இ்டதுசைோரி ஆதரவு 
முதல் தீவிர வைதுசைோரி ஆதரவு வலரயோன அகன்ை 
அரசியல் சைோரபு க�ற்ை ஓர இயககமோக சுயரோஜஜியம் 
என்ை குறிகபகோளு்டன் கோஙகிரஸ் கடசி வலுவோன 
அலமப்�ோக உருகவடுத்தது.  1930களில் கோஙகிரசில் 
இ்டது மற்றும் வைதுசைோரி சித்தோந்தஙகள இல்டபய 

சூர்யா கென்
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எப்ப�ோதும் சைணல்ட இருந்துககோணப்ட இருந்தது. 
1934ஆம் ஆணடில் கஜயப்பிரகோஷநோரோயண, 
ஆச்சைோரய நபரந்திரபதவ மற்றும் மினுமசைோனி 
ஆகிபயோரின் முன்முயற்சியோல் கோஙகிரஸ் சைமதரம 
(பசைோஷலிஷ) கடசி உருவோனது. பதசியவோதம் 
தோன் சைமதரமத்துககோன �ோலத என்று நம்பிய 
அவரகள அதற்கோக கோஙகிரசுககுள இருந்து 
உலைகக விரும்பினோரகள. விவசைோயிகள மற்றும் 
கதோழிைோைரகளின் ஆதரவு கடசியோக கோஙகிரஸ் 
கடசிலய மோற்ை அவரகள �ணியோற்றினோரகள.

ஒருசிைர அதிகோரத்துககு வருவதோல் 
உணலமயோன சுயரோஜஜியம் கில்டத்துவி்டோது, 
ஆனோல் தோஙகள க�ற்ை அதிகோரத்லத தவைோகப் 
�யன்�டுத்தப்�டும்ப�ோது நிரவோகத்தினலர 
எதிரககும் திைலன அலனவரும் க�ைச்கசையவபத 
சுயரோஜஜியமோகும்.

- காந்தியடிகள

 8.6   1935ஆம் ஆணடு இந்திய அரசுச் 
ெட்டத்தின் கீழ அவமந்ே முேல் 
காஙகிரஸ் அவமச்ெரவைகள

சைட்டமறுப்பு இயககத்தின் ஆககப்பூரவ 
கவளிப்�ோடுகளில் 1935ஆம் ஆணடு இந்திய அரசுச் 
சைட்டமும் ஒன்ைோகும். மோகோைஙகளுககு தன்னோடசி 
அதிகோரம், மத்தியில் இரடல்டயோடசி ஆகியன 
இந்தச்சைட்டத்தின் முககிய அம்சைஙகைோகும். அகிை 
இந்திய கூட்டலமப்பு ஏற்�்ட பவணடும் என்று இந்த 
சைட்டம் வலியுறுத்துகிைது. அதன்�டி, 11 மோகோைஙகள, 
6 தலைலம ஆலையரக மோகோைஙகள மற்றும் 
இந்தக கூட்டலமப்பில் பசைர விரும்பிய அலனத்து 
சிற்ைரசுகளும் இககூட்டலமப்பில் இ்டம்க�ற்ைன. 
மோகோைஙகளின் தன்னோடசிககும் இந்த சைட்டம் 
வலககசையதது. அலனத்து துலைகளும் இந்திய 
அலமச்சைரகளின் கடடுப்�ோடடிற்குள ககோணடு 
வரப்�ட்டன. மோகோைஙகளில் நல்டமுலையில் 
இருந்து வந்த இரடல்ட ஆடசி மத்திய அரசுககும் 
விரிவோககப்�ட்டது. வோககுரிலமயோனது 
கசைோத்தின் அடிப்�ல்டயில் நீடடிககப்�ட்டதோல் 

மககள கதோலகயில் �த்து சைதவிகித மககள 
மடடுபம வோககளிககும் தகுதிக�ற்ைனர. இந்தச் 
சைட்டத்தின்�டி, �ரமோ இந்தியோவில் இருந்து 
பிரிககப்�ட்டது. 

(அ)  காஙகிரஸ் அவமச்ெரவைகளும் அைற்றின் 
பணியும்
1937ஆம் ஆணடு பதரதல்கள 

அறிவிககப்�ட்டது்டன் 1935ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசுச் சைட்டம் அமல்�டுத்தப்�ட்டது. 
சைட்டமறுப்பு இயககத்தோல் கோஙகிரஸ் க�ரிதும் 
�ைன்க�ற்ைது. சைட்டப்ப�ரலவ புைககணிப்ல�க 
லகவிட்ட கோஙகிரஸ் பதரதல்களில் ப�ோடடியிட்டது. 
�திபனோரு மோகோைஙகளில் ப�ோடடியிடடு ஏழு 
மோகோைஙகளில் கோஙகிரஸ் கவற்றிக�ற்ைது. 
மதரோஸ், �ம்�ோய, மத்திய மோகோைஙகள, ஒடிசைோ, 
பீகோர, ஐககிய மோகோைஙகள, வ்டபமற்கு 
எல்லை மோகோைம், சைர முஹம்மது சைோதுல்ைோ 
தலைலமயிைோன அசைோம் �ளைத்தோககு முஸ்லிம் 
கடசியு்டன் இலைந்து கூட்டணி அரசு உட�்ட எடடு 
மோகோைஙகளில் அது ஆடசி அலமத்தது. கோஙகிரஸ் 
அரசுகள பிர�ைமோன அரசுகைோக கசையல்�ட்டன. 
மககளின் பதலவகலை அலவ நிலைபவற்றின. 
அலமச்சைரகளின் ஊதியம் மோதம் ஒன்றுககு 2 ஆயிரம் 
ரூ�ோயில் இருந்து 500 ரூ�ோயோக குலைககப்�ட்டது. 
பதசியவோதிகளுககு எதிரோக எடுககப்�ட்ட முந்லதய 
ந்டவடிகலககள ரத்துகசையயப்�ட்டன. அரசி்டம் 
அவசைரகோை அதிகோரஙகலை தந்த சைட்டஙகலை 
அவரகள திரும்�ப்க�ற்ைனர. கம்யூனிஸ்ட கடசி 
தவிர இதர கடசிகள மீது விதிககப்�ட்ட தல்டகலை 
ரத்துகசையதனர. பதசை அைவில் �த்திரிலககள மீது 
விதிககப்�டடிருந்த கடடுப்�ோடுகலை அவரகள 
அகற்றிவிட்டனர. கோவல்துலை அதிகோரஙகள 
கடடுப்�டுத்தப்�ட்டன. அரசியல் ப�ச்சுககள �ற்றி 
சி.ஐ.டி. சைோர�ோக அறிகலக தருவது விைககிக 
ககோளைப்�ட்டது. விவசைோயிகளின் க்டன்கள 
குலையவும் கதோழிைக கதோழிைோைரகளின் 
�ணிநிலைலம பமம்�்டவும் சைட்டபூரவ 
ந்டவடிகலககள பமற்ககோளைப்�ட்டன. பகோயில் 
நுலைவுச் சைட்டம் நிலைபவற்ைப்�ட்டது. கல்வி 
மற்றும் க�ோது சுகோதோரத்துககு சிைப்புக கவனம் 
கசைலுத்தப்�ட்டது.

(ஆ)  காஙகிரஸ் அவமச்ெரவையின் பேவி விலகல்
1939இல் இரண்டோம் உைகப�ோர மூண்டது. 

கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகலை ஆபைோசிககோமல் 
கூட்டணிப் �ல்டகள சைோர�ோக இந்த ப�ோரில் 
இந்தியோவின் கோைனி ஆதிகக அரசு நுலைந்தது. 
எனபவ அதற்கு எதிரப்பு கதரிவித்து கோஙகிரஸ் 
அலமச்சைரலவகள �தவி விைகின. முஸ்லிம்களுககு 

கஜயப்பிரகாஷ் 
நாராயண

ஆச்ொர்ய 
நதரந்திரதேவ்

மினுமொனி

10th_History_Unit_8_TM.indd   49 26-08-2019   17:05:41
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



50தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

தனிநோடு பவணடும் என்ை பகோரிகலகலய 
உறுதியு்டன் வலியுறுத்திய�டி ைண்டனிலிருந்து 
இந்தியோ திரும்பிய ஜின்னோ 1934ஆம் ஆணடு 
முஸ்லிம் லீககிற்கு புத்துயிர ஊடடினோர. 
கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகலை கடுலமயோக 
விமரசித்தவரகளில் ஜின்னோவும் ஒருவர. கோஙகிரஸ் 
அலமச்சைரலவகள �தவி விைகிய நோலை  ‘மீடபு 
நோள’ என்று அறிவித்தோர. சுதந்திர இந்தியோவில் 
தஙகைது அலனத்து அரசியல் அதிகோரஙகலையும் 
முஸ்லிம்கள இந்துககளி்டம் இைந்துவிடுவர 
என்று வோதிட்ட அவர 1940ஆம் ஆணடு வோககில் 
முஸ்லிம்களுககு தனிநோடு பவணடும் என்று 
வலியுறுத்தினோர.

(இ)  இரண்டாம் உலக தபாரின் தபாது தேசிய 
இய்ககம், 1939-45

பட்டாபி சீோராமய்யா சுபாஷ் ெந்திர தபாஸ்

கோந்தியடிகளின் பவட�ோைரோன �ட்டோபி 
சீதோரோமயயோலவ வீழ்த்தி 1939இல் சு�ோஷ 
சைந்திர ப�ோஸ் கோஙகிரஸ் தலைவரோனோர. 
கோந்தியடிகள ஒத்துலைகக மறுத்தலத அடுத்து, 
சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் அப்�தவியிலிருந்து விைகி 
�ோரவரடு பிைோக கடசிலயத் கதோ்டஙகினோர. 
இரண்டோம் உைகப்ப�ோரிலன ஏகோதி�த்திய 
ப�ோர என்று அலைத்த க�ோதுவுல்டலமவோதிகள 
ஆரம்�த்தில் அலத எதிரத்தனர. எனினும் 
நோஜிககள பசைோவியத் யூனியன் மீது தோககுதல் 
ந்டத்தியலதயடுத்து அதலன ‘மககளின் ப�ோர’ 
என்று க�ோதுவுல்டலமவோதிகள அலைத்தபதோடு 
பிரிடடிஷோருககு ஒத்துலைப்பு நல்கினோரகள. 
அதன்முடிவோக, 1942இல் க�ோதுவுல்டலம கடசி 
மீதோன தல்ட விைககிக ககோளைப்�ட்டது. 

 8.7   இந்து ைகுப்புைாேம், முஸ்லிம் 
ைகுப்புைாேம் மற்றும் இந்திய 
தேசியம்

கோஙகிரலஸ ஒரு இந்து அலமப்பு என்று 
குலைகூறிய முஸ்லிம் லீக, இந்தியோவில் 

முஸ்லிம்களின் ஒபரகயோரு பிரதிநிதியோக 
தோம்மடடுபம விைஙகுவதோக அது கதரிவித்தது. அபத 
ப�ோன்று இந்து மகோ சை�ோ மற்றும் ரோஷடிரிய சுவயம் 
பசைவக சைங (R.S.S) ஆகியன முஸ்லிம்களுககு 
எதிரோன நிலைப்�ோடல்ட எடுத்தன. இந்துககள 
மற்றும் முஸ்லிம்களின் நைன்கள ஒன்றுகககோன்று 
பவறு�ட்டலவ மற்றும் எதிரோனலவ என்று 
இந்து மகோ சைல�யும் முஸ்லிம் லீககும் பகோரின. 
ஆஙகிபையரகளின் பிரித்தோளும் ககோளலகயின் 
சிை ந்டவடிகலககைோன வஙகப் பிரிவிலன, தனித் 
கதோகுதிகள ஆகியலவ மத பவறு�ோடுகலைத் 
தூணடி தஙகள நைன்கலைப் �ோதுகோககும் 
கசையல்களுககு ஊககம் ககோடுத்தன. பகம்பிரிடஜ 
�ல்கலைககைக மோைவரோன ரஹமத் அலி 1933இல் 
�ஞசைோப், கோஷமீர, வ்டபமற்கு எல்லை மோகோைம், 
சிந்து மற்றும் �லுச்சிஸ்தோன் ஆகிய மோகோைஙகலை 
இலைத்து �ோகிஸ்தோலன உருவோககும் 
எணைத்லத கவளிப்�டுத்தினோர. இந்து-முஸ்லிம் 
ஒற்றுலமலய வலியுறுத்தி வந்த முஹம்மது 
இக�ோல் தனது நிலைப்�ோடல்ட மோற்றிகககோணடு 
முஸ்லிம்களுககு தனிநோடு பவணடும் என்ை 
பகோரிகலக குறித்து பிரச்சைோரம் கசையய ஆரம்பித்தோர. 
இந்திய பதசியத்லத வலியுறுத்திவந்த கோந்தியடிகள, 
பநரு, வல்ை�ோய �டப்டல் மற்றும் இதர தலைவரகள 
நோடல்ட இரண்டோகப் பிரிககும் கருத்துககு எதிரப்பு 
கதரிவித்தனர.

 8.8   கைளவையத் கைளிதயறு 
இய்ககத்து்ககு ைழிைகுத்ே 
ந்டைடி்கவககள

(அ) ேனி நபர் ெத்தியாகிரகம்
1940 ஆகஸ்டு மோதம், கோஙகிரஸ் இரண்டோம் 

உைகப்ப�ோரின் ப�ோது இந்தியரகளின் ஆதரலவப் 
க�றுவதற்கோக அரசைப்பிரதிநிதி லின்லித்பகோ 
ஒரு சைலுலகலய வைஙக முன்வந்தோர. எனினும் 
குறிப்பி்டப்�்டோத எதிரகோைத்தில் தன்னோடசி 
(க்டோமினியன்) தகுதி என்ை சைலுலக, கோஙகிரசுககு 
ஏற்றுகககோளைககூடியதோக 
இல்லை. எனினும் கஜரமனி 
மற்றும் இத்தோலியின் �ோசிசை 
சைகதிகளுககு எதிரோகப் 
ப�ோரோடிய பிரிடடிஷ 
அரசுககு இல்டயூறுகலை 
ஏற்�டுத்த கோஙகிரஸ் 
விரும்�வில்லை. எனபவ 
வலரயலைககு உட�ட்ட 
சைத்தியோகிரகப் ப�ோரோட்டத்லத 
கோந்தியடிகள அறிவித்தோர வித்ாபா பாதை

10th_History_Unit_8_TM.indd   50 26-08-2019   17:05:41
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



51 தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

இதில் ஒருசிைர மடடுபம கைந்துககோண்டனர. 
இந்தியோ நோசிசைத்லத எதிரத்த ப�ோதிலும் அது 
தோனோகபவ முன்வந்து ப�ோரில் இைஙகோது 
என்�லத உைகுககு உைரத்துவபத இதன் 
பநோககமோகும். 1940 அகப்டோ�ர 17ஆம் நோள 
விபனோ�ோ �ோபவ சைத்தியோகிரகப் ப�ோரோட்டத்லத 
முதன் முதைோக ஆரம்பித்தோர. அந்த ஆணடின் 
இறுதிவலர சைத்தியோகிரகம் கதோ்டரந்தது. இந்த 
கோைகட்டத்தில் 25,000 ககும் அதிகமோன மககள 
லகது கசையயப்�ட்டனர. 

(ஆ) கிரிப்ஸ் தூது்ககுழு
ஜ ப் � ோ னி ய ர க ள 

இ ந் தி ய ோ வி ன் 
கதவுகலைத் தடடிய 
நிலையில் 1942  
மோரச் 22ஆம் நோள 
அ ல ம ச் சை ர ல வ 
(கோபினட) அலமச்சைர 
சைர ஸ்டரோஃப�ோரடு 
கிரிப்ஸ் தலைலமயில் 
ஒரு தூதுககுழுலவ 
பிரிடடிஷ அரசு 
அனுப்பியது. உரிய 
அ தி க ோ ர த் ல த  
உ்டனடியோக மோற்றித்தர  
பிரிட்டன் விருப்�ப்�்டோத 
நிலையில் கோஙகிரஸ் மற்றும் கிரிப்ஸ் தூதுககுழு 
இல்டபயயோன ப�ச்சுகள பதோல்வி அல்டந்தன. 
கிரிப்ஸ் தூதுககுழு கீழ்ககண்டவற்லை வைஙக 
முன்வந்தது.
1. ப�ோருககுப் பிைகு தன்னோடசி (க்டோமினியன் 

தகுதி) வைஙகுவது.
2. �ோகிஸ்தோன் உருவோகக பகோரிகலகலய 

ஏற்கும் விதமோக இந்திய இைவரசைரகள 
பிரிடடிஷோரு்டன் தனி ஒப்�ந்தத்லதக 
லககயழுத்தி்டைோம்.

3. ப�ோரின் ப�ோது �ோதுகோப்புத் துலை 
பிரிடடிஷோரின் கடடுப்�ோடடில் இருப்�து. 
கோஙகிரஸ், முஸ்லிம் லீக இரணடுபம 

இந்தத் திட்ட அறிகலகலய நிரோகரித்து விட்டன. 
திவோைோகும் வஙகியில் பின் பததியிட்ட கோபசைோலை 
என கோந்தியடிகள இந்த திட்டஙகலை அலைத்தோர. 

(இ)  காந்தியடிகளின் “கெய் அல்லது கெத்து மடி” 
முை்ககம்
கிரிப்ஸ் தூதுககுழுவின் கவளிப்�ோடு 

மிகுந்த ஏமோற்ைத்லதக ககோடுத்தது. ப�ோரககோை 
�ற்ைோககுலைகளினோல்  விலைகள க�ரிதும் 
அதிகரித்து அதிருப்தி தீவிரமல்டந்தது.  �ம்�ோயில் 

கிரிப்ஸ் மற்றும் 
காந்தியடிகள

1942 ஆகஸ்டு மோதம் 8ஆம் நோள கூடிய அகிை 
இந்திய கோஙகிரஸ் கமிடடி கவளலையபன 
கவளிபயறு தீரமோனத்திற்கு வித்திட்டது்டன் 
இந்தியோவில் ஆஙகிபைய ஆடசிககு உ்டனடியோக 
முடிவு கட்ட  பகோரிகலக லவத்தது. கசைய அல்ைது 
கசைத்து மடி என்ை முைககத்லத கோந்தியடிகள 
கவளியிட்டோர. ”நோம் நமது முயற்சியின் விலைவோக 
இந்தியோவுககு சுதந்திரம் க�ற்றுத் தருபவோம், 
அல்ைது நோம் நமது அடிலமத்தனத்லதக கோை 
உயிரு்டன் இருககமோடப்டோம்”, என்று கோந்தியடிகள 
கூறினோர. கோந்தியடிகளின் தலைலமயின் கீழ் 
அகிம்லசையோன மககள ப�ோரோட்டம் கதோ்டஙகப்�்ட 
இருந்தது. ஆனோல் அடுத்த நோள கோலை அதோவது 9 
ஆகஸ்டு 1942 அன்று கோந்தியடிகளும் கோஙகிரஸ் 
தலைவரகள அலனவரும் லகது கசையயப்�ட்டனர. 

கைளவையத் கைளிதயறு இய்ககம், 
காந்தியடிகளின் கெய் அல்லது கெத்து மடி முை்ககம் 

(ஈ)  ெமேர்மைாே (தொஷலிெ) ேவலைர்களின் 
பஙகுபணி

கோந்தியடிகள மற்றும் இதர முககிய கோஙகிரஸ் 
தலைவரகள சிலையில் அல்ட�ட்டலதயடுத்து 
இந்த இயககத்துககு சைமதரமவோதிகள தலைலம 
தோஙகினோரகள. சிலையில் இருந்து தப்பிய 
கஜயபிரகோஷ நோரோயண, ரோமோநந்த் மிஷரோ 
ஆகிபயோர திலரமலைவு பவலைகளில் ஈடு�ட்டனர. 
அருைோ ஆசைப் அலி ப�ோன்ை க�ண தலைவரகள 
முககியப் �ணி ஆற்றினோரகள. உஷோ பமத்தோ 
நிறுவிய கோஙகிரஸ் வோகனோலி திலரமலைவில் 
இருந்த�டிபய 1942 நவம்�ர மோதம் வலர 
கவற்றிகரமோகச் கசையல்�ட்டது. இந்தக கிைரச்சிலய 
கடடுப்�டுத்த ஆஙகிபைய அரசு முழு �ைத்லதயும் 
�யன்�டுத்தியது. இயந்திரத் துப்�ோககிகலைக 
ககோணடு சுட்டதில் 
ஆயிரககைககோனவரகள 
ககோல்ைப்�ட்டனர. சிை 
இ்டஙகளில் விமோனஙகள 
மூைமோகவும் குணடுகள 
விசைப்�ட்டன. கமோத்தமோக 
அ�ரோதஙகள விதிககப்�டடு 
அலவ உரிய பவகத்தில் 
வ சூ லி க க ப் � ட ்ட ன . 
கோந்தி 1943 பிப்ரவரி 
மோதம் இரு�த்பதோரு அருணா ஆெப் அலி

10th_History_Unit_8_TM.indd   51 26-08-2019   17:05:41
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



52தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

நோடகளுககோன உணைோவிரதத்லதத் 
கதோ்டஙகினோர. இதனோல் அவரது உயிருககுப் க�ரும் 
அச்சுறுத்தல் நிைவியது. இறுதியோக பிரிடடிஷ அரசு 
இைஙகி வந்தது. 1944ஆம் ஆணடு கோந்தியடிகள 
சிலையில் இருந்து விடுதலை கசையயப்�ட்டோர.

(ஊ) ம்ககளின் கைளிப்பாடு
இந்தியோவின் �ை �குதிகளுககும் இந்தச் 

கசையதி �ரவியலத அடுத்து அலனத்து இ்டஙகளிலும் 
ஆஙகோஙபக வன்முலை ஆரப்�ோட்டஙகள 
கவடித்தன.  பவலைநிறுத்தஙகள, ஆரப்�ோட்டஙகள 
மறியல் என  தோஙகள அறிந்த வலககளில் மககள 
ப�ோரோட்டஙகலை ந்டத்தினோரகள. இரும்புக 
கரம் ககோணடு அரசு இந்த இயககத்லதக 
கடடுப்�டுத்தியது. அரசுக கட்ட்டஙகள, ரயில் 
நிலையஙகள, கதோலைப�சி மற்றும் தந்தி கம்பிகள, 
மற்றும் பிரிடடிஷ அதிகோரத்தின் அல்டயோைஙகைோக 
நின்ை அலனத்தின் மீதும் மககள தோககுதல்கலை 
ந்டத்தினோரகள. மதரோஸில் இது முககியமோக 
தீவிரமோகப் �ரவியது. சைதோரோ, ஒரிஸோ  
(தற்ப�ோலதய ஒடிசைோ), பீகோர, ஐககிய மோகோைஙகள, 
வஙகோைம் ஆகிய இ்டஙகளில் இலை அரசுகள 
நிறுவப்�ட்டன. 

இந்த இயககத்லத மு்டககியப�ோதும், 
பதசியவோதம் ஆைமோக விவரிககப்�ட்டபதோடு 
மககள அவற்றில் �ஙபகற்று தியோகம் கசையய 
ஆயத்தமோக இருப்�தும் கதரியவந்தது. சுமோர 
7,000 ப�ர ககோல்ைப்�ட்டனர, 60,000ககும் 
அதிகமோபனோர சிலையில் அல்டககப்�ட்டனர. 
கோைனி ஏகோதி�த்திய அரசின் கடடுப்�ோடு, 
ஆடசி அதிகோரத்தில் வலுவிைந்திருப்�லத இது 
முககியமோக விைககியது. கோவல்துலையினர உட�்ட 
�ை அதிகோரிகள பதசியவோதத் தலைவரகளுககு 
உதவினோரகள. ரயில் வணடி இஞசின் 
ஓடடுனரகளும் மற்றும் கப்�பைோடடிகளும் குணடு 
கவடிப்புப் க�ோருடகலையும் இதரப் க�ோருடகலையும் 
ஆரப்�ோட்டககோரரகளுககோக க்டத்தினோரகள. 

(எ)  சுபாஷ் ெந்திர தபாஸ் மற்றும் இந்திய 
தேசிய ராணுைம்

கோஙகிரலசை விடடு விைகிய சு�ோஷ சைந்திர 
ப�ோஸ் வீடடுககோவலில் லவககப்�ட்டோர. 
பிரிடடிஷோரின் எதிரிகபைோடு லகபகோரத்து 
பிரிடடிஷ அரசுககு எதிரோக தோககுதல் ந்டத்த அவர 
விரும்பினோர. 1941 மோரச் மோதம், அவர தனது 
இல்ைத்தில் இருந்து நோ்டகத்தனமோக 
(மோறுபவ்டமணிந்து) தப்பித்து ஆப்கோனிஸ்தோன் 
கசைன்ைல்டந்தோர. முதலில் அவர பசைோவியத் 
யூனியனின் ஆதரலவப் க�ை விரும்பினோர. ஆனோல் 
பிரிட்டன் உளளிட்ட கூட்டணிப் �ல்டகளு்டன்  

பசைோவியத் யூனியன் அரசு பசைரந்ததோல்  அவர 
கஜரமனிககு கசைன்ைோர. 1943 பிப்ரவரி மோதம், 
நீரமூழ்கிக கப்�ல் மூைமோக ஜப்�ோன் கசைன்ை அவர, 
இந்திய பதசிய ரோணுவத்தின் கடடுப்�ோடல்டக 
லகயில் எடுத்தோர. இந்தியப் ப�ோரகலகதிகலைக 
ககோணடு மைோயோ மற்றும் �ரமோவில் இருந்த 
ஜப்�ோனியரகளின் ஆதரபவோடு இந்திய பதசிய 
ரோணுவத்லத (ஆசைோத் ஹிந்த் ஃ�ோஜ)கஜனரல் 
பமோகன் சிங உருவோககினோர, அதன்பிைகு இது 
பகப்்டன் ைடசுமி கசைகல் என்�வரோல் ந்டத்தப்�ட்டது. 
இது கோந்தி பிரிபகட, பநரு பிரிபகட, க�ணகள 
பிரிவோக ரோணி ைக்ஷமி �ோய பிரிபகட என மூன்று 
�ல்டயணிகைோக சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் 
மறுசீரலமத்தோர. சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ், சிஙகப்பூரில் 
சுதந்திர இந்தியோவின் தற்கோலிக அரசைோஙகத்லத 
நிறுவினோர. ‘தில்லிககு புைப்�டு’ (தில்லி சைபைோ) 
என்ை முைககத்லத சு�ோஷ கவளியிட்டோர. ஜப்�ோனிய 
�ல்டகளின் ஒரு  �குதியோக இந்திய பதசிய 
ரோணுவம் �ணியில் ஈடு�டுத்தப்�ட்டது. எனினும் 
ஜப்�ோன் பதோல்வி அல்டந்த பிைகு இந்திய பதசிய 
ரோணுவம் முன்பனறுவது தல்ட�ட்டது. சு�ோஷ 
சைந்திர ப�ோஸ் �யைம் கசையத விமோனம் 
வி�த்துககுளைோனதோல் சுதந்திரத்துககோக 
ப�ோரோடிய அவரது தீவிரப்�ணிகள முடிவுககு 
வந்தன.

சுபாஷ் ெந்திர தபாஸின் இந்திய தேசிய ராணுைம்
பிரிடடிஷ அரசு 

இந்திய பதசிய ரோணுவ 
அதிகோரிகலை லகது கசையது 
கசைஙபகோடல்டயில் அவரகலை 
விசைோரலைககோக லவத்தது.  
பதசியவோத பிரச்சைோரத்துககு 
ஒரு பமல்டயோக இந்த 
விசைோரலை அலமந்தது. கோஙகிரஸ் அலமத்த 
�ோதுகோப்புத்துலை கமிடடி ஜவகரைோல் பநரு, 
பதஜ �ஹதூர சைோப்ரூ, புைோ�ோய பதசைோய, ஆசைப் அலி 
ஆகிபயோலர உளை்டககியதோக இருந்தது. இந்திய 
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பதசிய ரோணுவத்தின் அதிகோரிகளுககு எதிரோன 
குற்ைம் நிரூபிககப்�ட்டோலும் க�ோதுமககள அழுத்தம் 
ககோடுத்ததன் கோரைமோக அவரகள விடுதலை 
கசையயப்�ட்டனர. இந்திய பதசிய ரோணுவத்தின் 
தோககுதல்களும் அதலன அடுத்த வைககு 
விசைோரலைகளும் இந்தியரகளுககு ஊககமோக 
அலமந்தது. 

  8.9  விடுேவலவய தநா்ககி

(அ) ராயல் இந்திய க்டற்பவ்ட்க கிைர்ச்சி

ராயல் இந்திய க்டற்பவ்ட்க கிைர்ச்சி
1946ஆம் ஆணடு பிப்ரவரி மோதம் �ம்�ோயில் 

ரோயல் இந்திய க்டற்�ல்ட மோலுமிகள கிைரச்சி 
கசையதனர. விலரவில் அஙகிருந்து பவறு 
நிலையஙகளுககும் �ரவிய இந்த கிைரச்சியில் 
சுமோர 20,000 ககும் பமற்�ட்ட மோலுமிகள 
ஈடு�ட்டனர. இபதப�ோன்று ஜ�ல்பூரில் 
இருந்த இந்திய விமோனப்�ல்ட, இந்திய 
சைமிகலஞ (சிகனல்)  �ல்ட ஆகியவற்றிலும் 
பவலைநிறுத்தஙகள ந்டந்தன. இவவோறு 
ஆயுதப்�ல்டகளிலும் கூ்ட பிரிடடிஷோரின் 
பமைோதிகக கடடுப்�ோடு இல்லை. ப�ோரில் 
கவற்றிக�ற்ை நிலையிலும் அது முற்றிலுமோக 
ஆஙகிபையரகலை வலுவிைந்தவரகைோக 
ஆககியது. கதன்கிைககோசியோவில் 
ஜப்�ோனியரகளி்டம் பிரிடடிஷோர சைரைல்டந்தது 
ஏகோதி�த்திய ஆடசிககுப் ப�ரிடியோக அலமந்தது. 
அலனத்து அரசியல் தலைவரகளும் விடுதலை 
கசையயப்�ட்டனர. கோஙகிரஸ் மீதோன தல்ட 
விைககிக ககோளைப்�ட்டது.

(ஆ)  சுேந்திரம் பற்றிய தபச்சுைார்த்வே:  
சிம்லா மாநாடு
1945ஆம் ஆணடு ஜூன் 14ஆம் நோள பவவல் 

திட்டம் அறிவிககப்�ட்டது. இந்ததிட்டம் மூைமோக 

அரசைப்பிரதிநிதியின் கசையற்குழுவில் இந்துககளும் 
முஸ்லிம்களும் சைம எணணிகலகயில் இ்டம்க�ற்ை 
ஓர இல்டககோை அரசுககு வலக கசையயப்�ட்டது. 
ப�ோர கதோ்டர�ோன துலை தவிரத்து அலனத்து 
இதர துலைகளும் இந்திய அலமச்சைரகள வசைம் 
ககோடுககப்�்ட இருந்தன. எனினும் சிம்ைோ 
மோநோடடில் கோஙகிரசும் முஸ்லிம்லீககும் ஓர 
ஒப்�ந்தத்லத எட்டமுடியவில்லை. அலனத்து 
முஸ்லிம் உறுப்பினரகளும் முஸ்லிம் லீககில் 
இருந்துதோன் இ்டம்க�ை பவணடும் மற்றும் அவரகள 
அலனத்து முககிய விஷயஙகளிலும் வீடப்டோ 
அதிகோரஙகலையும் க�ைபவணடும் என்று ஜின்னோ 
பகோரினோர. 1946ஆம் ஆணடு கதோ்டககத்தில் ந்டந்த 
மோகோைத் பதரதல்களில் க�ோதுத்கதோகுதிகளில் 
க�ரும்�ோைோனலவலய கோஙகிரஸ் கவன்ைது. 
முஸ்லிம்களுககு ஒதுககப்�ட்ட கதோகுதிகளில் 
முஸ்லிம் லீக கவன்று தனது பகோரிகலகககு 
வலுபசைரத்தது. 

(இ) அவமச்ெரவைத் தூது்ககுழு

அவமச்ெரவைத் தூது்ககுழு உறுப்பி்ர்களு்டன்  
தைைல் பிரபு (அரெப்பிரதிநிதி) (மார்ச் 1946)

(இ்டமிருந்து ைலமாக) A.V. அகல்க்ாண்டர், கபதி்க லாரன்ஸ், 
தைைல் பிரபு மற்றும் ெர் ஸ்்டராஃதபார்ட கிரிப்ஸ்

பிரிட்டனில் கதோழிற்கடசி மிகப்க�ரிய 
கவற்றிலய க�ற்று கிகைமன்ட அடலி பிரதம 
மந்திரியோகப் க�ோறுப்ப�ற்ைோர. உ்டனடியோக ஆடசி 
மோற்ைம் பவணடும் என்று விரும்பினோர. அவர 
க�திக ைோரன்ஸ், சைர ஸ்்டரோஃப�ோரட கிரிப்ஸ், 
A.V. அகைகஸோண்டர ஆகிபயோர அ்டஙகிய 
அலமச்சைரகள தூதுககுழுலவ இந்தியோவுககு 
அனுப்பினோர. �ோகிஸ்தோலன தனிநோ்டோக 
உருவோகக பவணடும் என்ை பகோரிகலகலய 
நிரோகரித்த அககுழுவினர �ோதுகோப்பு, தகவல் 
கதோ்டரபு மற்றும் கவளியுைவு ஆகிய துலைகளில் 
கடடுப்�ோடடு்டன் கூடிய மத்திய அரலசை நிறுவ 
வலககசையதது. முஸ்லிம்கள க�ரும்�ோன்லமயோக 
இல்ைோத மோகோைஙகள, வ்டபமற்கில் முஸ்லிம்கள 
க�ரும்�ோன்லமயோக உளை மோகோைஙகள, மற்றும் 
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வ்டகிைககில் முஸ்லிம்கள க�ரும்�ோன்லமயோக 
உளை மோகோைஙகள என மூன்றுவலகயோக 
மோகோைஙகள பிரிககப்�ட்டன. இந்திய அரசியல் 
சைோசைன நிரையமன்ைம் பதரந்கதடுககப்�டடு 
அலனத்து சைமூகஙகளில் இருந்தும் 
பிரதிநிதித்துவம் ககோண்ட இல்டககோை அரசு 
நிறுவப்�்ட பவணடும். இந்த திட்டத்லத கோஙகிரசும் 
முஸ்லிம் லீககும் ஏற்றுகககோண்டன. எனினும் 
இரணடு கடசிகளுபம தஙகளுககு சைோதகமோக இந்த 
திட்டம் குறித்து விவரித்தன.  மோகோைஙகலைப் 
பிரிப்�து தற்கோலிகமோக இருககபவணடும் என்று 
கோஙகிரஸ் கடசி விரும்பியப�ோது முஸ்லிம் லீக அது 
ஒரு நிரந்தர அலமப்�ோக இருககபவணடும் என்று 
விரும்பியது.

(ஈ)  தநரடி ந்டைடி்கவக நாளு்ககு முஸ்லிம் லீ்க 
அவைப்பு விடுத்ேல்

கோஙகிரஸ் ஒரு முஸ்லிம் உறுப்பினலர 
நியமித்தலத அடுத்து கோஙகிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் 
லீக கடசிகள இல்டபய கருத்து பவறு�ோடுகள 
நிைவின. தோன் மடடுபம முஸ்லிம்களின் 
பிரதிநிதியோக இருககபவணடும் என்று 
வோதிட்ட முஸ்லிம் லீக தனது அனுமதிலய 
விைககிகககோண்டது. 1946ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டு 
16ஆம் நோலை ‘பநரடி ந்டவடிகலக நோைோக’ 
ஜின்னோ அறிவித்தோர. ஆரப்�ோட்டஙகளும் 
கல்டயல்டப்பு ப�ோரோட்டஙகளும் ந்டந்தது 
விலரவில் அது இந்து-முஸ்லிம் பமோதைோக 
உருகவடுத்தது. இது வஙகோைத்தின் இதர 
மோவட்டஙகளுககும் �ரவியது. நவகோளி மோவட்டம் 
மிகபமோசைமோகப் �ோதிககப்�ட்டது. மிகவும் 
பமோசைமோக �ோதிககப்�ட்ட மோவட்டஙகளுககுப் 
�யைம் பமற்ககோண்ட கோந்தியடிகள 
கோைணி அணியோமல் நல்ட�யைம் கசைன்று 
வகுப்புவோத பமோதல்கலை கடடுப்�ோடடிற்குள 
ககோணடுவந்தபதோடு அலமதி மற்றும் அகிம்லசை 
�ற்றிய கசையதிலயப் �ரப்பினோர.

(உ) மவுணடதபட்டன் திட்டம்
ஜவகரைோல் பநரு தலைலமயில் இல்டககோை 

அரசு 1946ஆம் ஆணடு கசைப்்டம்�ர மோதம் 
அலமககப்�ட்டது. சிை தயககஙகளுககுப் பிைகு 
முஸ்லிம் லீக இந்த இல்டககோை அரசில் 1946ஆம் 
ஆணடு அகப்டோ�ர மோதம் இலைந்தது. அதன் 
பிரதிநிதி லியோகத் அலிகோன் நிதி உறுப்பினரோக 
ஆககப்�ட்டோர. 1948ஆம் ஆணடு ஜூன் மோதவோககில் 
அதிகோரமோற்ைம் ஏற்�டும் என்று 1947ஆம் ஆணடு 
பிப்ரவரி மோதம் கிகைமன்ட அடலி அறிவித்தோர. இந்த 
ஆடசி மோற்ைத்லத உறுதி கசையயும் க�ோறுப்பு்டன் 

மவுணடப�ட்டன் பிரபு இந்தியோவுககு அரசுப் 
பிரதநிதியோக அனுப்�ப்�ட்டோர. 1947ஆம் ஆணடு 
ஜூன் மோதம் 3ஆம் நோள மவுணடப�ட்டன் திட்டம் 
அறிவிககப்�ட்டது. கீழ்ககண்டலவ அதில் கூைப்�ட்ட 
அம்சைஙகள:

�	இந்தியோ மற்றும் �ோகிஸ்தோனுககு, பிரிட்டனின் 
தன்னோடசிப் �குதி (க்டோமினியன்) என்ை 
தகுதியு்டன் அதிகோரமோற்ைம் நல்டக�றும்.

�	சிற்ைரசுகள இந்தியோ அல்ைது �ோகிஸ்தோனில் 
பசைரபவணடும். 

�	ரோடகிளிஃப் பிரவன் தலைலமயில் 
எல்லைகலை நிரையிககும் ஆலையம் 
அலமககப்�டடு அதிகோரமோற்ைத்துககுப் பிைகு 
இந்த ஆலையத்தின் முடிவு அறிவிககப்�டும். 

�	�ஞசைோப் மற்றும் வஙகோை சைட்டப்ப�ரலவகள 
அலவகள பிரிககப்�்டபவணடுமோ என்�து �ற்றி 
வோகககடுப்பு ந்டத்தும்.

(ஊ) விடுேவலயும் பிரிவிவ்யும்
1947ஆம் ஆணடு ஜூலை 18ஆம் நோள 

பிரிடடிஷ நோ்டோளுமன்ைம் இந்திய விடுதலைச் 
சைட்டத்லத இயற்றியலதயடுத்து மவுணப�ட்டன் 
திட்டத்துககு கசையல்வடிவம் தரப்�ட்டது. 
இந்தியோவின் மீதோன ஆஙகிை ஏகோதி�த்தியத்தின் 
இலையோணலமலய இந்தச் சைட்டம் ரத்து கசையதது. 
இந்தியோ மற்றும் �ோகிஸ்தோன் என இரணடு 
�குதிகைோக இந்தியோ பிரிககப்�ட்டது. 1947ஆம் 
ஆணடு ஆகஸ்டு 15ஆம் நோள இந்தியோ விடுதலை 
அல்டந்தது.

பிரிவிவ்வய அடுத்து அகதிகளின் ைருவக 
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பா்டச்சுரு்ககம்
�	கோந்தியடிகள கதன்னோப்பிரிககோவில் உணலம, அகிம்லசை, சைத்தியோகிரகம் ஆகியவற்று்டன் 

பமற்ககோண்ட பசைோதலனகள மற்றும் அவர ஒரு மககள தலைவரோக உருகவடுத்தது 
விவரிககப்�டடுளைது.

�	ஒத்துலையோலம, சைட்டமறுப்பு, கவளலையபன கவளிபயறு ஆகிய இயககஙகளுககோன அவரது 
அலைப்பும் இந்த இயககஙகள 1919 ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1935 ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1947 ஆம் ஆணடின் விடுதலைச் சைட்டம் ஆகியவற்றுககு வழிவகுத்தது குறித்து 
விவரிககப்�டடுளைது.

�	சைமதரமவோதத் தலைவரகள, க�ோதுவுல்டலமத் தலைவரகள மற்றும் �கத்சிங, சு�ோஷ சைந்திரப�ோஸ் 
ப�ோன்ை புரடசிகரத் தலைவரகள ஆகிபயோரின் �ஙகு, அவரகளின் கசையல்�ோடுகைோல் ஏற்�ட்ட 
விலைவுகள ஆகியன விவரிககப்�டடுளைன.

�	இந்து மகோ சைல� மற்றும் முஸ்லிம் லீக ஆகியலவ அரசியல் கோரைஙகளுககோக மதத்லதப் 
�யன்�டுத்தியதும் பிரிவிலனககு வழிவகுத்ததும் விவரிககப்�டடுளைன.

கவலச்கொற்கள

அ்றப்தபார், ெத்தியாகிரகம் satyagraha passive political resistance advocated by 
Mahatma Gandhi

அரசியல் ெட்ட விதிகவைப் பின்பற்றுபைர் constitutionalist adherent of constitutional methods

ொதி, ககாளவக தபான்்றைற்றின் 
அடிப்பவ்டயில் தைறுபாடு காடடுகி்ற

discrimination
unjust or differential treatment of 
different categories of people, especially 
on grounds of caste, creed, etc

கூலியாள coolie native labourers emigrating under 
Indentured labour system

படுககாவல massacre an indiscriminate and brutal slaughter of 
many people

ஒத்துவையாவம non-cooperation failure or refusal to cooperate, especially 
as a form of protest

ைற்புறுத்து, நற்கெயலு்கதகவு exhort strongly encourage or urge to do 
something 

ைகுப்புைாேம் communalism
allegiance to one’s own ethnic, religious 
or caste group rather than to wider 
society

ேன்்ாடசியுரிவமயுவ்டய குடிதயற்்ற நாடு dominion self-governing territory

ைா்ககாைர் கோகுதி electorate all the people in a country or area who 
are entitled to vote in an election

கவ்டசி அறிவிப்பு, இறுதி எச்ெரி்கவக ultimatum a final demand or statement of terms
ேனிவமப்படுேல் alienation Isolation

ஒப்பந்ேம் தபசுேல், தபச்சுைார்த்வே negotiation discussion aimed at reaching an 
agreement

கூடடுச்ெதி கெய்ேல், ெதித்திட்டம் conspiracy a secret plan by a group to do something 
unlawful or harmful

மாகாண சுயாடசி
provincial 
Autonomy self-government in the provinces
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I)  ெரியா் விவ்டவயத் 
தேர்வு கெய்யவும்

1. அமிரதசைரஸில் கரௌைட 
சைட்ட எதிரப்புப் ப�ோரோட்டஙகளின் ப�ோது லகது   
கசையயப்�ட்டவர யோர?
அ) பமோதிைோல் பநரு
ஆ) லசைஃபுதீன் கிச்லு
இ) முகம்மது அலி
ஈ) ரோஜ குமோர சுகைோ

2. இந்திய பதசிய கோஙகிரசின் எந்த அமரவில் 
ஒத்துலையோலம இயககத்துககு அனுமதி 
வைஙகப்�ட்டது?
அ) �ம்�ோய  ஆ) மதரோஸ்
இ) ைகபனோ ஈ) நோகபூர 

3. விடுதலை நோைோக கீழ்ககண்டவற்றில் எந்த 
நோள அறிவிககப்�ட்டது?
அ) 1930 ஜனவரி 26
ஆ) 1929 டிசைம்�ர 26
இ) 1946 ஜூன் 16
ஈ) 1947 ஜனவரி 15

4. முதைோவது வனஙகள சைட்டம் எந்த ஆணடில் 
இயற்ைப்�ட்டது?
அ) 1858  ஆ) 1911
இ) 1865  ஈ) 1936

5. 1933 ஜனவரி 8 எந்த நோைோக 
அனுசைரிககப்�ட்டது?
அ) பகோவில் நுலைவு நோள 
ஆ) மீடபு நோள (க்டலிவரன்ஸ் ப்ட)
இ) பநரடி ந்டவடிகலக நோள
ஈ)  சுதந்திரப் க�ருநோள

6. மோகோை தன்னோடசிலய அறிமுகம் கசையத 
சைட்டம் எது?
அ) 1858ஆம் ஆணடு சைட்டம்
ஆ) இந்திய கவுன்சில் சைட்டம், 1909
இ) இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1919
ஈ) இந்திய அரசுச் சைட்டம், 1935

7. கோந்தியின் பவட�ோைரோன �ட்டோபி 
சீதோரோமயயோலவ வீழ்த்தி 1939ஆம் ஆணடு 
கோஙகிரஸ் தலைவரோக �தவிககு வந்தவர யோர?
அ) ரோபஜந்திர பிரசைோத்
ஆ) ஜவகரைோல் பநரு
இ) சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ்
ஈ) கமௌைோனோ அபுல் கைோம் ஆசைோத்

8. 1947 ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டு 15 ஆம் நோள 
இந்தியோ சுதந்திரம் அல்டந்தப�ோது 
கோந்தியடிகள எஙகிருந்தோர?
அ) புதுதில்லி ஆ) அகமதோ�ோத்
இ) வோரதோ  ஈ) நவகோளி

II) தகாடிட்ட இ்டஙகவை நிரப்புக
1. கோந்தியடிகள முதல் வகுப்பு ரயில் க�டடியில் 

இருந்து ____________ ரயில் நிலையத்தில் 
கீழிைககப்�ட்டோர.

2. கோந்தியடிகளின் அரசியல் குரு ____________ 
ஆவோர.

3. கிைோ�த் இயககத்துககு ____________ 
தலைலம ஏற்ைோர.

4. 1919 ஆம் ஆணடின் இந்திய அரசுச் சைட்டம் 
மோகோைஙகளில் ____________ அறிமுகம் 
கசையதது.

5. வ்டபமற்கு எல்லை மோகோைத்தில் சைட்டமறுப்பு 
இயககத்லத தலைலமபயற்று ந்டத்தியவர 
____________

6. சிறு�ோன்லமயினர மற்றும் ஒடுககப்�ட்ட 
வகுப்பினருககு தனித் கதோகுதிகலை வைஙகும் 
____________ ஐ ரோம்பசை கமகக்டோனோல்டு 
அறிவித்தோர.

7. ____________ என்�வர கவளலையபன 
கவளிபயறு இயககத்தின்ப�ோது கோஙகிரஸ் 
வோகனோலிலய திலரமலைவோக 
கசையல்�டுத்தினோர.

8. ‘�ோகிஸ்தோன்’ என்ை வோரத்லதப் �தத்லத 
____________ உருவோககினோர.

III) ெரியா் கூற்வ்றத் தேர்வு கெய்யவும்
1. i)  இந்திய க�ோதுவுல்டலம கடசி 1920 ஆம் 

ஆணடு தோஷகணடில் கதோ்டஙகப்�ட்டது.
 (ii)  M. சிஙகோரபவைர கோன்பூர சைதித்திட்ட 

வைககில் விசைோரலைககு உட�டுத்தப்�ட்டோர. 
 (iii)  கஜயப்பிரகோஷ நோரோயண, ஆச்சைோரய நபரந்திர 

பதவ, மினு மசைோனி ஆகிபயோர தலைலமயில் 
கோஙகிரஸ் சைமதரம கடசி உருவோனது.

 (iv)  கவளலையபன கவளிபயறு ப�ோரோட்டத்தில் 
சைமதரமவோதிகள �ஙபகற்கவில்லை.

 அ) (i) மற்றும் (ii) சைரியோனது
 ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சைரியோனது
 இ) (iv) சைரியோனது
 ஈ) (i) (ii) மற்றும் (iii) சைரியோனது

பயிற்சி
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2. i)  இந்துஸ்தோன் குடியரசு ரோணுவம் 1924 ஆம் 
ஆணடு கோன்பூரில் உருவோனது

 (ii)  கோபகோரி சைதித்திட்ட வைககில் ரோம் பிரசைோத் 
பிஸ்மில் விசைோரிககப்�ட்டோர.

 (iii)  இந்துஸ்தோன் சைமதரமசை குடியரசு அலமப்பு 
சூரயோ கசைன் என்�வரோல் உருவோககப்�ட்டது

 (iv)  சிட்டகோங ஆயுதககி்டஙகுத் தோககுதல்  
B.K. தத்தோல் ந்டத்தப்�ட்டது.

 அ) (i) மற்றும் (ii) சைரியோனது
 ஆ) (i) மற்றும் (iii) சைரியோனது
 இ) (iii) சைரியோனது
 ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சைரியோனது

3. கூற்று: கோஙகிரஸ் முதைோவது வட்டபமலசை 
மோநோடடில் கைந்துககோண்டது.

 காரணம்: கோஙகிரஸ் இரண்டோவது வட்ட 
பமலசை மோநோடடில் கைந்துககோளை கோந்தி-
இரவின் ஒப்�ந்தம் வழிகசையதது.

 அ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது. ஆனோல் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் இல்லை.

 ஆ)  கூற்று சைரியோனது ஆனோல் கோரைம் 
தவைோனது

 இ)  கூற்று தவைோனது ஆனோல் கோரைம் 
சைரியோனது.

 ஈ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது மற்றும் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் ஆகும்.

4. கூற்று: கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகள 1939 ஆம் 
ஆணடு �தவி விைகின

 காரணம்: கோஙகிரஸ் அலமச்சைரலவகலை 
ஆபைோசிககோமல் இந்தியோவின் கோைனி ஆதிகக 
அரசு ப�ோரில் �ஙபகற்ைது.

 அ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது. ஆனோல் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் இல்லை.

 ஆ)  கூற்று சைரியோனது ஆனோல் கோரைம் 
தவைோனது

 இ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடுபம 
தவைோனது.

 ஈ)  கூற்று மற்றும் கோரைம் இரணடும் 
சைரியோனது மற்றும் கோரைம் கூற்றுககோன 
சைரியோன விைககம் ஆகும்.

IV) கபாருத்துக
1.1 கரௌைட சைட்டம் - �ட்டஙகலைத் 

திரும்� 
ஒப்�ல்டத்தல்

2. ஒத்துலையோலம 
இயககம்

- இரடல்ட ஆடசி

3. 1919ஆம் ஆணடின் 
இந்திய அரசு சைட்டம்

- M.N. ரோய

4. இந்திய 
க�ோதுவுல்டலம 
கடசி

- பநரடி ந்டவடிகலக 
நோள

5. 16 ஆகஸ்ட 1946 - கருப்புச் சைட்டம்

V) சுரு்ககமாக விவ்டயளி்ககவும் 
1. ஜோலியன்வோைோ �ோக �டுககோலை �ற்றி 

விவரிககவும்.
2. கிைோ�த் இயககம் �ற்றி குறிப்பு வலரக.
3. ஒத்துலையோலம இயககத்லத ஏன் 

கோந்தியடிகள திரும்�ப்க�ற்ைோர?
4. சுயரோஜஜியம் பவணடிபயோர மற்றும் 

மோற்ைத்லத விரும்�ோதவரகள இல்டபய 
பமோதல் ஏன் இருந்தது?

5. லசைமன் குழு புைககணிககப்�ட்டது ஏன்?
6. முழுலமயோன சுயரோஜஜியம் என்ைோல் என்ன?
7. �கத் சிங �ற்றி குறிப்பு வலரக.
8. பூனோ ஒப்�ந்தத்தின் கூறுகள யோலவ?

VI)  ஒவ்கைாரு ேவலப்பின் கீழும் 
ககாடு்ககப்படடுளை அவ்த்து்க 
தகளவிகளு்ககும் விவ்டயளி்ககவும் 

1. கோந்தி மற்றும் மககள பதசியம்
 அ)  கோந்தியடிகளின் வோழ்கலகயில் 

திருப்புமுலனலய ஏற்�டுத்திய சைம்�வம் 
எது?

 ஆ)  கோந்தியடிகளின் வோழ்கலகயில் மோற்ைத்லத 
உருவோககிய �ல்டப்புகள யோலவ? 

 இ)  கதன்னோப்பிரிககோவில் சைத்தியோகிரகத்லத 
கோந்தியடிகள எவவோறு ஒரு  
கசையல்உத்தியோகப் �யன்�டுத்தினோர?

 ஈ)  சைம்�ரோன் சைத்தியோகிரகம் �ற்றி தோஙகள 
அறிவது என்ன?

2. கோந்தியடிகளின் ஆககபூரவ திட்டம்
 அ)  ஆககப்பூரவ திட்டம் என்ைோல் என்ன?
 ஆ)  கோஙகிரசைோர என்ன கசையயபவணடும் என்று 

கோந்தியடிகள அறிவுறுத்தினோர? 
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59 தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்

 இ)  இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுலமலய ஏற்�டுத்த 
கோந்தியடிகள கசையதது என்ன?

 ஈ)  தீண்டோலமலய ஒழிகக கோந்தியடிகளின் 
�ஙகளிப்பு என்ன?

3. சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் மற்றும் இந்திய பதசிய 
ரோணுவம்

 அ)  சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் ஜப்�ோலன எப்�டி 
கசைன்ைல்டந்தோர?

 ஆ)  இந்திய பதசிய ரோணுவத்தின் க�ணகள 
பிரிவுககுத் தலைலம ஏற்ைவர யோர?

 இ)  சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் இந்திய பதசிய 
ரோணுவத்லத எவவோறு மறுசீரலமப்பு 
கசையதோர?

 ஈ)  சு�ோஷ சைந்திர ப�ோஸ் வைஙகிய முைககம் 
என்ன?

VII) விரிைாக விவ்டயளி்ககவும் 
1. கோந்தியடிகலை ஒரு மககள தலைவரோக 

உருமோற்ைம் கசையய உதவிய கோரணிகள 
என்ன என்று ஆரோயவும்.

2. கோந்திய இயககத்தின் ஒரு சிைந்த 
உதோரைமோன சைட்டமறுப்பு இயககம் குறித்து 
விரிவோக ஆரோயவும்.

3. இந்தியோவின் பிரிவிலனககுப் பின்னோல் 
இருந்த கோரைஙகலை விவோதிககவும்.

VIII) கெயல்பாடுகள 
1. ஒரு வலர �்டத்தில் கோந்திய இயககத்து்டன் 

கதோ்டரபுல்டய முககிய இ்டஙகலைக 
குறிப்பிடுமோறும் அஙகு என்ன ந்டந்தது என்று 
ஓரிரு வோககியஙகள எழுதுமோறும் 
மோைவரகலைக பகடடுக ககோளைைோம்.

2. மோைவரகள குழுககைோகப் பிரிககப்�டடு 
கோந்தியடிகள, ஜின்னோ, B.R. அம்ப�த்கர, புரடசிகர 
பதசியவோத தலைவரகள, க�ோதுவுல்டலமவோத 
தலைவரகள ஆகிபயோரின் கருத்துகள �ற்றி 
விவோதம் ந்டத்துமோறு பகடடுகககோளைைோம்.

தமற்தகாள நூல்கள

1. �ோ.மோணிககபவலு, இந்திய பதசிய 
இயககத்தின் வரைோறு, தமிழ்நோடு �ோ்டநூல் 
மற்றும் கல்வியியல் �ணிகள கைகம், 
கசைன்லன (ஆவைப் �திப்பு: ஆகஸ்ட - 2017).

2. R.C. மஜும்தோர, H.C. ரோயகசைௌத்ரி, 
K. தத்தோ, இந்தியோவின் சிைப்பு வரைோறு 
(மூன்ைோம்  �குதி), தமிைோககம் : 
A. �ோணடுரஙகன், தமிழ்நோடு �ோ்டநூல் 
மற்றும் கல்வியியல் �ணிகள கைகம், 
கசைன்லன (ஆவைப் �திப்பு: ஆகஸ்ட - 2017).

3. Bipan Chandra, History of Modern India, 
Orient BlackSwan, 2016.

4. Bipan Chandra, Amales Tripathi and 
Barun De, Freedom Struggle, NBT,1993.

5. Bipan Chandra, et al., India’s Struggle for 
Independence, Penguin Books, 1989.

6. Sumit Sarkar, Modern India, 1885–1947, 
Pearson, 2014.

7. Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey to 
Partition, Orient BlackSwan, 2013.

8. B.R. Nanda, Mahatma Gandhi: A 
Biography, Oxford University Press, 1958.
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60பதசியம்: கோந்திய கோைகட்டம்

படி – 1   URL அல்ைது QR குறியீடடிலனப் �யன்�டுத்தி இச்கசையல்�ோடடிற்கோன 
இலையப்�ககத்திற்கு கசைல்க 

படி – 2   ‘Chronology/Time line’ என்�லத கிளிக கசையது ‘Family tree of Mahatma Gandhi’ என்�லத 
பதரந்கதடுககவும்

படி – 3   இ்டது புை கமனுவில் உளை Glimpses of Gandhi’ கிளிக கசையயவும். 

உரலி:
https://www.mkgandhi.org/main.htm

இவணயச் கெயல்பாடு 

இந்த கசையல்�ோடடின்  மூைம் கோந்தியடிகள �ற்றிய 
முககிய நிகழ்வுகளின் புலகப்�்டத்கதோகுப்ல� 

கோைமுடியும்.

இந்த கசையல்�ோடடின்  மூைம் கோந்தியடிகள �ற்றிய 

* �்டஙகள அல்டயோைத்திற்கு மடடுபம. 
* பதலவகயனில் Flash Player அல்ைது Java Script ஐ அனுமதிககவும்.

படி – 1 படி – 2 

படி – 3 

தேசியம்: காந்திய காலகட்டம்
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61 தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் ப�நாரநாட்்டம்

    அறிமுகம்
காலனியாட்சியய எதிர்ப்பதில் தமிழ்ாடு 

முன்னாடியாகத் திகழ்நதது. ்பதினனட்்ாம் 
நூற்ாண்டின இறுதி்ப ்பகுதியி்ல்ய 
்பாயையககாரரகள், தமிழ்ாட்டில் தஙகள் அரசியல் 
ஆதிககத்யத நிறுவமுயன் ஆஙகி்லயரகளின 
முயறசிகயை எதிரத்தனர. ்பாயையககாரரகளின 
்தால்விககு்ப பினனரும் கூ் 1806இல் ்வலூர 
்காட்ய்யில் இ்நதிய வீரரகளும் அதிகாரிகளும் 
ஓர எழுச்சியயத் திட்்மிட்டு ்்த்தினர. அ்பபுரட்சி 
னதனனி்நதியாவின ்பல இராணுவமுகாம்களிலும் 
எதினராலித்தது. ்ேறகத்திய கல்வி அறிமுகம் 
ேறறும் இறுதியில் ்தானறிய ்படித்த இ்நதிய 
்டுத்தர வரககத்தின ்தாற்ம் ஆகியயவ 
ஆஙகி்லயருககு எதிரான ்்பாராட்்த்யத 
அரசயே்பபு்ப ்பாயதயில் எடுத்துச் னசன்து. 
தமிழ்ாட்டில் ்ய்ன்பற் விடுதயல்ப ்்பாராட்்ம் 
தனித்தனயே வாய்நததாகும். ஏனனனில் 
னதா்ககத்திலிரு்ந்த அது ஆஙகி்லயரி்மிரு்நது 
விடுதயல ன்பறுவதறகான ்்பாராட்்ோக 
ேட்டுேல்லாேல், தீஙகியன வியைவிககும் 
சாதிமுய் ஏற்படுத்தியிரு்நத சமூகத் 
தய்களிலிரு்நது விடுதயல ன்பறுவதறகுோன 
்்பாராட்்ோகவும் அயே்நதது. இ்ப்பா்த்தில் 
தமிழ்ாட்டில் னவவ்வறு கருத்தியல்கயை்ப 

பின்பறறிய ்தசியவாதிகள் வகித்த ்பாத்திரத்யத 
்ாம் அறி்நது னகாள்்வாம்.

   9.1   �தமிழ்நாட்டில்�ததநாடகககநால 
ததசிய�அதிர்வுகள்

்பத்னதான்பதாம் நூற்ாண்டின 
இய்்ப்பகுதியில் னசனயனயில் உருவான, 
்டுத்தர வரககத்யதச் ்சர்நத, கல்விகற் 
்்பரகயைக னகாண்் குழுககள் 
ன்பாதுவிஷயஙகளில் அககய் னசலுத்தத் 
னதா்ஙகின. இ்நதியாவின ஏயனய ்பகுதிகளில் 
்்்நதயத்ப ்்பால்வ இவரகள் தஙகள் 
குய்கயைத் னதரிவிகக னசனயனவாசிகள் 
சஙகம், னசனயன ேகாஜன சஙகம் எனும் அரசியல் 
சார்நத அயே்பபுகயை ஏற்படுத்தினர.

(அ)�தென்னைவநாசிகள்�ெஙகம்�
னசனயனவாசிகள் சஙகம் (Madras 

Native Association–MNA), னதனனி்நதியாவில், 
னதா்ஙக்பன்பற் காலத்தால் முற்பட்் 
அயே்ப்பான இவவயே்பபு தனி்ப்பட்் குழுககளின 
விரு்ப்பஙகயைக காட்டிலும் ன்பாதுேககளின 
்தயவகயை அயனவருககும் னதரிவி்ப்பயத 
்்ாககோகக னகாண்டு உருவானது. இவவயே்பபு 
1852இல் கஜுலு லட்சுமி்ரசு, சீனிவாசனார 

கற்றலின�த்நாககஙகள்

கீழக�கநாண்பனைவறத்றநாடு�அறிமுகமநாதல்
�	தமிழ்ாட்டில் காலனிய எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்ஙகள்
�	கல்வியின வைரச்சிககும் ஒடுகக்ப்பட்் ேககளின ்ேம்்பாட்டிறகும் கிறித்தவ 

சேய்ப்பர்பபு நிறுவனஙகளின ்பஙகளி்பபு
�	தமிழ்ாட்டில் காஙகிரசின அரசியலுககு நீதிககட்சியின சவால்
�	தமிழ்ாட்டில் காஙகிரசின ்்பாரககுணமிகக னவகு ேககள் இயககஙகள்.

தமிழ்நாட்டில்�விடுத்லப்�
த்பநாரநாட்டம்

அலகு - 9
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ேறறும் அவரகயைச் 
்சர்ந்தாரகைாலும் நிறுவ்ப 
ன்பற்து. இவவயே்பபில் 
வணிகரக்ை அதிக 
எ ண் ணி க ய க யி ல் 
அஙகம் வகித்தனர. 
தனது உறு்பபினரகளின 
்லனகயை முனனனடு்ப்பது, 
வரிகயைக குய்கக 
்காரிகயக யவ்ப்பது ்்பான் 
்்ாககஙகயை இவவயே்பபு உள்ை்ககி  
இரு்நதது. ்ேலும் கிறித்தவ சேய்ப்பர்ப்பாைரகளின 
னசயல்்பாடுகளுககு அரசு ஆதரவளித்தயத 
எதிரத்தனர. ேககளின நியல அவரகளின 
்தயவகள் ஆகியவறறின மீது அரசின 
கவனத்யதத் திரு்பபும் ்பணியய இவவயே்பபு 
்ேறனகாண்்து. வருவாயத்துய் அதிகாரிகைால் 
விவசாயிகள் சித்திரவயத்ப்படுத்த்ப்படுவதறகு 
எதிராக இவவயே்பபு (MNA) ்்த்திய ்்பாராட்்ம் 
முககியோன ்பஙகளி்ப்பாகும். இவவயே்பபு 
்ேறனகாண்் முயறசிகைால் சித்திரவயத 
ஆயணயம் (Torture Commission) நிறுவ்ப்பட்்து. 
அதன வியைவாகச் சித்திரவயத முய்கள் மூலம்  
கட்்ாய வரிவசூல் முய்யய நியாய்ப்படுத்திய 
சித்திரவயதச் சட்்ம் (Toture Act) ஒழிகக்ப்பட்்து. 
இரு்நத்்பாதிலும் இவவயே்பபு 1862ககு்ப பினனர 
னசயலிழ்நது இல்லாேலானது. 

(ஆ)� �ததசியவநாதப்�்பத்திரி்ககளின�
ததநாடககஙகள்:�தி�இந்து�மறறும்�
சுததெமித்திரன

T.�முத்துெநாமி
T. முத்துசாமி என்பவர னசனயன 

உயரநீதிேன்த்தின முதல் இ்நதிய 
நீதி்பதியாக 1877இல் நியமிகக்ப்பட்்து 
னசனயன ோகாணத்தில் ன்பரும் ்பர்பர்பய்ப 
ஏற்படுத்தியது. ஒரு இ்நதியர நீதி்பதியாக 
்பணியேரத்த்ப்பட்்யத னசனயனயயச் ்சர்நத 
அயனத்து்ப ்பத்திரியககளும் விேரசனம் 
னசயதன. எதிர்பபு னதரிவித்த அயனத்து்ப 
்பத்திரியககளும் ஐ்ரா்பபியரகைால் 
்்த்த்ப்படுவயத கல்விகற் இயைஞரகள் 
உணர்நதனர. இது குறித்து இ்நதியரின 

G.�சுப்பிரமணியம்

எண்ணஙகயை னவளி்ப்படுத்த ஒரு னசயதி்ப  
்பத்திரியக ்தயவ என்பது உணர்ப்பட்்து. 
G. சு்பபிரேணியம், M. வீரராகவாச்சாரி ேறறும் 
இவரகளின ்ண்்பரகள் ்ால்வர ஆகி்யார 
இயண்நது 1878இல் ‘தி இ்நது’ எனும் (The 
Hindu) னசயதி்ப ்பத்திரியகயயத் னதா்ஙகினர. 
மிக வியரவில் இச்னசயதி்ப ்பத்திரியக 
்தசிய்ப பிரச்சாரத்திறகான கருவியானது.  
G. சு்பபிரேணியம் 1891இல் சு்தசமித்திரன என் 
ன்பயரில் தமிழில் ஒரு ்தசிய்ப ்பருவ இதயழயும் 
னதா்ஙகினார. 1899இல் அவவிதழ ்ாளிதழாக 
ோறியது. தி இ்நது, சு்தசமித்திரன ஆகிய 
்பத்திரியககள் னதா்ஙக்ப்பட்்து. இ்நதியன 
்்பட்ரியாட் (Indian Patriot) சவுத் இ்நதியன னேயில் 
(South Indian Mail), னேட்ராஸ் ஸ்்ாண்்ரட் (Madras 
Standard), ்தசாபிோனி, விஜயா, சூர்யாதயம், 
இ்நதியா ்்பான் உள்்ாட்டு்ப ்பத்திரியககள் 
னதா்ஙக்ப்படுவதறகு ஊககேளித்தது.

(இ)�தென்னை�மகநாஜனை�ெ்்ப
னதனனி்நதியாவில் னதளிவான ்தசிய 

்்ாககஙகளு்ன துவஙக்பன்பற் னதா்கககால 
அயே்பபு னசனயன ேகாஜன சய்பயாகும். முதலாம் 
தயலமுய்யயச் ்சர்நத ்தசியவாதிகளுககு 
இவவயே்பபு ்பயிறசிக கைோனது. 1884 
்ே 16இல் M. வீரராகவாச்சாரி, P. அன்நதாச்சாரலு, 
P. ரஙயகயா ேறறும் சிலரால் நிறுவ்ப்பட்் 
இவவயே்பபின முதல் தயலவராக P. ரஙயகயா 
ன்பாறு்ப்்பற்ார. இதனுய்ய னசயலாைராக  
ன்பாறு்ப்்பற் P. அன்நதாச்சாரலு இதன 
னசயல்்பாடுகளில் ்பஙகாறறினார. அயே்பபின 
உறு்பபினரகள் குறி்பபிட்் இய்னவளிகளில் ஒனறு 
கூடி தனி்ப்பட்் விதத்திலும் அய்ககூட்்ஙகள் 
்்த்தியும் ன்பாது்பபிரச்சயனகள் குறித்து 
விவாதித்து தஙகள் கருத்துகயை அரசுககுத் 
னதரிய்ப்படுத்தினர. ோகாணத்தின ்பல 
்பகுதிகளில் வாழும் ேககளிய்்ய ்பல்்வறு 
ன்பாது்பபிரச்சயனகள் குறித்த ஒருமித்த 
கருத்யத உருவாககி அயத அரசாஙகத்திறகு 
னதரிய்ப்படுத்துவ்த னசனயன ேகாஜன 
சய்பயின ்்ாககோக இரு்நதது. குடியே்ப 
்பணிகளுககான ்தரவுகள் இஙகிலா்நதிலும் 
இ்நதியாவிலும் ஒ்ர சேயத்தில் ்்த்த்ப்ப் 
்வண்டும். லண்்னிலுள்ை இ்நதியக கவுனசியல 
மூடுவது, வரிகயைக குய்்ப்பது, இராணுவ 
குடியியல் நிரவாகச் னசலவுகயைக குய்்ப்பது 
ஆகியன இவவயே்பபின ்காரிகயககைாகும். 
இவவயே்பபின ்பல ்காரிகயககள் பினனர 
1885இல் உருவாகக்ப்பட்் இ்நதிய ்தசிய 
காஙகிரசின ்காரிகயககைாயின.

கஜுலு�
லட்சுமி்ரசு
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(ஈ)�மிதவநாதக�கட்டம்
னசனயன ேகாஜன சய்ப ்்பான் ோகாண 

அயே்பபுகள் அகிலஇ்நதிய அைவிலான 
அயே்பபுகள் நிறுவ்ப்படுவதறகு வழி்காலியது. 
இ்நதியாவின ்பல்்வறு ்பகுதிகளிலிரு்நத இ்நதிய 
்தசிய காஙகிரஸ் தயலவரகள் காஙகிரஸ் 
உருவாகக்ப்படுவதறகு முன்பாக ்பல கூட்்ஙகளில் 
கல்நது னகாண்்னர. அவவா்ான ஒரு கூட்்ம் 
1884 டிசம்்பரில் பிரம்ேஞான சய்பயில் கூடியது. 
தாதா்பாய ன்ௌ்ராஜி, K.T. னதலாங, சு்ர்நதிர்ாத் 
்பானரஜி ேறறும் சில முககியத் தயலவரகளு்ன, 
னசனயனயிலிரு்நது G. சு்பபிரேணியம், 
P. ரஙயகயா, P. அன்நதாச்சாரலு ்்பான்்ாரும் 
இககூட்்த்தில் கல்நது னகாண்்னர. 

�தநாதநா்பநாய்�த்ௌதரநாஜி� தகநாகதல�

்பத்ருதீன�
தியநாப்ஜி

இ்நதிய ்தசியக காஙகிரசின முதறகூட்்ம் 
1885இல் ்பம்்பாயில் ்ய்ன்பற்து. னோத்தம் 
கல்நது னகாண்் 72 பிரதிநிதிகளில் 22 
பிரதிநிதிகள் னசனயனயயச் ்சர்ந்தாராவர. G. 
சு்பபிரேணியம் தனது எழுத்துககளின மூலோக 
்தசியத்யத முனனனடுத்தவர ஆவார. இ்நதியா 
ன்பாருைாதாரரீதியாக ஆஙகி்லயரகைால் 
சுரண்்்ப்படுவயத்ப புரி்நதுனகாள்ை அவர னசயத 
்பஙகளி்பபுகளில் அவர ன்ௌ்ராஜி ேறறும் 
்காக்ல ஆகி்யாருககு இயணயானவராவார.

இ்நதிய ்தசிய 
காஙகிரசின இரண்்ாவது 
ோ்ாடு 1886இல் கல்கத்தாவில் 
தாதா்பாய ன்ௌ்ராஜியின 
தயலயேயில் ்ய்ன்பற்து. 
காஙகிரசின மூன்ாவது 
ோ்ாடு ்பத்ருதீன தியா்பஜியின 
தயலயேயில் 1887இல் 
னசனயனயில் இனறு ஆயிரம் 
விைககு எனறு அயழகக்ப்படுகி் ேககிஸ் 
்தாட்்த்தில் (Makkies Garden) ்ய்ன்பற்து. 
கல்நது னகாண்் 607 அகில இ்நதிய்ப பிரதிநிதிகள் 
362 பிரதிநிதிகள் னசனயன ோகாணத்யதச் 
்சர்நதவரகள் ஆவர.

தமிழ்நாட்டின�முககிய�ததநாடகககநால�
மிதவநாத�ததசியவநாதிகள்

னதா்கககால ்தசியவாதிகள் 
அரசயே்பபு வழிமுய்களின மீது 
்ம்பிகயக னகாண்டிரு்நதனர.  
அய்ககூட்்ஙகள் ்்த்துவதும் 
பிரச்சயனகள் குறித்து ஆஙகிலத்தில் 
கல்நதுயரயாடுவதும் அவரகளின 
னசயல்்பாடுகைாக இரு்நதன.  தஙகள் கண்்ணாட்்ஙகயை்ப ன்பரு்நதனயே வாய்நத னோழி்ய்யில் 
்வண்டு்காள்கைாகவும், ேனுச்னசயதல், இய்ஞ்சுதல், குறி்ப்பாயணகள் மூலோக அரசுககு 
அவரகள் சேர்பபித்தது அரசு அயேத்த ்பல விசாரயணக குழுககளில் காணமுடிகின்து.  வஙக்ப 
பிரிவியனயின ்்பாது திலகரும் ஏயனய தயலவரகளும் ன்பருவாரியான ேககள் கல்நது னகாண்் 
ன்பாதுககூட்்ஙகயை ்்த்தியதாலும் ேககயை ஈடு்ப்ச்னசயவதறகாக வட்்ாரனோழியய்ப 
்பயன்படுத்தியதாலும் னதா்கககால ்தசியவாதிகள் மிதவாதிகனைன அயழகக்ப்ப்லாயினர.  
னசனயனயயச் ்சர்நத புகழன்பற் தமிழ்ாட்டு மிதவாதத் தயலவரகள் V.S. சீனிவாச சாஸ்திரி,  
P.S. சிவசாமி, V. கிருஷணசாமி, T.R. னவஙகட்ராேனார, G.A. ்்்சன, T.M. ோதவராவ ேறறும்  
S. சு்பபிரேணியனார ஆகி்யாராவர.  ஆஙகி்லயரகள் தஙகயை தாராைோனவரகள் என உரியே 
னகாண்்ாடியதில் உள்ை தவறுகயை அம்்பல்ப்படுத்திய்த மிதவாதிகள் னசயத முககிய்ப ்பஙகளி்ப்பாகும்.  
ஆஙகி்லயர எவவாறு இ்நதியாயவச் சுரண்டினாரகள் என்பயத அம்்பல்ப்படுத்தினர.  இஙகிலா்நதில் 
ஜன்ாயகக னகாள்யககயை்ப பின்பறறும் ஆஙகி்லயர காலனிகளில் பிரதிநிதித்துவேற் அரயச 
எவவாறு திணித்து ்ா்கோடுகின்னர என்பயதயும் னவட்்னவளிச்சம் ஆககினர.

V.S.�சீனிவநாெ�ெநாஸ்திரி� P.S.�சிவெநாமி G.A.�்தடென
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்ேறனகாண்்்்பாது ஆறறிய னசாறன்பாழிவுகள் 
இயைஞரகயைக கவர்நதன. சு்தசி இயககத்தில் 
ோணவரகளும் இயைஞரகளும் ன்பருேைவில் 
்பங்கற்னர.

சுததசி�நீரநாவி�கப்்பல்�நிறுவனைம்
சு்தசியயச் னசயல்்படுத்துவதில் 

்ேறனகாள்ை்ப்பட்் துணிகரோன 
்்வடிகயககளில் ஒனறு யானதனில் 
தூத்துககுடியில் வ. உ. சிதம்்பரனாரால் 
னதா்ஙக்ப்பட்் சு்தசி நீராவி க்ப்பல் நிறுவனம் 
ஆகும். இவர காலியா ேறறும் லா்வா எனும் 
இரு க்ப்பல்கயை வியலககு வாஙகி அவறய் 
தூத்துககுடிககும் னகாழும்புககுமிய்்ய ஓட்டினார. 
இரு்நத்்பாதிலும் ஐ்ரா்பபியக கம்ன்பனியின 
முய்யற் கழுத்தறு்பபு 
்்பாட்டியினாலும் அரசாஙகத்தின 
ஒ ரு த ய ல ்ப ்ப ட் ச ே ா ன 
்்பாககினாலும் வ.உ.சி. யின 
முயறசிகள் ்தால்வியில் 
முடி்நதன.

திருத்ல்தவலி�எழுச்சி

சுப்பிரமணிய�்பநாரதிபிபின�ெந்திர்பநால்�
திருன்ல்்வலியிலும் தூத்துககுடியிலும் 

நூற்பாயலத் னதாழிலாைரகயை அணி 
திரட்டுவதில் வ.உ.சி., சு்பபிரேணிய சிவாவின 
்தா்ைாடு்தாள் நின்ார. இவர 1908இல் 
ஐ்ரா்பபியருககுச் னசா்நதோன ்காரல் 
நூற்பாயலயில் ்ய்ன்பற் ்வயல 
நிறுத்தத்திறகுத் தயலயே்யற்ார. இ்நநிகழவு 
்ய்ன்பற் அ்த சேயத்தில் பிபின ச்நதிர்பால் 
விடுதயல னசயய்ப்பட்்ார. பிபின விடுதயல 
னசயய்ப்பட்்யதக னகாண்்ாடுவதறகாக்ப 
ன்பாதுககூட்்ம் ஏற்பாடு னசயததறகாக வ.உ.சியும் 
சிவாவும் யகது னசயய்ப்பட்்னர. தயலவரகள் 
இருவரும் அரசது்ராகக குற்ம் சாட்்்ப்பட்டு 
கடுஙகாவல் தண்்யன விதிகக்ப்பட்்னர. 
னதா்ககத்தில் வ.உ.சிககு னகாடுயேயான 
வயகயில் இரண்டு ஆயுள் தண்்யனகள் 
வழஙக்ப்பட்்ன. ேககள் னசல்வாககு ன்பற் 
இவவிரு தயலவரகளும் யகது னசயய்ப்பட்் னசயதி 

தமிழ்ாடு அனய்ய னசனயன 
ோகாணத்தின ஒரு ்பகுதியாக இரு்நதது.  
னசனயன ோகாணம் என்பது இனய்ய 
ஆ்நதிர்ப பிர்தசத்தின ன்பரும் ்பகுதிகயையும் 
(க்றகயர ோவட்்ஙகள் ேறறும் ராயலசீோ) 
கர்ா்காயவயும் (ன்பஙகளூரு, ன்பல்லாரி, 
னதறகு கனரா) ்கரைாயவயும் (ேல்பார) 
ேறறும் ஒடிசாவின (கஞ்சம்) சில்பகுதியயயும் 
உள்ை்ககியதாக இரு்நதது.

  9.2   சுததசி�இயககம்
வஙக்ப பிரிவியன (1905) சு்தசி 

இயககத்திறகு இட்டுச் னசனறு விடுதயல்ப 
்்பாராட்்த்தின ்்பாகயக ோறறியயேத்தது. 
இ்நதியாவின ்பல ்பகுதிகளில் குறி்ப்பாக வஙகாைம், 
்பஞ்சா்ப ேறறும் ேகாராஷடிரா ஆகிய ்பகுதிகளில் 
புகழன்பற் தயலவரகள் ்தானறினர. கல்கத்தா 
காஙகிரசில் ்ேறனகாள்ை்ப்பட்் திட்்த்தின்படி 
சு்தசி நிறுவனஙகயை ஊககுவித்தல், அ்நநிய்ப 
்பண்்ஙகயை்ப பு்ககணித்தல், ்தசியக 
கல்வியய முனனனடுத்தல் ஆகியவறய் 
அவரகள் ்ய்முய்்ப்படுத்தினர. சு்தசி 
இயககம் தமிழ்ாட்டில் ஒரு ஆழோன தாககத்யத 
ஏற்படுத்தியது. அ்நநிய்ப ்பண்்ஙகயை்ப 
பு்ககணித்தல் னதா்ர்பாக காஙகிரஸ் தீவிரோன 
இயகக ்்வடிகயககயை ்ேறனகாண்்து.

(அ)�தமிழ்நாட்டின�எதிர்வி்னை
வ. உ. சிதம்்பரனார, V. சரககயரயார, 

சு்பபிரேணிய ்பாரதி, சு்ர்நதிர்ாத் ஆரியா 
ஆகி்யார தமிழ்ாட்ய்ச் ்சர்நத சி்்நத 
தயலவரகைாவர. தமிழ்ாட்டின ்பல்்வறு 
்பகுதிகளில் ஆயிரககணககில் ன்பாதுேககள் 
கல்நது னகாண்் ன்பாதுககூட்்ஙகள் 
்்த்த்ப்பட்்ன. ேககயைத் திரட்டுவதறகு 
முதனமுதலாக தமிழ ்பயன்படுத்த்ப்பட்்து. 
ேககளின ்ாட்டு்ப்பறறு உணரவுகயைத் தட்டி 
எழு்பபியதில் சு்பபிரேணிய ்பாரதியின ்தச்பகதி்ப 
்பா்ல்கள் மிக முககியோனயவயாகும். சு்தசி 
கருத்துகயை்ப ்பர்பபுயர 
னசயய ்பல இதழகள் 
்தானறின. சு்தசமித்திரன, 
இ்நதியா ஆகிய இரண்டும் 
முககிய இதழகைாகும். 
தீவிர ்தசியவாதத் 
தயலவரான பிபின 
ச்நதிர்பால் னசனயனயில் 
சு ற று ்ப ்ப ய ண ம் வ. உ. சிதம்்பரனார
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்பரவியதில் திருன்ல்்வலியில் கலகம் னவடித்தது. 
காவல்நியலய, நீதிேன், ்கராட்சி அலுவலகக 
கட்்்ஙகள் தீககியரயாகக்ப்பட்்ன. காவலரகள் 
்்த்திய து்ப்பாககிச்சூட்டில் ்ானகு ்்பரகள் 
னகால்ல்ப்பட்்னர. சிய்யில் வ.உ.சி கடுயேயாக 
்்த்த்ப்பட்்்தாடு னசககிழுகக யவகக்ப்பட்்ார. 
யகது னசயய்ப்ப் ்வண்டியவரகளில் 
G. சு்பபிரேணியர, சு்ர்நதிர்ாத் ஆரயா ஆகி்யார 
இ்ம் ன்பறறிரு்நதனர. சிய்த்தண்்யனயயத் 
தவிர்ப்பதறகாக சு்பபிரேணிய ்பாரதி 
பினரஞ்சுககாரரகளின ஆதிககத்திலிரு்நத 
்பாண்டிச்்சரிககு இ்ம்ன்பயர்நதார. ்பாரதியின 
முனனுதாரணத்யத அரவி்நத்காஷ 
V.V. சு்பபிரேணியனார ்்பான் ்தசியவாதிகளும் 
பின்பறறினர. சு்தசி இயககத் தயலவரகள் மீது 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்் னகாடூரோன அ்ககுமுய் 
தமிழ்ாட்டில் சு்தசி இயககத்யத ஓர முடிவுககுக 
னகாண்டு வ்நதது.

(ஆ)��தமிழ்நாட்டில்�புரட்சிகர�ததசியவநாதிகளின�
தெயல்்பநாடுகள்�
ஏயனய இ்ஙகளில் ்்்நதயத்ப ்்பால்வ 

சு்தசி இயககம் இயைஞரகளுககு 
எழுச்சியூட்டியது. தயலவரகள் இல்லாத சூழலில் 
அவரகள் புரட்சிகர்ப ்பாயதயய ்்ாககித் 
திரும்பினர. புரட்சிகர ்தசியவாதிகளுககு்ப 
்பாண்டிச்்சரி ்பாதுகா்ப்பான புகலி்ோயிறறு. 
தமிழ்ாட்ய்ச் ்சர்நத இ்பபுரட்சிகர 
்தசியவாதிகள் ்பலருககு்ப புரட்சிகர 
்்வடிகயககள் குறித்த அறிமுகமும் ்பயிறசியும் 
லண்்னிலிரு்நத இ்நதியா ஹவுஸ் (India House) 
என் இ்த்திலும் ்பாரிசிலும் வழஙக்பன்பற்து. 
அவரகளில் முககியோனவரகள் M.P.T. ஆச்சாரியா, 
V.V. சு்பரேணியனார ேறறும் T.S.S. ராஜன 
ஆகி்யாராவர. அவரகள் புரட்சிகர நூல்கயை 
்பாண்டிச்்சரியின வழியாக னசனயனயில் 
விநி்யாகம் னசயதனர. புரட்சிவாதச் 
னசயதித்தாள்கைான இ்நதியா, விஜயா, 
சூர்யாதயம் ஆகியன ்பாண்டிச்்சரியிலிரு்நது 
னவளிவ்நதன. சில புரட்சிவாத னசயதித்தாள்களும் 
்பாரதியின ்பா்ல்களும் அரசுககு எதிரானனதனத் 

V.V.�சுப்பிரமணியனைநார் அரவிந்ததகநாஷ்

தய்னசயய்ப்பட்்ன. 1910இல் அரவி்நத ்காஷ, 
V.V. சு்பரேணியனார ஆகி்யாரின வருயகககு்ப 
பினனர ்பாண்டிச்்சரியில் புரட்சிகர 
்்வடிகயககள் தீவிரேய்்நதன. இத்தயகய 
்்வடிகயககள் முதல் உலக்ப்்பார 
னவடிககின்வயர னதா்ர்நதன.

ஆஷ்�தகநா்ல
1904இல் நீலகண்் பிரம்ேச்சாரியும் 

்வறு சிலரும் ்பாரத ோதா சஙகம் எனும் 
ரகசிய அயே்பய்ப உருவாககினர. ஆஙகில 
அதிகாரிகயைக னகால்வதன மூலம் 
ேககளிய்்ய ்ாட்டு்ப்பறறு உணரயவத் 
தூண்டுவ்த இவவயே்பபின ்்ாககோகும். 
னசங்காட்ய்யயச் ்சர்நத வாஞ்சி்ாதன 
இவவயே்ப்பால் உள்ளுணரவு தூண்்்ப்பட்்ார. 
அவர 1911 ஜுன 17இல் திருன்ல்்வலி ோவட்் 
ஆட்சியரான ரா்பரட் W.D.E. ஆஷ என்பவயர 
ேணியாச்சி ரயில் ச்நதி்பபில் சுட்டுக னகான்ார. 
அதன பினனர தனயனத்தா்ன சுட்டு னகாண்்ார. 
ேககளி்மிரு்நது பிரி்நதுநின் இ்நத இைம் 
புரட்சியாைரகள் ்தச்பகதி உய்யவரகைாக 
இரு்நத்்பாதிலும், ேககயை ஊகக்ப்படுத்தவும் 
அணிதிரட்்வும் தவறிவிட்்னர.

(இ)��அனனித்பெனட்�அம்்மயநாரும்�தனனைநாட்சி�
இயககமும்
தீவிர ்தசியவாதிகளும் புரட்சிகர 

்தசியவாதிகளும் இரும்புக கரம் னகாண்டு 
அ்கக்ப்பட்் நியலயில் மிதவாத ்தசியவாதிகள் 
சில அரசயே்பபு சீரதிருத்தஙகள் னசயய்ப்ப்லாம் 
என ்ம்பினர. இரு்நத்்பாதிலும் மிண்்்ா-ோரலி 
சீரதிருத்தஙகள் ன்பாறு்ப்பாட்சியய வழஙகவில்யல 
என்பதால் அவரகள் ேனச்்சாரவய்்நதனர. இதன 
பினனரும் கூ் ்ேலும் சில சீரதிருத்தஙகயை்ப 
ன்ப்லாம் என் ்ம்பிகயகயில் காஙகிரஸ் 
ஆஙகி்லயரின ்்பார முயறசிகளுககு ஆதரவு 
்ல்கியது.

இவவாறு ்தசிய இயககம் தைரவுறறு 
இரு்நத நியலயில் பிரம்ேஞான சய்பயின 
தயலவரும், அயரலா்நது்ப ன்பண்ேணியுோன 
அனனின்பசனட் அயரலா்நதின தனனாட்சி 
அயே்பபுகயை அடினயாறறி தனனாட்சி 
இயககத்யத முனனோழி்நதார. 1916இல் 
தனனாட்சி இயககத்யத (Home Rule League) 
னதா்ஙகிய அவர அகில இ்நதிய அைவில் 
தனனாட்சி வழஙக்ப்ப் ்வண்டும் எனும் 
்காரிகயகயய முனனனடுத்துச் னசன்ார. 
இச்னசயல் திட்்த்தில் G.S. அருண்்்ல், 
B.P. வாடியா ேறறும் C.P. ராேசாமி ஆகி்யார 
அவருககுத் துயண நின்னர. இவரகள் ்காரிய 
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்படித்த பிராேணரல்லாதவரகயை அரசியலில் 
ஈடு்ப்யவத்தது. பிராேணரகளின 
்ேலாதிககத்தில் இரு்நத அரசு்ப ்பணிகளிலும், 
்தரவு னசயய்ப்பட்் அயே்பபுகளின 
பிரதிநிதித்துவத்திலும், அரசு வாய்பபுகளில் 
நிலவும் சேநியலயற் தனயேயும் சாதிய்ப 
்பாகு்பாடும் இரு்ப்பது குறித்து அவரகள் 
பிரச்சயனகயைக கிை்பபினர. ்ேலும் 
காஙகிரசிலும் பிராேணரக்ை மிக்பன்பரும் 
எண்ணிகயகயில் இரு்நதனர.

(அ)�ததனனிந்திய�்லவுரி்மச்�ெஙகம்
பிராேணரல்லா்தார தஙகள் ்லனகயை்ப 

்பாதுகாத்துக னகாள்வதறகாகத் தஙகயை ஒரு 
அரசியல் அயே்ப்பாக அணிதிரட்டிக னகாண்்னர. 
1912இல் னசனயன திராவி்ர கழகம் 
(Madras Dravidian Association) உருவாகக்ப 
ன்பற்து. அதன னசயலராக C. ்்்சனார 
னசயலூககமிகக வயகயில் ்பஙகாறறினார. 
1916 ஜுன ோதத்தில் அவர பிராேணர அல்லாத 
ோணவரகளுககாக ‘திராவி்ர சஙக தஙகும் 
விடுதி’யய நிறுவினார. ்ேலும் இககால்ப 
்பகுதியயச் ்சர்நத இரு முககிய பிராேணர 
அல்லா்தாரின தயலவரகைான T.M. ்ாயர, 
P. தியாகராயர ஆகிய இருவரிய்்ய நிலவிய 
கருத்து ்வறறுயேயய சரினசயது இணககத்யத 
ஏற்படுத்தினார. இவவிருவரு்ே னதா்ககத்தில் 
காஙகிரசில் அஙகம் வகித்தவரக்ை. காஙகிரஸ் 
அயே்பபினுள் பிராேணரல்லாதவரகள் 
எவவாறு ஓரஙகட்்்ப்படுகி்ாரகள் என்பயத்ப 
்பாரத்துத் னதளிவுன்பற்வரகைாவர. 1916 
்வம்்பர 20இல் P. தியாகராயர, T.M. ்ாயர, 
C. ்்்சனார ஆகி்யார தயலயேயில் சுோர 
மு்ப்பது பிராேணரல்லாதவரகள் னசனயன 
விக்்ாரியா ன்பாதுஅரஙகில் கூடினர. 
பிராேணரல்லா்தாரகளின ்லனகயை 
்ேம்்படுத்துவதறகாகத் னதனனி்நதிய 
்லவுரியேச் சஙகம் (South Indian Liberal 
Federation – SILF) எனும் அயே்பபு 
உருவாகக்ப்பட்்து. அவரகள் ஆஙகிலத்தில் 
ஜஸ்டிஸ் (Justice – நீதி) தமிழில் திராவி்ன, 
னதலுஙகில் ஆ்நதிர பிரகாசிகா எனும் மூனறு 
னசயதித்தாள்கயையும் னதா்ஙகினர. வியரவில் 
இவவயே்பபு ்்த்திய ஆஙகில ்ாளிதழின 
ன்பயரான ஜஸ்டிஸ் என்ப்த அவவயே்பபின 
ன்பயராகி ஜஸ்டிஸ் கட்சி (நீதிககட்சி) என 
அயழகக்ப்ப்லாயிறறு. அயே்பபுககான 
கியைகயை உருவாககும் முகோக ோகாணம் 
முழுவதிலும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ்பல ோ்ாடுகயை 
்்த்தியது.

தனனாட்சி ஆஙகில அரசி்ம் ஓரைவிறகான 
விசுவாசத்யத்ய னகாண்டிரு்நததாக அயே்நதது. 
தனனுய்ய திட்்த்யத ேககளிய்்ய னகாண்டு 
னசல்வதறகாக அனனின்பசனட் நியூ இ்நதியா 
(New India), காேன வீல் (Commonweal) எனும் 
இரண்டு னசயதித்தாள்கயைத் னதா்ஙகினார. 
“அதி்வீன வசதிகளு்ன கூடிய ரயிலில் 
அடியேகைாக இரு்ப்பயதவி் சுத்நதிரத்து்ன 
கூடிய ோட்டு வண்டி்ய சி்்நதது” என கூறினார. 
1910ஆம் ஆண்டு ்பத்திரியகச் சட்்த்தின்படி 
அனனின்பசனட் பியணத் னதாயகயாக ன்பருேைவு 
்பணத்யதச் னசலுத்தும்்படி அறிவுறுத்த்ப்பட்்ார. 
அனனி ன்பசனட் ‘விடுதயல ன்ப் இ்நதியா 
எ்ப்படித் துயருற்து’ (‘How India wrought for 
Freedom’) இ்நதியா: ஒரு ்தசம் (India: A Nation) 
எனும் இரண்டு புத்தகஙகயையும் சுயாட்சி குறித்த 
துண்டு்பபிரசுரத்யதயும் எழுதினார. 

ன்பரும் எண்ணிகயகயில் ோணவரகள் 
இவவியககத்தில் ்சர்நது தனனாட்சி 
இயகக வகு்பபுகளில் அவரகளுககு்ப 
்பயிறசி அளிகக்ப்பட்்து. அம்ோணவரகள் 
சாரணர இயககக குழுககைாகவும் (Scouts) 
னதாண்்ர குழுககைாகவும் ோற்்ப்பட்்னர. 
அனனின்பசனட்டும் அவரு்ன ்பணியாறறி்யாரும் 
ன்பாது்ேய்களில் ்்பசுவதும் எ்நத ஒரு 
அரசியல் ்்வடிகயகயில் ஈடு்படுவதும் தய் 
னசயய்ப்பட்டிரு்நதது. 1917இல் ்ய்ன்பற் 
காஙகிரஸ் ோ்ாட்டிறகு அனனின்பசனட் 
தயலவராகத் ்தரவுனசயய்ப்பட்்ார. தனனாட்சி 
இயககத்தில் உறு்பபினரகைாக இரு்நத 
B.P. வாடியா ்்பான்்ார னதாழிறசஙகஙகயை 
உருவாககி னதாழிலாைர வரககத்யத 
அணி திரட்டுவதில் முககிய்ப ்பஙகாறறினர. 
இத்தயலவரகள் னதாழிலாைரகள் ்வயல 
்பாரககும் இ்ஙகளிலுள்ை நியலகயை 
்ேம்்படுத்திய்தா்ல்லாேல், னதாழிலாைரகயை 
விடுதயல்ப ்்பாராட்்த்தின ்பகுதியாக 
ோறறுவதிலும் னவறறி ன்பற்னர. இரு்நத்்பாதிலும் 
கா்நதியடிகள் ்தசியத் தயலவராக எழுச்சி 
ன்பற் நியலயில் அனனின்பசனடும் தனனாட்சி 
இயககஙகளும் ஒளிேஙகின.

  9.3  �பிரநாமணர்�அல்லநாததநார்�
இயககமும்�கநாஙகிரசிறகு�ெவநாலும்

இ்த சேயத்தில் னசனயன ோகாணத்தில் 
கல்வி ்வகோக வைர்நதது. கல்வியறிவு ன்பற் 
பிராேணர அல்லா்தாரின எண்ணிகயக 
அதிகோனது. ்ே்ல விவாதிகக்ப்பட்் தீவிர 
அரசியல் ேறறும் சமூக ்்வடிகயககள் 
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இடஒதுககீட்டுககநானை�தகநாரிக்க
நீதிககட்சி தனது ்்ாககஙகயை ்காடிட்டுக 

காட்டி பிராேணரல்லா்தாரின அறிகயகயய (Non-
Brahmin Manifests) னவளியிட்்து அயவ: அரசு்ப 
்பணியி்ஙகளில் பிராேணரல்லா்தாரகளுககு 
இ்ஒதுககீடு ேறறும் பிரதிநிதித்துவ அயே்பபுகளில் 
இ்ஒதுககீடு என்பனவாகும். இவவயே்பபு 
தனனாட்சி இயககத்யத்ப பிராேணரகளின 
இயககம் என எதிரத்தது. தனனாட்சி இயககம் 
பிராேணரகளுககு அதிக அதிகாரஙகயை 
வழஙகக கூடுனேன அஞ்சியது. இது காஙகிரயசயும் 
பிராேணரகளின கட்சினயன விேரசித்தது. 
்பாராளுேன் அரசியல் சீரதிருத்தஙகள் 
குறித்து 1917இல் ோண்்்குவின அறிவி்பய்பத் 
னதா்ர்நது தமிழ்ாட்டில் அரசியல் விவாதஙகள் 
தீவிரேய்்நதன. நீதிககட்சி வகு்பபுவாத 
பிரதிநிதித்துவத்யதக ்காரியது (சமூகத்திலுள்ை 
்பல்்வறு பிரிவினரகளுககும் பிரதிநிதித்துவம்). 
னசனயன அரசாஙகம் நீதிக கட்சியய ஆதரித்தது. 
ஆஙகி்லயரின ஆட்சி பிராேணர அல்லா்தாரின 
முன்னற்த்திறகுத் துயணபுரியுனேன 
நீதிககட்சி ்ம்பியது. 1919ஆம் ஆண்டுச் சட்்ம் 
பிராேணரல்லா்தாரகளுககுத் ்தரதலில் 
இ்ஒதுககீடு வழஙகியது. இ்ந்்வடிகயகயயக 
காஙகிரஸ் கட்சி விேரசனம் னசயதது ஆனால் 
நீதிககட்சியால் இது வர்வறக்ப்பட்்து.

நீதிககட்சி�அ்மச்ெர்வ

்பனைகல்�அரெர்A.�சுப்்பரநாயலு
1920இல் ்்த்த்ப்பட்் ்தரதல்கயைக 

காஙகிரஸ் பு்ககணித்தது. சட்்ேன்த்தில் 
னோத்தமிரு்நத 98 இ்ஙகளில் 63இல் 
நீதிககட்சி னவறறின்பற்து. நீதிககட்சியின  
A. சு்ப்பராயலு முதலாவது முதலயேச்சரானார. 
1923இல் ்ய்ன்பற் ்தரதலுககு்ப 
பினனர நீதிக கட்சியயச் ்சர்நத ்பனகல் 
அரசர அயேச்சரயவயய அயேத்தார. 
பிராேணரல்லா்தாரின ்லனுககாக நீதிக கட்சி 
்பல்்வறு ்்வடிகயககயை அறிமுக்ப்படுத்தியது. 
அயவ வருோறு: உள்ைாட்சித்துய்களிலும் 

கல்விநியலயஙகளிலும் ்வயலவாய்பபில் 
இ்ஒதுககீடு னசயய்ப்பட்்து. ்பணியாைர 
்தரவுககுழு நிறுவ்பன்பற்து. இது பினனர 
ன்பாது்ப ்பணியாைர ்தரவாயணயோனது. இ்நது 
சேய அ்நியலயத்துய் சட்்மும் னசனயன 
அரசு னதாழில் உதவிச் சட்்மும் இயற்்ப்பட்்ன. 
்தவதாசி முய் ஒழிகக்ப்பட்்து. ஏயழ எளிய 
ேககள் வீடு கட்டிக னகாள்வதறகாக்ப பு்ம்்்பாககு 
நிலஙகயை ்பட்்ானசயது வழஙக்ப்பட்்ன. 
வசதியற் ேககள் பிரிவினரிய்்ய கல்வி 
கற்பயத ஊககுவி்ப்பதறகாக கல்வி கட்்ணச் 
சலுயக, கல்வி உதவித்னதாயக வழஙகுதல், 
ேதிய உணவுத் திட்்ம் ஆகிய ்்வடிகயககள் 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்்ன.

(ஆ)��அரசின�அடககுமு்்ற�்டவடிக்ககள்:�
தரௌலட்�ெட்டம்
முதல் உலக்ப்்பாரில் முககிய்ப ்பஙகளி்பய்ப 

னசயததனால் (குறி்ப்பாக ஆஙகில்ப ்்பரரசுககாக 
இ்நதியவீரரகள் னதாயலதூர்ப ்பகுதிகளில் 
்்பாரிட்்னர) இ்நதியரகள் ஆஙகில அரசி்மிரு்நது 
்ேலும் ்பல சீரதிருத்தஙகயை எதிர்்ாககினர. 
ஆனால் ஆஙகில அரசு 1919இல் னகாடூரோன 
குழ்ப்பவாத புரட்சிக குற்ச் சட்்த்யத இயறறியது. 
இச்சட்்த்யத்ப ்பரி்நதுயர னசயத குழுவினுய்ய 
தயலவரின ன்பயர சர சிட்னி னரௌலட் ஆவார.  
என்வ இச்சட்்ம் ்பரவலாக னரௌலட்சட்்ம் என 
அறிய்ப்பட்்து. இச்சட்்த்தின கீழ முய்யான 
நீதித்துய் சார்நத விசாரயணகள் இல்லாே்ல்ய 
யாயர ்வண்டுோனாலும் ்பயஙகரவாதி எனக 
குற்ம்சாட்டி அரசு சிய்யில் அய்ககலாம். இயதக 
கண்டு இ்நதியரகள் திகிலய்்நதனர. ேககளின 
்கா்பத்திறகுக குரல்னகாடுத்த கா்நதியடிகள், 
னதனனா்பபிரிககாவில் தான ்பயன்படுத்திய 
்்பாராட்் வடிவோன சத்தியாகிரகத்யத 
்ேறனகாண்்ார.

தரௌலட்�ெத்தியநாகிரகம்
1919 ோரச் 18இல் 

னேரினா க்றகயரயில் 
்ய்ன்பற் கூட்்த்தில் 
க ா ்ந தி ய டி க ள் 
உயரயாறறினார. 1919 
ஏ்பரல் 6இல் ‘கரு்பபுச் 
சட்்த்யத’ எதிரககும் 
்்ாககில் கய்யய்்பபும் 
்வயல நிறுத்தஙகளும் 
்்த்த்ப்பட்்ன. தமிழ்ாட்டின 
்பல ்பகுதிகளிலும் எதிர்பபு 
ஆர்ப்பாட்்ஙகள் ் ய்ன்பற்ன. னசனயன ் கரின 

S.�ெத்தியமூர்த்தி
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்பல ்பகுதிகளிலிரு்நது னதா்ஙகிய ஊரவலஙகள் 
னேரினா க்றகயரயில் ஒனறியண்நது ன்பரும் 
ேககள் கூட்்ோனது. அ்ந்ாள் முழுவதும் 
உண்ணாவிரதமும் பிராரத்தயனகளும் 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்்ன. னசனயன சத்தியாகிரக 
சய்ப என் அயே்பபும் நிறுவ்ப்பட்்து. ராஜாஜி, 
கஸ்தூரிரஙகர, S. சத்தியமூரத்தி, ஜாரஜ் ்ஜாச்ப 
ஆகி்யார கூட்்த்தில் உயர நிகழத்தினர. 
னதாழிலாைரகளுகனகன தனியாக ்்த்த்ப்பட்் 
கூட்்னோனறில் V. கல்யாணசு்நதரம் (திரு.வி.க), 
B.P. வாடியா., வ.உ.சி ஆகி்யார உயரயாறறினர. 
னதாழிலாைரகளும், ோணவரகளும், ன்பண்களும் 
ன்பருவாரியான எண்ணிகயகயில் ்பங்கற்்த 
இவவியககத்தின முககிய அம்சோகும்.

(இ)�கிலநா்பத்�இயககம்
ஜாலியனவாலா ்பாக ்படுனகாயலயயத் 

னதா்ர்நது அதறகுக காரணோன னஜனரல் 

்யர அயனத்துக குற்ச்சாட்டுகளில் இரு்நதும் 
விடுகக்ப்பட்்்தா்ல்லாேல் அவருககு்ப 
்பரிசுகளும் னவகுேதியும் வழஙக்ப்பட்்ன. முதல் 
உலக்ப ்்பாருககு்ப பினனர துருககியின கலீ்பா 
அவேரியாயத னசயய்ப்பட்்து்ன அவரது 
அயனத்து அதிகாரஙகளும் ்பறிகக்ப்பட்்ன. 
கலீ்பா ்பதவியய மீட்்பதறகாக கிலா்பத் இயககம் 
னதா்ஙக்ப ன்பற்து. ன்பரும்்பாலும் ்தசிய 
இயககத்திலிரு்நது ஒதுஙகி இரு்நத முஸ்லிம்கள் 
தற்்பாது ன்பரும் எண்ணிகயகயில் ்பங்கறகத் 
னதா்ஙகினர. தமிழ்ாட்டில் 1920 ஏ்பரல் 17இல் 
னேௌலானா னசௌகத் அலி தயலயே்யற் 
ஒரு ன்பாதுககூட்்த்து்ன கிலா்பத் ்ாள் 
கய்்பபிடிகக்ப்பட்்து. இயத்ப்்பான் ஒரு ோ்ாடு 
ஈ்ராட்டிலும் ்்த்த்ப்பட்்து. வாணியம்்பாடி, 
கிலா்பத் எழுச்சி ்்வடிகயககளின முககிய 
யேயோகத் திகழ்நதது.

  9.4   ஒத்து்ையநா்ம�இயககம் 
ஒ த் து ய ழ ய ா ய ே 

இ ய க க த் தி ன ் ்ப ா து 
தமிழ்ாடு னசயல்துடி்பபு்ன 
விைஙகியது. C. ராஜாஜியும் 
ஈ . ன வ .  ர ா ே ச ா மி யு ம் 
(ஈ.னவ. ரா பினனர ன்பரியார 
என அயழகக்ப்பட்்ார) 
த ய ல ய ே ் ய ற று 
்்த்தினர. முஸ்லிம் லீககின னசனயனக 
கியையய நிறுவிய யாகு்ப ஹசன என்பாரு்ன 
ராஜாஜி ன்ருககோகச் னசயல்்பட்்ார. இதன 
காரணோக தமிழ்ாட்டில் ஒத்துயழயாயே 
இயககத்தின்்பாது இ்நதுககளும் இஸ்லாமியரும் 
இயண்நது ன்ருககோகச் னசயல்்பட்்னர. 
ன்பாதுககூட்்ஙகளின்்பாது ஒழுஙயக்ப 
்பராேரிககவும் துண்டு்பபிரசுரஙகயை 
விநி்யாகம் னசயயவும், னகாடிகயை ஏ்நதிச் 
னசல்லவும் காஙகிரஸ் னதாண்்ரகள் அணி 
உருவாகக்ப்பட்்து. அவரகளும் கள்ளுககய் 
ேறியலில் முககிய்ப ்பஙகாறறினர.

(அ)��வரிதகநாடநா�இயககமும்�கள்ளுகக்ட�
மறியல்�இயககமும்
ஒத்துயழயாயே இயககத்தின ஒரு 

்பகுதியாக, ்பல இ்ஙகளில் விவசாயிகள் 
வரினகாடுகக ேறுத்தனர. தஞ்சாவூரில் வரினகா்ா 
இயககம் ஒனறு ்ய்ன்பற்து. சட்்ேன்ஙகள், 
்பள்ளிகள் ேறறும் நீதிேன்ஙகள் ஆகியயவ 
பு்ககணிகக்ப்பட்்ன. அ்நநிய்பன்பாருட்கள் 
பு்ககணிகக்ப்பட்்ன. ்பல ்பகுதிகளில் 

யநாகுப்�ஹென

ஜநார்ஜ்�தஜநாெப்
வழககறிஞரும் ்னகு 

ன ச ா ற ன ்ப ா ழி வ ா ற று ம் 
தி்ன ்பய்த்தவருோன 
ஜாரஜ் ்ஜாச்ப ேதுயரயில் 
தனனாட்சி இயககத்யத 
ஏற்படுத்தியதிலும், அதன 
்்ாககத்யத ேககளின 
கவனத்திறகுக னகாண்டு 
னசன்திலும் முககிய்ப ்பஙகுவகித்தார.  
னசஙகண்ணூரில் (இனய்ய ்கரை ோநிலம் 
ஆல்பபுழா ோவட்்ம்) பி்்நதிரு்நதாலும் 
ேதுயரயில் வசி்ப்பயத்ய விரும்பி ேககளின 
வழககறிஞராக்ப ்பணி னசயதார. தனது நீண்் 
ன்பாது வாழவின ்்பாது, அவர ்கரைாவில் 
யவககம் சத்தியாகிரகத்யத வழி்்த்தினார, 
ஏனனனில் இது இ்நதியாவின அயனத்து 
குடிேககளுககும் சமூக உரியேகள் 
னதா்ர்பான பிரச்சியனயாக அவர கருதினார. 
தமிழ்ாட்டில் குற்்ப ்பரம்்பயரச் சமூகஙகளின 
்பாதுகாவலராக விைஙகினார.  ்பாதிகக்ப்பட்் 
சமூகஙகளுககு இவர ஆறறிய ்சயவயின 
காரணோக ேதுயர ேககள் இவயர ‘்ராசா்பபு 
துயர’ என அனபு்ன அயழத்தனர.  ேதுயர 
னதாழிலாைர சஙகம் (Madurai Labour Union) 
(1918) எனும் அயே்பய்ப ஏற்படுத்துவதறகு 
ஹாரவி மில் னதாழிலாைரகளுககு உதவினார.  
இச்சஙகத்தின னதா்கககால்ப ்்பாராட்்ஙகள் 
நூற்பாயலத் னதாழிலாைரகளுககு ஊதிய 
உயரயவயும் ்வயல்்ரக குய்்பய்பயும் 
ன்பறறுத்த்நதன.
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வீதிகளில் விதிகக்ப்பட்டிரு்நத தய் நீகக்ப்பட்்து. 
சாதி்ப ்பாகு்பாட்டுககு எதிராகவும் ்காவில் 
நுயழவு்ப ்்பாராட்்த்திறகு ஆதரவாகவும் அவர 
னசயத ்பஙகளி்பபிறகாக யவககம் வீரர (Vaikom 
Hero) என ்பாராட்்்ப்பட்்ார.
தெரனமநாததவி�குருகுலப்�பிரச்ெ்னை

ஆயினும் இககாலகட்்த்தில் ஈ.னவ.ா 
காஙகிரசின மீது மிகவும் அதிரு்பதி 
னகாண்டிரு்நதார. அது பிராேணரகளின 
்லனகயை ேட்டு்ே ்ேம்்படுத்துவதாக 
உணர்நதார. ்சரனோ்தவி குருகுல்ப 
பிரச்சயனயும், வகு்பபுவாரி பிரதிநிதித்துவம் 
னதா்ர்பாக காஙகிரசுககுள்்ை ஏற்பட்் கருத்து 
்வறு்பாடும் ஈ.னவ.ராயவ காஙகிரயச விட்டு 
னவளி்ய் யவத்தன. 

்தசியக கல்வியய முனனனடுககும் ன்பாருட்டு 
ஒரு குருகுலோனது V.V. சு்பபிரேணியனாரால் 
்சரனோ்தவியில் நிறுவ்பன்பற்து. இது 
காஙகிரசி்மிரு்நது நிதியியன்ப ன்பற்து. 
இரு்நத்்பாதிலும் இ்ப்பள்ளியில் சாதியின 
அடி்ப்பய்யில் ோணவரகள் ்பாகு்படுத்த்ப்பட்்னர. 
பிராேண ோணவரகளுககும் பிராேணர அல்லாத 
ோணவரகளுககும் தனித்தனி்ய உணவு 
்பரிோ்்ப்பட்்து. உணவிலும் ்வறு்பாடுகள் 
இரு்நதன. இது ஈ.னவ.ரா வின கவனத்திறகு 
னகாண்டுவர்ப்பட்்்்பாது அவர ேறன்ாரு 
தயலவரான P. வரதராஜுலுவு்ன இயண்நது 
இ்ப்பழககத்யதக ்கள்விககுள்ைாககி கடுயேயாக 
விேரசித்தார. 

1925 ்வம்்பர 21இல் காஞ்சிபுரத்தில் 
்ய்ன்பற் காஙகிரஸ் கமிட்டி ோ்ாட்டில் 
அவர சட்்சய்பயில் பிராேணரல்லா்தாருககு 
பிரதிநிதித்துவம் ்வண்டும் எனும் 
்காரிகயகயய முன யவத்தார. இதன ன்பாருட்டு 
1920 முதல் அவர ்ேறனகாண்் முயறசிகளில் 
்தால்வியுற்ார. இவர முனனோழி்நத 
தீரோனம் ்தாறகடிகக்ப்பட்்தால் ்வறு சில 
பிராேணரல்லாத தயலவரகளு்ன ோ்ாட்ய் 
விட்டு னவளி்யறினார. னவளிவ்நதவரகள் 
தனி்ய ச்நதித்தனர. வியரவில் காஙகிரசிலிரு்நது 
விலகிய ஈ.னவ.ரா சுயேரியாயத இயககத்யதத் 
னதா்ஙகினார.

(இ)��சுயரநாஜ்ஜிய�கட்சியினைர்�–�நீதிககட்சியினைர்�
இ்டதயயநானை�த்பநாட்டி
ஒத்துயழயாயே இயககம் விலககி 

னகாள்ை்ப்பட்்யதத் னதா்ர்நது காஙகிரஸ் 
“ோற்த்யத விரும்்பா்தார” “ோற்த்யத 
விரும்பு்வார” என்ப பிரி்நதது. ோற்த்யத 
விரும்்பா்தார சட்்ேன்்ப பு்ககணி்பய்பத் 

னதாழிலாைரகளின ்வயல நிறுத்தஙகள் அதிக 
எண்ணிகயகயில் ்ய்ன்பற்ன அவறறில் ்பல 
்தசியத் தயலவரகைால் வழி்்த்த்ப்பட்்து. 
தமிழ்ாட்டில் ்ய்ன்பற் ஒத்துயழயாயே 
இயககத்தின முககிய அம்சோகத் திகழ்நதது 
கள்ளுககய்களுககு எதிரான ்்பாராட்்ஙக்ை. 
கள்ளுககய்கள் ேறியல் னசயய்ப்பட்்ன. 
ோகாணத்தின அயனத்து ்பகுதிகளிலும் 
ஆர்ப்பாட்்ஙகளும் கய்யய்்பபுகளும் 
ஏற்பாடு னசயய்ப்பட்்ன. குற்்ப்பரம்்பயரச் சமூக 
சட்்த்திறகு எதிராகவும் கிைரச்சிகள் ் ய்ன்பற்ன. 
1921 ்வம்்பரில் சட்் ேறு்பபு இயககத்யதத் 
னதா்ஙகுவனதன முடிவு னசயய்ப்பட்்து. ராஜாஜி, 
சு்பபிரேணிய சாஸ்திரி, ஈ.னவ.ரா ஆகி்யார யகது 
னசயய்ப்பட்்னர. 1922 ஜனவரி 13இல் ்வல்ஸ் 
இைவரசரின வருயக பு்ககணிகக்ப்பட்்து. 
காவல்துய்யின அ்ககுமுய்யில் இருவர 
னகால்ல்ப்பட்்னர ்பலர காயமுற்னர. 1922இல் 
னசௌரி னசௌரா நிகழவில் 22 காவலரகள் 
னகால்ல்ப்பட்்யதத் னதா்ர்நது ஒத்துயழயாயே 
இயககம் விலககிக னகாள்ை்ப்பட்்து.

(ஆ)�ஈ.தவ.ரநா�வின�ஆககபூர்வச்�தெயல்்பநாடுகள்
இககாலகட்்த்தில் தமிழ்ாட்டு அரசியலில் 

ஈ.னவ.ரா முககிய்ப ்பஙகுவகித்தார. கதரின 
்பயன்பாட்ய் ்ேம்்படுத்தி அதன விற்பயனயய 
அதிகரிககத் தீவிரோகச் னசயல்்பட்்ார. 
கள்ளுண்்பதறகு தனது எதிர்பய்பக காட்டும் 
வயகயில் தனககுச் னசா்நதோன ்தா்பபிலிரு்நத 
னதனயன ேரஙகள் அயனத்யதயும் னவட்டி 
வீழத்தினார. திருவாஙகூர அரசின ஆட்சியிலிரு்நத 
யவககம் எனும் ஊரில் ்ய்ன்பற் ்காவில் 
நுயழவுககான சத்தியாகிரகத்திலும் 
முககிய்ப்பஙகு வகித்தார. ்காவியலச் சுறறியுள்ை 
வீதிகள் ஒடுகக்ப்பட்் வகு்பபுகயைச் சார்நத 
ேககள் ்்ோ்ககூ் முடியாத அல்லது உயர 
சாதி ேககளி்மிரு்நது குறி்பபிட்் தூரம் விலகி்ய 
நின்ாக ்வண்டிய காலகட்்ேது. ்கரைாவின 
முககியத் தயலவரகள் யகது னசயய்ப்பட்் பினனர 
ஈ.னவ.ரா அஙகு னசனறு அவவியககத்திறகு்ப 
புத்துயிர ஊட்டினார. அவர யகது னசயய்ப்பட்டு 
ஒருோத கால சிய்த் தண்்யன வழஙக்ப்பட்்து. 
விடுதயல னசயய்ப்பட்் பினனரும் யவககத்யத 
விட்டு னவளி்ய் ேறுத்தார. எழுச்சியூட்டும் விதத்தில் 
உயரகள் நிகழத்தியதறகாக இரண்்ாவது 
முய்யாகக யகது னசயய்ப்பட்டு ஆறுோதகால 
கடுஙகாவல் தண்்யன வழஙக்ப்பட்்து. 
விடுதயலயாகி ஈ்ராடு திரும்பிய்்பாது கதர 
விற்பயனயய முன்னறறுவது குறித்து 
்்பசியதறகாகக யகது னசயய்ப்பட்்ார. 1925 ஜுன 
ோதத்தில் யவககத்தில் ்காவியலச் சுறறியிரு்நத 
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னதா்ர விரும்பினர. ோற்த்யத விரும்பி்யார 
்தரதலில் ்்பாட்டியிட்டுச் சட்்ேன்த்தினுள் 
னசல்ல விரும்பினர. ராஜாஜியு்ன கா்நதியத்யதத் 
தீவிரோக்ப பின்பறறும் ்வறு சிலர 
இயண்நது சட்்ேன்த்திறகுச் னசல்வயத 
எதிரத்தனர. கஸ்தூரிரஙகர, M.A. அனசாரி 
ஆகி்யாரு்ன ்சர்நது னகாண்் ராஜாஜி 
சட்்ேன்த்யத்ப பு்ககணி்ப்பது எனும் கருத்யத 
முனயவத்தார. இககருத்துககு ஏற்பட்் எதிர்பபு 
காஙகிரசுககுள்்ை்ய சித்தரஞ்சன தாஸ், 
்ோதிலால் ்்ரு ஆகி்யாரால் சுயராஜ்ஜியக 
கட்சி உருவாகக்ப்படுவதறகு இட்டுச் னசன்து. 
தமிழ்ாட்டில் S. சீனிவாசனார, S. சத்தியமூரத்தி 
ஆகி்யார சுயராஜ்ஜியக கட்சியினருககுத் 
தயலயே ஏற்னர.
(ஈ)�சுப்்பரநாயன�அ்மச்ெர்வ

1926இல் ்ய்ன்பற் ்தரதலில் 
்தர்நனதடுகக்ப்பட்் உறு்பபினரகளில் 
சுயராஜ்ஜியக கட்சியினர ன்பரும்்பானயே 
இ்ஙகளில் னவறறி ன்பற்னர.  இரு்நத்்பாதிலும் 
காஙகிரசின னகாள்யகககு இணஙக ஆட்சி்ப 
ன்பாறு்பய்ப ஏறகேறுத்தது. ோ்ாக அவரகள் 
சு்யட்யச ்வட்்பாைரான P. சு்ப்பராயனுககு 

அயேச்சரயவ அயேகக 
உதவினர. 1930இல் 
்ய்ன்பற் ்தரதலில் 
சுயராஜ்ஜியக கட்சியினர 
்்பாட்டியி்ாததால் நீதிககட்சி 
எளிதாக னவறறி ன்பற்து. 
அககட்சி னதா்ர்நது 1937 வயர 
ஆட்சி னசயதது.

(உ)�்ெமன�குழு்வப்�பு்றககணித்தல்
1919ஆம் ஆண்டுச் சட்்த்தின னசயல்்பாடுகயை்ப 

்பரிசீலயன னசயது சீரதிருத்தஙகயை்ப ்பரி்நதுயர 
னசயய 1927இல் இ்நதிய சட்்்பபூரவ ஆயணயம் 
ஒனறு சர ஜான யசேனின தயலயேயில் 
அயேகக்ப ன்பற்து. ஆனால் னவள்யையரகயை 
ேட்டு்ே னகாண்டிரு்நத இககுழுவில் ஒரு இ்நதியர 
கூ் இ்ம்ன்ப்ாதது இ்நதியரகளுககு மிக்பன்பரும் 
ேனச்்சாரயவ ஏற்படுத்தியது. ஆயகயால் 
காஙகிரஸ் யசேன குழுயவ்ப பு்ககணித்தது. 
னசனயனயில் S. சத்தியமூரத்தி தயலயேயில் 
யசேன குழு எதிர்பபு பிரச்சாரக குழுனவானறு 
உருவாகக்ப்பட்்து. ோணவரகள், கய்கள் 
யவத்திரு்ப்்பார, வழககறிஞரகள், ரயில் ்பயணிகள் 
ஆகி்யாரிய்்ய விரிவான அைவில் பு்ககணி்பபு்ப 
பிரச்சாரம் ்ேறனகாள்ை்ப்பட்்து. 1929 பி்பரவரி 
18இல் யசேன குழு னசனயனககு வ்நத்்பாது 
ன்பாதுககூட்்ஙகள், எதிர்பபு ஊரவலஙகள், 
கய்யய்்பபு ்்பான்வற்ால் வாழத்த்பன்பற்து. 
குழுவுககு எதிராகக கறு்பபுகனகாடி காட்்்ப்பட்்து. 
எதிர்பபுகயை ஒடுகக காவல்துய் ்பய்்ப 
பிர்யாகம் னசயதது.

  9.5   ெட்ட�மறுப்பு�இயககம்

(அ)�பூரண�சுயரநாஜ்ஜியத்்த�த்நாககி
1920களில் தமிழ்ாட்டில் கா்நதியடிகள் 

தயலயேயிலான காஙகிரஸ் விரி்நது்பட்் 
அடித்தைத்யதக னகாண்் அயே்ப்பாக ோறிக 
னகாண்டிரு்நதது. 1927இல் இ்நதிய ்தசிய 
காஙகிரசின னசனயன ோ்ாடு முழுயேயான 
சுத்நதிர்ே தனது இலககு என அறிவித்தது. 
யசேன குழுவியன எதிரத்து, அரசியல் அயே்பபுச் 
சீரதிருத்தஙகயை வடிவயே்ப்பதறகாக காஙகிரஸ் 
்ோதிலால் ்்ருவின தயலயேயில் ஒரு 
குழுயவ அயேத்தது. 1929இல் லாகூரில் கூடிய 
காஙகிரஸ் ோ்ாட்டில் பூரண சுயராஜ்ஜியம் (முழு 
சுத்நதிரம்) என்ப்த இலககு எனத் தீரோனம் 
நிய்்வற்்ப்பட்்து. ்ேலும் 1930 ஜனவரி 
26இல் ராவி ்தியின கயரயில் சுத்நதிரத்யத 

நீல்�சி்ல�அகறறும்�த்பநாரநாட்டம்�(1927)
்ஜம்ஸ் நீல், ேதராஸ் து்ப்பாககி ஏ்நதிய 

காலாட்்பய்யயச் ்சர்நதவர.  1857 
்்பனரழுச்சியின்்பாது ்ய்ன்பற் கானபூர 
்படுனகாயல என்யழகக்ப்படும் சம்்பவத்தில் 
்பல ஆஙகில்ப ன்பண்களும் குழ்நயதகளும் 
னகால்ல்ப்பட்்னர.  இதறகு வஞ்சம் தீரககும் 
வயகயில் நீல் னகாடூரோக ்்்நது னகாண்்ார, 
பினனர நீல் இ்நதிய வீரர ஒருவரால் 
னகால்ல்ப்பட்்ார.  னசனயன னேௌண்ட்்ராட்டில் 
ஆஙகி்லயர அவருககு ஒரு சியல யவத்தனர.  
இயத, இ்நதியரகளின உணரவுகளுககு 
இயழகக்ப்படும் அவேரியாயத எனக கருதிய 
்தசியவாதிகள் னசனயனயில் னதா்ர 
்்பாராட்்ஙகயை ்ேறனகாண்்னர.   னசனயன 
ோகாணத்தின ்பல்பகுதிகளிலிரு்நது வ்நதிரு்நத 
்்பாராட்்ககாரரகளுககு திருன்ல்்வலியயச் 
்சர்நத S.N. ்சாயேயாஜுலு தயலயே்யற்ார.  
்பலர யகது னசயய்ப்பட்டு சிய்யில் 
அய்கக்ப்பட்்னர.  அச்சேயம் னசனயனககு 
வ்நத கா்நதியடிகள் ்்பாராட்்த்திறகு ஆதரவு 
னதரிவித்தார.  1937இல் ராஜாஜியின தயலயேயில் 
காஙகிரஸ் ஆட்சி அயேத்திரு்நத்்பாது இச்சியல 
அகற்்ப்பட்டு னசனயன அருஙகாட்சியகத்திறகு 
னகாண்டு னசல்ல்ப்பட்்து.

P.�சுப்்பரநாயன

10th_History_Unit_9_TM.indd   70 26-08-2019   17:04:28
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



71 தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் ப�நாரநாட்்டம்

அறிவிககும் விதோக ஜவகரலால் ்்ரு ்தசியக 
னகாடியய ஏறறினார.

(ஆ)�தவதநாரணயம்�உப்பு�ெத்தியநாகிரகம்
கா்நதியடிகள் முனயவத்த ்காரிகயககயை 

யவஸ்ராய ஏறறுக னகாள்ைாதயதத் னதா்ர்நது 
அவர சட்்ேறு்பபு இயககத்யதத் னதா்ஙகினார. 
1930 ோரச் 12இல் தண்டியய ்்ாககி உ்பபு 
சத்தியாகிரக யாத்தியரயயத் துவககினார. 
சட்்ேறு்பபு இயககோனது ோணவரகள், 
கய்கள் யவத்திரு்ப்்பார, னதாழிலாைர, 
ன்பண்கள் ஆகி்யாரின ்பங்கறபு்ன ேககள் 
ன்பருவாரியான எண்ணிகயகயில் கல்நது 
னகாண்் ்்பாராட்்ோகும். கிராே்பபு்ஙகளிலும் 
்கரஙகளிலும் ன்பாதுககூட்்ஙகள், ஊரவலஙகள், 
கய்யய்்பபு ஆகியனவும் சு்தசி ்ா்கஙகயை 
்ேய்்யறறுவது சு்தசி்ப ்பா்ல்கள் ்பாடுவது 
ஆகியனவும் அன்ா் நிகழவுகள் ஆயின. 
னசனயன ்கரில் கய்களுககு முன்பாக 
ேறியல்கள் ்்த்த்ப்பட்்து்ன அ்நநிய்ப 
்பண்்ஙகள் பு்ககணிகக்ப்பட்்ன. ராஜாஜி 
உ்பபு சத்தியாகிரகம் ஒனறியன ஏற்பாடுனசயது 
தயலயே்யறறு ்வதாரண்யம் ்்ாககி அணி 
வகுத்துச் னசன்ார. தாஙகைாக முனவ்நத ஆயிரம் 
னதாண்்ரகளில் நூறு னதாண்்ரகள் ேட்டு்ே 
அணிவகு்பபுககுத் ்தர்நனதடுகக்ப்பட்்னர. 
1930 ஏ்பரல் 13இல் திருச்சிரா்ப்பள்ளியிலிரு்நது 
னதா்ஙகி ஏ்பரல் 28இல் தஞ்சாவூர ோவட்்த்தின 
்வதாரண்யத்யதச் னசன்ய்்நதது. 
இவவணிவகு்பபுகனகன்் “கத்தியினறி 
ரத்தமினறி யுத்தனோனறு வருகுது, சத்தியத்தின 
நித்தியத்யத ்ம்பும் யாரும் ்சருவீர” எனும் 
சி்்பபு்ப்பா்யல ்ாேககல் கவிஞர ராேலிஙகனார 
புயன்நதிரு்நதார. காவல்துய்யின னகாடூரோன 
்்வடிகயககயை்ப ன்பாருட்்படுத்தாேல் 
அணிவகுத்துச் னசன் சத்தியாகிரகிகளுககு 
்பயணித்த ்பாயதனயஙகும் எழுச்சிமிகு 
வர்வறபு அளிகக்ப்பட்்து. ்வதாரண்யம் 
னசன்ய்்நத பினனர ராஜாஜியின 
தயலயேயில் 12 னதாண்்ரகள் உ்பபுச் சட்்த்யத 
மீறி உ்பய்ப அள்ளினர. உ்பபுச் சட்்த்யத 
மீறியதறகாக ராஜாஜி யகது னசயய்ப்பட்்ார. 
T.S.S. ராஜன, திருேதி. ருகேணி லட்சுமி்பதி, 
சரதார ்வதரத்தினம், C. சாமி்ாதர ேறறும் 
K. ச்நதானம் ஆகி்யார ்வதாரண்யம் உ்பபுச் 
சத்தியாகிரகத்தில் ்பங்கற் ஏயனய முககியத் 
தயலவரகைாவர.

உப்பு�ெத்தியநாகிரக� 
நி்னைவு�சினனைம்�-�தவதநாரணயம்

(இ)��தமிைக�மநாவட்டஙகளில்�்பரவலநானை�
த்பநாரநாட்டஙகள்
T. பிரகாசம், K. ்ா்கஸ்வர ராவ ஆகி்யார 

தயலயேயில் சத்தியாகிரகிகள் னசனயனககு 
அரு்கயுள்ை உதயவனம் என் இ்த்தில் ஒரு 
முகாயே அயேத்திரு்நதனர. ஆனால் அவரகள் 
காவல்துய்யால் யகது னசயய்ப்பட்்னர. இ்நநிகழவு 
னசனயனயில் கய்யய்்பபிறகு வழி்காலியது. 
1930 ஏ்பரல் 27இல் திருவல்லிக்கணியில் 
காவல்துய்யினரு்ன ்ோதல் எற்பட்்து. மூனறு 
ேணி ்்ரம் ்ய்ன்பற் இம்்ோதலில் மூனறு 
்்பரகள் உயிரிழ்நதனர. ரா்ேஸ்வரத்தில் உ்பபு 
சத்தியாகிரம் ்ேறனகாள்ை முயன் னதாண்்ரகள் 
யகது னசயய்ப்பட்்னர. உவரி, அஞ்னசங்கா, 
்வ்ப்ப்லாய், தூத்துககுடி ேறறும் தருயவககுைம் 
ஆகிய இ்ஙகளில் ்ேறனகாள்ை்ப்பட்் இது்்பான் 
முயறசிகள் தடுத்து நிறுத்த்ப்பட்்ன. ோகாணம் 
முழுவதிலும் நூற்பாயலத் னதாழிலாைரகள் 
்வயல நிறுத்தம் னசயதனர. ன்பண்கள் மிகு்நத 
ஆரவத்து்ன ்பங்கற்னர. உ்பபுச்சட்்ஙகயை 
மீறியதறகாக அ்பராதம் கட்டிய முதல் ன்பண்ேணி 
ருகேணி லட்சுமி்பதியாவார. இயககத்யத 
்சுகக காவல்துய் னகாடுயேயான ்பய்யய்ப 
்பயன்படுத்தியது. 1932 ஜனவரி 26இல், ்பரவலாக 
ஆரியா என அயழகக்ப்பட்் ்பாஷயம் புனித ஜாரஜ் 
்காட்ய்யின உச்சியில் 
்தசியகனகாடியய ஏறறினார. 
சத்தியமூரத்தி அ்நநியத் 
துணிகயை விற்பயன னசயயும் 
கய்கயை ேறியல் னசயதார, 
ஊரவலஙகயைத் திட்்மிட்்ார, 
து ண் டு ்ப பி ர சு ர ங க ய ை யு ம் 
வி நி ் ய ா கி த் த ா ர . 
N.M.R. சு்ப்பராேன ேறறும் 
கு. காேராஜ் ஆகி்யாரும் 
முககிய்ப ்பஙகு வகித்தனர.

ருகமணி�
லட்சுமி்பதி
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திருப்பூர்�குமரனின�வீரமரணம்
1932 ஜனவரி 11இல் 

திரு்பபூரில் னகாடிகயை 
ஏ்நதிய வண்ணம் 
்ாட்டு்ப்பறறு மிகு்நத 
்பா்ல்கயை்ப ்பாடிச் 
னசன் ஊரவலத்தினர 
க ா வ ல் து ய ் யி ன ர ா ல் 
இரககமினறி அடித்து 
உ ய த க க ்ப ்ப ட் ் ன ர . 
்பரவலாக திரு்பபூர குேரன 
என்யழகக்ப்படும் O.K.S.R. குோரசாமி ்தசியக 
னகாடியய உயரத்தி்ப பிடித்தவா்் விழு்நது 
இ்்நதார. ஆயகயால் இவர னகாடிகாத்த குேரன 
என புகழ்ப்படுகி்ார. என்வ, ஒத்துயழயாயே 
இயககம் சமுதாயத்தின அயனத்து தர்பபு ேககளின 
்பஙகளி்பபு்ன ்ய்ன்பற் தமிழ்ாட்டின 
மிக்பன்பரிய ேககள் இயககஙகளில் ஒன்ாகும்.

ஈ)�முதல்�கநாஙகிரஸ்�அ்மச்ெர்வ
1935 இ்நதிய அரசாஙகச் சட்்ம் ோநில 

சுயாட்சிககு வழி வகுத்தது. சட்்ேன்த்திறகு்ப 
ன்பாறு்ப்பான அயேச்சரகள்குழு ோகாண 
அதிகாரஙகயை நிரவகித்தது. இரு்நத்்பாதிலும் 
்தர்நனதடுகக்ப்பட்் அரசின ஆ்லாசயனகயை்ப 
பு்ககணிககும் அதிகாரத்யத ஆளு்ர 
ன்பறறிரு்நதார. 1937ஆம் ஆண்டு ்தரதலில் 
காஙகிரஸ் னவறறி ன்பற்து. நீதிககட்சி ்படு்தால்வி 
அய்்நதது. ்தரதல்களில் காஙகிரஸ் ன்பற் 
னவறறியானது, ேககளிய்்ய அது ன்பறறிரு்நத 
னசல்வாகயகச் சுட்டிககாட்டியது. 

ராஜாஜி முதல் காஙகிரஸ் அயேச்சரயவயய 
அயேத்தார. ேது விலகயக்ப ்பரி்சாதயன 
முயறசியாக ்சலத்தில் 
அறிமுகம் னசயதார. 
இதன மூலம் ஏற்படும் 
வருவாய இழ்பய்ப ஈடு 
னசயய விற்பயன வரியய 
அ றி மு க ்ப ்ப டு த் தி ன ா ர . 
சமூகத் தைத்தில் 
ஒடுகக்ப்பட்்வரகளுககும் 
் க ா வி ல் க ய ை த் 
தி்்நது யவத்தார. 
T. பிரகாசம் ்ேறனகாண்் 
முயறசியினால் ஜமீனதாரகளின ்பகுதிகயைச் 
்சர்நத குத்தயகதாரரகளின நியல குறித்து 
விசாரயண னசயய விசாரயணக குழுனவானறு 
அயேகக்ப்பட்்து. இரு்நத்்பாதிலும் கிராே்பபு் 
க்ன பிரச்சயனகயை தீர்பதறகாக க்ன சேரச 

திருப்பூர்�குமரன

ரநாஜநாஜி

வாரியஙகள் அயேகக்ப்பட்்யதத் தவிர ்வறு 
்்வடிகயககள் ஏதும் ்ேறனகாள்ை்ப்ப்வில்யல. 
்தரனதடுகக்ப்பட்் இ்நதிய அயேச்சரயவயயக 
கல்நதா்லாசிககாேல் ஆஙகில அரசு இ்நதியாயவ 
இரண்்ாம் உலக்ப்்பாரில் ஈடு்படுத்தியதால் 
காஙகிரஸ் அயேச்சரயவ ராஜினாோ னசயதது.

ேதுயர ஹரிஜன ்சவக சஙகத்தின 
தயலவர யவத்திய்ாதர, னசயலர 
L.N. ்கா்பால்சாமி ஆகி்யாரால் 1939 
ஜுயல 9இல் ேதுயர மீனாட்சியம்ேன 
்காவிலுககுள் ஹரிஜன ேககளு்ன நுயழயத் 
திட்்மி்்ப்பட்்து.  ஒடுகக்ப்பட்் ேககளுககு 
எதிராக உள்ை குடியே, சமூகக குய்்பாடுகயை 
அகறறுவதறகாக 1939இல் ்காவில் நுயழவு 
அஙகீகார, இழ்பபீட்டுச் சட்்ம் இயற்்ப்பட்்து.

உ)�இந்தி�எதிர்ப்புப்�த்பநாரநாட்டம்
்பள்ளிகளில் இ்நதி னோழி கட்்ாய்ப்பா்ோக 

அறிமுகம் னசயய்ப்பட்்து, இது ராஜாஜியால் 
்ேறனகாள்ை்ப்பட்் ஒரு சரச்யசககுரிய 
்்வடிகயகயாகும். தமிழ னோழிககும் 
்பண்்பாட்டிறகும் தீஙகு வியைவிகக, ஆரிய 
வ் இ்நதியரகைால் சுேத்த்ப்பட்் ஏற்பா்ாக 
இது கருத்ப்பட்்தால் ேககளிய்்ய ன்பரும் 
ேனககச்பய்ப ஏற்படுத்தியது. இதறகு 
எதிராக ஈ.னவ.ரா மிக்பன்பரிய ்பர்பபுயரயய 
்ேறனகாண்்ார. அவர இ்நதி எதிர்பபு ோ்ாடு 
ஒனறியன ்சலத்தில் ்்த்தினார. உறுதியான 
னசயல்்பாட்டிறகான திட்்த்யத இம்ோ்ாடு 
வடிவயேத்தது. இ்நதி எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்த்திறகு 
ஒடுகக்ப்பட்்்ார கூட்்யே்பபும், முஸ்லிம் லீககும் 
ஆதரவளித்தன. தாைமுத்து ேறறும் ்்ராஜன 
எனும் இரண்டு ஆரவமிகக ்்பாராட்்ககாரரகள் 
சிய்யில் ேரணேய்்நதனர. திருச்சியிலிரு்நது 
னசனயனககு ஊரவலனோனறு திட்்மி்்ப்பட்்து. 
ன்பரியார உட்்ப் 1200 ்்பாராட்்ககாரரகள் 
யகது னசயய்ப்பட்்னர.  காஙகிரஸ் அரசு ்பதவி 
விலகியயதத் னதா்ர்நது நிரவாகத்யதக 
யககனகாண்் னசனயன ோகாண ஆளு்ர இ்நதி 
கட்்ாய்ப ்பா்ம் என்பயத நீககினார.

  9.6   �தவள்்ளையதனை�தவளிதயறு�
இயககம்

கிரி்பஸ் குழுவின ்தால்வியும், ்்பாரககால 
்பற்ாககுய்களும், வியல்யற்மும் 
ேககளிய்்ய ன்பரும் ேனநிய்வினயேயய 
ஏற்படுத்தியது. 1942 ஆகஸ்டு 8இல் னவள்யைய்ன 
னவளி்யறு தீரோனம் நிய்்வற்்ப்பட்டு 
கா்நதியடிகள் “னசய அல்லது னசத்துேடி” எனும் 
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முழககத்யத வழஙகினார. 
ஒட்டு னோத்த காஙகிரஸ் 
தயலவரகளும் ஒ்ர 
்ாள் இரவில் யகது 
னசயய்ப்பட்்னர. ஒவனவாரு 
ரயில் நியலயத்திலும் 
காவலரகள் உள்ளூர 
தயலவரகளின ன்பயர்ப 
்பட்டியயல யவத்துக 
னகாண்டு அவரகள் 
ரயியல விட்டு இ்ஙகியதும் யகது னசயதயத 
்பம்்பாயிலிரு்நது ஊர திரும்பிக னகாண்டிரு்நத 
கு. காேராஜர கவனித்தார. காவல் துய்யினரின 
கண்களில்்ப்ாேல் அரக்காணத்தி்ல்ய 
இ்ஙகிவிட்்ார. பினனர அவர தயலேய்வாகி 
னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககத்திறகாக 
ேககயைத் திரட்டும் ்பணியய ்ேறனகாண்்ார. 
துண்டு்பபிரசுரஙகயை விநி்யாகம் னசயது 
னகாண்டிரு்நத ் ்பாது ராஜாஜியும் சத்தியமூரத்தியும் 
யகது னசயய்ப்பட்்னர. தமிழ ் ாட்டில் இவவியககம் 
்பர்நது்பட்் அைவில் ்ய்ன்பற்து. ்ேலும் அஞ்சல் 
அலுவலகஙகயை தீககியரயாககுவது, த்நதிக 
கம்்பஙகளின கம்பிகயை னவட்டி விடுவது, ரயில் 
்்பாககுவரத்திறகு ஊறு வியைவி்ப்பது ்்பான் 
வனமுய் நிகழவுகளும் அரங்கறின.
தீரநாத�மககள்�இயககம்

இவவியககத்தில் சமூகத்தின அயனத்து்ப 
பிரிவினரும் ்பங்கற்னர. ்பககிஙகாம் ேறறும் 

கர்ாட்டிக மில், னசனயன துய்முகம், னசனயன 
ோ்கராட்சி ேறறும் மினசார டிராம் ்்பாககுவரத்து 
்்பான் இ்ஙகளில் ன்பருேைவிலான 
னதாழிலாைர ்்பாராட்்ஙகள் ்ய்ன்பற்ன. 
்வலூர ேறறும் ்பண்ப்பாககம் ஆகிய ஊரகளில் 
த்நதி, னதாயல்்பசிக கம்பிகள் னவட்்்ப்பட்்து்ன 
ன்பாதுககட்்்ஙகளுககு தீ யவகக்ப்பட்்ன.  
்பல்்வறு கல்லூரிகயைச் ்சர்நத ோணவரகள் 
இ்ப்்பாராட்்த்தில் தீவிர்ப ்பங்கற்னர. சூலூர 
விோனநியலயம் தாககுதலுககுள்ைானது, 
்காயம்புத்தூரில் ரயில்கள் த்ம்புரைச் 
னசயய்ப்பட்்ன. ேதுயரயில் காஙகிரஸ் 
னதாண்்ரகள் இராணுவத்து்ன ்ோதினர. 
ராஜ்பாயையம், காயரககுடி ேறறும் ் தவ்காட்ய் 
ஆகிய இ்ஙகளில் காவல்துய்யினரின 
து்ப்பாககிச்சூடு ்ய்ன்பற்து. ன்பரும் 
எண்ணிகயகயில் ஆண்களும் ன்பண்களும் 
இ்நதிய ்தசிய ராணுவத்தில் (INA) ்சர்நதனர. 
னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககம் இரககேற் 
முய்யில் வனமுய் மூலம் ஒடுகக்ப்பட்்து.

ராயல் இ்நதியக க்ப்பற்பய்்ப புரட்சியும், 
இஙகிலா்நதில் புதிதாக ஆட்சி்ப ன்பாறு்ப்்பற் 
னதாழிலாைர கட்சி அரசு னதா்ஙகிய ்்பச்சு 
வாரத்யதகளும் இ்நதிய விடுதயலககு 
வழி்காலின. ்சாகம் யானதனில் ்ாடு 
இ்நதியா, ்பாகிஸ்தான என இரண்்ாக்ப 
பிரிகக்ப்பட்்துதான. அது குறித்து எட்்ாம் ்பா்த்தில் 
எடுத்துயரகக்ப்பட்டுள்ைது. 

கநாமரநாஜர்

்பநாடச்சுருககம்
�	தமிழ ்ாட்டில் ்தசியவாதம் வைரவதறகு னசனயனவாசிகள் சஙகம், னசனயன ேகாஜன சய்ப, 

்தசியவாத்ப ்பத்திரியககள் ஆகியவறறின ்பஙகளி்பபுகள் விவாதிகக்ப்பட்டுள்ைன.
�	தமிழ ் ாட்டில் ் ய்ன்பற் இ்நதிய ் தசிய இயககத்தின சு்தசி இயகக கட்்ம் ்பறறி குறி்ப்பாக வ.உ.சி. 

சு்பபிரேணிய சிவா, சு்பபிரேணிய ்பாரதி ஆகி்யார வகித்த ்பாத்திரம் குறித்தும் விவரிகக்ப்பட்டுள்ைது.
�	இரட்ய்யாட்சி காலத்தில் ்தசிய அரசியலுககு பிராேணரல்லா்தார இயககம் விடுத்த சவால்கள் 

மிகவும் னதளிவாக்ப புல்ப்படும்்படியாக விைகக்ப்பட்டுள்ைது.
�	ஒத்துயழயாயே இயககம், காஙகிர்சாடு ஈ.னவ.ரா வின முரண்்பாடுகள், ்தசிய அைவில் 

சுயராஜ்ஜியக கட்சியின ்தாற்ம், தமிழ்ாட்டில் சுயேரியாயத இயககத்தின ்தாற்ம் ஆகியயவ 
கூர்நதாராய்ப்பட்டுள்ைன.

�	யசேன குழுவின மீதும், வட்்்ேயஜ ோ்ாடுகளின மீதும் ஏற்பட்் அதிரு்பதியின காரணோக சட்் 
ேறு்பபு இயககத்தில் தமிழ்ாடு ்பங்கற்து ஆகியயவ விைகக்ப்பட்டுள்ைன.

�	1935 இ்நதிய அரசு சட்்த்தின்படி ்ய்ன்பற் ்தரதல்களும், னசனயனயில் ராஜாஜியின 
தயலயேயில் முதல் காஙகிரஸ் அயேச்சரயவ உருவாகக்ப்பட்்தும் ் காடிட்டுக காட்்்ப்பட்டுள்ைன.

�	இரண்்ாம் உலக்ப்்பார னவடித்தயதத் னதா்ர்நது காஙகிரஸ் அயேச்சரயவகள் ராஜினாோ 
னசயததும், னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககமும் அதில் தமிழரகளின ்பங்கறபும் 
எடுத்துயரகக்ப்பட்டுள்ைன.
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க்லச்தெநாறகள்

தமலநாதிககம் hegemony 
leadership or dominance, especially by 
one state or social group over others 

விரும்்பத்தகநாத,�தவறுககப்்படுகி்ற obnoxious extremely unpleasant

கருத்துப்�்பரப்பு்ர,�பிரச்ெநாரம் propaganda
biased information used to promote 
political cause

கருத்து�ஒரு்மப்்பநாடு,�முழு�இ்ெவு consensus a general agreement

்பநாெநாஙகு,�த்பநாலி்ம� hypocrisy
insincerity/two-facedness, dishonesty, lip 
service

திரட்டு,�த்பநாருகதகனைப்�்ப்டக்ளை�
ஆயத்தமநாககு

mobilize prepare and organize

ஆட்சிககு�எதிரநானை seditious
inciting or causing people to rebel against 
the authority of a state or monarch

த்பநாது�ஆர்ப்்பநாட்ட�நிகழச்சி demonstration
a protest meeting or march against 
something

மறியல் picket a blockade of a workplace or other venue

தவறு்பநாடு�கநாட்டுகி்ற discrimination
unjust or differential treatment of 
different categories of people, especially 
on the grounds of caste, creed, etc.

பு்றககணி boycott refuse to cooperate with or participate in

தகநாடு்மமிகக,�இரககமற்ற brutal savagely violent

்நாட்டுப்்பறறு patriotic
having devotion to and vigorous support 
for one’s own country

அடககுமு்்ற repression
action of subduing someone or 
something with force

ஒதுககீடு� reservation
assignment of electoral seats especially 
for some community

புரட்சி,�திடீர்�ஆட்சிமநாற்றம் revolution forcible overthrow of a government

்பயிறசி

I)��ெரியநானை� வி்ட்யத்�
ததர்வு�தெய்யவும்

1. னசனயன ேகாஜன சய்பயின முதல் தயலவர 
யார?
அ) T.M. ்ாயர
ஆ) P. ரஙயகயா
இ) G. சு்பபிரேணியம்
ஈ) G.A. ்்்சன

2. இ்நதிய ்தசிய காஙகிரசின மூன்ாவது 
ோ்ாடு / அேரவு எங்க ்ய்ன்பற்து?
அ) னேரினா
ஆ) யேலா்பபூர
இ) புனித ஜாரஜ் ்காட்ய்
ஈ) ஆயிரம் விைககு

3. “அதி்வீன வசதிகளு்ன கூடிய ரயிலில் 
அடியேகைாக இரு்ப்பயதவி் சுத்நதிரத்து்ன 
கூடிய ோட்டு வண்டி்ய சி்்நதது” எனக 
கூறியவர யார?
அ) அனனின்பசனட்
ஆ) M. வீரராகவாச்சாரி
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இ) B.P. வாடியா
ஈ) G.S. அருண்்்ல்

4. கீழககாண்்பனவறறில் னதனனி்நதிய 
்லவுரியேச் சஙகத்தின அதிகாரபூரவோன 
ஆஙகிலச் னசயதித்தாள் எது?
அ) திராவி்ன ஆ) ஆ்நதிர்ப பிரகாசிகா
இ) ஜஸ்டிஸ் ஈ) நியூ இ்நதியா

5. கீழககாண்்பவரகளுள் சுயராஜ்ஜியவாதி யார?
அ) S. சத்தியமூரத்தி
ஆ) கஸ்தூரிரஙகர
இ) P. சு்ப்பராயன
ஈ) ன்பரியார ஈ.னவ.ரா

6. னசனயனககரு்கயுள்ை உதயவனத்தில் 
சத்யாகிரக முகாயே அயேத்தவர யார?
அ) K. காேராஜ் ஆ) C. ராஜாஜி
இ) K. ச்நதானம் ஈ) T. பிரகாசம்

7. இ்நதி எதிர்பபு ோ்ாடு எங்க ்்த்த்பன்பற்து?
அ) ஈ்ராடு  ஆ) னசனயன
இ) ்சலம்  ஈ) ேதுயர

8. னவள்யைய்ன னவளி்யறு இயககத்தின 
்்பாது ராணுவத்து்னான காஙகிரஸ் 
னதாண்்ரகளின ்ோதல் ்ய்ன்பற் இ்ம் 
எது?
அ) ஈ்ராடு  ஆ) னசனயன
இ) ்சலம்  ஈ) ேதுயர

II)�தகநாடிட்ட�இடஙக்ளை�நிரப்புக
1. னசனயன உயர நீதிேன்த்தில் 

்பணியேரத்த்ப்பட்் முதல் இ்நதிய நீதி்பதி  
____________ ஆவார.

2. தனது எழுத்துககளின வாயிலாக 
ஆஙகி்லயரின ன்பாருைாதாரச் சுரண்்யல 
____________ அம்்பல்ப்படுத்தினார.

3. ____________ எனும் ரகசிய அயே்பய்ப 
நீலகண்் பிரம்ேச்சாரி னதா்ஙகினார.

4. னசனயனயில் னதாழிறசஙகஙகயைத் 
னதா்ஙகுவதில் முன்னாடியாகத் திகழ்நதவர 
____________ ஆவார.

5. பிராேணரல்லாத ோணவரகளுககாக தஙகும் 
விடுதியய நிறுவியவர ____________ ஆவார.

6. னசனயனயில் முதலாவது காஙகிரஸ் 
அயேச்சரயவயய அயேத்தவர ___________.

7. ____________ முஸ்லிம் லீககின னசனயனக 
கியையய உருவாககியவராவார.

8. 1932 ஜனவரி 26இல் ____________ புனித 
ஜாரஜ் ்காட்ய்யின உச்சியில் ்தசியக 
னகாடியய ஏறறினார.

III)�ெரியநானை�கூற்்றத்�ததர்வு�தெய்யவும்
1. (i)  னசனயனவாசிகள் சஙகம் 1852இல் 

நிறுவ்ப்பட்்து.
 (ii)  தமிழில் னவளிவ்நத ்தசிய்ப ்பருவ இதழான 

சு்தசமித்திரன 1891இல் னதா்ஙக்ப்பட்்து.
 (iii)  குடியே்ப்பணித் ்தரவுகள் இ்நதியாவில் 

ேட்டு்ே ்்த்த்ப்ப்்வண்டுனேன 
னசனயன ேகாஜன சய்ப ்காரியது.

 (iv)  V.S. சீனிவாசனார ஒரு தீவிர 
்தசியவாதியாவார.

 அ) (i) ேறறும் (ii) ஆகியயவ சரி
 ஆ) (iii) ேட்டும் சரி
 இ) (iv) ேட்டும் சரி
 ஈ) அயனத்தும் சரி
2. (i)  ஒத்துயழயாயே இயககத்தில் ன்பரியார 

்பங்கறகவில்யல.
 (ii)  முஸ்லிம் லீகயகச் ் சர்நத யாகூ்ப ஹசனு்ன 

ராஜாஜி ன்ருககோக்ப ்பணியாறறினார.
 (iii)  ஒத்துயழயாயே இயககத்தில் 

னதாழிலாைரகள் கல்நது னகாள்ைவில்யல.
 (iv)  தமிழ்ாட்டில் கள்ளுக கய்களுககு 

முன்பாக ேறியல் னசயய்ப்ப்வில்யல.
 அ) (i) ேறறும் (ii) ஆகியயவ சரி
 ஆ) (i) ேறறும் (iii) ஆகியயவ சரி
 இ) (ii) ேட்டும் சரி
 ஈ) (i), (iii) ேறறும் (iv) ஆகியயவ சரி
3. கூறறு: நீதிககட்சி தனனாட்சி இயககத்யத 

எதிரத்தது.
 கநாரணம்: தனனாட்சி இயககம் 

பிராேணரகளுககு அதிக அதிகாரஙகயை 
வழஙகிவிடுனேன நீதிககட்சி அஞ்சியது.

 அ)  கூறறும், காரணமும் சரி. ஆனால் காரணம் 
கூறறுககான சரியான விைககேல்ல

 ஆ) கூறறு சரி, காரணம் தவறு
 இ) கூறறு, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு
 ஈ)  கூறறு, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. 

காரணம் கூறறுககான சரியான விைககம்.
4. கூறறு: பிராேணர அல்லாதவரககு 

சட்்ேன்த்தில் பிரதிநிதித்துவம் ்வண்டும் 
என் பிரச்சியனயய்ப ன்பரியார எழு்பபினார.

 கநாரணம்:�காஙகிரசின முதல் அயேச்சரயவயின 
்்பாது ராஜாஜி விற்பயன வரியய ரத்துச் னசயதார.

 அ)  கூறறு, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. 
ஆனால் காரணம் கூறறுககான சரியான 
விைககேல்ல.
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 ஆ) கூறறு சரி, காரணம் தவறு
 இ) கூறறு, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு
 ஈ)  கூறறு, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. 

காரணம் கூறறுககான சரியான விைககம்.
IV)�த்பநாருத்துக�
1.1 னசனயனவாசிகள் 

சஙகம்
- இ்நதி எதிர்பபு்ப 

்்பாராட்்ம்
2. ஈ.னவ.ரா - நீல் சியலயய 

அகறறுதல்
3. S.N. ்சாயேயாஜுலு - உ்பபு 

சத்தியாகிரகம்
4. ்வதாரண்யம் - சித்திரவயத 

ஆயணயம்
5. தாைமுத்து - யவககம் வீரர

V)�சுருககமநாக�வி்டயளிககவும்�
1. மிதவாத ்தசியவாதிகளின ்பஙகளி்பய்ப்ப 

்பட்டியலிடுக.
2. திருன்ல்்வலி எழுச்சி ்பறறி ஒரு குறி்பபு 

வயரக.
3. இ்நதியாவின விடுதயல்ப ்்பாராட்்த்தில் 

அனனின்பசனட்டின ்பஙகளி்பபு யாது?
4. நீதிககட்சி அயேச்சரயவயால் அறிமுகம் 

னசயய்ப்பட்் ்பல்்வறு ்்வடிகயககயைக 
குறி்பபிடுக.

5. ஆககபூரவச் னசயல்்பாடுகளில் ஈ.னவ.ரா வின 
்பஙகளி்பபு குறித்து சுருககோய எழுதுக.

6. ்சரனோ்தவி குருகுலம் குறித்த 
கருத்துோறு்பாடு எனன?

7. இ்நதி எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்ம் ஏன பிர்பலோனது?
8. தமிழ்ாட்டில் னவள்யைய்ன னவளி்யறு 

இயககத்தின ்்பாது ்ய்ன்பற் முககிய 
நிகழவுகயைக ்காடிட்டுக காட்டுக.

VI)��ஒவதவநாரு�த்லப்பின�கீழும்�
தகநாடுககப்்பட்டுள்ளை�அ்னைத்துக�
தகள்விகளுககும்�வி்டயளிககவும்�

1. தமிழ்ாட்டில் னதா்கககால ்தசியவாத 
இயககம்

 அ)  னசனயனவாசிகள் சஙகத்தின ் ்ாககஙகள் 
யாயவ?

 ஆ)  தமிழ்ாட்டில் ்தசியவாத்ப ்பத்திரியககள் 
உருவாவதறகு எது காரணோய 
அயே்நதது?

 இ)  னசனயன ேகாஜன சய்பயின ் ்ாககஙகள் 
யாயவ?

 ஈ)  தமிழ்ாட்டின னதா்கககால ்தசியத் 
தயலவரகள் யார?

2. தமிழ்ாட்டில் புரட்சிகர்தசியவாத இயககம்
 அ)  தமிழ்ாட்ய் ்சர்நத சில புரட்சிகர 

்தசியவாதிகயை்ப ்பட்டியலிடுக.
 ஆ)  சு்பபிரேணிய ்பாரதியார ்பாண்டிச்்சரிககு 

னசன்து ஏன?
 இ)  சில புரட்சிவாத்ப ்பத்திரியககளின 

ன்பயரகயைக குறி்பபிடுக.
 ஈ)  வாஞ்சி்ாதன னசயதது எனன?
3. பிராேணரல்லா்தார இயககம்
 அ)  னதனனி்நதிய ்லவுரியேச் சஙகம் ஏன 

உருவாகக்ப்பட்்து?
 ஆ)  பிராேணரல்லா்தார அறிகயக என்ால் 

எனன?
 இ)  ஈ.னவ.ரா ஏன பிராேணரல்லா்தார 

இயககத்தில் இயண்நதார?
 ஈ)  இ்நதி எதிர்பபு்ப ்்பாராட்்ம் குறித்து நீஙகள் 

அறி்நதனதனன?
VII)�விரிவநாக�வி்டயளிககவும்�
1. தமிழ்ாட்டில் சு்தசி இயககம் எவவாறு 

எதிரனகாள்ை்ப்பட்்து என்பயத விவாதிககவும்.
2. தமிழ்ாட்டில் பிராேணரல்லா்தார இயககம் 

்தானறி வைர்நதயத ஆயவு னசயக.
3. சட்்ேறு்பபு இயககத்தில் தமிழ்ாடு வகித்த 

்பாத்திரத்யத விவரி.
VIII)�தெயல்்பநாடுகள்�
1. தமிழ்ாட்டிலுள்ை சுத்நதிர்ப ்்பாராட்்த்து்ன 

னதா்ரபுய்ய இ்ஙகள் குறித்து 
ோணவரகயை ஓரிரு வாககியஙகள் எழுதச் 
னசால்லவும்.

2. விவநாத�தம்ட:  ோணவரகயைக குழுககைாக்ப 
பிரித்து மித ்தசியவாதிகள், தீவிர 
்தசியவாதிகள், புரட்சிகர ்தசியவாதிகள், 
அனனின்பசனட்டின ஆதரவாைரகள், நீதிககட்சி, 
ஆஙகில அரசாஙகம் ஆகி்யாரின கருத்துககள் 
குறித்து விவாதிககச் னசயயலாம்.

 தமறதகநாள்�நூல்கள்
1. K. Rajayyan, Tamil Nadu: A Real History, 

Ratna Publications, Trivandrum, 2005.
2. Saroja Sundararajan, March to Freedom 

in Madras Presidency, 1916–1947, Lalitha 
Publications, Madras, 1989.

3. N. Rajendran, National Movement in Tamil 
Nadu, 1905–1914: Agitational Politics and 
State Coercion, Oxford University Press, 
Madras, 1994.

4. A.R. Venkatachalapathy, Tamil Characters: 
Personalities, Politics, Culture, Pan 
Macmillan, 2018.
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அறிமுகம்
பதினெட்டாம் நூற்டாண்டின் பிறபடாதியில் 

ஐர�டாப்பியர்கள் இந்தியத் துணைத் ்கண்்த்தின் 
மீது தங்கள் அ�சியல் அதி்கடா�த்ணத நிறுவிெர. 
பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்தில் 
இந்தியடாணை இணைப்பதில் அக்கண் 
னெலுத்திய அைர்கள் இந்தியச் ெமூ்கத்ணத 
மறு ஒழுங்கணமவு னெயதெர. புதிய ைருைடாய 
திட்ங்கள் உருைடாக்கப்பட்ெ. ஆஙகிரேயரின் 
பயன்படாடடுக ர்கடாடபடாடு்கள், கிறித்தை ெமய னெறி்கள் 
ஆகியைறறின் னெல்ைடாககிறகு உடபடடிருந்த 
அைர்கள், இந்திய மக்களின் மீது தங்களது 
பண்படாடடு ரமேடாதிக்கத்ணதத் திணிக்கவும் 
முயன்்ெர. இந்தியடாவின் உள்ெடாடடு ம�பு்கள், 
ெடா்கரி்கம் பழணமயடாெணை்களடா்கக ்கருதப்பட்ெ. 
இந்தியச் ெமூ்கமடாெது பழணமயடாெனதன்றும் 
அதில் மனிதர்கள் ெடாதி, படாலிெம், னமடாழி, 
ெம்பிகண்க்கள் ஆகியைறறின் அடிப்பண்யில் 
படாகுபடுத்தப்படுைதடா்கவும் சித்தரிக்கப்பட்து.

இந்நிணே இந்தியர்களிண்ரய 
எதிரவிணளவிணெ ஏறபடுத்தியது. பத்னதடான்பதடாம் 
நூற்டாண்டில், ெடாடடின் பல்ரைறு பகுதி்கணளச் ரெரந்த 
்கல்வியறிவு னபற் இந்தியர்கள் இந்த அைமடாெத்ணத 
உைரந்தெர. இதறகுப் பதிேளிககும் ைண்கயில் 
தங்கள் ெமூ்கப் பண்படாடடு அண்யடாளங்கணளக 
்க்ந்த ்கடாேத்தினுள் ரதடிெர. இருந்தரபடாதிலும் 
்கடாேனிய விைடாதங்களில் சிே நியடாயங்கள் 

இருப்பணத உைரந்த அைர்கள் சீரதிருத்திக 
ன்கடாள்ளவும் தயடா�டாயிெர. இச்னெயல்படாடடின் 
முன்ரெடாடி்களுள் �டாஜடா�டாம் ரமடா்கன்�டாயும் 
ஒருை�டாைடார. �டாய மறறும் அைண�ப் ரபடான்் பேரும் 
ெமூ்கச் சீரதிருத்தைடாதி்கள் எெ அறியப்பட்ெர. 
ஐர�டாப்பிய பண்படாடடு ரமேடாதிக்கத்திறகு எதி�டா்க 
அைர்கள் ஒரு ெமூ்கப் பண்படாடடுச் னெயற்களத்ணத 
உருைடாககிக ன்கடாண்டிருந்தெர. இதன் விணளரை 
ெவீெ இந்தியடாவின் ெமய, ெமூ்க சீரதிருத்த 
இயக்கங்களுககு ைழிர்கடாலியது. இககுறிப்பிட் 
ை�ேடாறறு ைளரச்சி நி்கழ்வு “இந்திய மறுமேரச்சி” 
எெ அண்யடாளப்படுத்தப்பட்து. 

மறுமேரச்சியடாெது ஒரு ்கருத்தியல் பண்படாடடு 
நி்கழ்ைடாகும். அது ெவீெம், பகுத்தறிவு, ெமூ்கத்தின் 
முறரபடாக்கடாெ இயக்கம் ஆகியைறறு்ன் 
னெருக்கமடா்கப் பிணைக்கப்படடுள்ளது. தி்ெடாயவுச் 
சிந்தணெ அதன் ரைர்களில் உள்ளது. மடானு்ப் 
பகுத்தறிவுண்ணமணயயும் ெமத்துைத்ணதயும் 
ணமயமடா்கக ன்கடாண்் ஒரு தத்துை ம�படா்க 
இருப்பது அதன் சி்ப்பியல்படாகும். மனிதரெயமும், 
மனிதர்களுககு அைர்களின் ்கண்ணியத்ணத 
மறுககி் அடிப்பண்ைடாத மத ெ்ைடிகண்க்கணளக 
ர்கள்விககுள்ளடாககுைதும், மறுமேரச்சியின் 
அ்கத்தூண்டுதல்்களடாகும். மனிதரெயம் எனும் 
இச்சித்தடாந்தம், ெமூ்க ைடாழ்வு மறறும் அறிவு ஆகிய 
துண்்கரளடாடு னமடாழி, இேககியம், தத்துைம், இணெ, 
ஓவியம், ்கட்்க்கணே இன்ெபி் ரபடான்் அணெத்துத் 
துண்்களிலும் பண்ப்படாற்ணேத் தூண்டி எழுப்பியது.

தமிழ்நாட்டில் சமூக 
மநாற்றஙகள்

அலகு - 10

கீழ்ககநாண்பனவற்்றநாடு அறிமுகமநாதல்
�	ெவீெத் தமிழ்ெடாடடின் ெமூ்க மடாற்ங்கள் குறித்த அறிவிணெப் னபறுதல்.
�	தமிழ்ெடாடடின் பல்ரைறு ெமூ்க சீரதிருத்த இயக்கங்கணள அறிதல்.
�	ெமூ்க சீரதிருத்தைடாதி்களின் ்கருத்துக்கணளப் புரிந்து ன்கடாள்ளல்.

கற்றலின் ்்நா்ககஙகள்
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7878தமிழ்நாட்டில் சமூக மநாற்றஙகள்

 10.1   தமிழ மறுமலர்ச்சி
்கடாேனியத்தின் பண்படாடடு ஆதிக்கமும் 

மனிதரெயத்தின் எழுச்சியும் இந்தியத் துணைக 
்கண்்த்தின் ெமூ்கப் – பண்படாடடு ைடாழ்வில் 
பே மடாற்ங்கணளக ன்கடாண்டு ைந்தது. ெவீெ 
தமிழ்ெடாடும் அத்தண்கய ை�ேடாறறு மடாற்த்ணத 
அனுபவித்தது. தமிழ் னமடாழி மறறும் ்கேடாச்ெடா�ம் 
அைர்களின் அண்யடாள ்கடடுமடாெத்தில் 
குறிப்பி்த்தக்க பஙண்கக ன்கடாண்டிருந்தெ. அச்சு 
இயந்தி�த்தின் அறிமு்கமும், தி�டாவி் னமடாழி்களின் 
மீது ரமறன்கடாள்ளப்பட் னமடாழியியல் ஆயவு்களும் 
மறறும் பேவும் தமிழ் மறுமேரச்சி னெயல்படாடு்களுககு 
அடியு�மடாய விளஙகிெ. அச்சு இயந்தி�த்தின் 
ைருண்கககுப் பின்ெர ைந்த னதடா்க்க ஆண்டு்களில் 
ெமயம் ெடாரந்த நூல்்கணள னைளியிடும் முயறசி்கரள 
னபருமளவில் ரமறன்கடாள்ளப்பட்ெ. ெடாளண்வில் 
படிப்படியடா்க நிணேணம்கள் மடாறிெ. ெமயச்ெடாரபற் 
எெச் னெடால்ேத்தகுந்த நூல்்களும் னைளியிடுைதறகு 
எடுத்துக ன்கடாள்ளப்பட்ெ.

அச்சுத் ததநாழில்நுட்்பத்தின் வருகக
ஐர�டாப்பிய னமடாழி்கள், 

தவிரத்து அச்சில் ஏறிய 
னமடாழி்களில் முதல் னமடாழி தமிழ் 
னமடாழியடாகும். மி்க முன்ெதடா்க 
1578இல் தம்பி�டான் ைைக்கம் 
எனும் தமிழ் புத்த்கம் 
ர்கடாைடாவில் னைளியி்ப்பட்து. 
1709இல் முழுணமயடாெ 
அச்ெ்கம் சீ்கன்படால்கு 
என்பை�டால் த�ங்கம்படாடியில் நிறுைப்பட்து. 
னதடா்க்க்கடாே தமிழ் இேககிய நூல்்களில் ஒன்்டாெ 
திருககு்ள் 1812இல் னைளியி்ப்பட்து. இதன் 
விணளைடா்க இக்கடாேப் பகுதியில் மி்கவும் பழணமயடாெ 
னெவ்வியல் தமிழ் இேககியங்கணள னைளியிடுைதில் 
தமிழ் அறிஞர்களிண்ரய புத்னதழுச்சி ஏறபட்து.

சி.கவ. தநா்மநாதரனநார் உ.்வ. சநாமி்நாதர்
பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டில் தமிழ் 

அறிஞர்களடாெ சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார 

சீகன்்பநால்கு

(1832-1901) உ.ரை. ெடாமிெடாதர (1855-
1942) ரபடான்்ைர்கள் தமிழ்ச்னெவ்வியல் 
இேககியங்கணள மீண்டும் ்கண்்றிைதற்கடா்கத் 
தங்கள் ைடாழ்ெடாள் முழுைணதயும் னெேைழித்தெர. 
சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார பணெரயடாணே்களில் 
ண்கயடால் எழுதப் னபறறிருந்த பே தமிழ் இேக்கை, 
இேககிய நூல்்கணளப் பதிப்பித்தடார. அைர பதிப்பித்த 
நூல்்களில் னதடால்்கடாப்பியம், வீ�ரெடாழியம், 
இண்யெடார அ்கப்னபடாருள், இேக்கை விளக்கம், 
்கலித்னதடாண்க மறறும் சூளடாமணி ஆகியணை 
அ்ஙகும். தமிழறிஞர மீெடாடசி சுந்த�ெடாரின் 
மடாைை�டாெ உ.ரை. ெடாமிெடாதர னெவ்வியல் 
தமிழ் இேககிய நூல்்களடாெ சீை்கசிந்தடாமணி 
(1887), பத்துப்படாடடு (1889), சிேப்பதி்கடா�ம் (1892), 
பு்ெடானூறு (1894), பு்ப்னபடாருள் னைண்படா மடாணே 
(1895), மணிரம்கணே (1898), ஐஙகுறுநூறு 
(1903), பதிறறுப்பத்து (1904) ஆகியைறண் 
னைளியிடும் முயறசி்கணள ரமறன்கடாண்்டார. இது 
தமிழ் மக்களுககு தங்களது படா�ம்பரியம் குறித்து 
வியப்ணபத் தந்தது. ஆ்கரை பண்ண்ய னெவ்வியல் 
இேககியங்கள் மீண்டும் ்கண்்றியப்பட்ணதயும் 
அணை னைளியி்ப்பட்ணதயும் தமிழ் மறுமேரச்சியின் 
அடித்தளமடா்கக ்கருதேடாம்.

இவ்ைடாறு பழம்னபரும் நூல்்கள் 
னைளியி்ப்பட்து தமிழ் மக்களிண்ரய தங்கள் 
ை�ேடாறும�பு, னமடாழி, இேககியம் மறறும் ெமயம் 
ஆகியணை குறித்த விழிப்புைரணை ஏறபடுத்தியது. 
ெவீெத் தமிழர்கள் தங்களது ெமூ்கப் பண்படாடடு 
அண்யடாளங்கணள, பண்ண்ய தமிழ் னெவ்வியல் 
இேககியங்கள் ைடாயிேடா்க ்கண்்றிந்தெர. அணை 
னமடாத்தத்தில் ெங்க இேககியங்கள் 
என்்ணழக்கப்படுகின்்ெ. னமடாழியியேடாளர்களும், 
ை�ேடாறறு அறிஞர்களும் தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்ப் 
பண்படாடடின் தனித்தன்ணமணய அஙகீ்கரித்துள்ளெர. 
அணை தமிழ் நிேப்பகுதிககுள் ஆரியர்கள் ைருைதறகு 
முன்படா்கரை ஒரு தனியடாெ, சுதந்தி�மடாெ 
இருப்ணபப் னபறறிருந்தது.

1816இல் புனித ஜடாரஜ் 
ர்கடாடண்யில் ்கல்லூரியிணெ 
நிறுவிய F.W. எல்லிஸ் (1777-
1819), னதன்னிந்திய னமடாழி்கள் 
தனிப்பட் னமடாழிககுடும்பத்ணத 
ெடாரந்தணை, அணை இந்ரதடா-
ஆரியககுடும்ப னமடாழி்கரளடாடு 
ன த டா ் ர பி ல் ே டா த ண ை 
எனும் ர்கடாடபடாடண் 
உ ரு ை டா க கி ெ டா ர . 
�டாபரட ்கடால்டுனைல் (1814-1891) தி�டாவி் 
அல்ேது னதன்னிந்திய னமடாழி்களின் ஒப்பீடடு 
இேக்கைம் எெத் தணேப்பி்ப்பட் நூலில் 

ரநா்பர்ட் கநால்டுதவல்
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(1832-1901) உ.ரை. ெடாமிெடாதர (1855-
1942) ரபடான்்ைர்கள் தமிழ்ச்னெவ்வியல் 
இேககியங்கணள மீண்டும் ்கண்்றிைதற்கடா்கத் 
தங்கள் ைடாழ்ெடாள் முழுைணதயும் னெேைழித்தெர. 
சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார பணெரயடாணே்களில் 
ண்கயடால் எழுதப் னபறறிருந்த பே தமிழ் இேக்கை, 
இேககிய நூல்்கணளப் பதிப்பித்தடார. அைர பதிப்பித்த 
நூல்்களில் னதடால்்கடாப்பியம், வீ�ரெடாழியம், 
இண்யெடார அ்கப்னபடாருள், இேக்கை விளக்கம், 
்கலித்னதடாண்க மறறும் சூளடாமணி ஆகியணை 
அ்ஙகும். தமிழறிஞர மீெடாடசி சுந்த�ெடாரின் 
மடாைை�டாெ உ.ரை. ெடாமிெடாதர னெவ்வியல் 
தமிழ் இேககிய நூல்்களடாெ சீை்கசிந்தடாமணி 
(1887), பத்துப்படாடடு (1889), சிேப்பதி்கடா�ம் (1892), 
பு்ெடானூறு (1894), பு்ப்னபடாருள் னைண்படா மடாணே 
(1895), மணிரம்கணே (1898), ஐஙகுறுநூறு 
(1903), பதிறறுப்பத்து (1904) ஆகியைறண் 
னைளியிடும் முயறசி்கணள ரமறன்கடாண்்டார. இது 
தமிழ் மக்களுககு தங்களது படா�ம்பரியம் குறித்து 
வியப்ணபத் தந்தது. ஆ்கரை பண்ண்ய னெவ்வியல் 
இேககியங்கள் மீண்டும் ்கண்்றியப்பட்ணதயும் 
அணை னைளியி்ப்பட்ணதயும் தமிழ் மறுமேரச்சியின் 
அடித்தளமடா்கக ்கருதேடாம்.

இவ்ைடாறு பழம்னபரும் நூல்்கள் 
னைளியி்ப்பட்து தமிழ் மக்களிண்ரய தங்கள் 
ை�ேடாறும�பு, னமடாழி, இேககியம் மறறும் ெமயம் 
ஆகியணை குறித்த விழிப்புைரணை ஏறபடுத்தியது. 
ெவீெத் தமிழர்கள் தங்களது ெமூ்கப் பண்படாடடு 
அண்யடாளங்கணள, பண்ண்ய தமிழ் னெவ்வியல் 
இேககியங்கள் ைடாயிேடா்க ்கண்்றிந்தெர. அணை 
னமடாத்தத்தில் ெங்க இேககியங்கள் 
என்்ணழக்கப்படுகின்்ெ. னமடாழியியேடாளர்களும், 
ை�ேடாறறு அறிஞர்களும் தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்ப் 
பண்படாடடின் தனித்தன்ணமணய அஙகீ்கரித்துள்ளெர. 
அணை தமிழ் நிேப்பகுதிககுள் ஆரியர்கள் ைருைதறகு 
முன்படா்கரை ஒரு தனியடாெ, சுதந்தி�மடாெ 
இருப்ணபப் னபறறிருந்தது.

1816இல் புனித ஜடாரஜ் 
ர்கடாடண்யில் ்கல்லூரியிணெ 
நிறுவிய F.W. எல்லிஸ் (1777-
1819), னதன்னிந்திய னமடாழி்கள் 
தனிப்பட் னமடாழிககுடும்பத்ணத 
ெடாரந்தணை, அணை இந்ரதடா-
ஆரியககுடும்ப னமடாழி்கரளடாடு 
ன த டா ் ர பி ல் ே டா த ண ை 
எனும் ர்கடாடபடாடண் 
உ ரு ை டா க கி ெ டா ர . 
�டாபரட ்கடால்டுனைல் (1814-1891) தி�டாவி் 
அல்ேது னதன்னிந்திய னமடாழி்களின் ஒப்பீடடு 
இேக்கைம் எெத் தணேப்பி்ப்பட் நூலில் 
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இகர்கடாடபடாடண் 1856இல் விரிவுபடுத்திெடார. 
தி�டாவி் னமடாழி்களுககிண்யில் னெருக்கமடாெ 
ஒப்புணம இருப்பணதயும் அப்படியடாெ ஒப்புணம 
ெமஸ்கிருதத்து்ன் இல்ணே என்பணதயும் 
நிறுவிெடார. ரமலும் தமிழின் னதடான்ணமணயயும் 
நிணேெடாடடிெடார.

இக்கடாே்கட்த்ணதச் ரெரந்த அறிைடாரந்த 
தமிழர்கள் தமிழ் / தி�டாவி் / 
ெமத்துைம் மறறும் ெமஸ்கிருதம் 
/ ஆரியம் / பி�டாமணியம் ஆகிய 
இ � ண் டு க கு மி ண ் ர ய யு ள் ள 
அடிப்பண் ரைறுபடாடு்கணள 
அ ண ் ய டா ள ம் 
்கண்டுன்கடாண்்ெர. அைர்கள் 
தமிழ் னமடாழிரய தி�டாவி்ர்களின் 
னமடாழினயன்றும் தமிழர்கள் 
பி�டாமைர்கள் அல்ே என்றும் 
அைர்களின் ெமூ்க ைடாழ்வில் ெடாதி்களில்ணே, 
படாலிெ ரைறுபடாடில்ணே, ெமத்துைம் நிேவியது 
எெவும் ைடாதிட்ெர. தமிழ்ெடாடடில் தி�டாவி் 
உைரவு ரதடான்றி ைளரைதறகு தமிழ் மறுமேரச்சி 
பங்களிப்ணபச் னெயதது. இச்சிந்தணெ்கள் 
பி. சுந்த�ெடா�டால் (1855-1897) எழுதப்னபற் 
மரெடான்மணியம் எனும் ெடா்்க நூலில் இ்ம் 
னபறறுள்ள தமிழ்னமடாழி ைடாழ்த்துப் படா்லில் 
னமயபிக்கப்படடுள்ளது.

்பநாரதிதநாசன் திரு.வி. க.

தமிழ் மறுமேரச்சி பி�டாமணியத்தின் பண்படாடடு 
ரமேடாதிக்கத்ணதக ர்கள்விககுள்ளடாககியது. 
இப்ரபடாககு்கள் ்கணே்களிலும் இேககியங்களிலும் 
ெமயத்திலும் பி�திபலித்தது. ைள்ளேடார எெப் 
பி�பேமடா்க அறியப்பட் �டாமலிங்க அடி்கள் 
(1823-1874) ெண்முண்யிலிருந்த இந்து ெமய 
பழணமைடாதத்ணத ர்கள்விககுள்ளடாககிெடார. 
ஆபி�்கடாம் பண்டிதர (1859-1919) தமிழ் இணெககுச் 
சி்ப்புச் னெயதரதடாடு தமிழ் இணெ ை�ேடாறு குறித்து 
நூல்்கணளயும் னைளியிட்டார. சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார, 
உ.ரை. ெடாமிெடாதர, திரு.வி. ்கல்யடாை சுந்த�ம் 

(1883-1953), பரிதிமடாற ்கணேஞர (1870-
1903), மண்மணேயடி்கள் (1876-1950), 
சுப்பி�மணிய படா�தி (1882-1921), ெ. ணையடாபுரி 
(1891-1956), ்கவிஞர படா�திதடாென் (1891-
1964) ஆகிரயடார தங்களுகர்க உரித்தடாெ 
ைழி்களில், தங்களின் எழுத்துக்கள் மூேம் தமிழ் 
இேககியத்தின் புத்னதழுச்சிககுப் பங்களிப்பு 
னெயதெர. இரத ெமயத்தில், னபௌத்தத்திறகுப் 
புத்துயி�ளித்த ஒரு னதடா்க்க்கடாே முன்ரெடாடியடாெ 
M. சிங்கடா�ரைேர (1860-1946) ்கடாேனிய ெகதிணய 
எதிரன்கடாள்ைதற்கடா்க னபடாதுவு்ணமைடாதத்ணதயும் 
ெமத்துைத்ணதயும் ைளரத்தடார. பண்டிதர 
அரயடாத்திதடாெரும் (1845-1914) னபரியடார 
ஈ.னை. �டாமெடாமியும் (1879-1973) ெமூ்கரீதியடா்க 
உரிணம்கள் மறுக்கப்பட், ஒதுக்கப்பட் மக்கள் 
பிரிவிெரின் உரிணம்களுக்கடா்கப் பகுத்தறிவுச் 
சித்தடாந்தத்ணத உயரத்திப் பிடித்தெர. இத்து்ன் 
இருபதடாம் நூற்டாண்டின் தமிழ்னமடாழி 
இயக்கங்களடாெ தனித்தமிழ் இயக்கம் மறறும் தமிழ் 
இணெ இயக்கம் ரபடான்்ணை்கள் ெமஸ்கிருதத்தின் 
னெல்ைடாககிறகு ஆடப்டாத தூய தமிணழ 
உருைடாககுைதில் தடாக்கத்ணத ஏறபடுத்திெ.

்பரிதிமநாற ககலஞர்  
(வி.்கநா. சூரிய ்நாரநாயண சநாஸ்திரி)

வி.ர்கடா. சூரிய ெடா�டாயை ெடாஸ்திரி (1870-1903) 
மதுண� அருர்க பி்ந்தடார. னென்ணெ கிறித்தைக 
்கல்லூரியில் தமிழ் ரப�டாசிரிய�டா்கப் பணியடாறறிெடார. 
தமிழின் மீது ெமஸ்கிருதம் ன்கடாண்டிருந்த 
னெல்ைடாகண்க அண்யடாளம் ்கண்் னதடா்க்க ்கடாேத் 
தமிழ் அறிஞர்களில் ஒருைர. அதெடால் தெகர்க 
பரிதிமடாற ்கணேஞர எெ தூய தமிழ்ப் னபயண�ச் சூடிக 
ன்கடாண்்ைர. தமிழ் னமடாழி ஒரு னெம்னமடாழி என்றும், 
எெரை னென்ணெப் பல்்கணேக்கழ்கம் தமிணழ 
ஒரு ைட்டா�னமடாழினயெ அணழக்கக கூ்டானதெ 
முதன்முதேடா்க ைடாதடாடியைர அைர�. ரமற்கத்திய 
இேககிய மடாதிரி்கள் மீது இைர ன்கடாண்டிருந்த 
தடாக்கத்தின் விணளைடா்க 14 ைரிச்னெயயுள் 
ைடிைத்ணத தமிழுககு அறிமு்கம் னெயதடார. ரமலும் 
இைர ெடாைல்்கணளயும் 
ெடா்்கங்கணளயும் அதி்க 
எ ண் ணி க ண ்க யி ே டா ெ 
அறிவியல் ்கடடுண�்கணளயும் 
எழுதிெடார. ஆெடால் 
ைருந்தத்தக்க முண்யில் 
33 ஆண்டு்கரள நிண்வு 
னபறறிருந்த அைர இளம் 
ையதில் இயறண்க 
எயதிெடார. ்பரிதிமநாற ககலஞர்
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னதடாகுத்தடார. இவ்வியக்கம் பிற்கடாேத்தில் தமிழ் 
ெமூ்கத்திலிருந்த பி�டாமணிய மறறும் ெமஸ்கிருத 
ம�பு்கணள எதிரன்கடாண்் ெமூ்க இயக்கங்களுககு 
ைழிைகுத்தது.

 10.2   திரநாவிட இய்ககத்தின் எழுச்சி
 இந்தியடாவில் பி�டாமைர்கள் தங்களது 

பி்ப்பின் அடிப்பண்யில் சி்ந்த ெமூ்க அந்தஸ்ணத 
அனுபவித்தெர ரமலும் மி்கப்னபரும் ெமூ்க 
முன்னுரிணம்கணளயும் னபறறிருந்தெர. னென்ணெ 
மடா்கடாைத்தில் ெமூ்கத்தின் அணெத்துத் 
துண்்களிலும் குறிப்படா்க அ�சியல், ்கல்வி மறறும் 
அ�ெடாங்க ரைணேைடாயப்பு்களிலும் அைர்கரள 
ஆதிக்கம் னெலுத்திெர. 1911ஆம் ஆண்டு மக்கள் 
னதடாண்கக ்கைகன்கடுப்பின்படி னென்ணெ மடா்கடாை 
மக்கள் னதடாண்கயில் பி�டாமைர்களின் 
எண்ணிகண்க 3 விழுக்கடாடடிறகு ெறர் அதி்கமடாயும் 
பி�டாமை�ல்ேடாரதடாரின் எண்ணிகண்க 90 
விழுக்கடான்ெவும் ்கடாடடியது. ரமலும் 1901 முதல் 
1911 ைண�யிேடாெ பத்தடாண்டு்களில் னென்ணெப் 
பல்்கணேக்கழ்கத்தில் பட்ப்படிப்பு முடித்த பி�டாமைர 
எண்ணிகண்க 4074 ஆ்கவும் அரத 
பி�டாமைம�ல்ேடாரதடாரின் எண்ணிண்க 1035 
ஆ்கவும் இருந்தது. அன்று எவ்ைடாறு மக்கள் னதடாண்க 
ைண்கப்படுத்தப்படடிருந்தரதடா அதெடிப்பண்யில் 
ஏணெய குழுக்கணளச் ெடாரந்த 306 இந்தியக 
கிறித்தைர்கணளயும் 69 மு்கமதியர்கணளயும் 225 
ஐர�டாப்பிய மறறும் யூர�சியர்கணளயும் 
உள்ள்ககியிருந்தது.

இ த் த ண ்க ய 
சூழலில் தி�டாவி் 
இயக்கம் பி�டாமை 
ர ம ே டா தி க ்க த் தி ற கு 
எதி�டா்கப் பி�டாமைர 
அ ல் ே டா த ை ர ்க ண ள ப் 
படாது்கடாககும் இயக்கமடா்க 
உதயமடாெது. 1909இல் 
பி�டாமைர அல்ேடாத 
மடாைைர்களுககு உதவி 
னெயைதற்கடா்க மத�டாஸ் 
பி � டா ம ை � ல் ே டா ர த டா ர 
ெங்கம் என்் அணமப்பு உருைடாக்கப்பட்து. 1912இல் 
்டாக்ர சி. ெர்ெெடார எனும் மருத்துைர மத�டாஸ் 
ஐககிய ்கழ்கம் எனும் அணமப்ணப உருைடாககிெடார 
இது பின்ெடாளில் மத�டாஸ் தி�டாவி்ர ெங்கம் என்று 
மடாறியபின் தி�டாவி்ர்களின் ரமம்படாடடிற்கடாெ 
உதவி்கணளச் னெயதது. பி�டாமைர அல்ேடாத 
பட்தடாரி்களுககு உதவுைது அைர்கணளக 
்கற்கணைப்பது ஆகியைறர்டாடு அைர்களது 

டநா்கடர் சி. ்்டசனநார்

மக்றமகல அடிகள்
ம ண ் ம ண ே 

அடி்கள் (1876-1950) 
தமிழ் னமடாழியியல் 
தூ ய ண ம ை டா த த் தி ன் 
தந்ணத என்றும் 
தனித்தமிழ் இயக்கத்ணத 
(தூய தமிழ் இயக்கம்) 
உருைடாககியைர எெவும் 
்க ரு த ப் ப டு கி ன் ் டா ர . 
ெங்க இேககிய 
நூல்்களடாெ படடிெப்படாணே, முல்ணேப்படாடடு 
ஆகியைறறிறகு விளக்கவுண� எழுதியுள்ளடார. 
அைர இணளஞ�டா்க இருந்த ரபடாது சித்தடாந்த  
தீபி்கடா எனும் பத்திரிண்கயில் பணிபுரிந்தடார. 
பின்ெர னென்ணெக கிறித்தைக ்கல்லூரியில் 
தமிழடாசிரிய�டா்கப் பே ஆண்டு்கள் பணியடாறறிெடார. 
பி�டாமைர அல்ேடாரதடார இயக்கத்தின் மீது 
பறறுகன்கடாண்்டார. அைருண்ய ஆசிரியர்களடாெ 
பி. சுந்த�ெடார, ரெடாமசுந்த� ெடாய்கர ஆகிய இருைரும் 
அைருண்ய ைடாழ்கண்கயில் முககியச் னெல்ைடாககு 
னெலுத்திரயடா�டாைர.

தனித்தமிழ இய்ககம்
தூய தமிழ் ைடாரத்ணத்கணளப் 

பயன்படுத்துைணதயும் ெமஸ்கிருதத்தின் னெல்ைடாககு 
தமிழ் னமடாழியிலிருந்து அ்கற்ப்படுைணதயும் 
மண்மணே அடி்கள் ஊககுவித்தடார. இவ்வியக்கம் 
தமிழ்ப் பண்படாடடின் மீது குறிப்படா்க தமிழ் னமடாழி, 
இேககியம் ஆகியணை மீது னபரும் தடாக்கத்ணத 
ஏறபடுத்தியது. தமிழ் னமடாழியின் மீது னெல்ைடாககுச் 
னெலுத்தும் ரைறறு னமடாழி ைடாரத்ணத்கணள 
அண்யடாளங்கண்டு அைறண் அ்கறறுகின்் 
னெயல்படாடு பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டின் 
பிறபகுதியிரேரய னதடா்ங்கப்படடிருந்தடாலும் தனித் 
தமிழ் இயக்கம் னதடா்ஙகியது 1916 எெப் னபடாதுைடா்கக 
கூ்ப்படுகி்து. மண்மணே அடி்களடாரின் ம்கள் 
நீேடாம்பிண்க இவ்வியக்கம் உருைடாக்கப்பட்தில் 
முககியப் பஙகு ைகித்தடார. ரைதடாச்ெேம் என்் 
தெது னபயண� அைர தூய தமிழில் மண்மணே 
அடி்கள் எெ மடாறறிகன்கடாண்்டார. அைருண்ய 
ஞடாெெடா்க�ம் எனும் பத்திரிண்க அறிவுக்க்ல் எெப் 
னபயர மடாற்ம் னெயயப்பட்து. அைருண்ய ெம�ெ 
ென்மடாரக்க ெங்கம் எனும் நிறுைெம் னபடாது நிணேக 
்கழ்கம் என்று னபயரி்ப்பட்து. இவ்வியக்கம் 
தமிழ் ெமுதடாயத்திலிருந்த இந்தி, ெமஸ்கிருதம் 
மறறும் பி�டாமை ரமேடாதிக்கத்ணத விமரசித்தது. 
தமிழ் னெடாற்களுககுள் புகுந்துவிட் ெமஸ்கிருதச் 
னெடாற்களுககு இணையடாெ னபடாருள்த�ககூடிய 
தமிழ் னெடாற்கள்ஙகிய அ்க�டாதி ஒன்ண் நீேடாம்பிண்க 

மக்றமகல அடிகள்
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குண்படாடு்கள் குறித்து விைடாதிக்க முண்யடாெ 
கூட்ங்கணளயும் ெ்த்தியது. இரத ெமயத்தில் 
ெர்ெெடார தஙகும் விடுதி ைெதியில்ேடாததடால் 
பி�டாமை�ல்ேடாத மடாைைர்களின் ்கல்வி 
படாதிக்கப்பட்தடால் அணதச் ெரினெயயும் ைண்கயில் 
திருைல்லிகர்கணியில் (னென்ணெ) ஜுணே 
1916இல் தி�டாவி்ர இல்ேம் என்் னபயரில் ஒரு 
தஙகும் விடுதிணய நிறுவிெடார. ரமலும் பி�டாமைர 
அல்ேடாத மடாைைர்களின் ெேன் ்கருதி இவ்வில்ேம் 
ஒரு இேககிய அணமப்ணபயும் ன்கடாண்டிருந்தது.

 10.3   ததன்னிநதிய ்ல 
உரிகமச்சஙகம் (நீதி்ககட்சி)

சர் பிட்டி தியநாகரநாயர் டி.எம். ்நாயர்

முதல் உே்கப்ரபடார ெ்ந்து ன்கடாண்டிருந்த 
நிணேயில் ஆஙகிே அ�ெடாங்கம் ரபடாருககுப் பின்ெர 
இந்தியடாவில் பி�திநிதித்துை அணமப்பு்கணள 
அறிமு்கம் னெயைது குறித்து பரிசீேணெ னெயது 
ன்கடாண்டிருந்தது. அப்படிப்பட் அ�சியல் 
சீரதிருத்தங்கள் பி�டாமைர்களின் அ�சியல் 
அதி்கடா�த்ணத ரமலும் ைலுைண்யச் னெயயும் எெ 
அஞ்சிய ்கல்வி ்கற் பி�டாமைர அல்ேடாதைர்கள் 
தங்கணள அ�சியல் ரீதியடா்க அணிதி�டடிக ன்கடாள்ள 
முடிவு னெயதெர. 1916 ெைம்பர 20இல் ்டாக்ர 
ெர்ெெடார, ெர பிடடி தியடா்க�டாயர, டி.எம். ெடாயர மறறும் 
அேரமலுமஙண்க தடாயடா�ம்மடாள் உடப் 30 முககிய 
பி�டாமைர அல்ேடாத தணேைர்கள் னதன்னிந்திய 
ெே உரிணமச் ெங்கத்ணத (South Indian Liberal 
Federation) உருைடாக்க ஒருஙகிணைந்தெர. இரத 
ெமயம் 1916 டிெம்பரில், விகர்டாரியடா னபடாது அ�ஙகில் 
ெண்னபற் கூட்னமடான்றில் பி�டாமை�ல்ேடாரதடார 
அறிகண்க னைளியி்ப்பட்து. இவ்ைறிகண்க 
பி�டாமை�ல்ேடாத ெமூ்கங்களின் ்கருத்துக்கணளத் 
னதளிவுப்ககூறியது. ரமலும் னென்ணெ 
மடா்கடாைத்தின் பி�டாமை�ல்ேடாரதடார்களின் 
னபடாதுைடாெ நிணேணய அளவீடு னெயதது.

இவ்ைணமப்பு னதடா்ஙகி னைளியிட் மூன்று 
னெயதித்தடாள்்களடாைெ; ்கடசியின் ன்கடாள்ண்க்கணளப் 
ப�ப்புண� னெயைதற்கடா்கத் தமிழில் தி�டாவி்ன், 

ஆஙகிேத்தில் ஜஸ்டிஸ், னதலுஙகில் ஆந்தி� 
பி�்கடாசி்கடா ஆகிய பத்திரிண்க்கணள னைளியிட்து.

பி�டாமைர அல்ேடாரதடார அறிகண்கயில் “னென்ணெ 
மடா்கடாைத்திலுள்ள 4 ர்கடாடிரய 1½ ேடெம் மக்களில் 
4 ர்கடாடி்களுககு குண்வில்ேடாதைர்கள் பி�டாமைர 
அல்ேடாதைர்கரள, னென்ணெ மடா்கடாைத்தின் 
அ�சியல் சூழல் அைர்கணள தங்களுககு 
உரிணமயுள்ள பஙகிணெ எடுத்துக ன்கடாள்ள 
இ்மளிக்கவில்ணே” எெ சுடடிக ்கடாடடியது. 
ரமலும் “ஆஙகிே அ�சின் உண்ணமயடாெ நீதி 
ரமலும் ைடாயப்பு்களுக்கடாெ ெமத்துைம்” எனும் 
ஆஙகிரேயக ன்கடாள்ண்க்களின்படி ெண்னபறும் 
அ�ரெ இந்தியர்களின் ெேன்்களுககு உ்கந்தது 
எெ ைடாதிடடு “ெடாங்கள் ஆஙகிரேய அ�ணெ 
ஆழமடா்க ரெசிககிர்டாம் விசுைடாதத்து்ன் பறறுக 
ன்கடாண்டுள்ரளடாம்” என்று அறிவித்தது.

மடா்கடாை அ�சு்களில் இ�டண்யடாடசி முண்ணய 
அறிமு்கம் னெயத பின்ெர மடாண்ர்கு னெம்ஸ்ரபடாரடு 
சீரதிருத்தங்களின் அடிப்பண்யில் 1920இல் முதல் 
ரதரதல் ெண்னபற்து. நீதிக்கடசி ரதரதலில் 
னைறறினபறறு இந்தியடாவின் முதல் அணமச்ெ�ணைணய 
னென்ணெயில் அணமத்தது. A. சுப்ப�டாயலு னென்ணெ 
மடா்கடாைத்தின் முதேணமச்ெ�டாெடார. ரமலும் 
நீதிக்கடசி 1920-1923 மறறும் 1923-1926 ஆகிய 
ஆண்டு்களில் அ�ெணமத்தது. ்கடாஙகி�ஸ் ்கடசி 
ெட்மன்்த்ணதப் பு்க்கணித்த சூழலில் நீதிக்கடசி 
1937இல் ரதரதல் ெண்னபறும் ைண� ஆடசி னதடா்ரந்து 
நீடித்தது. 1937 ரதரதல்்களில், முதன்முதேடா்கப் 
பஙர்கற் இந்திய ரதசிய ்கடாஙகி�ஸ் நீதிக்கடசிணய 
படுரதடால்வி அண்யச் னெயதது.

திட்டஙகளும் தசயல்்பநாடுகளும்
நீதிக்கடசிரய ெடாடடில் பி�டாமைர 

அல்ேடாதைர்களின் மூேடாதடா�மடாய விளஙகிறறு. 
நீதிக்கடசி அ�ெடாங்கம் மக்கள் னதடாண்கயில் 
னபரும்படாேடாெைர்களுககு ்கல்வி மறறும் 
ரைணே ைடாயப்பு்கணள விரிவுபடுத்தி அ�சியல் 
தளத்தில் அைர்களுகன்கெ இ்த்ணத 
உருைடாககியது. தமிழ்ெடாடடினுண்ய ெமூ்கநீதி 
ம�புத்னதடா்ரச்சியடாெது தெது இருப்புககு, 
நீதிக்கடசி உருைடாகி ைளரந்து ஆடசியிலிருந்த 
ஆண்டு்களுககுக ்க்ணமப்படடுள்ளது.

ெடாதி மறுப்புத் திருமைங்கணளக 
்கடடுப்படுத்திய ெட்ச் சிக்கல்்கணள நீதிக ்கடசியிெர 
அ்கறறியரதடாடு னபடாதுக கிைறு்கணளயும் நீர 
நிணே்கணளயும் ஒடுக்கப்பட் பிரிவு மக்கள் 
பயன்படுத்துைணத தடுத்த தண்்கணளத் த்கரத்தெர. 
ஒடுக்கப்பட் பிரிவு குழந்ணத்கள் னபடாதுப்பள்ளி்களில் 
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ர ெ ர த் து க ன ்க டா ள் ள ப் ப ் 
ரைண்டுனமெ நீதிக்கடசியின் 
அ�சு ஆணை பி்ப்பித்தது. 
இச்ெமூ்கக குழுக்கணளச் 
ரெரந்த மடாைைர்களுகன்கெ 
1923இல் தஙகும் விடுதி்கள் 
உ ரு ை டா க ்க ப் ப ட ் ெ . 
நீதிக்கடசியின் கீழிருந்த 
ெட்மன்்ம்தடான் முதன் முதேடா்க ரதரதல் அ�சியலில் 
னபண்்கள் பஙர்கறபணத 1921இல் அஙகீ்கரித்தது. 
இத்தீரமடாெம் னபண்்களுகன்கெ இ்த்ணத 
ஏறபடுத்தியதடால் 1926இல் முத்துேடசுமி அம்ணமயடார 
இந்தியடாவின் முதல் னபண் ெட்மன்் உறுப்பிெ�டா்க 
முடிந்தது.

பல்ரைறு ெமூ்கங்களுக்கடாெ இ் ஒதுககீடண் 
ஏறபடுத்திக ன்கடாடுப்பதற்கடா்க நீதிக்கடசி ைகுப்புைடாரி 
பி�திநிதித்துைம் னதடா்ரபடாெ ெட்ங்கணள இயறறும் 
பணி்கணள ரமறன்கடாண்்து. ெமூ்க நீதிணய 
நிணேெடாடடுைதின் ஒரு பகுதியடா்க பல்ரைறு 
ெடாதி்கணளயும் ெமூ்கங்கணளயும் ெடாரந்தைர்களுககு 
அ�சுப் பணி்களில் ரெரைதறகு ெமமடாெ 
ைடாயப்பு்கணள உறுதி னெயயும் னபடாருடடு இ�ண்டு 
ைகுப்புைடாரி அ�ெடாணை்கள் (1921 னெப்்ம்பர 16 
மறறும் 1922 ஆ்கஸ்ட 15) இயற்ப்பட்ெ. நிரைடா்க 
அதி்கடா�ங்கணள அணெத்து ெமூ்கத்திெரும் 
பஙகிடடுக ன்கடாள்ைணத ஊககுவிககும் ைண்ைம், 
அ�சு அதி்கடாரி்கணளத் ரதரவு னெயய 1924இல் 
பணியடாளர ரதரவு ைடாரியத்ணத நீதிக்கடசி 
அணமத்தது. இம்முண்ணயப் பின்பறறி பிரிடடிஷ் 
இந்திய அ�சு 1929இல் னபடாதுப் பணியடாளர 
ரதரைடாணையத்ணத உருைடாககியது.

இணை்கள் தவி� ெமய நிறுைெங்கணள 
சீரதிருத்துைதிலும் நீதிக்கடசி ்கைெம் னெலுத்தியது. 
தமிழ்ெடாடு னபரும் எண்ணிகண்கயிேடாெ 
ர்கடாவில்்கணளக ன்கடாண்டுள்ளது, அணை னபரும் 
னெல்ைைளத்ணதப் னபறறிருந்தெ. னபடாதுைடா்க 
இச்னெடாத்துக்கள் அணெத்தும் ெமூ்கத்தின் 
உயரெடாதியிெரின் முறறுரிணமயில் சு�ண்்ப்பட்ெ. 
ரமலும் இது னபடாதுச்னெடாத்துக்கள் தை்டா்க 
நிரைகிக்கப்படுைதறகு ைழி ர்கடாலியது. நீதிக்கடசி 
1926இல் இந்து ெமய அ்நிணேயச் ெட்த்ணத 
இயறறியது. அதன்படி எந்தனைடாரு தனிெபரும், 
ெடாதிரைறுபடாடின்றி ர்கடாவில்்களின் நிரைடா்கக 
குழுக்களில் உறுப்பிெ�டா்கவும் ர்கடாவிலின் 
னெடாத்துக்கணள நிரைகிக்கவும் ைழிைண்க 
னெயயப்பட்து.

 10.4  சுயமரியநாகத இய்ககம் 
சுயமரியடாணத இயக்கம் (Self Respect 

Movement) அன்று நிேவிய ெமூ்க, அ�சியல் மறறும் 
னபடாருளடாதடா� உ்வு்களில் இருந்த சீரர்கடு்கணள 
விமரெெம் னெயதரதடாடு தமிழ்ெடாடடில் பி�டாமைர 
அல்ேடாதைர்களின் ரமம்படாடடிற்கடாெ ஒரு 
திட்த்ணதயும் அறிமு்கம் னெயதது. ெமூ்கத்தின் 
ஒதுக்கப்பட் மக்கள் பிரிவிெரின் மீது அக்கண் 
ன்கடாண்் இவ்வியக்கம் பி�டாமைர்கணளயும் 
அைர்களின் பண்படாடடு ரமேடாதிக்கத்ணதயும் 
விமரெெம் னெயதது. ெ்ஙகு்களும் 
ெம்பி�தடாயங்களும் இல்ேடாத ெடாதி்களற் 
பி்ப்பின் அடிப்பண்யிேடாெ படாகுபடா்ற் ஒரு 
ெமூ்கத்ணத இவ்வியக்கம் ஆதரித்தது. பகுத்தறிவும் 
சுயமரியடாணதயும் அணெத்து மனிதர்களின் 
பி்ப்புரிணம எெப் பி�்க்ெம் னெயத இவ்வியக்கம் 
சுயடாடசிணயக ்கடாடடிலும் இணை முககியமடாெணை 
எனும் ்கருத்ணத உயரத்திப் பிடித்தது. னபண்்களின் 
தடாழ்ைடாெ நிணேககு எழுத்தறிவின்ணமரய 
்கடா�ைம் எெ அறிவித்த அவ்வியக்கம் 
அணெைருககும் ்கட்டாயத் னதடா்க்கக ்கல்விணய 
ைழஙகும் பணி்கணள ரமறன்கடாண்்து. னபண்்கணள 
அதி்கடா�ம் உள்ளைர்களடா்க மடாறறுைதறகு இயக்கம் 
ெ்த்திய சுயமரியடாணத இயக்கத்திெர ெமூ்கத்தில் 
நிேவிய மூ்ெம்பிகண்க்கணளக ர்கள்வி்களுககு 
உடபடுத்திெர.

இவ்வியக்கம் னபண் விடுதணே 
ர்கடாருதல், மூ்ெம்பிகண்க்கணள நீககுதல் 
மறறும் பகுத்தறிணை ைலியுறுத்துதல் ரபடான்் 
ர்கடாரிகண்க்கணள ர்கடாரியது. ரமலும் இவ்வியக்கம் 
சீரதிருத்தத் திருமைம் அல்ேது சுயமரியடாணதத் 
திருமைங்கணள ஆதரித்தது. சுயமரியடாணத 
இயக்கச் னெடாறனபடாழிவு்களின் ணமயப் னபடாருளடா்க 
இருந்தது 'இெம்' ஆகும். தி�டாவி் மக்களுண்ய 
நீண்்்கடாே ை�ேடாறறின் ரபடாககில் தி�டாவி் மக்கள் 
ஆரிய பி�டாமைர்களடால் திட்மிடடு ஒடுக்கப்பட்தடா்க 
அச்னெடாறனபடாழிவு்களில் விைடாதிக்கப்பட்ெ.

சுயமரியடாணத இயக்கம் பி�டாமைர அல்ேடாத 
இந்துக்களின் ெேன்்களுக்கடா்க மடடுமல்ேடாமல் 
இஸ்ேடாமியர்களின் ெேனுக்கடா்கவும் ரபடா�டாடியது. 
இஸ்ேடாமின் ரமன்ணம மிகுந்த ர்கடாடபடாடு்களடாெ 
ெமத்துைம், ெர்கடாத�த்துைம் ஆகியைறண் 
சுயமரியடாணத இயக்கம் படா�டாடடியது. இந்து 
ெமூ்கத்தின் ஒடுக்கப்பட் பிரிவு்கணளச் ரெரந்த 
மக்கள் இஸ்ேடாத்தில் இணைைதன் மூேம் 
ெமத்துைத்ணதயும் ெர்கடாத�த்துைத்ணதயும் 
அண்கி்டார்கள் என்று ்கருதியது. முஸ்லிம் 
உயரகுடியிெர தமிழ்ெடாடடு முஸ்லிம்்கணள 

முத்துலட்சுமி 
அம்கமயநார் 
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தி�டாவி்ர்களடா்கரை ்கருதிெர. இருந்தரபடாதிலும் 
முஸ்லிம் னபண்்கள் பரதடா அணிைது ரபடான்் 
சிே பழக்கங்கணள னபரியடார விமரெெம் னெயயத் 
தயங்கவில்ணே. இஸ்ேடாம் ெமூ்கத்தில் சீரதிருத்த 
முன்முயறசி்கள் ரமறன்கடாண்் துருககிணயச் ரெரந்த 
முஸ்தபடா ்கமடால் படாடெடா, ஆப்்கடானிஸ்தடாெத்ணதச் 
ரெரந்த அமடானுல்ேடா ஆகிரயடாண� தி�டாவி் 
முஸ்லிம்்கள் பின்பற் ரைண்டுனமெ னபரியடார 
கூறிெடார.

த்பரியநார் ஈ.தவ.ரநா
னபரியடார ஈ.னை.

�டாமெடாமி (1879-
1973) சுயமரியடாணத 
இ ய க ்க த் ண த 
ரதடாறறுவித்தைர ஆைடார. 
இைர ஈர�டாடண் 
ரெரந்த னெல்ைந்தரும் 
ை ணி ்க ரு ம டா ெ 
ன ை ங ்க ் ப் ப ர , 
சி ன் ெ த் த டா ய ம் ம டா ள் 
ஆ கி ர ய டா ரி ன் 
ம்கெடாைடார. ஓ�ளவு 
முண்யடாெ ்கல்விணயக ்கறறிருந்தடாலும் தன் 
தந்ணதயடால் ஆதரிக்கப்பட் அறிஞர்களு்ன் 
விமரெெ விைடாதங்களில் ஈடுபடுைணத ைழக்கமடா்கக 
ன்கடாண்டிருந்தடார. இணளஞ�டா்க இருந்தரபடாது 
ஒருமுண் வீடண்விடடு னைளிரயறிய அைர 
பே மடாதங்கள் ைடா�ைடாசியிலும் ஏணெய ெமயம் 
ெடாரந்த ணமயங்களிலும் தஙகியிருந்தடார. ணைதீ்க 
இந்து ெமயத்து்ன் ஏறபட் ரெ�டி அனுபைங்கள் 
இந்து ெமயத்தின் மீது அைர ன்கடாண்டிருந்த 
ெம்பிகண்க்கணளத் த்கரத்தெ. வீடு திரும்பிய அைர 
சிே ்கடாேம் குடும்பத் னதடாழிேடாெ ைணி்கத்ணத 
்கைனித்து ைந்தடார. அைருண்ய சுயெேமற் னபடாதுச் 
ரெணை்களும், னதடாணேரெடாககுப் படாரணையும் 
அைண� பு்கழ்னபற் ஆளுணம ஆககிெ. ஈர�டாடடின் 
ெ்க�ெணபத் தணேைர பதவி (1918-1919) உடப் பே 
பதவி்கணளயும் அைர ைகித்தடார.

1917 ககுப் பின்ெர பி�டாமை�ல்ேடாத நீதிக 
்கடசியின் எழுச்சிககுப் பின்ெர சி. �டாஜடாஜியின் முன் 
முயறசியிெடால் னபரியடார மறறும் பி. ை�த�டாஜுலு 
ரபடான்் பி�டாமை�ல்ேடாத தணேைர்களும் 
்கடாஙகி�ஸ் ்கடசியில் ரெரக்கப்பட்ெர. 
ஒத்துணழயடாணம இயக்கத்திறகு (1920-1922) 
ஆத�ைடா்கத் தடான் ைகித்துைந்த அணெத்து அ�சுப் 
னபடாறுப்பு்கணளயும் அைர �டாஜிெடாமடா னெயதடார. ேடாபம் 
தரும் தெது ைணி்கத்ணதக ண்கவிடடு 
னெயேடாரைமிக்க ்கடாஙகி�ஸ் உறுப்பிெர ஆெடார. 
்கடாதிககு துணைநின்் அைர தமிழ்கத்தின் 

த்பரியநார் ஈ.தவ.ரநா

வீதி்களிரே ்கதர விறபணெ னெயதடார. மது விேககு 
இயக்கத்திறகு ஆத�ைடா்கத் தெது ரதடாப்பிலிருந்த 
500 னதன்ணெ ம�ங்கணள னைடடிெடார. தமிழ்ெடாடு 
்கடாஙகி�ஸ் ்கமிடடியின் னெயே�டா்கவும் 
தணேை�டா்கவும் னபடாறுப்பு ைகித்தடார.

தமிழ்ெடாடு ்கடாஙகி�ஸ் 
்கமிடடியின் தணேை�டா்க னபரியடார 
பதவி ைகித்தரபடாது ஒடுக்கப்பட் 
மக்களின் ர்கடாவில் நுணழவு 
உரிணம குறித்த தீரமடாெம் 
ஒன்ண் முன்னமடாழிந்தடார. 
ெடாதி தரமம் என்் னபயரில் 
ஒடுக்கப்பட் பிரிவு்கணளச் ரெரந்தைர்கள் 
ர்கடாவிலுககுள்ளும் அணதச் சுறறியுள்ள வீதி்களிளும் 
நுணழைது மறுக்கப்படடிருந்தது. இப்படிப்பட் 
ெண்முண்யிணெ ணைக்கம் (திருைடாஙகூர 
ெமஸ்தடாெத்தின் ஒரு சுரதசி அ�சு, தறரபடாணதய 
ர்க�ள மடாநிேத்திலுள்ள ஒரு ெ்க�ம்) மக்கள் 
எதிரத்தெர. எதிரப்பின் னதடா்க்கக ்கட்ங்களில் 
மதுண�ணயச் ரெரந்த ஜடாரஜ் ரஜடாெப் னபரும்பஙகு 
ைகித்தடார. உள்ளூர தணேைர்கள் ண்கது 
னெயயப்பட் பின்ெர னபரியடார இந்த இயக்கத்திறகு 
தணேணமரயற்தடால் சிண்யிேண்க்கப்பட்டார. 
மக்கள் அைண� ணைக்கம் வீ�ர எெப் படா�டாடடிெர. 
இரத ெமயத்தில் ரெ�ன்மடாரதவி குருகுேப் 
பள்ளியில், உைவு உண்ணும் அண்யில் 
ெடாதி அடிப்பண்யிேடாெ படாகுபடாடு நிேவுைணதக 
ர்கள்வியுறறு மெைருத்தமண்ந்தடார. இககுருகுேம் 
தமிழ்ெடாடு ்கடாஙகி�ஸ் ்கமிடடியின் நிதியுதவியில் 
ை.ரை. சுப்பி�மணியம் எனும் ்கடாஙகி�ஸ் 
தணேை�டால் ெ்த்தப் னபற்து. இதணெப் னபரியடார 
்கண்டித்து எதிரத்த பின்ெரும், குருகுேத்தில் 
ெண்னபறும் ெடாதிப்படாகுபடாடண் ்கடாஙகி�ஸ் 
னதடா்ரந்து ஆதரித்ததடால் மெமுண்ந்தடார.

தநகத த்பரியநார் நிகனவகம் (கவ்ககம், ்கரளநா)

ெட்ெணப ரபடான்் பி�திநித்துை அணமப்பு்களில் 
பி�டாமைர அல்ேடாதைர்களுககு இ் ஒதுககீடு 
அறிமு்கப்படுத்தப்ப் ரைண்டும் என்பதில் னபரியடார 
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முணெப்பு்ன் இருந்தடார. இது னதடா்ரபடாெ ஒரு 
தீரமடாெத்ணத 1925இல் ்கடாஞ்சிபு�த்தில் ெண்னபற் 
்கடாஙகி�ஸ் குழுவின் ைரு்டாந்தி� மடாெடாடடில் 
நிண்ரைற் முயறசி னெயது ரதடால்வியண்ந்தடார. 
இது ரபடான்் பி�ச்ெணெ்களடால் 1925இல் 
்கடாஙகி�ணெ விடடு னைளிரயறிெடார. அந்த 
ஏமடாற்த்ணதத் னதடா்ரந்து, னபரியடார 1925இல் 
சுயமரியடாணத இயக்கத்ணதத் னதடா்ஙகிெடார.

பகுத்தறிவுக ்கருத்து்கணள மக்களிண்ரய 
ப�ப்புைதில் மக்கள் னதடா்ரபுச் ெடாதெங்களின் 
முககியத்துைத்ணதப் னபரியடார புரிந்து ன்கடாண்்டார. 
குடிஅ�சு (1925), ரிரைடால்ட (1928), பு�டசி (1933), 
பகுத்தறிவு (1934), விடுதணே (1935) ரபடான்் பே 
னெயதித்தடாள்்கணளயும் இதழ்்கணளயும் னபரியடார 
னதடா்ஙகிெடார. சுயமரியடாணத இயக்கத்தின் 
அதி்கடா�பூரை னெயதித்தடாள் குடி அ�சு ஆகும். 
பி�டாமை�ல்ேடாரதடார, னபண்்கள், ெமயத்தில் 
சிறுபடான்ணமயிெர ஆகிரயடாரின் எண்ைங்கணள 
அது னைளிகன்கடாைரந்தது. ஒவ்னைடாரு இதழிலும் 
ெமூ்கம் பி�ச்ெணெ்கள் னதடா்ரபடாெ தெது 
்கருத்து்கணளப் னபரியடார ைழக்கமடாெ ்கடடுண�யடா்க 
எழுதிெடார. அவ்ைப்ரபடாது சித்தி�புத்தி�ன் எனும் 
புணெப் னபயரில் ்கடடுண�்கணள எழுதிெடார.

்கடாேரைடாட்த்தின் ஊ்டா்கப் னபரியடார 
பே ெடாடு்களுககுச் னென்்டார. அந்ெடாடு்கணளச் 
ரெரந்த அறிைடாரந்த மக்கரளடாடு உண�யடாடிெடார. 
சிங்கப்பூர, மரேசியடா (1929-30, 1954) எகிப்து, 
ரெடாவியத் �ஷ்ய குடிய�சு (தறரபடாணதய �ஷ்யடா), 
கிரீஸ், துருககி, னஜரமனி, இஙகிேடாந்து, ஸ்னபயின், 
பி�டான்ஸ் மறறும் ரபடாரத்து்கல் (1931-1932) மறறும் 
பரமடா (1954இல் ெண்னபற் புத்தரின் 2500 
ைது பி்ந்த ெடாள் விழடாவில் ்கேந்து ன்கடாள்ளச் 
னென்்டார) ஆகிய ெடாடு்களுககுச் னென்று ைந்தடார. 
ரெடாவியத் �ஷ்யடாவிலும் ஐர�டாப்படாவிலும் அைர 
னபற் பயைஅனுபைங்கள் அைண� ெமதரமக 
்கருத்துக்களின்படால் ெடாட்ம்ன்கடாள்ள ணைத்தெ. 
னபௌத்த ெமய முன்ரெடாடியும், னதன்னிந்தியடாவின் 
முதல் னபடாதுவு்ணமைடாதியுமடாெ சிங்கடா�ரைேரு்ன் 
னெருக்கமடாெ உ்வு ன்கடாண்டிருந்தடார. 
B.R. அம்ரபத்்கடார எழுதிய ெடாதி ஒழிப்பு (Annihilation 
of caste) எனும் நூணே, அந்நூல் னைளிைந்தவு்ன் 
1936இல் தமிழில் பதிப்பித்தடார. B.R. அம்ரபத்்கடார 
அைர்களின் ஒடுக்கப்பட் மக்களுக்கடாெ 
தனித்ரதரதல் னதடாகுதிக ர்கடாரிகண்கணய 
னபரியடாரும் ஆதரித்தடார.

1937இல் �டாஜடாஜியின் தணேணமயிேடாெ 
அ�சின் னெயல்படாடடிணெ எதிரககும் விதமடா்க, 
பள்ளி்களில் இந்திணயக ்கட்டாயப் படா்மடா்க 

அறிமு்கம் னெயததறகு எதி�டா்கப் னபரியடார மக்கள் 
னெல்ைடாககு னபற் இயக்கத்ணத ெ்த்திெடார. 
இந்தி எதிரப்புப் ரபடா�டாட்மடாெது (1937-39) 
தமிழ்ெடாடடு அ�சியலில் மி்க னபரும் தடாக்கத்ணத 
ஏறபடுத்தியது. இந்தப் ரபடா�டாட்த்துக்கடா்க னபரியடார 
சிண்யில் அண்க்கப்பட்டார. னபரியடார சிண்யில் 
இருந்தரபடாரத நீதிக்கடசியின் தணேை�டா்க 
ரதரந்னதடுக்கப்பட்டார. இதன் பின்ெர நீதிக்கடசி 
சுயமரியடாணத இயக்கத்து்ன் இணைந்தது. அதறகு 
1944இல் தி�டாவி்ர ்கழ்கம் (தி்க) எெப் புதுப்னபயர 
சூட்ப்னபற்து.

னென்ணெ மடாநிேத்தின் முதேணமச்ெ�டா்க 
இருந்த �டாஜடாஜி (1952-54) பள்ளிக குழந்ணத்களுககு 
அறிமு்கப்படுத்திய னதடாழில் ்கல்வி பயிறசித் 
திட்மடாெது, மடாைைர்களுககு அைர்களின் 
தந்ணதயர்கள் னெயது ைந்த னதடாழில்்களில் 
பயிறசியளிப்பதடா்க அணமந்தது. இணத குேக்கல்வித் 
திட்ம் (ெடாதிணய அடிப்பண்யடா்கக ன்கடாண்் ்கல்வி 
முண்) எெ விமரசித்த னபரியடார இத்திட்த்ணத 
முழுணமயடா்க எதிரத்தடார. இதறகு எதி�டா்க னபரியடார 
ரமறன்கடாண்் ரபடா�டாட்ங்கள் �டாஜடாஜியின் 
பதவி விே்கலுககு இடடுச் னென்்து. கு. ்கடாம�டாஜ் 
னென்ணெ மடாநிேத்தின் முதேணமச்ெ�டாெடார. 
னபரியடார தன்னுண்ய னதடான்னூறறு ெடான்்கடாைது 
ையதில் (1973) இயறண்க எயதிெடார. அை�து 
உ்ல் னென்ணெயில் னபரியடார தி்லில் ெல்ே்க்கம் 
னெயயப்பட்து.

த்பரியநாரின் இநதி எதிர்ப்பு நிகலப்்பநாடு
னதன்னிந்தியடாவிலுள்ள ெடாதிமுண்யடாெது 

ை்இந்தியப் பி�டாமைர்களின் ைருண்கரயடாடு 
னதடா்ரபுண்யது எெ னபரியடார ைலியுறுத்திெடார. 
பண்ண்யத் தமிழ்ச் ெமூ்கம் திணை்கணள 
(நிேப்பகுதி்கள்) அடிப்பண்யடா்கக ன்கடாண்் 
ரைறுைண்கப்பட் அடுக்கணமணைக 
ன்கடாண்டிருந்தடா்க அைர கூறிெடார. அம்முண் 
சுறறுச்சூழல், ைடாழ்ைடாதடா�த்திற்கடாெ ைழி்கள், 
மக்கள் ரமறன்கடாண்் னதடாழில் ஆகியைற்டால் 
தீரமடானிக்கப்படடிருந்தது என்றும் கூறிெடார. ை் 
இந்திய எதிரப்படாெது னபரியடாண� இந்தி எதிரப்பு 
நிணேபடாடண் ரமறன்கடாள்ள ணைத்தது. 

சமயம் குறித்து த்பரியநார்
முன்ரெற்மும் நீதியும் ைழங்கப்ப் 

ரைண்டுமடாயின் ெமயம் ஒழிக்கப்ப் ரைண்டியதன் 
ரதணைணயப் னபரியடாரின் அனுபைங்கள் அைருககுக 
்கறறுக ன்கடாடுத்தெ. ஏற்கெரை நிறுைப்படடிருந்த 
ெண்முண்்களடாெ, ெம்பிகண்க பண்படாடு, ம�பு 
ரபடான்்ைறண் ்கடடுண்ப்பதறகுப் னபரியடார 
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உண்ணமயடா்கப் னபறுைதில் னபண்்களுககுச் ெம 
உரிணம உண்ன்ன்பணத உறுதிப்படுத்தியது. 
முன்மடாதிரியடா்க அணமந்த இந்தச்ெட்ம் ரதசிய 
அளவிலும் இது ரபடான்் ெட்ங்கள் இயற்ப்படுைதறகு 
அடிப்பண்யடா்க அணமந்தது.

இரட்கடமகல சீனிவநாசன்
இ � ட ண ் ம ண ே 

சீனிைடாென் (1859-
1945) தடாத்தடா எெப் 
ப�ைேடா்க அறியப்பட் 
இைர 1859ஆம் ஆண்டு 
்கடாஞ்சிபு�த்தில் பி்ந்தடார. 
ெ டா தி ப் ப டி நி ண ே ்க ளி ல் 
ஒடுக்கப்பட் மக்களின் 
ெமூ்க நீதி, ெமத்துைம், 
ெமூ்க உரிணம்கள் 
ஆ கி ய ை ற று க ்க டா ்க ப் 
ரபடா�டாடிெடார. அைருண்ய 
தன்ெேமற் ரெணைக்கடா்க �டாவ்ெடாகிப் 
(1926), �டாவ் ப்கதூர (1930), திைடான் ப்கதூர 
(1936) ஆகிய பட்ங்களடால் அைர சி்ப்புச் 
னெயயப்பட்டார. அை�து சுயெரிணதயடாெ ஜீவிய 
ெரித சுருக்கம் 1939இல் னைளியி்ப்பட்து. 
இந்நூல் முதன்முதேடா்க எழுதப்னபற் சுயெரிணத 
நூல்்களில் ஒன்்டாகும்.

தீண்்டாணமயின் ன்கடாடுணம்கணள அனுபவித்த 
இ�டண்மணே சீனிைடாென் உரிணம்கள் 
மறுக்கப்பட் மக்களின் முன்ரெற்த்திற்கடா்க 
உணழத்தடார. 1893இல் ஆதிதி�டாவி் ம்கடாஜெ ெணப 
எனும் அணமப்ணப உருைடாககிெடார. ஒடுக்கப்பட் 
மக்களின் கூட்ணமப்பு மறறும் னென்ணெ மடா்கடாை 
ஒடுக்கப்பட் ைகுப்படாரின் கூட்ணமப்பு ஆகிய 
அணமப்பு்களின் தணேை�டா்கப் பணியடாறறிெடார. 
ஒடுக்கப்பட் மக்கரளடாடு னதடா்ரபுண்ய ர்கள்வி்கள், 
பி�ச்ெணெ்கள் குறித்து இந்திய ரதசியக 
்கடாஙகி�ஸ் மறறும் நீதிக்கடசி தணேைர்களு்ன் 
னதடா்ரந்து விைடாதித்தடார. னதன்ெடாப்பிரிக்கடாவில் 
்கடாந்தியடி்கணளச் ெந்தித்த இ�டண்மணே 
சீனிைடாென் அைரு்ன் னெருக்கமடாெடார. 1923இல் 
னென்ணெ மடா்கடாை ெட்ெணப உறுப்பிெ�டாெ அைர 
நீதிக்கடசியில் தெது னெல்ைடாககிணெ ஏறபடுத்தி 
ஒடுக்கப்பட், உரிணம்கள் மறுக்கப்பட் ெமூ்கப் 
பிரிவு்கணளச் ரெரந்த மக்களின் உரிணம்கணளயும் 
படாது்கடாக்க உறுதியடாெ ெ்ைடிகண்க்கணள 
ரமறன்கடாள்ளச் னெயதடார. 

B.R. அம்ரபத்்கடாரின் னெருக்கமடாெை�டாெ 
அைர, ேண்்னில் (1930 மறறும் 1931) ெண்னபற் 
முதல், இ�ண்்டாம் ைட்ரமணஜ மடாெடாடு்களில் 

இரட்கடமகல 
சீனிவநாசன்

ெடாத்தி்கைடாதத்ணத (்க்வுள் மறுப்பு) முன் ணைத்தடார. 
ெமயத்தின் இ்த்தில் பகுத்தறிவு ணைக்கப்ப் 
ரைண்டுனமன்்டார. ‘‘ெமயம் என்்டால் நீங்கள் மூ் 
ெம்பிகண்க்கணள ஏறறுக ன்கடாள்கிறீர்கள் என்று 
னபடாருள்” எெ உறுதிப்க கூறிெடார. னபரியடார 
தன் ைடாழ்ெடாள் முழுைணதயும் தடான் நிறுவிய 
சிந்தணெயடாளர்கள் அல்ேது பகுத்தறிைடாளர்கள் 
அணமப்பு்கள் மூேமடா்க மூ்ெம்பிகண்க்களுககு 
எதி�டா்கப் ப�ப்புண� னெயைதில் னெேைழித்தடார. 
ர்கடாவில்்களில் நிேவிய ப�ம்பண� அரச்ெ்கர்கள் 
முண்ணய அைர எதிரத்தடார. ெடாதி அடிப்பண்யில் 
இல்ேடாமல், முண்யடாெ ெமய அறிணைப் னபறறுள்ள 
தகுதியுண்ய தனி ெபர்களும் அரச்ெ்கர ஆ்கேடாம் 
எெ அைர ைடாதிட்டார. பி�டாமை அரச்ெ்கர்கணளயும் 
ரைதச் ெ்ஙகு்கணளயும் பு்க்கணிககும்படி அைர 
மக்கணள ஊககுவித்தடார. ெ்ஙகு்களற் ெடாதிமறுப்பு, 
சுயமரியடாணத திருமைங்கணளப் பரிந்துண�த்தடார.

த்பரியநார், ஒரு த்பணணியவநாதி
னபரியடார ஆைடாதிக்க ெமூ்கத்ணத விமரசித்தடார. 

குழந்ணதத் திருமைத்ணதயும் ரதைதடாசி 
முண்ணயயும் ்கண்்ெம் னெயதடார. 1929 முதல் 
சுயமரியடாணத மடாெடாடு்களில், னபண்்களின் ரமடாெமடாெ 
நிணே குறித்து கு�ல் ன்கடாடுக்கத் னதடா்ஙகியதிலிருந்து, 
னபண்்களுககு விைடா்க�த்து னபறுைதறகும் னெடாத்தில் 
பஙகு னபறுைதறகும் உரிணம உண்டு எெ 
ஆணித்த�மடா்க ைலியுறுத்திெடார. “திருமைம் னெயது 
ன்கடாடுப்பது” எனும் ைடாரத்ணத்கணள மறுத்த அைர 
அணை னபண்்கணளப் னபடாருட்களடா்க ெ்த்துகின்்ெ 
என்்டார. அணை்களுககு மடாற்டா்க திருககு்ளில் 
இருந்து எடுக்கப்பட் ைடாழ்கண்கத் துணை என்் 
ைடாரத்ணதணயப் பயன்படுத்த ரைண்டிெடார. 
னபண்ணியம் குறித்து னபரியடார எழுதிய மி்க 
முககியமடாெ நூல் னபண் ஏன் அடிணமயடாெடாள்? 
என்பதடாகும்.

னபண்்களுககுச் னெடாத்துரிணம ைழங்கப்படுைது 
அைர்களுககுச் ெமூ்கத்தில் ென்மதிப்ணபயும், 
படாது்கடாப்ணபயும் ைழஙகும் எெ னபரியடார ெம்பிெடார. 
னெடாத்துக்கள், படாது்கடாைேர்களடா்க இருத்தல், மறறும் 
தத்னதடுத்தல் ஆகியைறறில் ஆண்்களுககும் 
னபண்்களுககும் ெம உரிணம ரைண்டுனமன்்டார. 
குடும்பக ்கடடுப்படாடு, ்கருத்தண் ஆகியைறண் 
ைலுைடா்க ஆதரித்த அைர தடாயணம என்பது 
னபண்ணுககு னபருஞ்சுணமயடா்க உள்ளது என்்டார.

1989இல் தமிழ்க அ�சு, மடாற்ங்கணள விரும்பிய 
சீரத்திருத்தைடாதி்களின் ்கெணை ெெைடாககும் 
ைண்கயில் 1989ஆம் ஆண்டு தமிழ்ெடாடு இந்து 
ைடாரிசுரிணமச் சீரதிருத்தச் ெட்த்ணத அறிமு்கம் 
னெயதது. அச்ெட்ம் முன்ரெடார்களின் னெடாத்துக்கணள 
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்கேந்து ன்கடாண்டு ெமூ்கத்தின் விளிம்புநிணே 
மக்களின் ்கருத்துக்களுக்கடா்கக கு�ல் ன்கடாடுத்தடார. 
1932இல் னெயதுன்கடாள்ளப்பட் பூெடா ஒப்பந்தத்தில் 
ண்கனயழுத்திட்ைர்களுள் அைரும் ஒருைர.

மயிகல சின்னதம்பி ரநாஜநா
மயிணே சின்ெதம்பி 

�டாஜடா (1883-1943) 
மக்களடால் எம்.சி. �டாஜடா 
எெ அணழக்கப்பட் அைர 
ஒடுக்கப்பட் ைகுப்ணபச் 
ரெரந்த தணேைர்களில் 
முககியமடாெைர. ஒரு 
ஆசிரிய�டா்கத் தெது 
பணிணயத் னதடா்ஙகிய 
அைர பள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள் 
ஆகியைறறுக்கடாெ பல்ரைறு படா்ப்புத்த்கங்கணள 
எழுதிெடார. னதன்னிந்திய ெே உரிணமச் ெங்கத்ணத 
(நீதிக்கடசி) உருைடாககியைர்களில் ஒருை�டாைடார. 
னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் ஒடுக்கப்பட் 
ைகுப்பிலிருந்து ெட்ரமேணைககு ரதரனதடுக்கப்பட் 
முதல் உறுப்பிெ�டாைடார (1920-1926). 
னென்ணெ ெட் ெணபயில் நீதிக்கடசியின் துணைத் 
தணேை�டா்கச் னெயல்பட்டார.

பின்ெடாளில் அைர நீதிக்கடசியிலிருந்து 
விேகிெடார. தீண்்டாணம ஒழிக்கப்ப் ரைண்டும் 
எெக ர்கடாரிய அைர னபடாது நீரநிணே்கள், படாணத்கள் 
முதல் இடு்கடாடு்கள் ைண�ப் பயன்படுத்தும் உரிணம 
ஒடுக்கப்பட் பி�வு்கணளச் ரெரந்ரதடாருககும் 
ரைண்டுனமெக ர்கடாரி பே னபடாதுக கூட்ங்கணளயும் 
மடாெடாடு்கணளயும் ெ்த்திெடார. ரமலும் ஆதிதி�டாவி்ர, 
ஆதிஆந்தி�ர எனும் ைடாரத்ணத்கணளப் 
பயன்படுத்துமடாறு பரிந்துண�த்தடார. 1928இல் அகிே 
இந்திய ஒடுக்கப்படர்டார ெங்கம் எனும் அணமப்ணப 
உருைடாககி அதன் தணேை�டா்க நீண்்்கடாேம் 
பணியடாறறிெடார. னதடா்க்கத்தில் தனித் ரதரதல் 
னதடாகுதி ரைண்டுனமெக ர்கடாரிய அைர பூெடா 
உ்ன்படிகண்கககுப் பின்ெர அந்நிணேப்படாடடிணெ 
மடாறறிகன்கடாண்டு கூடடுத்னதடாகுதி முண்ணய 
ஆதரித்தடார.

 10.5    தமிழ்நாட்டில் ததநாழிலநாளர் 
இய்ககஙகள்

 இந்தியடாவில் னதடாழில்்கள் ைள� முதல் 
உே்கப்ரபடார (1914-1918) உத்ரை்கம் அளித்தது. 
ரபடாரக்கடாேத்ரதணை்கணள நிண்வு னெயதுைந்த 
இத்னதடாழிறெடாணே்கள் மி்க அதி்க எண்ணிகண்கயில் 
னதடாழிேடாளர்கணளப் பணியில் அமரத்தியிருந்தெ. 

எம். சி. ரநாஜநா

ரபடார முடிைண்ந்ததடால் ரபடார்கடாேத் ரதணை்களும் 
குண்ந்தெ. எெரை, அணெத்து 
னதடாழிறெடாணே்களிலும் ஆடகுண்ப்பு னெயயப்பட்ெ. 
இத்து்ன் ஏறபட் விணேைடாசி ஏற்மும் 
னதடாழிேடாளர இயக்கங்கள் ரதடான்றுைதறகு உந்து 
ெகதியடா்க அணமந்தெ. அணி தி�ட்ப்பட்த் 
னதடாழிேடாளர்களின் பேத்ணத உைரந்திருந்த 
ரதசியைடாதி்கள் னதடாழிேடாளர்களின் 
ர்கடாரிகண்க்களுககு ஆத�வு ெல்்கத் னதடா்ஙகிெர. 
னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் பி.பி. ைடாடியடா, 
ம. சிங்கடா�ரைேர, திரு.வி. ்கல்யடாைசுந்த�ம் 
ரபடான்்ைர்கள் னதடாழிேடாளர ெங்கங்கணள 
அணமப்பதில் முன்முயறசி ரமறன்கடாண்்ெர. 
1918இல் இந்தியடாவின் முதல் னதடாழில் ெங்கமடாெ 
னென்ணெ னதடாழிேடாளர ெங்கம் (Madras Labour 
Union) உருைடாக்கப்பட்து.

அகிே இந்திய னதடாழிேடாளர ெங்கத்தின் 
முதல் மடாெடாடு 1920 அகர்டாபர 31இல் பம்படாயில் 
ெண்னபற்து. பே தீரமடாெங்கள் குறித்து பி�திநிதி்கள் 
விைடாதித்தெர. னதடாழிேடாளர்களின் பி�ச்ெணெ்களில் 
்கடாைல்துண் தணேயிடுைதிலிருந்து படாது்கடாப்பு, 
ரைணேயில்ேடாதைர்களுகன்கெ ஒரு பதிரைடண்ப் 
ப�டாமரித்தல், உைவுப் பண்்ங்களின் ஏறறுமதி 
மீதடாெ ்கடடுப்படாடு, ்கடாயமண்ந்ரதடாரககு 
ஈடடுத்னதடாண்க மறறும் உ்ல்ெேக ்கடாப்பீடு ஆகியணை 
இைறறில் அ்ஙகும். இணை்கணளத் தவி� னதடாழில் 
முதேடாளி்களுககு ெட்மன்்த்தில் பி�திநிதித்துைம் 
ைழங்கப்படடிருப்பது ரபடாே னதடாழிேடாளர்களுககும் 
அ�ெடாங்கத்தில் பி�திநிதித்துைம் ைழங்கப்ப் 
ரைண்டுனமெப் பி�திநிதி்கள் ர்கடாரிெர.

னென்ணெ மடா்கடாை னதடாழிேடாளர இயக்க 
ெ்ைடிகண்க்களில் ஒரு முன்ரெடாடியடா்கத் 
தி்கழ்ந்தைர ம. சிங்கடா�ரைேர (1860-1946) 
ஆைடார. னென்ணெயில் பி்ந்த அைர னென்ணெப் 
பல்்கணேக்கழ்கத்ணதச் ெடாரந்த மடாநிேக ்கல்லூரியில் 
பயின்று பட்ம் னபற்டார. இளணமக ்கடாேத்தில் 
னபௌத்தத்ணதப் பரிந்துண� னெயதடார. அைர தமிழ், 

ம. சிஙகநார்வலர் 
உகைப்்பநாளர் சிகல தமரினநா கடறககர 
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ரபடார முடிைண்ந்ததடால் ரபடார்கடாேத் ரதணை்களும் 
குண்ந்தெ. எெரை, அணெத்து 
னதடாழிறெடாணே்களிலும் ஆடகுண்ப்பு னெயயப்பட்ெ. 
இத்து்ன் ஏறபட் விணேைடாசி ஏற்மும் 
னதடாழிேடாளர இயக்கங்கள் ரதடான்றுைதறகு உந்து 
ெகதியடா்க அணமந்தெ. அணி தி�ட்ப்பட்த் 
னதடாழிேடாளர்களின் பேத்ணத உைரந்திருந்த 
ரதசியைடாதி்கள் னதடாழிேடாளர்களின் 
ர்கடாரிகண்க்களுககு ஆத�வு ெல்்கத் னதடா்ஙகிெர. 
னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் பி.பி. ைடாடியடா, 
ம. சிங்கடா�ரைேர, திரு.வி. ்கல்யடாைசுந்த�ம் 
ரபடான்்ைர்கள் னதடாழிேடாளர ெங்கங்கணள 
அணமப்பதில் முன்முயறசி ரமறன்கடாண்்ெர. 
1918இல் இந்தியடாவின் முதல் னதடாழில் ெங்கமடாெ 
னென்ணெ னதடாழிேடாளர ெங்கம் (Madras Labour 
Union) உருைடாக்கப்பட்து.

அகிே இந்திய னதடாழிேடாளர ெங்கத்தின் 
முதல் மடாெடாடு 1920 அகர்டாபர 31இல் பம்படாயில் 
ெண்னபற்து. பே தீரமடாெங்கள் குறித்து பி�திநிதி்கள் 
விைடாதித்தெர. னதடாழிேடாளர்களின் பி�ச்ெணெ்களில் 
்கடாைல்துண் தணேயிடுைதிலிருந்து படாது்கடாப்பு, 
ரைணேயில்ேடாதைர்களுகன்கெ ஒரு பதிரைடண்ப் 
ப�டாமரித்தல், உைவுப் பண்்ங்களின் ஏறறுமதி 
மீதடாெ ்கடடுப்படாடு, ்கடாயமண்ந்ரதடாரககு 
ஈடடுத்னதடாண்க மறறும் உ்ல்ெேக ்கடாப்பீடு ஆகியணை 
இைறறில் அ்ஙகும். இணை்கணளத் தவி� னதடாழில் 
முதேடாளி்களுககு ெட்மன்்த்தில் பி�திநிதித்துைம் 
ைழங்கப்படடிருப்பது ரபடாே னதடாழிேடாளர்களுககும் 
அ�ெடாங்கத்தில் பி�திநிதித்துைம் ைழங்கப்ப் 
ரைண்டுனமெப் பி�திநிதி்கள் ர்கடாரிெர.

னென்ணெ மடா்கடாை னதடாழிேடாளர இயக்க 
ெ்ைடிகண்க்களில் ஒரு முன்ரெடாடியடா்கத் 
தி்கழ்ந்தைர ம. சிங்கடா�ரைேர (1860-1946) 
ஆைடார. னென்ணெயில் பி்ந்த அைர னென்ணெப் 
பல்்கணேக்கழ்கத்ணதச் ெடாரந்த மடாநிேக ்கல்லூரியில் 
பயின்று பட்ம் னபற்டார. இளணமக ்கடாேத்தில் 
னபௌத்தத்ணதப் பரிந்துண� னெயதடார. அைர தமிழ், 

ம. சிஙகநார்வலர் 

தமிழ்ெடாடடில் னைவ்ரைறு ்கடாேப்பகுதி்களில் 
இந்தி ்கட்டாயனமடாழியடா்க ெண்முண்ப்படுத்தப்பட்து 
தமிழ்னமடாழிககும், பண்படாடடிறகுமடாெ அச்சுறுத்தேடா்கரை 
்கருதப்பட்து. னென்ணெ மடா்கடாைத்தின் 
முதேணமச்ெ�டா்க இருந்த �டாஜடாஜி இந்தி னமடாழிணயப் 
பள்ளி்களில் ்கட்டாயப் படா்மடா்க அறிமு்கம் னெயதடார. 
இது னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் ்கடுணமயடாெ 
எதிரப்ணப உருைடாககியது. தமிழுககு ரமேடா்க 
இந்திணய அறிமு்கம் னெயைது தி�டாவி்ர்களுக்கடாெ 
ரைணேைடாயப்பு்கணள மறுப்பதடா்க அணமயுனமெ 
னபரியடார அறிவித்தடார. இந்தினமடாழி அறிமு்கம் 
னெயயப்பட்டால் தமிழ்னமடாழி படாதிப்புககுள்ளடாகும் 
எெ மண்மணே அடி்கள் சுடடிக ்கடாடடிெடார. இந்தி 
எதிரப்பு இயக்கத்ணதச் ரெரந்தைர்கள் தங்கள் 
ரபடா�டாட்த்ணத பி�டாமணியத்திறகும் தமிழின் 
மீதடாெ ெமஸ்கிருதத்தின் ஆதிக்கத்திறகும் 
எதி�டாெ ்கருத்தியல் ரபடா�டா்கரை ்கருதிெர. 
பி�டாமணியத் தத்துைத்ணதப் ப�ப்புைதறகும் 
அதன்மூேம் ெடாதிப்படிநிணே்கணளயும், படாலிெ 
ெமத்துைமின்ணமணயயும் படாது்கடாப்பதறகுமடாெ 
ைடா்கெரம ெமஸ்கிருதம் எெ அைர்கள் 
்கருதிெர. ரபடா�டாட்த்தின்ரபடாது னபருைடாரியடாெ 
மக்கள் ்கேந்துன்கடாண்் னபடாதுககூட்ங்களும், 
ரப�ணி்களும், உண்ைடாவி�தங்களும் அ�ஙர்கறிெ. 
பல்ேடாயி�க்கைக்கடாெ மக்கள் இப்ரபடா�டாட்ங்களில் 
பஙர்கற்ெர.

 10.7  த்பணகள் இய்ககஙகள்
இருபதடாம் நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்தில், 

னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் னபண்்கணள 
ைலிணமயுள்ளைர்களடா்க மடாறறுதல் எனும் 
ரெடாக்கத்து்ன் பே னபண்ணிய இயக்கங்கள் 
நிறுைப்னபற்ெ. அணை்களுள் தமிழ் ெடாடடில் 
உருைடாெ இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கம் (Women’s 
India Association – WIA) அகிே இந்தியப் னபண்்கள் 
மடாெடாடு (All India Women’s conference – ALWC) 
ஆகியணை முககியமடாெணையடாகும். இந்தியப் 
னபண்்கள் ெங்கம் (WIA) என்பது 1917இல் 
அன்னினபென்ட, ர்டா�தி ஜிெ�டாஜதடாெடா, மடார்கன�ட 
்கசின்ஸ் ஆகிரயடார்களடால் னென்ணெ அண்யடாறு 
பகுதியில்  னதடா்ங்கப்னபற்து. இவ்ைணமப்பு தனிெபர 
சு்கடாதடா�ம், திருமைச் ெட்ங்கள், ைடாககுரிணம, 
குழந்ணத ைளரப்பு மறறும் னபடாது ைடாழ்வில் 
னபண்்களின் பஙகு ஆகியணை குறித்து பல்ரைறு 
னமடாழி்களில் துண்டுப்பி�சு�ங்கணளயும் னெயதி 
ம்ல்்கணளயும் னைளியிட்ெ. இரத ெமயத்தில் 
இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கம், னபண்்கல்வி குறித்த 
பி�ச்ெணெ்கணளக ண்கயடாள்ைதற்கடா்க 1927இல் 
அகிே இந்திய னபண்்கள் மடாெடாடண் நிறுவியது. 
ரமலும் அ�சு னபண்்களின் ரமம்படாடடிற்கடா்கப் 

ஆஙகிேம், உருது, இந்தி, 
னஜரமன், பின�ஞ்ச் மறறும் 
�ஷ்யன் எெ பேனமடாழி்கள் 
அ றி ந் தி ரு ந் த ர த டா டு 
்கடா�ல் மடாரகஸ், ெடாரேஸ் 
்டாரவின், னெரபரட 
ஸ்னபன்ெர, ஆல்பரட 
ஐன்ஸ்டின் ஆகிரயடாரின் 
்கருத்துக்கணளத் தமிழில் 
ைடித்தைர. 1923இல் 
முதல் முதேடா்க ரம திெ விழடாணை ஏறபடாடு 
னெயதைரும் அைர�. அைர இந்திய னபடாதுவுண்ணம 
(்கம்யூனிஸ்ட) ்கடசியின் ஆ�ம்ப்கடாே தணேைர்களில் 
ஒருை�டா்க இருந்தடார. னதடாழிேடாளி ைரக்கத்தின் 
பி�ச்ெணெ்கணளப் னைளிப்படுத்துைதற்கடா்க 
னதடாழிேடாளன் (Worker) என்் பத்திரிகண்கணய 
னைளியிட்டார. னபரியடார�டாடும் சுயமரியடாணத 
இயக்கத்ரதடாடும் னெருக்கமடா்க இருந்தடார.

 10.6    இநதிய விடுதகல்ககு முன்பு 
தமநாழிப் ்்பநாரநாட்டம்

னபடாதுைடா்க, னமடாழி என்பது 
அண்யடாளத்தின் ைலிணமயடாெ குறியீ்டாகும், 
ரமலும் இது ஒரு ெமூ்கத்தின் பண்படாடு மறறும் 
உைரவு்களு்ன் இணயந்து நிறபது. தமிழ்னமடாழி 
பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டின் பிறபடாதியிலும் 
இருபதடாம் நூற்டாண்டின் னதடா்க்கத்திலும் தெது 
ரமன்ணமணய மீடடுப் னபற்து. மண்மணே 
அடி்களின் தனித்தமிழ் இயக்கம், னபரியடாரின் 
னமடாழிச் சீரதிருத்தம் மறறும் தமிழிணெ இயக்கம் 
ஆகியணை தமிழுககு ைலுச்ரெரத்தெ. தி�டாவி் 
உைரவுககு இடடுச் னென்் தமிழ் மறுமேரச்சி 
ெவீெத் தமிழ் னமடாழியின் ைளரச்சியிலும் 
அதன் ்கணே ைடிைங்களுண்ய ைளரச்சியிலும் 
னபரும் பங்களிப்ணபச் னெயதது. ஆ்கம 
ர்கடாவில்்களில் னெயயப்படும் ெ்ஙகு்கள் தமிழில் 
னெயயப்படுைதில்ணே. இணெ நி்கழ்ச்சி்களிலும் 
தமிழ் படா்ல்்கள் ஓ�ளவிேடாெ இ்த்ணதரய 
னபறறிருந்தெ. ஆபி�்கடாம் பண்டிதர தமிழ் 
இணெ ை�ேடாறண் முண்யடா்கக ்கற்டாயந்து, 
பழந்தமிழர இணெ முண்ணய மீடடுருைடாக்கம் 
னெயய முயன்்டார. 1912இல் தஞ்ெடாவூர ‘ெஙகீத 
வித்யடா ம்கடாஜெ ெங்கம்’ என்் அணமப்ணப 
ஏறபடுத்திெடார. அதுரை தமிழிணெ இயக்கத்தின் 
்கருமூேமடாெது. இணெ நி்கழ்வு்களில் தமிழில் 
படா்ல்்கள் படா்ப்படுைதறகு இவ்வியக்கம் 
முககியத்துைம் ைழஙகியது. தமிழிணெயின் நிணே 
குறித்து விைடாதிக்க 1943இல் முதல் தமிழிணெ 
மடாெடாடு ெ்த்தப்பட்து.
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8888தமிழ்நாட்டில் சமூக மநாற்றஙகள்

்பநாடச்சுரு்ககம்
�	்கடாேனியத்தின் தணேயீடடிெடாலும் பகுத்தறிவு இயக்கத்தின் எழுச்சியிெடாலும் இந்திய 

அறிவுஜீவி்களிண்ரய தன்ணெத்தடாரெ உள்ளடாயவு னெயது ன்கடாள்ளும் உள்மு்கச் சிந்தணெச் 
னெயல்படுைணத பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டு இந்தியடா எதிரன்கடாண்்து. இது இந்திய மறுமேரச்சிககு 
இடடுச் னென்்து.

�	தமிழ்ெடாடடில், அச்சுக கூ்ங்களின் ைளரச்சி, பழம்னபரும் ெமயச் ெடாரபற் தமிழ் இேககியங்கள் 
னைளியி்ப்படடு ப�வுைதறகு னெயலூககியடாய அணமந்தது.

�	பத்னதடான்பதடாம் நூற்டாண்டில் தமிழறிஞர்கள் தமிழ் னெவ்வியல் இேககியங்கணள னைளியிடுைதறகு 
அய�டாது உணழத்தெர. இணை ஒரு அறிைடாற்ல் ெடாரந்த பு�டசிணயத் தூண்டிவிட்து. அதுரை 
ப�ைேடா்கத் தமிழ் மறுமேரச்சி எெ அறியப்பட்து.

�	இம்மடாற்ம் தமிழ்னமடாழி, இேககியம் ஆகியைறறுககு மடடும் புத்தூக்கம் அளிக்கவில்ணே. 
ெண்முண்யிலிருந்த ெடாதிப்படிநிணே்களுககுச் ெைடாேடா்க அணமந்தது. தி�டாவி் உைரவு 
எழுந்ரதடாங்கப் பங்களிப்புச் னெயதது. ரமலும் தமிழ் னமடாழி தி�டாவி்க குடும்பத்ணதச் ரெரந்தது என்பணத 
உறுதிப்படுத்தியது.

பே ன்கடாள்ண்க்கணள ெண்முண்ப்படுத்த 
ரைண்டுனமெப் பரிந்துண� னெயதது.

னபண்்களின் விடுதணே என்பது சுயமரியடாணத 
இயக்கத்தின் முககிய ரெடாக்கங்களில் 
ஒன்்டாகும். னபரியடாரின் தணேணமயிேடாெ 
சுயமரியடாணத இயக்கத்ணதச் ரெரந்ரதடார, படாலிெ 
ெமத்துைம் மறறும் படாலிெம் குறித்த ெமூ்கத்தின் 
உைரவு்கணள ரமம்படுத்துதல் ஆகியைறறுக்கடா்கப் 
ப ணி ய டா ற றி ெ ர . 
தங்களுண்ய ்கருத்து்கணளப் 
பஙகிடடு ன்கடாள்ைதற்கடாெ 
ஒரு இ்த்ணத னபண்்களுககு 
இவ்வியக்கம் ஏறபடுத்திக 
ன்கடாடுத்தது. இவ்வியக்கத்தில் 
தீவி�மடா்கப் பணியடாறறிய 
னபண்்கள் பேர இருந்தெர. 
முத்துேடசுமி அம்ணமயடார, 
ெடா்கம்ணம, ்கண்ைம்மடா, 
நீேடாைதி, மூைலூர 

இ�டாமடாமிரதம், ருகமணி அம்மடாள், அேரமலு 
மஙண்க தடாயடா�ம்மடாள், நீேடாம்பிண்க மறறும் 
சிை்கடாமி சிதம்ப�ெடார ஆகிரயடார அைர்களுள் 
முககியமடாெைர்கள் ஆைர.

்க்வுளுககு இண்ப்பணி னெயயும் 
ரெை்கர்களடா்க இளம் னபண்்கணள இந்து 
ர்கடாவில்்களுககு அரப்பணிககும் ைழக்கம் 
இருந்தது அவ்ைடாறு அரப்பணிக்கப்படர்டார 
ரதைதடாசி என்று அறியப்பட்ெர. ்க்வுளுககுச் 
னெயயப்படும் ரெணை எனும் ரெடாககில் 
அணமந்திருந்தடாலும் ெடாளண்வில் இம்முண் 
னபரும் ஒழுக்ககர்கடடிறகும் னபண்்கணளத் 
தை்டா்கப் பயன்படுத்துைதறகும் இடடுச்னென்்து. 
இத்ரதைதடாசி முண்ணய ஒழிப்பதற்கடா்கச் ெட்ம் 
இயற்ப்ப் ரைண்டும் என்பதற்கடா்க ெண்னபற் 
இயக்கத்தில் ்டாக்ர. முத்துேடசுமி அம்ணமயடார 
முதலி்ம் ைகித்தடார. ‘மத�டாஸ் (அரபணிப்ணபத் 
தடுத்தல்) ரதைதடாசி ெட்ம் 1947’ எனும் ெட்ம் 
அ�ெடால் இயற்ப்பட்து.

1930இல் னென்ணெ ெட்மன்்த்தில் முத்துேடசுமி அம்ணமயடார “னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் இந்து 
ர்கடாவில்்களுககுப் னபண்்கள் அரபணிக்கப்படுைணத தடுப்பது” எனும் மரெடாதடாணை அறிமு்கப்படுத்திெடார. 
பின்ெர ரதைதடாசி ஒழிப்புச் ெட்மடா்க மடாறிய இம் மரெடாதடா, இந்து ர்கடாவில் ைளடா்கங்களிரேடா அல்ேது ரைறு 
ைழிபடாடடு இ்ங்களிரேடா “னபடாடடுக ்கடடும் ெ்ஙகு” ெ்த்துைது ெட்த்திறகுப் பு்ம்படாெதடாகும் எெ அறிவித்தது. 
ரதைதடாசி்கள் திருமைம் னெயது ன்கடாள்ைதறகு ெட்பூரைமடாெ அனுமதிணய ைழஙகியது. ரமலும் ரதைதடாசி 
முண்ககு உதவினெயகி் தூண்டிவிடுகி் குற்த்ணத னெயரைடாரககு குண்ந்த படெம் ஐந்தடாண்டு சிண் 
தண்்ணெ எெ ஆணையிட்து. இம்மரெடாதடா ெட்மடா்க மடாறுைதறகு 15 ஆண்டு்கள் ்கடாத்திருந்தது.

மூவலூர் 
இரநாமநாமிர்தம்
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�	1916இல் நிறுைப் னபற் நீதிக்கடசி, னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் இருந்த பி�டாமைர அல்ேடாதைர்களின் 
பி�ச்ெணெ்களுக்கடா்கக கு�ல் ன்கடாடுத்தது. ைகுப்புைடாரிப் பி�திநிதித்துைம், னபண்்களுககு ைடாககுரிணம, 
இந்து ெமய அ்நிணேயத் துண் உருைடாக்கப்ப்ல் ரபடான்் முககியச் சீரதிருத்தங்கணளயும் நீதிக்கடசி 
அறிமு்கம் னெயதது.

�	சுயமரியடாணத இயக்கத்தின் முன்ரெடாடியடாெ னபரியடார ஈ.னை. �டாமெடாமி, அடிப்பண்ைடாதத்தின் 
நிண் குண்்கணள மதிப்பிட்டார. ரமலும் ெல்ேரதடார மனித ெமூ்கம் அணமைதறகு மக்களிண்ரய 
அைர பகுத்தறிணைப் பரிந்துண� னெயதடார. தமிழ்ச் ெமூ்கத்ணத சீரதிருத்திெடார. னபண்்கணள 
ைலிணமயுள்ளைர்களடா்க ஆககுைதில் சி்ப்பு ்கைெம் னெலுத்திெடார. தமிழ் னமடாழியின் பண்படாடடின் 
ரமம்படாடடிற்கடா்க விரிைடாெ முண்யில் னமடாழிச் சீரதிருத்தங்கணளச் னெயதடார.

�	இரத ்கடாே்கட்த்தில் இ�டண்மணே சீனிைடாென் ஒடுக்கப்பட் ெடாதிணயச் ரெரந்ரதடாரின் 
முன்ரெற்த்திற்கடா்கவும், னதடாழிேடாளர இயக்கங்களுக்கடா்கவும் படாடுபட்டார. உணழககும் 
ைரக்கத்தடாரின் பி�ச்ெணெக ண்கயடாண்்டார.

�	இரத ெமயத்தில் தனித்தமிழ் இயக்கமும் தமிழ் இணெ இயக்கமும் தமிணழ ரமம்படுத்திப் படாது்கடாத்தது.
�	இறுதியடா்கத் தமிழ் ெடாடடின் பகுத்தறிவுச் சிந்தணெ்கள் ெவீெ இந்திய அ�சின் ஆக்கபூரைமடாெ 

ைளரச்சி்களுககு மடாதிரியடாய அணமந்தது.

ககலச்தசநாறகள்

சுவி்சஷர்கள், ்றதசய்தியநாளர் evangelical
Christian groups that believe that the teaching of the 
Bible and persuading others to join them is extremely 
important

்மலநாதி்ககம் hegemony leadership or dominance, especially by one country or 
social group over others

எழுச்சி resurgence renewal, revival

தமநாழியியலநாளர்கள் linguists a person skilled in languages

நிரூபி்ககப்்படும் exemplified be a typical example of

ஒது்ககப்்பட்ட marginalised a person, group concept treated as insignificant or 
sidelined

எரிச்சலூட்டும் irked irritated, annoyed

ஒழித்து்ககட்டும் debunking expose the falseness or hollowness of (a myth, idea or 
belief)

்படு்தநால்வியு்றச் தசய்தல் trounced defeat heavily in a contest

விமர்சிப்்பது critiquing evaluate in a detailed and analytical way

அநீதியநான iniquitous grossly unfair and morally wrong

புகனத்பயர் pseudonym a fictitious name, especially one used by an author

த்பயரிடப்்பட்டு rechristened give a new name to

ஆணநாதி்ககச் சமுதநாயம் patriarchy A society or institution organised according to the 
principles or practices of male domination

ஆணகம masculinity possession of the qualities traditionally associated with 
men
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I)  சரியநான விகடகயத் 
்தர்வு தசய்யவும்

1.  இந்தியடாணைச் ரெரந்த ெமூ்க 
சீரதிருத்தைடாதி்களின் முன்ரெடாடி 

 ஆைடார.
அ) சி.ணை. தடாரமடாத�ெடார
ஆ) னபரியடார
இ) �டாஜடா �டாம்ரமடா்கன்�டாய
ஈ) மண்மணே அடி்கள்

2.  1709இல் த�ங்கம்படாடியில் 
ஒரு முழுணமயடாெ அச்ெ்கத்ணத நிறுவிெடார
அ) ்கடால்டுனைல்
ஆ) F.W. எல்லிஸ்
இ) சீ்கன்படால்கு
ஈ) மீெடாடசி சுந்த�ெடார

3.   சுயமரியடாணத இயக்கத்தின் 
அதி்கடா�பூரைச் னெயதித்தடாள் ஆகும்.
அ) குடிய�சு
ஆ) பு�டசி
இ) விடுதணே
ஈ) பகுத்தறிவு

4.  ெமயம் அ்கற்ப்படடு அவ்வி்த்தில் 
 ணைக்கப்ப் ரைண்டுனமெ 

னபரியடார விரும்பிெடார.
அ) ரதசியைடாதம்
ஆ) உருை ைழிபடாடு மறுப்பு
இ) பகுத்தறிவுைடாதம்
ஈ) ஆன்மீ்கம்

5.  1893இல் ஆதி தி�டாவி் ம்கடாஜெ ெணபணய 
 நிறுவிெடார.

அ) இ�டண்மணே சீனிைடாென்
ஆ) B.R. அம்ரபத்்கடார
இ) �டாஜடாஜி
ஈ) எம்.சி. �டாஜடா

6.  இந்தியடாவின் ென்கு ஒழுங்கணமக்கப்பட் 
னதடாழிறெங்கம் இல் 
உருைடாக்கப்பட்து.
அ) 1918 ஆ) 1917 இ) 1916 ஈ) 1914

7.  அ�சு அதி்கடாரி்கணளத் ரதரவு னெயய 
 நீதிக ்கடசியடால் நிறுைப் 

னபற்து.
அ) பணியடாளர ரதரவு ைடாரியம்
ஆ) னபடாதுப் பணி ஆணையம்
இ) மடாநிேப் பணியடாளர ஆனளடுப்பு ைடாரியம்
ஈ) பணியடாளர ரதரைடாணையம்

8.  னென்ணெ மடா்கடாைத்தில், ஒடுக்கப்பட் 
ைகுப்பிலிருந்து முதன் முண்யடா்கச் 
ெட்ரமேணைககு ரதரந்னதடுக்கப்பட்ைர.
அ) எம்.சி. �டாஜடா
ஆ) இ�டண் மணே சீனிைடாென்
இ) டி.எம். ெடாயர
ஈ) பி. ை�த�டாஜுலு

II) ்கநாடிட்ட இடஙககள நிரப்புக
1.  முதன் முதேடா்க அச்ரெறிய ஐர�டாப்பிய னமடாழி 

அல்ேடாத னமடாழி  ஆகும்.
2.  புனித ஜடாரஜ் ர்கடாடண்க ்கல்லூரிணய 

உருைடாககியைர  ஆைடார.
3.   தமிழ் னமடாழியியல் தூயணம 

ைடாதத்தின் தந்ணதனயெக ்கருதப்படுகி்டார.
4.  ரதரதல் அ�சியலில் னபண்்கள் பஙர்கறபணத 

முதலில் அஙகீ்கரித்தது  ஆகும்.
5.  சூரியெடா�டாயை ெடாஸ்திரி எனும் னபயர 

 எெ மடாற்ம் னபற்து.
6.  த மி ழ்  இ ண ெ க கு 

முககியத்துைம் ன்கடாடுத்தடார.
7.  இந்தியடாவின் முதல் னபண் ெட்மன்் 

உறுப்பிெர  ஆைடார.

III) சரியநான கூறக்றத் ்தர்வு தசய்யவும்
1. (i)  மி்க முன்ெதடா்கரை னைளியி்ப்பட் தமிழ் 

இேககிய நூல்்களில் ஒன்்டாெ திருககு்ள் 
1812இல் னைளியி்ப்பட்து.

 (ii)  பணெரயடாணே்களில் எழுதப்னபற் பல்ரைறு 
தமிழ் இேக்கை இேககிய ண்கனயழுத்துப் 
பி�தி்கணள மண்மணேயடி்கள் ரெ்கரித்துத் 
னதடாகுத்தடார.

்பயிறசி
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 (iii)  இ�டாபரட ்கடால்டுனைல் தி�டாவி் 
னமடாழி்களுககும் ெமஸ்கிருதத்திறகும் 
இண்யில் இல்ேடாத ஒப்புணம தி�டாவி் 
னமடாழி்களுககிண்ரய னெருக்கமடா்க 
நிேவுைணத நிரூபித்தடார. தமிழின் 
னதடான்ணமணயயும் நிரூபித்தடார.

 (iv)  திரு.வி. ்கல்யடாைசுந்த�ம் னதடாழில் ெங்க 
இயக்கத்தின் னதடா்க்க்கடாே முன்ரெடாடியடா்க 
இருந்தடார.

அ) (i), (ii) ஆகியெ ெரி
ஆ) (i), (iii) ஆகியெ ெரி
இ) (iv) ெரி
ஈ) (ii), (iii) ஆகியெ ெரி

2. (i)  இந்தியப் னபண்்கள் ெங்கத்ணதத் 
ரதடாறறுவித்ததில் மடார்கன�ட ்கசினும் 
ஒருை�டாைடார.

 (ii)  னபரியடார தன் ைடாழ்ெடாள் முழுைணதயும் 
தடாரெ உருைடாககிய சிந்தணெயடாளர்கள், 
பகுத்தறிைடாளர்கள் அணமப்பு்களின் 
மூேமடா்க மூ் ெம்பிகண்க்களுககு 
எதி�டாெ பி�ச்ெடா�த்ணத ரமறன்கடாள்ைதில் 
னெேைழித்தடார.

 (iii)  சிங்கடா�ரைேர இந்து ம்கடாெணபயின் தீவி� 
ஆத�ைடாளர ஆைடார.

 (iv)  னதன்னிந்தியடாவிலுள்ள ெடாதிமுண் 
ை்கர்கயிருந்து ைந்த பி�டாமைர்களின் 
ைருண்கரயடாடு னதடா்ரபுண்யது எெ 
னபரியடார உறுதிப்க கூறிெடார.

அ) (iii), (iv) ஆகியெ ெரி
ஆ) (ii), (iii), (iv) ஆகியெ ெரி
இ) (i), (ii), (iv) ஆகியெ ெரி
ஈ) (ii), (iii) ஆகியெ ெரி

3.   கூறறு: னென்ணெ மடா்கடாைத்தில் 1920 முதல் 
1937 ைண� நீதிக்கடசி னதடா்ரந்து ஆடசியில் 
இருந்தது.

  கநாரணம்: இ க ்க டா ே ்க ட ் த் தி ல் 
இ�டண்யடாடசிககு எதி�டா்க ்கடாஙகி�ஸ் ்கடசி 
ெட்மன்்த்ணதப் பு்க்கணித்தது.

அ)  ்கடா�ைம், கூறறு ஆகியணை ெரி
ஆ) கூறறு ெரி ஆெடால் ்கடா�ைம் கூறறின் 

ெரியடாெ விளக்கமல்ே
இ)  ்கடா�ைம், கூறறு இ�ண்டுரம தைறு
ஈ)  ்கடா�ைம் ெரி. ஆெடால் கூறறு்ன் அது 

னபடாருந்தவில்ணே.

4.  கூறறு : முதல் உே்கப்ரபடார ெ்ந்து 
ன்கடாண்டிருந்தரபடாது, ஆஙகிே அ�ெடாங்கம் 
இந்தியடாவில் ரபடாருககுப் பின்ெர, 
பி�திநிதித்துை நிறுைெங்கணள அறிமு்கம் 
னெயைது குறித்துப் பரிசீேணெ னெயது 
ன்கடாண்டிருந்தது.

  கநாரணம்: 1920இல் இ�டண்யடாடசியடாெது 
ஒரு அ�சுமுண்யடா்க மடா்கடாைங்களில் 
அறிமு்கப்படுத்தப்பட்து.

அ)  கூறறு ெரி, ஆெடால் ்கடா�ைம் ெரியடாெதல்ே
ஆ)  கூறறு, ்கடா�ைம் ஆகிய இ�ண்டுரம தைறு
இ)  கூறறு, ்கடா�ைம் இ�ண்டுரம ெரி
ஈ)  கூறறு தைறு. அது ்கடா�ைத்து்ன் 

னபடாருந்தவில்ணே

IV) த்பநாருத்துக 
1. தி�டாவி்ர இல்ேம் - மண்மணேயடி்கள்
2. னதடாழிேடாளன் -  இ � ட ண ் ம ண ே 

சீனிைடாென்
3. தனித் தமிழ் இயக்கம் - சிங்கடா�ரைேர
4. ஜீவிய ெரித சுருக்கம் - ெர்ெெடார 

V) சுரு்ககமநாக விகடயளி்ககவும் 
1.  தமிழ் மறுமேரச்சி குறித்து சிறுகுறிப்பு ைண�்க.

2.  ன த ன் னி ந் தி ய  ன ம டா ழி ்க ளு க ்க டா ்க 
்கடால்டுனைல்லின் பங்களிப்பிணெ ென்குப் 
புேப்படுத்து்க.

3.  தங்களுண்ய எழுத்துக்களின் மூேம் தமிழ் 
இேககியத்தின் புத்துயிரப்புககுப் பங்களிப்புச் 
னெயத ஆளுணம்கணளப் படடியலி்வும்.

4.  நீதிக்கடசியடால் நிண்ரைற்ப்பட் இந்துெமய 
அ்நிணேய ெட்த்தின் முககியத்துைத்ணத 
விைடாதிக்கவும்.

5.  ரெ�ன்ம்கடாரதவி குருகுே நி்கழ்ச்சி குறித்து 
நீங்கள் அறிந்தனதன்ெ?

6.  னதன்னிந்திய ெே உரிணமச் ெங்கத்தடால் 
னைளியி்ப்பட் னெயதித்தடாள்்களின் 
னபயர்கணளக குறிப்பிடு்க.

7.  னபரியடாண� ஒரு னபண்ணியைடாதியடா்க 
மதிப்பிடு்க.

8.  1920இல் ெ்த்தப்பட் அகிே இந்திய னதடாழில் 
ெங்க ்கடாஙகி�சின் ெ்ைடிகண்க்கணள விளககு்க.
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9292தமிழ்நாட்டில் சமூக மநாற்றஙகள்

3.  தமிழ்ெடாடடினுண்ய ெமூ்க மடாற்ங்களுககு 
ஈ.னை.�டா. னபரியடாரின் தீரமடாெ்க�மடாெ 
பங்களிப்ணப மதிப்பீடு னெயயவும்.

VIII) தசயல்்பநாடுகள் 
1.  னதடாழிேடாளர இயக்கத்ணதயும், னதடாழிறெங்க 

இயக்கத்ணதயும் ரைறுபடுத்திப் படாரக்க 
மடாைைர்களுககு ்கறறுக ன்கடாடுக்கேடாம். 
உள்ளூர அளவிேடாெ னதடாழில் ெங்கங்களின் 
ெ்ைடிகண்க்கள் குறித்து மடாைைர்கள் 
ஒப்பண்ப்பு ஒன்ண்ச் னெயயேடாம்.

2.  உள்ளூர அளவிேடாெ எழுத்தடாளர்கள் 
அணமப்பு்களின் அல்ேது னபண்்கள் 
அணமப்பு்களின் னெயல்படாடு்கணள மடாைைர்கள் 
னதடாகுக்கேடாம்.

்மற்கநாள் நூல்கள்

1. ்டாக்ர. ர்க.ர்க. பிள்ணள, தமிழ்க ை�ேடாறு 
- மக்களும் பண்படாடும், தமிழ்ெடாடு படா்நூல் 
மறறும் ்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம், 
னென்ணெ (ஆைைப் பதிப்பு: ஆ்கஸ்ட - 2017)

2. K. Nambi Arooran, Tamil Renaissance 
and Dravidian Nationalism 1905–1944. 
Madurai: Koodal Publishers, 1980.

3. V. Geetha and S.V. Rajadurai, Towards a 
Non-Brahmin Millennium: From Iyothee 
Thass to Periyar. Calcutta: Samya, 1998.

4. Robert Hardgrave The Dravidian 
Movement. Bombay: Popular Prakashan, 
1965.

5. Eugene F. Irschick, Politics and Social 
Conflict in South India. Berkeley: 
University of California Press, 1969.

6. Periyar. E.V. Ramasami, Women Enslaved. 
New Delhi: Critical Quest, 2009. 

7. Thoughts of Periyar E.V.R.: Speeches and 
Writings of Periyar E.V. Ramasamy. V. 
Anaimuthu. Comp. Chennai: Periyar E.V. 
Ramasamy–Nagammai Education and 
Research Trust, 1974.

VI)  ஒவதவநாரு தகலப்பின் கீழும் 
தகநாடு்ககப்்பட்டுள்ள அகனத்து்க 
்கள்விகளு்ககும் விகடயளி்ககவும் 

1. னபரியடார ஈ.னை.�டா
அ)  னபரியடார எப்ரபடாது தி�டாவி்ர ்கழ்கத்ணத 

ரதடாறறுவித்தடார?
ஆ)  னபரியடார ெ்த்திய னெயதித்தடாள்்கள், 

ப த் தி ரி ண ்க ்க ள்  ஆ கி ய ை ற றி ன் 
னபயர்கணளக குறிப்பிடு்க.

இ)  னபரியடார ஏன் “ணைக்கம் வீ�ர” எெ 
அறியப்பட்டார?

ஈ)  னபரியடாரின் மி்க முககியப் பணியடா்க 
்கருதப்படுைது எது? 

2. தமிழ்கத்தில் னதடாழிேடாளர இயக்கம்
அ)  மத�டாசில் னதடாழில் ெங்க இயக்கம் 

ரதடான்றியதறகுக ்கடா�ைமடாயிருந்த 
சூழணே முதன்ணமப்படுத்திக ்கடாட்வும்.

ஆ)  னென்ணெ னதடாழிேடாளர ெங்கத்து்ன் 
னதடா்ரபுண்ய மி்க முககியமடாெ மூைண� 
அண்யடாளம் ்கடாண்்க.

இ)  அகிே இந்திய னதடாழில் ெங்க ்கடாஙகி�சின் 
முதல் மடாெடாடு எஙகு ெண்னபற்து?

ஈ)  முதன்முதேடா்க மத�டாசில் ரம திெ 
விழடாணை ெ்த்தியது யடார? எந்த ஆண்டில் 
ெ்ந்தது?

3. மண்மணே அடி்கள்
அ)  மண்மணே அடி்கள் விளக்கவுண� எழுதிய 

ெங்க நூல்்களின் னபயர்கணளக குறிப்பிடு்க.
ஆ)  இணளஞ�டா்க இருந்தரபடாது மண்மணே 

அடி்கள் பணியடாறறிய பத்திரிண்கயின் 
னபயண�க குறிப்பிடு்க.

இ)  இந்தித் திணிப்ணப அைர ஏன் எதிரத்தடார?
ஈ)  மண்மணே அடி்களின் ைடாழ்கண்கயின் 

மீது னெல்ைடாககுச் னெலுத்தியைர்களில் 
முககியமடாெைர்கள் யடாைர? 

VII) விரிவநாக விகடயளி்ககவும் 
1.  தமிழ் மறுமேரச்சியின் ரதடாற்ம், ைளரச்சி 

குறித்து ஒரு ்கடடுண� எழுதவும்.
2.  நீதிக்கடசியின் ரதடாற்த்திற்கடாெ பின்புேத்ணத 

விளககி ெமூ்க நீதிக்கடாெ அதன் பங்களிப்ணபச் 
சுடடிக ்கடாட்வும்.
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கநால்க்கநாடு
1 அலகு = 10 ஆணடுகள்

இநதிய ்தசிய இய்ககத்தின் மு்ககிய நிகழவுகள் (1900-1947)

1905- ைங்கப்பிரிவிணெ / சுரதசி இயக்கம்
1906 - சுரதசி நீ�டாவி ்கப்பல் நிறுைெம் னதடா்ங்கப்பட்து

1916 - தன்ெடாடசி இயக்கம் / ேகரெடா ஒப்பந்தம்
1917 - ெம்ப�டான் ெத்தியடாகி�்கம்
1918 - ர்கதடா ெத்தியடாகி�்கம்
1919 - ன�ௌேட ெட்ம் / ஜடாலியன்ைடாேடா படாக படுன்கடாணே

1922- னெௌரி னெௌ�டா ெம்பைம்
1923 - சுய�டாஜ்ஜியக ்கடசியின் ரதடாற்ம்

1927 - ணெமன் குழு நியமெம்
1928 - ரமடாதிேடால் ரெரு அறிகண்க
1929 - ேடாகூர ்கடாஙகி�ஸ் மடாெடாடு

1931- ்கடாந்தி-இரவின் ஒப்பந்தம் / இ�ண்்டாைது ைட்ரமணெ மடாெடாடு
1932- ைகுப்புைடாரி பி�திநிதித்துைம் / பூெடா ஒப்பந்தம் / மூன்்டாைது ைட்ரமணெ மடாெடாடு

1935 - இந்திய அ�சு ெட்ம்

1937- மடா்கடாைங்களில் முதேடாைது ்கடாஙகி�ஸ் அணமச்ெ�ணை அணமக்கப்படுதல்

1942 - கிரிப்ஸ் தூதுககுழு / னைள்ணளயரெ னைளிரயறு இயக்கம்

1945- ரைைல் திட்ம் / சிம்ேடா மடாெடாடு
1946 - �டாயல் இந்திய ்கப்பறபண் பு�டசி / அணமச்ெ�ணை தூதுககுழு ைருண்க / இண்க்கடாே அ�சு
1947- னமௌண்டரபட்ன் திட்ம் / இந்தியடா விடுதணே னபறுதல்

1900

1910

1920

1930

1940

1920 - கிேடாபத் இயக்கம் / ஒத்துணழயடாணம இயக்கம்

1930 - உப்பு ெத்தியடாகி�்கம் / முதல் ைட்ரமணெ மடாெடாடு

1940 - ஆ்கஸ்ட ென்ன்கடாண் / தனிெபர ெத்தியடாகி�்கம்

1950
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அறிமு்கம்
புவியில் சி்றந்ை குடிம�னா� வி்ளஙகுவைற�ான 

முைல் ்படி, ைான வசிக்கும் ்பகுதிதயப ்பறறி 
�ற்றறிவவையாகும். நாம் உளளூர் சூழதலப ்பறறி 
�ற்பைன வநாக்�ம், நம்முத்டய சுறறுச்சூழலில் 
வாழ்க்த� முத்றதயப புரிந்து க�ாளவைாகும். முைல் 
5 ்பா்டங�ளில் நம் நாட்டின ்பல்வவறு புவியியல் 
ைனதம�த்ளப ்பறறி �ற்றறிந்தீர்�ள. இப்பா்டத்திலும் 
பினவரும் ்பா்டத்திலும் ைமிழ்நாட்டின புவியியதலப 
்பறறி அறிந்து க�ாள்ளலாம். ைமிழ்கமாழி பி்றபபியல், 
மாநில உருவாக்� வைலாறு, அதமவி்டம், ்பைப்ப்ளவு, 
இயறத�ப பிரிவு�ள, ஆறு�ள, �ாலநிதல, மண 
வத��ள மறறும் இயறத� ைாவைங�ள ்பறறி 
இப்பா்டத்தில் �ாணவ்பாம்.

 ைமிழ்நாடு �்டந்ை �ாலங�ளில் வ்பாற்றத் ைக்� 
்பல �தல, �லாச்சாைம் மறறும் ்பழக்� வழக்�ங�ள 
க�ாண்ட வைலாறறிதனக் க�ாணடுள்ளது. இைன 
வநர்த்தியான நில அதமபபு மறறும் �ாலநிதல நம் 

தமிழநாடு - இயற்ம்கப 
பிரிவு்கள் 

அலகு - 6

�	நமது மாநிலத்தின உருவாக்�ம் ்பறறிய வைலாறத்றத் கைரிந்து க�ாள்ளல்.
�	ைமிழ்நாட்டின இயறத�ப பிரிவு�ள ்பறறி �ற்றறிைல். 
�	ைமிழ்நாட்டின �ாலநிதல, மண வத��ள மறறும் இயறத� ைாவைங�ளின  

ைனதம�த்ளப புரிந்து க�ாள்ளல்.
�	மாணவர்�ள ைாங�ள வசிக்கும் சுறறுச்சூழல் மறறும் புவியியல் கூறு�ள ்பறறி 

அறிந்து க�ாள்ளல். 
�	ைமிழ்நாட்டில் நி�ழும் வ்பரி்டர்�ள மறறும் அைன ைாக்�ங�ள குறித்து விழிபபுணர்வு க்பறுைல். 

்கற்றலின் மநாக்கங்கள்

இ��ய�      ெப��கட� 

வ�காள
��டா 

அளைவ
� இ�ைல

 கடகேரைக

த��நா�

இ��யா�� த��நா��� அைம�ட�

வ

ேம

ெத

�

அர��
கட� 

 1956 ஆம் ஆணடு மாநில 
மறுசீைதமபபுச் சட்்டத்தின ்படி, 
கமாழியியல் அடிப்பத்டயில் 
மாநிலங�ள மறுசீைதமபபு 
கசயயப்பட்டுள்ளன. 

 � இந்தியாவில் கமாழி அடிப்பத்டயில் 
வைாறறுவிக்�ப்பட்்ட முைல் மாநிலம் எது?

 � ைமிழ� ைதலந�ைத்தின க்பயர் மாற்றம் 
கசயயப்பட்்டது ஏன ? 

 � கசனதன என்ற வார்த்தையின க்பாருள 
எனன ?

�

க �க � ட � க� க
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மாநிலத்தை இந்தியாவில் ைனித்துவம் க�ாண்டைா� 
உருவாக்கியுள்ளது. இது கவப்ப மண்டல 
�்டற�தை�ள, நீர்வீழ்ச்சி�ள, மதல�ள, �ாடு�ள, 
்பல்வத� ைாவைங�ள மறறும் விலஙகினங�த்ளக் 
க�ாண்டது.

 6.1   மாநில உருவாக்கம் 
சங� �ாலத்தில் ைமிழ�த்தை மூவவந்ைர்�்ளான 

வசை, வசாழ, ்பாணடிய மனனர்�ள மறறும் வீைம் 
மிக்� அதியமான, ்பாரி வ்பான்ற சிற்றைசர்�ள ஆட்சி 
கசயைனர். அைன பி்றகு ைமிழ�மானது �்ளபபிைர் 
ஆட்சியின கீழ் ஒரு குறுகிய �ாலம் இருந்ைது. ஆனால் 
அவர்�ளின ஆட்சி ்பறறிய குறிபபு�ள �ாணப்ப்டவவா 
அல்லது அறியப்ப்டவவா இல்தல.

�்ளபபிைர்�ளுக்கு பி்றகு இந்தியா முழுவதையும் 
ஆஙகிவலயர்�ள ைங�ள நிர்வா�க் �ட்டுப்பாட்டின 
கீழ்க் க�ாணடுவரும் வதை மைைாஸ் மா�ாணம் 
முைலா� இந்தியா முழுவதும் ்பல்லவர்�ள, வசாழர்�ள, 
்பாணடியர்�ள, மைாத்தியர்�ள, மு�லாயர்�ள மறறும் 
விஜயந�ை வ்பைைசர்�்ளால் ஆ்ளப்பட்்டது.

ஆஙகிவலய ஆட்சியின வ்பாது நமது வைசம் 
அைசியல் மறறும் ைாணுவ வநாக்�ங�ளுக்�ா� 
மைைாஸ், ்பம்்பாய மறறும் �ல்�த்ைா என மூனறு 
மா�ாணங�்ளா�ப பிரிக்�ப்பட்்டது. ைமிழ்நாடு, 
ஆந்திைாவின ஒரு ்பகுதி, வ�ை்ளா, �ர்நா்ட�ா 
மறறும் ஒரிசா (ஒடிசா)வின சில ்பகுதி�ள மைைாஸ் 
மா�ாணத்தின கீழ் இருந்ைன. சுைந்திைத்திறகுப 
பி்றகு கமாழிவாரியா� மாநிலங�ள பிரிக்�ப்பட்்ட 
வ்பாது கைலுஙகு  கமாழி வ்பசும் ்பகுதி�ள 
மைைாஸ் மா�ாணத்தில் இருந்து பிரிக்�ப்பட்்டது. 
இபபிரிவிதனக்கு பி்றகு மைைாஸ் மா�ாணத்தில் 
13 மாவட்்டங�ள மட்டுவம இருந்ைன. ஜனவரி 14, 
1969 ஆம் ஆணடு மைைாஸ் மா�ாணம் முனனாள 
முைல்வர் சி.என. அணணாதுதை அவர்�்ளால் 
ைமிழ்நாடு எனப க்பயர் மாற்றம் கசயயப்பட்்டது.

6.1.1 அமமவிடம் மற்றும் பரபபளவு 
இந்தியாவின 29 மாநிலங�ளில் ைமிழ்நாடும் 

ஒனறு. இது இந்தியாவின கைன்பகுதியில் 
அதமந்துள்ளது. இைன நிலப்பைபபு 8°4´ வ்ட அட்சம் 
முைல் 13°35´ வ்ட அட்சம் வதையிலும், 76°18´ 
கிழக்கு தீர்க்�ம் முைல் 80°20´ கிழக்கு தீர்க்�ம் 
வதையிலும் ்பைவியுள்ளது. ைமிழ்நாட்டின  கிழக்கு 
வ�ாடியா� வ�ாடியக்�தையும், வமறகு வ�ாடியா� 
ஆதனமதலயும் அதமந்துள்ளன. ்பழவவற�ாடு 
ஏரி வ்ட வ�ாடியா�வும் குமரிமுதன கைன 
வ�ாடியா�வும் அதமந்துள்ளன.

ைமிழ�த்தின ்பைப்ப்ளவு 1,30,058 சதுை 
கிவலாமீட்்டர்�்ளாகும். இது இந்தியாவின 
்பதிவனாைாவது க்பரிய மாநிலமாகும். இந்தியப 
்பைபபில் சுமார் 4 சைவீைத்திதனக் க�ாணடுள்ளது.

6.1.2  எல்மல்களும் அதன் அணமட 
மாநிலங்களும்
கிழக்வ� வங�ா்ள விரிகு்டாவும், வமறவ� 

வ�ை்ளாவும், வ்டக்வ� ஆந்திைப பிைவைசமும், 
வ்டவமறவ� �ர்நா்ட�ாவும், கைறவ� இந்தியப 
க்பருங�்டலும் ைமிழ்நாட்டின எல்தல�்ளா� 
அதமந்துள்ளன. மனனார் வத்ளகு்டா மறறும் 
்பாக் நீர்ச்சந்தி ைமிழ்நாட்த்டயும் இந்தியாவின 
கைனகிழக்கில் உள்ள இலஙத�தயயும் பிரிக்கி்றன. 
குஜைாத்திறகு அடுத்ை்படியா� ைமிழ்நாடு 1076 
கிவலா மீட்்டர் நீ்ளமு்டன இந்தியாவின மூன்றாவது  
நீ்ளமான �்டற�தைதயக் க�ாணடுள்ளது.

6.1.3 அரசியல் பிரிவு்கள்
ைமிழ்நாடு உருவான �ால�ட்்டத்தில் 13 

மாவட்்டங�ள மட்டுவம இருந்ைன என்பதை முனவ்ப 
அறிந்வைாம். அைனபி்றகு நிர்வா� வசதிக்�ா� மாநிலம் 
்பல முத்ற மறுசீைதமபபு கசயயப்பட்்டது. ைமிழ்நாட்டில் 
ைறவ்பாது புதியைா� உருவாக்�ப்பட்டுள்ள 
மாவட்்டங�்ளான �ள்ளக்குறிச்சி, கைன�ாசி மறறும் 
கசங�ல்்பட்டு ஆகியவறறு்டன 35 மாவட்்டங�ள 
உள்ளன. பினவரும் அட்்டவதணயில் மாநில 
நிர்வா� பிரிவு�ள க�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளன.

நிரவா்க  பிரிவு்கள் எணணிகம்க
மாவட்்டங�ள 35 (32+3)

வருவாயக் வ�ாட்்டங�ள 76

வட்்டங�ள 226

பிர்�ாக்�ள 1,127

வருவாய கிைாமங�ள 16,564

மாந�ைாட்சி�ள 15

ந�ைாட்சி�ள 125

ஊைாட்சி ஒனறியங�ள 385

வ்பரூைாட்சி�ள 561

கிைாம ஊைாட்சி�ள 12,618

மக்�்ளதவத் கைாகுதி�ள 39

சட்்டமன்றத் கைாகுதி�ள 234
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கசனதன, நீலகிரி மறறும் 
�னனியாகுமரி மாவட்்டங�த்ளத் 
ைவிை மற்ற மாவட்்டங�ள 
்பல்வவறு �ால�ட்்டங�ளில் 
பிரித்ைதமக்�ப்பட்்டன.

 � உமது ்பளளி எந்ை அட்ச மறறும் 
தீர்க்�வைத�க்கு இத்டவய 

அதமந்துள்ளது ?அதமந்துள்ளது ?

க �க � ட � க� க

தமிழநாடு - அரசியல்
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�ணவாய�்ளாகும். நீலகிரி, ஆதனமதல, ்பழனிமதல, 
ஏலக்�ாய மதல, வருசநாடு, ஆணடிப்பட்டி மறறும் 
அ�த்தியர் மதல�ள வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயில் 
அதமந்துள்ள முக்கிய மதல�்ளாகும்.
6.2.1. நீலகிரி மமல

ததாடடதபடடா
நீலகிரி மதல ைமிழ்நாட்டின வ்டவமறகுப 

்பகுதியில் அதமந்துள்ளது. இம்மதலயில் 2,000 
மீட்்டருக்கு வமல் உயைம் க�ாண்ட 24 சி�ைங�ள 
�ாணப்படுகின்றன. இம்மதலயின உயைமான 
சி�ைம் கைாட்்டக்பட்்டா (2,637 மீட்்டர்) ஆகும். 
முக்குருத்தி 2,554 மீட்்டர் உயைம் க�ாண்ட 
மறறுகமாறு சி�ைமாகும். ஊட்டி, குனனூர் ஆகியதவ 
இம்மதலயில் அதமந்துள்ள முக்கிய மதல 
வாழி்டங�்ளாகும். 2,700 க்கும் அதி�மான பூக்கும் 
ைாவை வத��ள மறறும் மாநில விலங�ான நீலகிரி 
வதையாடு இஙகு �ாணப்படுகின்றன. நீலகிரி 
மதலயில் �ாணப்படும் வமட்டுநில புல்கவளி�ளும் 
புைர் நிலங�ளும் வையிதலத் வைாட்்டங�ள மறறும் 
�ால்நத்ட வமயச்சலுக்�ா� அழிக்�ப்பட்டுவிட்்டன.
6.2.2 ஆமைமமல

ஆதனமதல ைமிழ்நாடு மறறும் வ�ை்ள மாநில 
எல்தலப்பகுதியில் ்பாலக்�ாட்டு �ணவாயக்கு 
கைறவ� அதமந்துள்ளது. ஆதனமதல புலி�ள 
�ாப்ப�ம், ஆழியாறு ்பாது�ாக்�ப்பட்்ட �ாடு�ள, 
வால்்பாத்ற மதலவாழி்டம், �ா்டம்்பாத்ற நீர்மின 
நிதலயம் வ்பான்றதவ இம்மதலப்பகுதியில் 
அதமந்துள்ளன. ஆழியாறு மறறும் திருமூர்த்தி 
அதண�ள இம்மதலயின அடிவாைத்தில் 
�ட்்டப்பட்டுள்ளன .

6.2.3. பழனி மமல
்பழனி மதல, வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின 

கிழக்கு ்பகுதியாகும். இம்மதலயின வமறகு 
்பகுதிதயத் ைவிை மற்றதவ திணடுக்�ல் 
மாவட்்டத்தில் அதமந்துள்ளன. ்பழனி மதலயின 
மி� உயைமான சி�ைம் வந்ைைாவ் (2,533 மீ) ஆகும். 
வவம்்படிவசாதல (2,505 மீ) இைன இைண்டாவது 
உயர்ந்ை சி�ைமாகும். மதலவாழி்டமான 
க�ாத்டக்�ானல் (2,150 மீ) ்பழனிமதலயின கைன 
மத்தியப ்பகுதியில் அதமந்துள்ளது.

தெயல்பாடு்கள்
•  நில வதை்ப்ட உைவியு்டன ைமிழ�க் �்டவலாை 

மாவட்்டங�த்ளக் �ண்டறி�.
•  ஆந்திைபபிைவைசம், �ர்நா்ட�ம் மறறும் வ�ை்ளா 

மாநிலங�ளு்டன எல்தல�த்ளப ்பகிர்ந்து 
க�ாளளும் ைமிழ� மாவட்்டங�த்ளத் 
ைனித்ைனிவய ்பட்டியலிடு�.

 இயற்ம்க அமமபபு
புவியின அ� மறறும் பு்றச் கசயல்முத்ற�ள 

்பறறி ஒன்பைாம் வகுபபில் அறிந்துளவ்ளாம். 
நீங�ள எந்ை வத�யான நிலப்பைபபு�ளில் 
வாழ்கிறீர்�ள எனறு வயாசித்து இருக்கிறீர்�்ளா? 
நீங�ள ஒர் இ்டத்திலிருந்து மறக்றாரு 
இ்டத்திறகு ்பயணிக்கும்வ்பாது அஙகுள்ள நிலத் 
வைாற்றங�த்ளக் �வனித்து இருக்கிறீர்�்ளா? இந்ை 
நிலத்வைாற்றங�ள எவ்வாறு உருவாயின என 
வியந்ைதுண்டா? ைமிழ்நாட்டின முக்கிய இயறத� 
அதமபபு�த்ளயும் அைன சி்றபபு அம்சங�த்ளயும் 
இப்பா்டத்தில் �ாணலாம். 

 தீ்ப�ற்ப பீ்டபூமி எனப்படும் ைக்�ாண பீ்டபூமியில் 
ைமிழ்நாடு அதமந்துள்ளது. இப்பகுதி கிகைட்வ்டசியஸ் 
�ாலத்தில் 135 மில்லியன ஆணடு�ளுக்கு 
முனபு பிரிந்து கசன்ற வ�ாணட்வானா 
நிலப்பகுதியிலிருந்து உருவான ஒரு ்பகுதியாகும். 
இது உயைமான அரிக்�ப்பட்்ட குனறு�ள, ஆழமற்ற 
்பள்ளத்ைாக்கு�ள மறறும் சமகவளி�ள வ்பான்ற 
ைனித்துவமிக்� ்பல நிலத்வைாற்றங�த்ளத் 
ைனன�த்வை க�ாணடுள்ளது. ைமிழ்நாட்டின 
நிலத்வைாற்ற அதமபபு கிழக்கு வநாக்கிய சரிதவக் 
க�ாணடுள்ளது. ைமிழ்நா்டானது நிலத்வைாற்றத்தின 
அடிப்பத்டயில் வமறகு கைா்டர்ச்சி மதல, கிழக்கு 
கைா்டர்ச்சி மதல, பீ்டபூமி�ள, �்டற�தைச் 
சமகவளி�ள மறறும் உளநாட்டு சமகவளி�ள என 
ஐந்து க்பரும் பிரிவு�்ளா�ப பிரிக்�ப்படுகி்றது.

 6.2  மமற்கு ததாடரச்சி மமல 
வமறகு கைா்டர்ச்சி மதல வ்டக்வ� நீலகிரி முைல் 

கைறவ� �னனியாகுமரி மாவட்்ட சுவாமிவைாபபில் 
உள்ள மருைமதல வதை நீணடுள்ளது. 
இம்மதலத்கைா்டரின உயைம் 2,000 மீட்்டர் முைல் 
3,000 மீட்்டர் வதை வவறு்பட்டுள்ளது. இது 2,500 
சதுை கிவலா மீட்்டர் ்பைப்ப்ளதவ உத்டயது. 
இம்மதலத்கைா்டர் கைா்டர்ச்சியா� இருந்ைாலும் 
சில �ணவாய�ள �ாணப்படுகின்றன . 
்பாலக்�ாட்டு �ணவாய, கசஙவ�ாட்த்டக் �ணவாய, 
ஆைல்வாயகமாழி �ணவாய மறறும் அச்சனவ�ாவில் 
�ணவாய ஆகியன இத்கைா்டரின முக்கிய 
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பழனி மமல
6.2.4 ஏலக்காய் மமல 

ைமிழ்நாட்டின கைனவமறகு ்பகுதியில் 
அதமந்துள்ள இம்மதல�ள ஏலமதலக் குனறு�ள 
எனவும் அதழக்�ப்படுகின்றன. இஙகு அதி�மான 
ஏலக்�ாய ்பயிரி்டப்படுவைால் இபக்பயர் க்பற்றது. 
மி்ளகு மறறும் �ாபி ஆகியன இம்மதலப்பகுதியில் 
்பயிரி்டப்படும் முக்கிய ்பயிர்�்ளாகும். இதவ 
வ்டவமறகில் ஆதனமதலவயாடும் வ்டகிழக்கில் 
்பழனி மதலவயாடும், கைனகிழக்கில் ஆணடிப்பட்டி 
மறறும் வருச நாடு குனறு�வ்ளாடும் இதணகின்றன.

மமற்குத் ததாடரச்சி 
மமலயிலுள்ள சி்கரங்கள்

உயரம் 
(மீடடரில்)

கைாட்்டக்பட்்டா 2,637

முக்குருத்தி 2,554

வவம்்படி வசாதல 2,505

க்பருமாள மதல 2,234

வ�ாட்த்ட மதல 2,019

்ப�ாசுைா 1,918

6.2.5  வருெநாடு மற்றும் ஆணடிபபடடி 
மமலககுன்று்கள் 

வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின கிழக்கு வநாக்கிய 
நீட்சி வருசநாடு மறறும் ஆணடிப்பட்டி குனறு�ள 
ஆகும். வம�மதல, �ழுகுமதல, குைங�னி மதல, 
சுருளி மறறும் கும்்பக்�தை நீர்வீழ்ச்சி�ள ஆகியதவ 
இம்மதல�ளில் �ாணப்படுகின்றன. இம்மதலயின 
கைறகு சரிவு�ளில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ' மதல 
அணில் சைணாலயம்' விருதுந�ர் மாவட்்டத்தில் 
அதமந்துள்ளது. தவத� மறறும் அைன துதண 
ஆறு�ள இப்பகுதியில் உருவாகின்றன. 
6.2.6 தபாதிம்க மமல

இம்மதலயின க்பரும்்பகுதி திருகநல்வவலி 
மாவட்்டத்திலும் இைன கைனசரிவு �னனியாகுமரி 
மாவட்்டத்திலும் அதமந்துள்ளது. சிவவஜாதி ்பர்வத், 
அ�த்தியர் மதல�ள மறறும் கைறகு த�லாயம் என 
்பல்வவறு க்பயர்�ளில் இதவ அதழக்�ப்படுகி்றது. 

வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின உயிர்ப்பனதம 
கசறிந்ை ஒன்றா�த் தி�ழ்கி்றது. இப்பகுதி வ்ளமான 
்பசுதம மா்றா �ாடு�ள, நீர்வீழ்ச்சி�ள மறறும் 
்பழதமயான வ�ாயில்�ள ஆகியவறறுக்கு 
பு�ழ்க்பற்றைாகும். �்ளக்�ாடு-முண்டந்துத்ற 
'புலி�ள �ாப்ப�ம்' இப்பகுதியில் அதமந்துள்ளது.

6.2.7 மம்கந்திரகிரி மமலககுன்று்கள் 
இம் மதலத்கைா்டர் �னனியாகுமரி மறறும் 

திருகநல்வவலி மாவட்்டங�ளின எல்தல 
்பகுதி�்ளா�வும் வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின 
கைன்பகுதியா�வும் அதமந்துள்ளது. இைன சைாசரி 
உயைம் (1,645 மீ) ஆகும். இந்திய விணகவளி 
ஆைாயச்சி நிறுவனத்தின வசாைதன உந்துவிதச 
கசயறத�க்வ�ாள ஏவுை்ளம் இம்மதலயின 
அடிவாைப்பகுதியில் அதமந்துள்ளது.

 6.3  கிழககு ததாடரச்சி மமல
வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலதயப வ்பாலனறி 

கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதலயானது ஒருகைா்டர்ச்சியற்ற 
குனறு�்ளாகும். இம்மதலயானது ்பல இ்டங�ளில் 
வங�ா்ள �்டலில் �லக்கும் ஆறு�்ளால் 
பிரிக்�ப்பட்டுள்ளது. இம்மதலயின உயைம் 1,100 
மீட்்டர் முைல் 1,600 மீட்்டர் வதை மாறு்படுகி்றது. 
இக்குனறு�ள பீ்டபூமிதய சமகவளியிலிருந்து 
பிரிக்கின்றன. ஜவ்வாது, வசர்வைாயன, 
�ல்வைாயன, க�ால்லி மதல மறறும்  ்பச்தச மதல 
ைமிழ்நாட்டிலுள்ள கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதலயின 
முக்கிய குனறு�்ளாகும். இதவ�ள மாநிலத்தின 
வ்ட மாவட்்டங�ளில் அதமந்துள்ளன

6.3.1 ஜவவாது மமல
கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதலயின  நீட்சியான 

இம்மதல�ள திருவணணாமதல மறறும் 
வவலூர் மாவட்்டங�ளில் ்பைவியுள்ளன. இம்மதல 
இவ்விைணடு மாவட்்டங�த்ளயும் பிரிக்கி்றது. சுமார் 
1,100 முைல் 1,150 மீட்்டர் உயைம் க�ாண்ட ்பல்வவறு 
சி�ைங�ள இம்மதலத்கைா்டரில் அதமந்துள்ளன.
இம்மதலயின மி� உயைமான சி�ைம் வமல்்பட்டு 
ஆகும். 1967 ஆம் ஆணடு கைா்டங�ப்பட்்ட 
�ாவலூர் வானவியல் கைாதலவநாக்கி தமயம் 
இஙகு அதமந்துள்ளது. ஜவ்வாது மதலயின 
்பல ்பகுதி�ள நீல நி்ற சாம்்பல் கிைாதனட் 
்பாத்ற�்ளால். உருவானது. ்பல்வவறு ்பழ மைங�ள, 
மருத்துவ மூலித��ள மறறும் சந்ைன மைங�ள 
வ்பான்றவறறிறகு இப்பகுதி க்பயர் க்பற்றது ஆகும். 
சட்்டவிவைாை மைம் கவட்டுைலால் ைறக்பாழுது 
இப்பகுதியின சந்ைன மைங�ள அழிந்துவிட்்டன.

10th_Geography_Unit_6.indd   99 26-08-2019   17:13:31
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



100100தமிழநாடு - இயற்ம்கப பிரிவு்கள்

6.3.2 ்கல்வராயன் மமல 
”�ல்வைாயன” என்ற கசால் ைறவ்பாதுள்ள 

்பழஙகுடியினரின ்பணத்டய �ால க்பயைான 
’�ைலர்’ என்ற கசால்லிலிருந்து க்ப்றப்பட்்டது. 
ைமிழ்நாட்டிலுள்ள கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதல�ளில் 
ஒரு முக்கிய மதல �ல்வைாயன  மதலயாகும். 
இம்மதல ஜவ்வாது மறறும் வசர்வைாயன 
மதல�ளு்டன இதணந்து �ாவிரி மறறும் ்பாலாறு 
ஆகியவறறின ஆறறு வடிநிலப ்பகுதிதயப 
பிரிக்கி்றது. இம்மதலத் கைா்டரின உயைம் 600 மீ 
முைல் 1,220 மீ வதை �ாணப்படுகி்றது. இது இைணடு 
பிரிவு�்ளா�ப பிரிக்�ப்பட்டுள்ளது. வ்ட ்பகுதி 
சினன �ல்வைாயன எனவும் கைன்பகுதி க்பரிய 
�ல்வைாயன எனவும் குறிபபி்டப்படுகி்றது. சினன 
�ல்வைாயன மதலப ்பகுதியின சைாசரி உயைம் 825 
மீட்்டைா�வும் க்பரிய �ல்வைாயன மதலயின சைாசரி 
உயைம் 1,220 மீட்்டைா�வும் உள்ளது.

6.3.3 மெரவராயன் மமல
1,200 முைல் 1,620 மீட்்டர் வதையிலான 

உயைம் க�ாண்ட வசர்வைாயன மதலத் கைா்டர் 
வசலம் ந�ருக்கு அருவ� அதமந்துள்ளது. 
இம்மதலத்கைா்டரின க்பயைானது உளளூர் 
கையவமான ’வசர்வைாயன’ என்ற க்பயரில் இருந்து 
வந்ைைாகும். இவறறில் அதமந்துள்ள 1,620 மீட்்டர் 
உயைம் க�ாண்ட 'வசாதலக்�ைடு' என்பது கிழக்குத் 
கைா்டர்ச்சி மதலயின கைன ்பகுதியில் அதமந்துள்ள 
உயைமான சி�ைமாகும். 'ஏதழ�ளின ஊட்டி' எனறு 
அதழக்�ப்படும் ஏற�ாடு மதலவாழி்டம் இம்மதலத் 
கைா்டரில் அதமந்துள்ளது. இஙகுள்ள வசர்வைாயன 
வ�ாவில் இப்பகுதியின உயைமான ்பகுதி ஆகும் 
(1,623 மீட்்டர்).
கிழககுத்ததாடரச்சி 
மமலயிலுள்ள சி்கரங்கள்

உயரம் 
(மீடடரில்)

வசர்வைாயன மதல 1,623

்பழமதல 1,500

உரு�மதல 1,486

குட்டிைாயன 1,395

மு�னூர் 1,279

வலசமதல 1,034

மதல�ளின உயைம் �்டல் 
மட்்டத்திலிருந்து அ்ளக்�ப்படுவது 

ஏன? ஏன நிலப்பகுதியில் இருந்து 
அ்ளவி்டப்ப்டவில்தல?

ஏன? ஏன நிலப்பகுதியில் இருந்து 

க �க � ட � க� க

6.3.4 த்கால்லி மமல 
க�ால்லி மதல நாமக்�ல் மாவட்்டத்தில் 

அதமந்துள்ள ஒரு சிறிய மதலத்கைா்டைாகும். இது 
சுமார் 2,800 சதுை கிவலாமீட்்டர் ்பைப்ப்ளதவக் 
க�ாண்டது. 1,300 மீட்்டர் வதை உயைம் க�ாண்ட 
இம்மதலத் கைா்டைானது, கைனனிந்தியாவின 
கிழக்கு �்டற�தைக்கு இதணயா�ச் கசல்கி்றது. 
அைப்பளீஸ்வைர் வ�ாவில் இந்ை மதலத்கைா்டரில் 
அதமந்துள்ள முக்கியமான புனிைத் ைலமாகும். 
கிழக்குத் கைா்டர்ச்சி மதல�ளின பி்ற ்பகுதி�த்ள 
ஒபபிடுத�யில் இஙகு ்பசுதமமா்றா �ாடு�ள அல்லது 
வசாதல �ாடு�ள அதி�ம் �ாணப்படுகின்றன. ்பல 
�ாபி வைாட்்டங�ள, ்பழங�ள, பூக்�ள மறறும் மதல 
சவுக்குப ்பணதண�ள இம்மதலப ்பகுதியில் 
�ாணப்படுகின்றன.

6.3.5 பச்மெ மமல 
திருச்சிைாப்பளளி, க்பைம்்பலூர் மறறும் வசலம் 

மாவட்்டங�ளில் உயைம் குத்றந்ை குனறுத் கைா்டைா� 
இது �ாணப்படுகின்றது. ைமிழ் கமாழியில் ’்பச்தச’ 

தமிழநாடடில் அமமந்துள்ள முககிய மமல்கள் 
மாவடடங்கள் மமல்கள்

வ�ாயம்புத்தூர் மருைமதல, கவளளியஙகிரி 
மறறும் ஆதனமதல

ைர்மபுரி தீர்த்ை மதல, சித்வைரி மறறும் 
வத்ைல் மதல

திணடுக்�ல் ்பழனிமதல மறறும் 
க�ாத்டக்�ானல்

ஈவைாடு கசனனிமதல மறறும் சிவன 
மதல

வவலூர் ஜவ்வாது, ஏலகிரி மறறும் 
இைத்தினமதல

நாமக்�ல் க�ால்லிமதல

வசலம்
வசர்வைாயன, �ஞ்சமதல 
மறறும் சுணணாம்புக் 
குனறு�ள 

விழுபபுைம் �ல்வைாயன மறறும் 
கசஞ்சிமதல

க்பைம்்பலூர் ்பச்தச மதல

�னனியாகுமரி மருதுவாழ் மதல

திருகநல்வவலி மவ�ந்திைகிரி மறறும் அ�த்திய 
மதல

நீலகிரி நீலகிரி மதல
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என்பது ்பசுதமதயக் குறிக்கி்றது. இம்மதல�ளில் 
�ாணப்படும் ைாவைங�ள மற்ற ்பகுதிதய வி்ட 
்பசுதமயா� �ாணப்படுவைால் இது பச்மெமமல என 
அதழக்�ப்படுகி்றது. இம்மதல�ளில் ்பலாப்பழம் ஒரு 
குறிபபி்டத்ைக்� வவ்ளாண ்பருவ வித்ளக்பாரு்ளா� 
உள்ளது.  

1.  ைமிழ�த்தில் அதமந்துள்ள வமறகு 
கைா்டர்ச்சி மறறும் கிழக்கு கைா்டர்ச்சி 
மதல�ளின மதல வாழி்டங�ளின 
க்பயர்�த்ளக் கூறு

2. ஊட்டி, வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலத்கைா்டரில் 
அதமந்துள்ளைா?

3. நீலகிரி மதல ஏன நீலமதல ( blue mountain ) என 
அதழக்�ப்படுகி்றது?

4. நீங�ள எவ்வத�யான நிலப ்பகுதியில் 
வாழ்கிறீர்�ள? அைன உயைம் எனன?

க �க � ட � க� க

 6.4  பீடபூமி்கள்
ைமிழ்நாட்டிலுள்ள பீ்டபூமி வமறகு கைா்டர்ச்சி 

மதல�ள மறறும் கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதல�ளுக்கு 
இத்டவய அதமந்துள்ளது. ஏ்றக்குத்றய முக்வ�ாண 
வடிவத்தில் சுமார் 60,000 சதுை கிவலாமீட்்டர் 
்பைப்ப்ளதவக் க�ாணடுள்ளது. இைன உயைம் 
கிழக்கிலிருந்து வமற�ா� உயர்ந்து கசல்கி்றது. 
இது �்டல் மட்்டத்திலிருந்து 150 மீட்்டர் முைல் 600 
மீட்்டர் உயைம் வதை வவறு்பட்டுக் �ாணப்படுகி்றது. 
இதுவ்டக்வ� அ�னறும் கைறவ� குறுகியும் ்பல 
உட்பிரிவு�த்ளக் க�ாணடும் உள்ளது.

ைமிழ்நாட்டின வ்டவமறகு ்பகுதியில் 
அதமந்திருக்கும் ்பாைமொல் பீ்டபூமியானது 
தமசூர் பீ்டபூமியின ஒரு ்பகுதியாகும். இைன 
உயைம் சுமார் 350 மீட்்டர் முைல் 710 மீட்்டர் வதை 
�ாணப்படுகி்றது. இந்ைப பீ்டபூமியில்  ைர்மபுரி மறறும் 
கிருஷணகிரி மாவட்்டங�ள அதமந்துள்ளன. 

வ�ாயம்புத்தூர் பீ்டபூமியானது நீலகிரி மறறும் 
ைர்மபுரி மாவட்்டங�ளுக்கு இத்டவய அதமந்துள்ளது. 
இைன உயைம் 150 மீட்்டர் முைல் 450 மீட்்டர் வதை 
மாறு்படுகி்றது. இபபீ்டபூமி வசலம், வ�ாயம்புத்தூர் 
மறறும் ஈவைாடு மாவட்்டங�த்ள உள்ள்டக்கியுள்ளது. 
இைன ்பைப்ப்ளவு சுமார் 2,560 சதுை 
கிவலாமீட்்டர்�்ளாகும்.  வமாயர் ஆறு இபபீ்டபூமிதய 
தமசூர் பீ்டபூமியில் இருந்து பிரிக்கி்றது.

வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயில் உற்பத்தியாகும் 
்பவானி, கநாயயல் மறறும் அமைாவதி 
ஆறு�ள இபபீ்டபூமியில் ்பள்ளத்ைாக்கு�த்ள 
உருவாக்கி உள்ளன. நீலகிரி ்பகுதி�ளில் ்பல 
மதலயித்டபீ்டபூமி�ள �ாணப்படுகின்றன. சிகூர் 
பீ்டபூமி அவறறில் குறிபபி்டத்ைக்� ஒன்றாகும். 

மதுதை பீ்டபூமி, மதுதை மாவட்்டத்தில் 
�ாணப்படுகி்றது. இது வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின 
அடிவாைம் வதை நீணடுள்ளது.  தவத� மறறும் 
ைாமிை்பைணி வடிநிலப ்பகுதி�ள இப்பகுதியில் 
அதமந்துள்ளன

 6.5  ெமதவளி்கள் 
ைமிழ்நாட்டில் �ாணப்படும் சமகவளி�த்ள இரு 

பிரிவு�்ளா�ப பிரிக்�லாம். அதவ:

1. உளநாட்டு சமகவளி�ள
2. �்டற�தை சமகவளி�ள
்பாலாறு, க்பணதணயாறு, �ாவிரி 

மறறும் ைாமிை்பைணி ஆகிய ஆறு�ள உளநாட்டு 
சமகவளி�த்ள உருவாக்கியுள்ளது. �ாவிரியாறறுச் 
சமகவளி ைமிழ்நாட்டிலுள்ள வ்ளமான சமகவளி�ளுள 
ஒன்றாகும். �ாவிரி சமகவளியானது வசலம், 
ஈவைாடு, �ரூர், திருச்சிைாப்பளளி, புதுக்வ�ாட்த்ட, 
ைஞ்சாவூர், திருவாரூர் மறறும் நா�ப்பட்டினம் ஆகிய 
மாவட்்டங�ளில் ்பைவியுள்ளது 

ைமிழ்நாட்டின �்டற�தைச் சமகவளியானது 
வ�ாைமண்டல் அல்லது வசாழமண்டல சமகவளி 
(வசாழர்�ள நிலம்) எனவும் அதழக்�ப்படுகி்றது. 
இச்சமகவளி கசனதன முைல் �னனியாகுமரி 
வதை நீணடுள்ளது. இச்சமகவளி கிழக்கு வநாக்கிப 
்பாயந்து வங�ா்ள விரிகு்டாவில் �லக்கும் ஆறு�்ளால் 
உருவாக்�ப்பட்டுள்ளது. சில இ்டங�ளில் இதவ 
80 கிவலா மீட்்டருக்கும் அதி�மான அ�லத்து்டன 
�ாணப்படுகி்றது. இது ஒரு உயைமான �்டற�தை 
என்றாலும் சில ்பகுதி�ள �்டலில் மூழ்கி உள்ளன. 
இைாமநாைபுைம் மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்்டங�ளில் 
�்டற�தைவயாைங�ளில் உருவாக்�ப்பட்்ட மணல் 
குனறு�ள ’மதரி’ எனறு அதழக்�ப்படுகி்றது. 
கிழக்குக் �்டற�தைச் சமகவளிப ்பகுதியில் உள்ள 
மனனார்வத்ளகு்டாவில் ்பவ்ளப்பாத்ற�ள 
�ாணப்படுகின்றன .
6.5.1 ்கடற்்கமர்கள் 

தமரிைா ்கடற்்கமர
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க�ாவலருன அல்லது க�ாளளி்டம் எனறும் 
கைனகித்ள �ாவிரியா�வும் கைா்டர்கி்றது. 
இவ்வி்டத்திலிருந்து �ாவிரி க்டல்்டா சமகவளி 
கைா்டஙகுகி்றது. சுமார் 16 கிவலா மீட்்டர் கைாதலவிறகு 
்பாயந்ை பின மீணடும் இவ்விரு கித்ள�ள இதணந்து 
’ஸ்ரீரங்கம் தீமவ’ உருவாக்குகின்றன. ‘கிைாணட் 
அதண�ட்’ என்றதழக்�ப்படும் �ல்லதண 
�ாவிரியாறறின குறுக்வ� �ட்்டப்பட்டுள்ளது. 
இந்ை ஆறு �ல்லதணதயக் �்டந்ை பின ்பல 
கித்ள�்ளா�ப பிரிந்து க்டல்்டா ்பகுதி முழுவைறகும் 
ஒரு வதலபபினனல் அதமபத்ப உருவாக்கி 
உள்ளது. �ாவிரி க்டல்்டா ்பகுதி�ளில் கித்ள 
ஆறு�்ளால் உண்டாகியுள்ள இவ்வதலபபினனல் 
அதமபபு ’ததன்னிந்தியாவின் மதாடடம்’ எனறு 
அதழக்�ப்படுகி்றது. பினனர் �்டலூருக்கு கைறவ� 
வங� �்டலில் �லக்கி்றது. 

்பாம்்பன, முயல் தீவு, 
குருசத்ட, நல்லைணணி 
தீவு, புளளி வாசல், ஸ்ரீைங�ம், 
உபபுைணணித் தீவு, தீவுத்தி்டல், 

�ாட்டுப்பளளித் தீவு, குவிபபில் தீவு மறறும் 
விவவ�ானந்ைர் நிதனவுப ்பாத்ற ஆகியன 
ைமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய தீவு�ள ஆகும்.

6.6.2 பாலாறு 
்பாலாறு �ர்நா்ட�ாவின வ�ாலார் மாவட்்டத்தில் 

ைல�வைா கிைாமத்திறகு அப்பால் உற்பத்தி ஆகி்றது. 
இது சுமார் 17,871 சதுை கிவலாமீட்்டர் ்பைப்ப்ளவில் 
்பாயகி்றது. இதில் 57% ைமிழ�த்திலும் மீதிமுள்ள 
்பகுதி�ள �ர்நா்ட�ா மறறும் ஆந்திைப பிைவைசத்திலும் 
உள்ளன. 

க்பானனி, �வுணடினியா நதி, மலட்்டாறு, 
கசயயாறு மறறும் கிளியாறு ஆகியன ்பாலாறறின 
துதண ஆறு�்ளாகும். இவ்வாறறின கமாத்ை 
நீ்ளம் 348 கிவலாமீட்்டர் ஆகும். இதில் 222 கி.மீ. 
கைாதலவு ைமிழ்நாட்டில் ்பாயகி்றது. இது வவலூர் 
மறறும் �ாஞ்சிபுைம் மாவட்்டங�ள வழியா�ப்பாயந்து, 
கூவத்தூருக்கு அருவ� வங�ா்ள விரிகு்டாவில் 
�லக்கி்றது.

6.6.3  ததன்தபணமணையாறு / 
ததன்தபாருமணையாறு 

இது கிழக்கு �ர்நா்ட�ாவின நந்தி துர்�ா 
மதல�ளின கிழக்கு சரிவு�ளிலிருந்து உருவாகி்றது. 
இைன வடிநிலப்பைபபு சுமார் 16019 சதுை கிவலா 
மீட்்டர் ஆகும். இதில் 77% ைமிழ்நாட்டில் உள்ளது. 
கிருஷணகிரி, ைர்மபுரி, வவலூர், திருவணணாமதல, 
�்டலூர் மறறும் விழுபபுைம் மாவட்்டங�ள வழியா� 
கைனகிழக்கு திதசயில் சுமார் 247 கிவலா மீட்்டர் 

வங�ா்ள விரிகு்டாக் �்டதலகயாட்டிய 
வசாழமண்டலக் �்டற�தை ்பல அழ�ான மறறும் 
சி்றபபுவாயந்ை  �்டற�தை�த்ளக் க�ாணடுள்ளது. 
ைமிழ்நாட்டில் ைங� மணல் �்டற�தை ்பகுதியில்  
்பதன மைங�ளும், சவுக்குத் வைாபபு�ளும் ்பைவலா�க் 
�ாணப்படுகின்றன. கசனதனயின கமரினா மறறும் 
எலியட் �்டற�தை�ளும் �னனியாகுமரியின 
வ�ாவ்ளம் மறறும் கவளளி �்டற�தை�ளும் 
பு�ழ்க்பற்ற ைமிழ� �்டற�தை�்ளாகும்.

 6.6  வடி்காலமமபபு  
ஆறு�ள ைமிழ்நாட்டின உயிர்நாடி�்ளாகும். 

ைமிழ்நாட்டில் ்பல ஆறு�ள �ாணப்பட்்டாலும் 
�ாவிரி, ்பாலாறு, க்பணதண, தவத� மறறும் 
ைாமிை்பைணி வ்பான்ற ஆறு�ள குறிபபி்டத்ைக்�தவ 
ஆகும். ைமிழ்நாட்டின க்பரும்்பாலான ஆறு�ள 
வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயில் உற்பத்தியாகி 
கிழக்கு வநாக்கி ்பாயந்து வங�ா்ள விரிகு்டாவில் 
�லக்கின்றன. ைாமிை்பைணி ஆறத்றத் ைவிை 
மற்ற ஆறு�ள அதனத்தும் வறறும் ஆறு�்ளாகும். 
ைாமிை்பைணி கைனவமறகு மறறும் வ்டகிழக்கு ஆகிய 
இரு ்பருவமதழ �ாலங�ளிலும் மதழக்பறுவைால் 
வற்றாை ஆ்றைா� உள்ளது.
6.6.1 ்காவிரி

�ாவிரி ஆறு �ர்நா்ட�ா மாநிலத்தில் 
கூர்க் மாவட்்டத்திலுள்ள வமறகு கைா்டர்ச்சி 
மதலயில்  பிைம்மகிரி குனறு�ளில் ைதலக்�ாவிரி 
எனனும் இ்டத்தில் உற்பத்தியாகி ைமிழ்நாட்டில் 
சுமார் 416 கிவலா மீட்்டர் நீ்ளத்திறகு ்பாயகி்றது. 
இது �ர்நா்ட�ா மறறும் ைமிழ்நாடு ஆகியவறறிறகு 
இத்டவய சுமார் 64 கிவலா மீட்்டர் தூைத்திறகு 
எல்தலயா� உள்ளது. ைர்மபுரி மாவட்்டத்தில் 
ஒவ�னக்�ல் எனனும் இ்டத்தில் நீர்வீழ்ச்சிதய 
உருவாக்குகி்றது. ஸ்்டானலி நீர்த்வைக்�ம் எனறு 
அதழக்�ப்படும் வமட்டூர் அதண வசலம் மாவட்்டத்தில் 
இவ்வாறறின குறுக்வ� �ட்்டப்பட்டுள்ளது. வமட்டூர் 
நீர்த் வைக்�த்தில் இருந்து சுமார் 45 கிவலாமீட்்டர் 
கைாதலவில் ்பவானி ஆறு இைன துதணயா்றா� 
வலது�தையில் �ாவிரியு்டன இதணகி்றது. 
பினனர் கிழக்கு வநாக்கிப ்பாயந்து ைமிழ்நாட்டின 
சமகவளிப்பகுதிக்குள நுதழகி்றது. �ரூரில் இருந்து 
10 கி.மீ கைாதலவிலுள்ள திருமுக்கூ்டல் எனனும் 
இ்டத்தில் வலது�தையில் வமலும் இைணடு துதண 
ஆறு�்ளான அமைாவதி மறறும் கநாயயல்  ஆறு�ள 
இதணகின்றன. இப்பகுதியில் ஆறறின அ�லம் 
அதி�மா� இருப்பைால், இது ”அ�ன்ற �ாவிரி’ என 
அதழக்�ப்படுகி்றது.

திருச்சிைாப்பளளி மாவட்்டத்தில் இந்ை ஆறு 
இைணடு கித்ள�்ளா�ப பிரிகி்றது. வ்டகித்ள 
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நீ்ளத்திறகு இந்நதி ்பாயகி்றது. க�டிலம் மறறும் 
க்பணதணயாறு என இைணடு கித்ள�்ளா� 
திருக்வ�ாவிலூர் அதணக்�ட்டிறகு அருகில் பிரிகி்றது.

க�டிலம் ஆறு �்டலூருக்கு அருகிலும் 
க்பணதணயாறு புதுச்வசரி யூனியன பிைவைசத்திறகு 
அருகிலும் வங�க் �்டலில் �லக்கின்றன. சினனாறு, 
மார்க்�ண்ட நதி, வாணியாறு மறறும் ்பாம்்பன ஆறு 
ஆகியன முக்கிய துதண ஆறு�்ளாகும். இந்ை ஆறு 
உற்பத்தியாகும் இ்டங�ளில் �னமதழ �ாைணமா� 
திடீர், குறுகிய�ால கவள்ளபக்பருக்கிதன 
ஏற்படுத்துகி்றது. இது ைமிழ்நாட்டின முக்கிய 
நீர்ப்பாசன ஆைாைமா� உள்ளது. ஆறறின குறுக்வ� 
கிருஷணகிரி மறறும் சாத்ைனூர் நீர்த்வைக்�ங�ள 
உருவாக்�ப்பட்டுள்ளன. தபணமணையாறு இந்து 
சமய மக்�்ளால் புனிை நதியா�க் �ருைப்படுகி்றது. 
வமலும் ைமிழ் மாைமான தை மாைத்தில் இந்ை ஆறறுப 
்பகுதியில் (ஜனவரி, பிபைவரி) ்பல்வவறு விழாக்�ள 
க�ாண்டா்டப்படுகின்றன.
6.6.4 மவம்க

தவத�யாறு ைமிழ்நாட்டின வமறகு கைா்டர்ச்சி 
மதலயிலுள்ள வருச நாட்டு குனறு�ளின கிழக்குச் 
சரிவில் உற்பத்தியாகி்றது. இைன வடிநிலம் சுமார் 
7,741 ச. கி. மீ ்பைப்ப்ளதவக் க�ாண்டது. 

இப்பைப்ப்ளவு முழுவதும்  ைமிழ�த்தில் 
அதமந்துள்ளது. இது மதுதை, சிவ�ஙத� 
மறறும் இைாமநாைபுைம் ஆகிய மாவட்்டங�ளின 
வழியா�ப ்பாயகி்றது. இைன கமாத்ை நீ்ளம் சுமார் 
258 கிவலா மீட்்டைாகும். இவ்வாறறின நீைானது 
இைாமநாைபுைத்தின க்பரிய ஏரி மறறும் ்பல சிறிய 
ஏரி�ளில் நிைப்பப்பட்டு பின ஏரி�ளிலிருந்து 
கவளிவயறும் உ்பரி நீைானது இைாமநாைபுைம் 
அருகில் உள்ள ்பாக் நீர்ச்சந்தியில் �லக்கி்றது.
6.6.5 தாமிரபரணி 

ைாமிை்பைணி எனும் க்பயர் ைாமிைம் (�ாப்பர்) 
மறறும் வருணி (சிறவ்றாத்ட�ள) என்பதிலிருந்து 
க்ப்றப்பட்்டது. இவ்வாறு�ளில் �தைந்திருக்கும் 
கசம்மண து�ள�ள �ாைணமா� இந்நதியின நீைானது 
கசந்நி்றத் வைாற்றத்து்டன �ாணப்படுகி்றது.

ைாமிை்பைணி, அம்்பாசமுத்திைம் வட்்டம் 
்பா்பநாசத்திலுள்ள வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின 
க்பாதித� மதல மு�டு�ளில் வைானறுகி்றது. 
இவ்வாறறின வைாற்றம் அ�த்திய முனிவவைாடு 
கைா்டர்புத்டயைா�க் �ருைப்படுகி்றது. திருகநல்வவலி 
மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்்டங�ளின வழிவய 
்பாயந்து இறுதியில் வங�க் �்டலில் �லக்கி்றது. 
�ாதையாறு, வசர்வலாறு, மணிமுத்ைாறு, �்டனா நதி, 
்பச்தசயாறு, சிற்றாறு மறறும் இைாமநதி ஆகியன 
இைன முக்கிய துதண ஆறு�்ளாகும்.
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தமிழநாடடின் முககிய நீரவிழச்சி்கள் 

மாவடடங்கள் நீரவிழச்சி்கள்

ைர்மபுரி ஒவ�னக்�ல்

திருகநல்வவலி �ல்யாண தீர்த்ைம் மறறும் 
குற்றாலம்

வைனி கும்்பக்�தை மறறும் சுருளி

நாமக்�ல் ஆ�ாய �ஙத� 

நீலகிரி வ�த்ைரின, த்பக்�ாைா

வசலம் கிளளியூர்
விருதுந�ர் ஐயனார்

வ�ாயம்புத்தூர்
தவவைகி, கசஙகு்பதி, 
சிறுவாணி மறறும் வ�ாதவ 
குற்றாலம்

திருபபூர் திருமூர்த்தி

மதுதை குட்லா்டம்்பட்டி 

�னனியாகுமரி
திருப்பைபபு, �ாளிவ�சம், 
உலக்த� மறறும் 
வட்்டப்பாத்ற
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இக்�ாலத்தில் ைமிழ்நாடு உள்ப்ட இந்தியா முழுவதும் 
சாயவான சூரியக்�திர்�த்ளப க்பறுகி்றன்றன. 
ஆைலால் இம்மாைங�ளில் �ாலநிதல சறறு 
குளிைா�க் �ாணப்படுகி்றது. வ�ாத்டக்�ாலம் மறறும் 
குளிர்�ாலத்திறகு இத்டவயயான கவப்பநிதல 
வவறு்பாடு�ள அதி�மா�க் �ாணப்படுவதில்தல. 
ைமிழ�த்தில் குளிர்�ால கவப்பநிதலயானது 
15°c முைல் 25°c வதை மாறு்படுகி்றது. 
இருந்ைவ்பாதிலும் மதலவாழி்டங�ளில் 
குளிர்�ால கவப்பநிதலயானது சில வநைங�ளில் 
5°c க்கும் குத்றவா� உள்ளது. நீலகிரியில் 
சில ்பள்ளத்ைாக்கு�ளில் கவப்பம் 0°c ஆ�வும் 
்பதிவாகி்றது. இக்குத்றந்ை கவப்பநிதல 
அ்டர் மூடு்பனி மறறும் மூடு்பனி உருவா�க் 
�ாைணமாகி்றது. இப்பருவத்தில் வ்றண்ட 
வானிதலவய நிலவுகி்றது

6.7.2 ம்காமடக்காலம் 
சூரியனின வ்டக்கு வநாக்கிய ந�ர்வு 

மார்ச், ஏபைல் மறறும் வம மாைங�ளில் 
நி�ழ்வைால் சூரியனின கசஙகுத்துக் �திைானது 
கைனனிந்தியாவில் விழுகி்றது. ஆத�யால் 
பூமத்திய வைத�யிலிருந்து கவப்பநிதலயானது 
்படிப்படியா� அதி�ரிக்கி்றது. ைமிழ�ம், 
�்ட�வைத�க்கு கைன்பகுதியில் அதமந்திருப்பைால் 
அதி� கவப்பநிதலதயப க்பறுகின்றது. க்பாதுவா� 
கவப்பநிதலயானது 30°c லிருந்து 40°c 
வதை வவறு்படுகி்றது. இப்பருவத்தில் குறிப்பா� 
வம மாைத்தில் ைமிழ�த்தின கைன்பகுதி முன 
்பருவமதழ மூலமும், கவப்பச்சலனம் மூலமும் 
மதழதயப க்பறுகி்றது.

1.  அக்னி நட்சத்திைம் என்றால் 
எனன? 

2.  ைமிழ�த்தை குத்றந்ை, மிைமான மறறும் 
அதி� மதழக்பறும் மாவட்்டங�்ளா�ப 
பிரிக்�வும்.

க �க � ட � க� க

6. 7.3 ததன்மமற்கு பருவக்காற்று
மார்ச் முைல் வம மாைம் வதை சூரியனின 

கசஙகுத்து �திர்�்ளால் வ்ட இந்திய நிலப்பைபபு அதி� 
கவப்பத்தைப க்பறுகி்றது. இைனால் வ்ட இந்திய 
்பகுதி�ளில் குத்றந்ை அழுத்ைம் உருவாகுகி்றது. 

இச்சமயத்தில் �ாற்றானது அதி� �ாற்றழுத்ைம் 
உள்ள இந்தியப க்பருங�்டலிலிருந்து வ்டக்கு 
வநாக்கி வீசுகி்றது. இது கைனவமறகு ்பருவக்�ாறறு 
உருவா� �ாைணமாகி்றது. இப்பருவத்தில்  
அைபிக் �்டலிலிருந்து வீசும் கைனவமறகு 

 6.7  ்காலநிமல
�்ட�வைத� இந்தியாதவ இரு 

சம்பா�ங�்ளா�ப பிரிப்பதையும், ைமிழ்நாடு 
�்ட�வைத�க்கு கைறவ�யும் பூமத்தியவைத�க்கு 
அரு�ாதமயிலும் அதமந்துள்ளது என்பதையும் 
ஏற�னவவ �றறுளளீர்�ள. சூரியனின கசஙகுத்து 
�திர்�ளினால் கவப்பநிதலயானது ஆணடு 
முழுவதும் அதி� அ்ளவில் �ாணப்படுகி்றது.
ைமிழ�ம் கவப்பமண்டல �ாலநிதல மண்டலத்தில் 
அதமந்திருந்ைாலும் கிழக்கு �்டற�தைப்பகுதி 
கவப்பமண்டல �்டல் �ாலநிதலதயப க்பறுகி்றது. 
இந்தியப க்பருங�்டல் மறறும் வங�க்�்டல் 
இைணடும் �்டற�தைவயாை �ாலநிதலயில் 
ைாக்�த்திதன ஏற்படுத்துகின்றன. ைமிழ்நாட்டின 
கவப்பநிதல 18° c முைல் 43 °c வதையிலும் அைன 
சைாசரி மதழ அ்ளவு 958.5 மி. மீட்்டைா�வும் உள்ளது. 

கிழக்கு �்டற�தை ்பகுதியில் கவப்பமண்டலக் 
�்டல் ஆதிக்� �ாலநிதலயும் அவைவவத்ளயில் 
மாநிலத்தின வமறகுப ்பகுதியில் மதலப்பாங�ான 
�ாலநிதலயும் நிலவுகி்றது. இக்�ாலநிதல நீலகிரி 
மதல, ஆதனமதல மறறும் க�ாத்டக்�ானல் 
மதலப்பகுதி�ளில் நிலவுகி்றது. அ்டர்ந்ை �ாடு�ள 
மறறும் உயைம் ஆகியதவ இப்பகுதி�ளில் இைமான 
குளிர் �ாலநிதலதயத் ைருகி்றது. இக்�ாலநிதல 
நிலவும் மதல வாழி்டங�ள வ�ாத்ட ்பருவத்தில் 
ஆயிைக்�ணக்�ான மக்�த்ள ஈர்க்கின்றன. 
ஆனால் ைமிழ�த்தின மத்திய ்பகுதி�ள குத்றந்ை 
உயைமும் �்டலிலிருந்து விலகியும் இருப்பைால் 
அதி� கவப்பநிதல மறறும் வ்றண்ட �ாலநிதல 
நிலவுகி்றது. சூரியனின கசஙகுத்துக் �திர்�ளின 
இ்டபக்பயர்வால் ைமிழ�த்தில் ்பல்வவறு 
்பருவ�ாலங�ள உருவாகின்றன. அதவ: 

தமிழநாடடின் பருவக்காலங்கள் 
பருவக்காலம் ்காலம்

குளிர்�ாலம் ஜனவரி – பிபைவரி
வ�ாத்டக் �ாலம் மார்ச்  – வம
கைனவமறகு
்பருவக்�ாறறு �ாலம்

ஜூன  – கசப்டம்்பர் 

வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு 
�ாலம்

அக்வ்டா்பர்  – டிசம்்பர்

6.7.1 குளிர்காலம்
ஜனவரி மறறும் பிபைவரி மாைங�ளில் 

சூரியனின கசஙகுத்துக்�திர்�ள  பூமத்திய 
வைத�க்கும் ம�ை வைத�க்கும் இத்டவய விழுகி்றது. 
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்பருவக்�ாறறின மதழமத்றவுப பிைவைசத்தில் 
ைமிழ்நாடு அதமந்துள்ளைால் மி�க் குத்றவான 
மதழபக்பாழிதவவயப க்பறுகி்றது .

இப்பருவத்தின மதழப ்பதிவு வமறகிலிருந்து 
கிழக்கு வநாக்கி குத்றகி்றது. வ�ாயம்புத்தூர் பீ்டபூமி 
சைாசரியா� 50 கச.மீ மதழதயப க்பறுகி்றது. 
எனினும் கைனமாவட்்டங�்ளான �னனியாகுமரி, 
திருகநல்வவலி மறறும் நீலகிரி மாவட்்டங�ள 50 
முைல் 100 கச.மீ வதை மதழதயப க்பறுகின்றன. 
மாநிலத்தின கிழக்குப ்பகுதி�ள மி�க் குத்றவான 
மதழஅ்ளதவப க்பறுகின்றன. 

த்காரியாலிஸ் விதச என்பது பூமியின சுழறசியின 
�ாைணமா� ந�ரும் அல்லது இயஙகும் 
க்பாருட்�த்ள (உந்தி வீசப்பட்்ட க்பாருட்�ள 
மறறும் �ாறவ்றாட்்டம்) வ்ட அதைக்வ�ா்ளத்தில் 
வலது பு்றமா�வும், கைன அதைக்வ�ா்ளத்தில் 
இ்டதுபு்றமா�வும், திதச�த்ள மாறறியதமக்கும் 
விதச ஆகும்.

6.7.4 வடகிழககு பருவக்காற்று 
வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு அக்வ்டா்பர் முைல் 

டிசம்்பர் மாைத்தின முைல் ்பாதி வதை நீடிக்கி்றது. 
மத்திய ஆசியா மறறும் வ்ட இந்திய ்பகுதி�ளில் 
உருவாகும் அதி� அழுத்ைம், வ்டகிழக்கு 
்பருவக்�ாறறு உருவா� �ாைணமாகி்றது. 
இப்பருவத்தில் சூரியன �்ட�வைத�யிலிருந்து 
ம�ை வைத�க்குச் கசல்வைால் கவப்பநிதல 
மறறும் �ாற்றழுத்ைத்தில் க்பரும் மாற்றத்தை 
ஏற்படுத்துகி்றது. இைனால் வ்ட இந்தியாவிலிருந்து 
வங�க் �்டதல வநாக்கி �ாறறு வீசுகி்றது. 
வங�க் �்டதல வந்ைத்டயும் வ்பாது இக்�ாறறு 
க�ாரியாலிஸ் விதச �ாைணமா� (பூமியின 
சுழறசியால் ஏற்படும் விதச) திதச விலக்�ப்பட்டு 
வ்டகிழக்கு திதசயிலிருந்து வீசுகி்றது. ஆத�யால் 
இக்�ாறறு வ்டகிழக்கு ்பருவக் �ாறறு எனறு 
அதழக்�ப்படுகி்றது. வ்டகிழக்கு ்பருவக் �ாற்றானது 
திரும்பிவரும் கைன வமறகு ்பருவக் �ாறறின 
ஒரு ்பகுதியாைலால் இக்�ாறத்றப 'பினனத்டயும் 
்பருவக்�ாறறு' எனறும் அதழப்பர். இப்பருவம் 
ைமிழ்நாட்டின மதழக்�ாலமாகும். ைமிழ்நாட்டின 
வரு்டாந்திை மதழய்ளவில் 48% இப்பருவத்தில் 
கித்டக்கி்றது. இப்பருவத்தில் �்டற�தை 
மாவட்்டங�ள 60 சைவீைமும் உளமாவட்்டங�ள 
40 முைல் 50 சைவீைம் வதையிலான வரு்டாந்திை 
மதழதயயும் க்பறுகின்றன. 

க்பாதுவா� இப்பருவத்தில் கவப்ப மண்டல 
சூ்றாவளி�ள உருவாகின்றன. வங�க் �்டலில் 
உருவாகின்ற சூ்றாவளி�ள ைமிழ்நாட்டின கிழக்கு 

�்டற�தைப ்பகுதி�ளில் மி� �னத்ை மதழதயத் 
வைாறறுவிக்கின்றன. ைமிழ்நாட்டின 50 சைவிகிை 
மதழ கவப்ப மண்டல சூ்றாவளி மூலம் கித்டக்கி்றது 
இப்பருவத்தில் கிழக்கு �்டற�தைப ்பகுதி�ள 100 
முைல் 200 கச.மீ. வதை மதழதயப க்பறுகின்றன. 
மத்திய மறறும் வ்டவமறகு ைமிழ�ம் 50 முைல் 100 
கச.மீ வதை மதழதயப க்பறுகின்றன. இச்சூ்றாவளி 
�ாறறு�ள சில வநைங�ளில் ்பயிர்�ள, உயிர் 
மறறும் உ்டதம�ளுக்கு க்பருத்ை வசைத்தை 
ஏற்படுத்துகின்றன.

வால்்பாத்றக்கு அருகிலுள்ள 
சினனக்�ல்லார் என்பது 
ைமிழ்நாட்டின மி� அதி� மதழ 
க்பறும் ்பகுதியா�வும், இந்தியாவின 

மூன்றாவது அதி� மதழ க்பறும் ்பகுதியா�வும் 
உள்ளது.

 6.8  தமிழநாடடின் மண வம்க்கள்
மண என்பது வானிதலச் சிதைவு மறறும் 

அரிபபினால் ்பாத்ற�ள சிதைந்து உருவாகும் 
து�ள�்ளாகும். இது வவ்ளாணதமக்கு முக்கிய 
கூ்றா� அதமகி்றது. இது ைாவைங�ளின 
வ்ளர்ச்சிக்கு அவசியமான �னிமங�ள மறறும் 
ஊட்்டச்சத்துக்�த்ள அளிக்கி்றது. மண உலகின 
இனறியதமயாை மறறும் புதுபபிக்� இயலாை 
வ்ளமாகும். இைணடு அஙகுல வ்ளமான மண 
உருவா� 300 முைல் 1000 ஆணடு�்ளாகின்றன. 
மணணின ைனதமயானது அப்பகுதியில் நிலவும் 
�ாலநிதல, ைாயப ்பாத்ற�ள மறறும் ைாவை மூட்்டம் 
வ்பான்ற �ாைணி�த்ளச் சார்ந்துள்ளது. ைமிழ்நாட்டில் 
�ாணப்படும் மண�த்ள அைன ைனதம�த்ளக் 
க�ாணடு ஐந்து பிரிவு�்ளா� வத�ப்படுத்ைலாம். 
அதவ 1. வண்டல் மண 2. �ரிசல் மண 3. கசம்மண 
4. சைத்ள மண மறறும் 5. உவர் மண.

6.8.1 வணடல் மண 
வண்டல் மண ஆறு�்ளால் ்படிய தவக்�ப்படும் 

நுண ்படிவு�்ளால் உருவாகின்றன. சுணணாம்புச் 
சத்து, க்பாட்்டாசியம், கமக்னீசியம், தநட்ைஜன 
மறறும் ்பாஸ்்பாரிக் அமிலம் ஆகிய ைாதுக்�த்ளக் 
க�ாணடுள்ளைால் வண்டல் மண ஒரு வ்ளம்மிகுந்ை 
மணணாகும். இம் மணணில் தநட்ைஜன மறறும் 
இதலமக்கு�ள குத்றவா� உள்ளன. இது 
நுணதுத்ள�ள மறறும் �ளிமண �லந்ை மண 
ஆகும். கநல், �ரும்பு, வாதழ மறறும் மஞ்சள வ்பான்ற 
்பயிர்�ள இம்மணணில் ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 

ைமிழ்நாட்டின ஆறறுப ்பள்ளத்ைாக்கு�ள 
மறறும் �்டற�தைவயாைப ்பகுதி�ளில் இம்மண 

10th_Geography_Unit_6.indd   106 26-08-2019   17:13:34
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



தமிழநாடு - இயற்ம்கப பிரிவு்கள்107

�ாணப்படுகி்றது. ைஞ்சாவூர், திருவாரூர், 
நா�ப்பட்டினம், விழுபபுைம், �்டலூர், திருகநல்வவலி 
மறறும் �னனியாகுமரி மாவட்்டங�ளில் 
இவ்வத� மண அதி�ம் �ாணப்படுகி்றது. சில உள 
மாவட்்டங�ளின ஆறறுப ்பள்ளத்ைாக்குப ்பகுதி�ளில் 
சிறிய அ்ளவில் இதவ �ாணப்படுகி்றது.

6.8.2 ்கரிெல் மண 
தீப்பாத்ற�ள சிதைவத்டவைனமூலம் �ரிசல் 

மண உருவாகி்றது. இது ரீ�ர் மண (Regur soil) எனறும் 
அதழக்�ப்படுகி்றது. இம்மணணில் ்பருத்தி நனகு 
வ்ளர்வைால் ்பருத்தி மண எனறும் அதழக்�ப்படுகி்றது. 
ைக்�ாண லாவா பீ்டபூமி ்பகுதி�ளில் அதை வ்றண்ட 
�ாலநிதலயில் இம் மண உருவாகி்றது. இம் மண மி� 
நுணணிய து�ள�த்ளக் க�ாண்ட �ளி மணணால் 
ஆனது. இவறறில் ்பாஸ்்பாரிக் அமிலம், தெட்ைஜன 
மறறும் உயிரின  க்பாருட்�ளின சத்து குத்றவா� 
உள்ளது. �ால்சியம், மக்னீசியம், �ார்்பவனட், 
க்பாட்்டாஷ மறறும் சுணணாம்பு சத்துக்�ள அதி� 
அ்ளவில் �ாணப்படுகி்றது. ்பருத்தி, �ம்பு, வசா்ளம் 
மறறும் �ால்நத்டத் தீவனங�ள வ்பான்ற முக்கிய 
்பயிர்�ள �ரிசல் மணணில் ்பயிரி்டப்படுகின்றன. 
வ�ாயம்புத்தூர், மதுதை, விருதுந�ர், திருகநல்வவலி 
மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்்டங�ளில் �ரிசல் மண 
க்பரும்ளவில் �ாணப்படுகி்றது.
6.8.3 தெம்மண 

ைமிழ்நாட்டின கமாத்ை ்பைப்ப்ளவில் சுமார் 
மூனறில் இைணடு ்பஙகு கசம்மண ்பைவியுள்ளது. 
இதவ குறிப்பா� மாநிலத்தின மத்திய 
மாவட்்டங�ளில் �ாணப்படுகின்றன. இம்மண 

மணல் மறறும் �ளிமண �லந்ை ைனதம உத்டயது. 
இருபபினும் இம்மணணின ைனதம�ள அதவ 
உருவாகும் விைம், மண உருவான �ாலநிதல 
ஆகியவறத்றப க்பாருத்து மாறு்படுகி்றது. கசம்மண 
நுண து�ள�த்ள உத்டயைால்  ஈைப்பைத்தை ைக்� 
தவத்துக் க�ாளளும் ைனதமதய க்ப்றவில்தல. 
இரும்பு ஆக்தசடு�ள அதி�்ளவில் �ாணப்படுவைால் 
கசம்மண சிவபபு நி்றத்து்டன �ாணப்படுகி்றது. 
தநட்ைஜன, ்பாஸ்்பைஸ், அமிலம் மறறும் 
இதலமக்கு சத்து�ள இம்மணணில் குத்றவா�க் 
�ாணப்படுகின்றன. கநல், வ�ழ்வைகு, புத�யிதல 
மறறும் �ாய�றி�ள ஆகியன இம்மணணில் 
்பயிரி்டப்படும் முக்கிய ்பயிர் வத��்ளாகும். உைங�ள 
மறறும் நீர்ப்பாசன வசதி�ளு்டன இம்மணணில் 
அதனத்து வத� ்பயிர்�த்ளயும் ்பயிரி்டலாம். 
இம்மண சிவ�ஙத� மறறும் இைாமநாைபுைம் 
மாவட்்டங�ளில் அதி�ம் �ாணப்படுகின்றது. 
 6.8.4 ெரமள மண

 சைத்ள மணணானது அதில் �தைந்துள்ள 
சத்துக்�ள அடித்து கசல்லப்படுவைால் உருவாகி்றது. 
இதவ ஒரு வ்ளமற்ற மணணாகும். �ாஞ்சிபுைம், 
திருவளளூர் மறறும் ைஞ்சாவூர் மாவட்்டங�ளின 
சில ்பகுதி�ளிலும், நீலகிரி மதலயின சில 
்பகுதி�ளிலும் இம்மண �ாணப்படுகின்றது. 
கநல், இஞ்சி, மி்ளகு  மறறும் வாதழ ஆகியன 
இம்மணணில் வித்ளகின்றன. வையிதல மறறும் 
�ாபி ்பயிரிடுவைறகும் இம்மண ஏற்றைா� உள்ளது. 
6.8.5 உவர மண 

ைமிழ்நாட்டின வசாழமண்டலக் �்டற�தை 
்பகுதி�ளில் மட்டுவம இம்மண  �ாணப்படுகி்றது. 
வவைாைணயப ்பகுதியில் குறிபபி்டத்ைக்� அ்ளவில் 
உவர் மண �ாணப்படுகி்றது. டிசம்்பர் 26, 2004 இல்
ஏற்பட்்ட சுனாமி அதல�ள அதி� அ்ளவு மணல் 
்படிவு�த்ள ைமிழ� �்டற�தைப ்பகுதி�ளில் 
்படிய தவத்துள்ளன. இைனால் �்டற�தையில் 
சில்பகுதி�ள ்பயிரி்ட உ�ந்ைைா� இல்தல. 

 6.9  மண அரிபபு 
மண ஒரு புதுபபிக்� இயலாை வ்ளமாகும். 

மண அரிபபு ஒரு முத்ற ஏற்படின அவறத்ற 
புதுபிப்பது எளிைான கசயல் அல்ல. �ாடு�ள 
அழிபபு, அதி� வமயபபு, ந�ைமயமாக்�ம், அதி� 
மதழபக்பாழிவு ஆகியன மண அரிபபின முக்கிய 
�ாைணங�்ளாகும். மண அரிபபு மணவ்ளத்தை 
குத்றத்து, வித்ளச்சதலக் குத்றக்கி்றது. எனவவ 
மணவ்ளத்தை ்பாது�ாக்� அதி� �வனம் 
கசலுத்துவது அவசியமாகும். 
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ைமிழ்நாடு எதிர்க�ாளளும் 
முக்கிய பிைச்சிதன�ளில் ஒனறு 
்பாதலவனமாைலாகும்.  இந்திய 
விணகவளி ஆைாயச்சி நிறுவனம் 

ையாரித்ை ்பாதலவனமாைல் நிலவதை்ப்டத்தின்படி 
கமாத்ை நிலப்பைபபில் சுமார் 12 சைவீை நிலப ்பகுதி 
்பாதலவனமாைல் மறறும் நில சீைழிவுத்டயைாைல் 
என்ற இருநிதல�ள �ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
வைனி, நீலகிரி, �னனியாகுமரி ஆகிய 
மாவட்்டங�ள இவறறினால் ்பாதிபபுக்குள்ளாகின்ற 
்பகுதி�்ளாகும். வைனி மறறும் இைாஜ்பாத்ளயம் 
்பகுதி�ளில் சுமார் 1,2000 கெக்வ்டர் (120 சதுை 
கிவலாமீட்்டர்) நிலம் �ாற்றடி மணல் ்படிவு�்ளால் 
்பாதிக்�ப்பட்டுள்ளது.

 6.10  இயற்ம்கத் தாவரங்கள் 
இயறத� ைாவைம் என்பது புவியில் 

இயறத�யா� வ்ளரும் ைாவைங�ளின கைாகுப்பாகும். 
நிலத்வைாற்றம், மணணின ைனதம, கவப்பநிதல 
மறறும் மதழபக்பாழிவு ஆகியதவ இயறத� 
ைாவைங�ளின ்பைவதல �ட்டுப்படுத்தும் முக்கிய 
�ாைணி�்ளாகும்.

1988 வைசிய வனக்க�ாளத�யின்படி, புவிப 
்பைபபில் குத்றந்ை்பட்சம் மூனறில் ஒரு ்பகுதி �ாடு�்ளால் 
சூழப்பட்டு இருக்� வவணடும். ைமிழ்நாட்டில் கமாத்ை 
�ாடு�ளின ்பைப்ப்ளவு இவறத்றவி்ட மி� குத்றவாகும். 
2017ஆம் ஆணடு மாநில வன அறிக்த�யின்படி, 
ைமிழ்நாட்டில் உள்ள �ாடு�ளின ்பைப்ப்ளவு 26.281 
ச.கி.மீட்்டர்�்ளாகும். இது கமாத்ை ்பைப்ப்ளவில் 20.21 
சைவீைமாகும். இந்தியாவில் உள்ள �ாடு�ளில் 
ைமிழ�த்தின ்பங�ளிபபு 2.99 சைவீைமாகும். ஈைப்பை 
்பசுதமமா்றா �ாடு�ளிலிருந்து புைர் �ாடு�ள வதை 
ைமிழ்நாட்டின �ாடு�ள வவறு்படுகின்றன. .

வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயானது உலகின 25 
உயிரினப்பனதம கசறிந்ை ்பகுதி�ளில் ஒன்றா�வும் 
இந்தியாவின ைனிச்சி்றபபு வாயந்ை உயிரினங�த்ளக் 
க�ாண்ட மூனறு ்பகுதி�ளுள ஒன்றா�வும் 
தி�ழ்கி்றது. இந்திய வனச்சட்்டத்தின்படி அதமந்ை 
�ாடு�ளின வத�ப்பாடு கீழ்க்�ண்ட அட்்டவதணயில் 
க�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. 

்காடு்களின் வம்க்கள் பரபபளவு (ெ.கி.மீ)

ஒதுக்�ப்பட்்ட �ாடு�ள 19,459

்பாது�ாக்�ப்பட்்ட �ாடு�ள 1,782

வதையறுக்�ப்ப்டாை �ாடு�ள 1,266

கமாத்ைம் 22,507

்காடு்களின் வம்க்கள்
ைமிழ�த்தில் உள்ள �ாடு�ள கீழ்க்�ண்டவாறு 

ஐந்து வத��்ளா�ப பிரிக்�ப்பட்டுள்ளன .
6.10.1 தவபபமணடல பசுமமமாறாக ்காடு்கள் 

இவ்வத�க்�ாடு�ள அதி� மதழக்பறும் 
்பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின்றன. இதவ அ்டர்ந்ை 
மறறும் மைக்கித்ள அடுக்கு�ள க�ாண்டைா� 
�ாணப்படுகின்றன. திருகநல்வவலி, �னனியாகுமரி, 
நீலகிரி மறறும் வ�ாயம்புத்தூர் மாவட்்டங�ளில் 
உள்ள வமறகு கைா்டர்ச்சி மதலயின சரிவு�ளில் 
இதவ �ாணப்படுகி்றது. இலவங� மைம், மல்பார், 
�ருங�ாலி மைம், ்பனாசமைம், ஜாவாபி்ளம், 
ஜமுன, ்பலா மருது, அயனி, கிைாப மிர்ட்்டல் 
வ்பான்றதவ இக்�ாடு�ளில் �ாணப்படும் முக்கிய 
மை வத��்ளாகும். அதை ்பசுதமமா்றா வத�க் 
�ாடு�்ளானது உ்ப அயனமண்டலக் �ாலநிதல 
நிலவும் கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதலப ்பகுதி�ளில் 
�ாணப்படுகி்றது. வசர்வைாயன மதல, க�ால்லி 
மதல, ்பச்தச மதல ஆகியன இவ்வத� �ாடு�ள 
�ாணப்படும் முக்கிய ்பகுதி�ள ஆகும். இந்திய 
மவ�ா�னி, குைஙகு வைக்கு, உல்லி �ாசியா, ்பலா 
மறறும் மா மைங�ள ஆகியன இப்பகுதியில் 
�ாணப்படும் முக்கிய மைங�்ளாகும் .
6.10.2 மித தவபப மணடல மமலக்காடு்கள்

இவ்வத� �ாடு�ள ஆதனமதல, நீலகிரி 
மறறும் ்பழனி மதல�ளில் சுமார் 1,000 மீட்்டர் 
உயைமான ்பகுதி�ளிலும் ்பள்ளத்ைாக்கு�ளிலும் 
�ாணப்படுகின்றன. இவ்வத� �ாடு�ள வசாலாஸ் 
(sholas) எனவும் அதழக்�ப்படுகி்றது. இவ்வத� 
�ாடு�ளில் மைங�ள க்பாதுவா� குத்றந்ை 
உயைத்து்டன ்பசுதமயா�க் �ாணப்படுகின்றன. 
க்பாதுவா� நீலகிரி, சாம்்பா, கவளத்ளலிட்சா, 
வைாஸ்ஆபபிள வ்பான்ற மைங�ள இக்�ாடு�ளில் 
்பைவலா�க் �ாணப்படுகின்றன. 
6.10.3 .தவபபமணடல இமலயுதிரக்காடு்கள் 

இவ்வத�க்�ாடு�ள ்பசுதமமா்றாக்�ாடு�ள 
மறறும் அதை ்பசுதமமா்றா �ாடு�ளின 
விளிம்புப்பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின்றன. 
இக்�ாடு�ளில் உள்ள மைங�ள வ�ாத்ட 
்பருவங�ளில் ைங�்ளது இதல�த்ள உதிர்த்து 
விடுகின்றன. இக்�ாடு�ளில் உள்ள மைங�ள 30 
மீட்்டர் உயைம் வதை வ்ளைக்கூடியன. ்பருத்திப 
்பட்டு மைம், இலவம், �்டம்்பா, ்டா�த் வைக்கு, வாத�, 
கவக்�ாளி மைம் மறறும் சிைஸ் வ்பான்றதவ 
இஙகு �ாணப்படும் முக்கிய மை வத��்ளாகும். 
மூஙகில்�ளும், இக்�ாடு�ளில் �ாணப்படுகி்றது. 
இக்�ாடு�ளில் �ாணப்படும் சில மைவத��ள 
க்பாரு்ளாைாை முக்கியத்துவம் வாயந்ைதவயாகும்.
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6.10.4 மாஙகுமராவ ்காடு்கள் 

பிச்ொவரம் ெதுபபு நிலக்காடு்கள்
இவ்வத�க்�ாடு�ள �்டவலாைப்பகுதி�ள, 

ஆறறின க்டல்்டா ்பகுதி�ள, தீவு�ளின 
�த்டப்பகுதி�ள, மறறும் ஆறறு மு�த்துவாைங�ளில் 
�ாணப்படுகின்றன. க்பாதுவா� இத்ைாவைங�ள 
்பசுதமயானைா�வும் மிைமான உயைம் 
உத்டயைா�வும் வைால் வ்பான்ற இதல�ளு்டனும் 
�ாணப்படுகின்றன. இவ்வத� ைாவைங�ள 
உவர் நிலங�ள மறறும் உவர் நீரில் வாழும் 
ைனதமயுத்டயன. ஆசிய மாஙகுவைாவ், கவளத்ள 
மாஙகுவைாவ், �ாட்டுமல்லி இந்தியன பரிகவட் 
மைங�ள வ்பான்றதவ இஙகு வ்ளரும் குறிபபி்டத்ைக்� 
மைங�்ளாகும். பிச்சாவைம், வவைாைணயம், 
முத்துபவ்பட்த்ட, சத்திைம் மறறும் தூத்துக்குடி ஆகிய 
்பகுதி�ளில் குறிபபி்டத்ைக்� அ்ளவில் இக்�ாடு�ள 
அதமந்துள்ளன. 

்கடல் பாது்காபபு மமலாணமமயில், சதுபபுநிலத் 
ைாவைங�ளின ்பஙகு: �்டல் அதல�ள 
மறறும் புயலால் ஏற்படும் ்பாதிபபிலிருந்து 
�்டற�தைப ்பகுதி�த்ளப ்பாது�ாக்கின்றது. 
வமலும் ்பவ்ளப்பாத்ற�த்ளயும், �்டவலாை 
புல்கவளி�த்ளயும் மணல் ்படிவு�்ளால் 
மூழ்�டிக்�ப்ப்டாமல் ்பாது�ாக்கின்றது.

பிச்சாவைம் சதுபபு நிலக்�ாடு 
�்டலூர் மாவட்்டத்தில் சிைம்்பைத்திறகு 
அருவ� அதமந்துள்ளது. இது 
1,100 கெக்வ்டர் ்பைப்ப்ளவு்டன  

(11 சதுை கிவலாமீட்்டர்) உலகின இைண்டாவது 
மி�ப க்பரிய சதுபபு நிலக்�ா்டா� உள்ளது. வங� 
�்டலிலிருந்து மணல் திட்டு�்ளால் இக்�ாடு�ள 
பிரிக்�ப்பட்டுள்ளன. இது அவிசீனியா மறறும் 
தைவசாவ்பாைா வ்பான்ற ைாவை இனங�த்ளக் 
க�ாண்டது. வமலும் இதவ ்பல அரிய 
வத� கிளிஞ்சல்�ள மறறும் துடுபபு மீன�ள 
நித்றந்ைைா�வும் உள்ளது. 

6.10.5 தவபபமணடல முடபுதரக்காடு்கள்
ைமிழ்நாட்டில் மி�க்குத்றவான மதழ 

க்பரும்்பகுதி�ளில் இவ்வத�க் �ாடு�ள 

�ாணப்படுகின்றன. இக்�ாடு�ள சமகவளியில் 
இருந்து 400 மீட்்டர் உயைத்திறகு வமல் உள்ள 
்பகுதி�ளில் �ாணப்படுகின்றன. ்பதன, வவம்பு, 
�ருவவலம், கவளத்ளக்�ருவவலம், சீதம�ருவவலம் 
ஆகியதவ இவறறில் க்பாதுவா� �ாணப்படும் 
மைங�்ளாகும். இவறறில் புைர்கசடி�ளும் அதி�மா� 
�ாணப்படும். ைர்மபுரி, இைாமநாைபுைம், விருதுந�ர் 
மறறும் பி்ற மாவட்்டங�ளின சில ்பகுதி�ளில் 
இவ்வத�க் �ாடு�ள �ாணப்படுகின்றன. 

தமிழநாடடில்  அதி்கக்காடு்கமளக (பரபபளவு) 
த்காணட மாவடடங்கள் 

மாவடடம் பரபபளவு (ெதுர 
கிமலாமீடடர)

ைர்மபுரி 3,280

வ�ாயம்புத்தூர் 2,627

ஈவைாடு 2,427

வவலூர் 1,857

நீலகிரி 1,583

திணடுக்�ல் 1,662

 6.11  வை உயிரிைங்கள்
�ாடு�ளில் வாழும் விலஙகு�ள மறறும் 

்ப்றதவ�த்ள வனவிலஙகு�ள எனகிவ்றாம். 
்பல்வவறு வத�யான வன விலஙகு�ள, ்ப்றதவ�ள 
மறறும் ஊர்வன ஆகியன ைமிழ்நாட்டில் உள்ளன. 
யாதன�ள, �ாட்டு எருதம�ள, புலி�ள, மான�ள 
மறறும் குைஙகு�ளுக்கு இக்�ாடு�ள ஒரு சி்றந்ை 
அத்டக்�லமா� உள்ளன.

வனவிலஙகு�த்ளப ்பாது�ாக்� ்பல்வவறு 
வனவிலஙகு�ள சைணாலயங�ள மறறும் வைசிய 
பூங�ாக்�ள மாநிலத்தில் அதமக்�ப்பட்டுள்ளன. 
மாநிலத்தில் உள்ள மதலச்சரிவு�ள ்பல்வவறு 
வனவிலஙகு�ளும், ைாவைங�ளும் வாழ்வைறவ�ற்ற 
சி்றந்ை சூழதலக் க�ாணடுள்ளன. ைமிழ்நாட்டில் 
அதமந்துள்ள வனவிலஙகு சைணாலயங�ள வைசிய 
பூங�ாக்�ள மறறும் உயிர்க்வ�ா்ள க்பட்்ட�ங�ள 
கீழ்க்�ண்ட அட்்டவதணயில் க�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. 

வ. எண தமிழநாடடிலுள்ள உயிரகம்காளப தபடட்கங்கள்

1 நீலகிரி உயிர்க்வ�ா்ளப க்பட்்ட�ம்
2 மனனார் வத்ளகு்டா உயிர்க்வ�ா்ளப க்பட்்ட�ம்
3 அ�த்தியர் மதல உயிர்க்வ�ா்ளப க்பட்்ட�ம்
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வ.எண   வைவிலஙகு ெரணைாலயங்கள்   மாவடடம் நிறுவபபடட 
ஆணடு 

1 முதுமதல வனவிலஙகு சைணாலயம் நீலகிரி 1940

2 முண்டந்துத்ற வனவிலஙகு சைணாலயம் திருகநல்வவலி 1962 

3 வ�ாடியக்�தை வனவிலஙகு சைணாலயம் நா�ப்பட்டினம் 1967

4 இந்திைா�ாந்தி வனவிலஙகு சைணாலயம் வ�ாயம்புத்தூர் 1976

5 �்ளக்�ாடு வனவிலஙகு சைணாலயம் திருகநல்வவலி 1976 

6 வ்ளநாடு �ருபபு மான�ள சைணாலயம் தூத்துக்குடி 1987

7 மதல அணில் வனவிலஙகு சைணாலயம் விருதுந�ர் 1988

8 �னனியாகுமரி வனவிலஙகு சைணாலயம் �னனியாகுமரி 2007

9 சத்தியமங�லம் வனவிலஙகு சைணாலயம் ஈவைாடு 2008

10 வம�மதல வனவிலஙகு சைணாலயம் வைனி மறறும் மதுதை 2009

11
வ�ாடியக்�தை வனவிலஙகு ்பாது�ாப்ப�ம் 
மண்டலம் (அ) மண்டலம் (ஆ) ைஞ்சாவூர், திருவாரூர், நா�ப்பட்டினம் 2013

12 க�ாத்டக்�ானல் வனவிலஙகு சைணாலயம் திணடுக்�ல் மறறும் வைனி 2013

13
�ஙத�க�ாண்டான புளளிமான 
சைணாலயம் திருகநல்வவலி 2013

14 வ்ட �ாவிரி வனவிலஙகு சைணாலயம் ைர்மபுரி மறறும் கிருஷணகிரி 2014

15 கநல்தல வனவிலஙகு சைணாலயம் திருகநல்வவலி 2015

வ. எண  பறமவ ெரணைாலயங்கள் மாவடடம் நிறுவபபடட ஆணடு 
1 வவட்்டஙகுடி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம்  சிவ�ஙத� 1977
2 ்பழவவற�ாடு ஏரி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம்  திருவளளூர் 1980
3 �ரிக்கிளி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் �ாஞ்சிபுைம் 1989
4 �ஞ்சிைஙகு்ளம் ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் இைாமநாைபுைம் 1989
5 சித்திைஙகுடி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் இைாமநாைபுைம் 1989
6 கூத்ைனகு்ளம், கூ்டஙகு்ளம் ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் திருகநல்வவலி 1994
7 கவளவ்ளாடு ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் ஈவைாடு 1997
8 வவ்டந்ைாங�ல் ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் �ாஞ்சிபுைம் 1998
9 உையமார்த்ைாண்டபுைம் ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் திருவாரூர் 1998

10 வமல கசல்வனூர்-கீழ கசல்வனூர் 
்ப்றதவ�ள சைணாலயம் இைாமநாைபுைம் 1998

11 வடுவூர் ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் திருவாரூர் 1999
12 �ாதைகவட்டி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் அரியலூர் 2000
13 தீர்த்ைங�ள ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் இைாமநாைபுைம் 2010

14 சக்�ை வ�ாட்த்ட ஏரி ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் இைாமநாைபுைம் 2012

15 ஊசுடு ஏரி  ்ப்றதவ�ள சைணாலயம் விழுபபுைம் 2015
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மாறு்பட்்ட �ாலநிதல�ள, நில அதமபபு�ள 
மறறும் ்பல்வவறு வ்ளங�ள ஆகியவறத்றக் 
க�ாண்ட மாநிலமா� ைமிழ்நாடு தி�ழ்கி்றது. 
இைனால் இந்தியாவில் ைமிழ்நாடு ைனித்துவம் க்பற்ற 
மாநிலமா� தி�ழ்கி்றது. இருக்கின்ற வ்ளங�த்ள 
சிக்�னமா�ப ்பயன்படுத்தினால், இந்திய 
மாநிலங�ளில் ைமிழ்நாடு முைனதமயானைா�த் 
தி�ழும். எனவவ இவ்விலக்த� அத்டய முயறசி 
கசயவது ஒவ்கவாரு குடிம�னின �்டதமயாகும்.

 6.12.   தமிழநாடடில் இயற்ம்கப 
மபரிடர்கள்

உயிர்�ளுக்கும் உ்டதம�ளுக்கும் 
இயறத�யினால் ஏற்படும் வ்பைழிவுைான வ்பரி்டர் 
எனப்படுகி்றது. கைாழில்நுட்்பம் மறறும் ்பல்வவறு 
வ்ளர்ச்சித் திட்்டங�ளின கசயல்்பாடு�ளினால் 
இயறத� சூழல்�ளில் மாற்றங�ள ஏற்பட்டு, புவி 
முழுவதும் வ்பைழிவு�ள அதி�ம் ஏற்படுகின்றன. 
எனவவ ்பல்வத� இயறத� வ்பரி்டர்�ளினவ்பாது 
அவற்றால் உண்டாகும் வித்ளவு�த்ளக் 
குத்றப்பைறகு வைதவயான ந்டவடிக்த��ள 
குறித்ைான விழிபபுணர்வு மி�வும் அவசியமாகி்றது.

ஐக்கிய நாடு�ள சத்பயின அ்பாய வநர்வு 
குத்றபபு அதமபபின (UNDRR), கூறறுப்படி 
அ்பாய குத்றபபு (Disaster Risk Reduction) என்பது 
வ்பரி்டருக்�ான �ாைணங�த்ள முத்றயா� 
�ண்டறிந்து வ்பரி்டரினவ்பாது அைன ைாக்�ங�த்ளக் 
குத்றப்பைாகும். இது இ்டர் உண்டாகும் 
இ்டங�த்ளத் ைவிர்த்ைல், மக்�ளின உயிர் மறறும் 
உத்டதம�ளின ்பாதிபபிதனக் குத்றப்பது, 
நில வமலாணதம, சூழ்நிதல வமலாணதம, 
எதிர் வித்ளவு�ள குறித்ைத் ையார்நிதல மறறும் 
எச்சரிக்த� ஆகியவறத்ற உள்ள்டக்கியது.

ைமிழ்நாட்டில் நி�ழும் ்பல்வவறு வ்பரி்டர்�ள 
்பறறியும், வ்பரி்டரின வ்பாது மறறும் வ்பரி்டருக்கு 
முனனும் பினனும் வைதவயான ந்டவடிக்த��ள 
்பறறி �ாணவ்பாம். 

6.12.1 நிலச்ெரிவு
மதல�ள அல்லது குனறு�ளின ஒரு ்பகுதிவயா 

அல்லது ்பாத்ற�வ்ளா சரிந்து வீழ்ைல் நிலச்சரிவு 
எனப்படுகி்றது. நீைானது, நிலச்சரிவுக்கு ஒரு முக்கிய 
�ாைணியாகும். ைமிழ்நாட்டில் நீலகிரி மதலப்பகுதி 
நிலச்சரிவினால் அதி�ம் ்பாதிக்�ப்படும் ்பகுதியா�வும், 
க்பரும் அச்சுறுத்ைலுக்குள்ளாகும் ்பகுதியா�வும் 
�ண்டறியப்பட்டுள்ளது. வ�ாயம்புத்தூர் மறறும் 
திணடுக்�ல் மாவட்்டத்தில் உள்ள ்பழனி மதலயில் 
அதமந்துள்ள க�ாத்டக்�ானல் நிலச்சரிவுக்கு 
உள்ளாகும் மற்ற ்பகுதி�்ளாகும்.

அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள்  
நிலச்ெரிவுககு முன் 

விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்துைல், எச்சரிக்த� 
மறறும் ையார் நிதலயில் இருத்ைல், அன்றா்ட 
கசயதி�த்ள �வனித்ைல், கவளிவயறுவைற�ான 
திட்்டம், வழக்�த்திறகு மா்றான சிதைந்ை க்பாருட்�ள, 
உத்டந்ை மைங�ள மறறும் கூழாங�ற�ளின 
ந�ர்வு�த்ளக் �வனித்ைல் ஆகியன முக்கிய 
கசயல்்பாடு�ள ஆகும். நிலச்சரிவு அறிகுறி�ள 
கைன்பட்்டால் அப்பகுதிதய விட்டு ்பாது�ாப்பான 
இ்டங�ளுக்குச் கசல்லுைல் வவணடும். 

நிலச்ெரிவு்களின் மபாது ்கடடடங்களுககு 
உள்மள இருந்தால்

நிலச்சரிவு ஏற்படும் இ்டங�ளில் இருந்து 
கைாதலவில் உள்ள �ட்்ட்டங�ளில் ்பாது�ாப்பா� 
இருத்ைல் வவணடும். �னமான வமதச அல்லது மை 
இருக்த�ளுக்கு அடியில் ்பதுஙகிக் க�ாளளுைல் 
வவணடும். நிலச்சரிவின இயக்�ம் முழுவதும் 
குத்றயும் வதை வமதச �ால்�த்ள இறுக்�மா� 
பிடித்துக் க�ாள்ள வவணடும். 

நிலச்ெரிவு
்கடடடங்களுககு தவளிமய இருந்தால்

நிலச்சரிவு ஏற்படும் இ்டங�ள மறறும் அைன 
வழி�ளில் இருந்து விதைவா� கவளிவயறுைல், 
நீர்த் ைடுபபு �தை�ள, மைங�ள மறறும் �ம்்பங�ள 
ஆகியவறறுக்கு அரு�ாதமயில் கசல்வதைத் 
ைவிர்த்ைல். ்பாலங�ள மறறும் சாதல�த்ளக் 
�்டக்�மாலிருத்ைல் ஆகியனவறத்ற வமறக�ாள்ள 
வவணடும். நிலச்சரிவிறகு பினனரும் இப்பகுதி�ள 
சில மணி வநைங�ள முைல் சில நாட்�ள வதை இைன 
ைாக்�த்திறகு உள்ளாகும் என்பைால் சாதல�ள மறறும் 
்பாலங�த்ளக் �்டப்பதைத் ைவிர்த்ைல் வவணடும்.
நிலச்ெரிவுககுப பின்

நிலச்சரிவு நி�ழ்ந்ை இ்டத்திறகு அப்பால் 
இருத்ைல் வவணடும். உளளூர் வாகனாலி, 
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கைரிந்து தவத்திருத்ைல், முக்கிய க்பாருட்�த்ள 
மடித்தும் சுருட்டியும் உயைமான ்பகுதி�ளில் தவத்ைல்.

தவள்ளபதபருககின் மபாது
குழந்தை�ள மறறும் வயைானவர்�த்ள 

வவ�மா�வும், ்பாது�ாப்பா�வும், வீடு�ளிலிருந்து  
உயைமான ்பகுதி�ளுக்கு கவளிவயறறுவதை 
உறுதிகசயைல், அதனத்து மினசாை சாைனங�ள 
மறறும் எரிவாயு சாைனங�த்ள அதணத்து 
தவத்ைல், ைாமைமினறி கவளிவயறுைல், நீரின 
வழியா� வா�னங�த்ளச் கசலுத்ைாமலும், மின 
�ம்பி�ள, மின தி்றன கசலுத்தும் மின வ்டக்�ம்பி�ள, 
மறறும் கவள்ளத்திறகு கைாதலவில் இருத்ைல்.

தவள்ளபதபருககிற்குப பின் 
மீணடும் வீடு�ளுக்குச் கசல்வதை உறுதி 

கசயைல், வீட்டிறகுள நுதழயும் முன அதனத்து 
மினசாை உ்ப�ைணங�த்ளயும் அதணத்து, மீணடும் 
அவறத்ற உ்பவயா�ப்படுத்தும் முன சரியா� 
உள்ளனவா? என உறுதி கசயய வவணடும். 
்பழுது்பட்்ட க்பாருட்�த்ள அபபு்றப்படுத்துவைறகு முன 
அைறவ�ற்ற உத்டயிதன அணிவது அவசியம் ஆகும். 

6.12.3 புயல்்கள்

புயல்
வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு �ாலங�ளில் 

வங�க்�்டலில் உருவாகும் கவப்பமண்டல 
சூ்றாவளி�ள ைமிழ� �்டற�தைதயத் 
ைாக்குகின்றன. கவள்ளபக்பருக்கு, உயிர் வசைம் 
மறறும் க்பாருட்வசைம் ஆகியதவ மாநிலத்தில் 
கைா்டர்ச்சியா� நத்டக்பறும் நி�ழ்வாகும். புயல் 
ைாக்கும் தீவிைத்தின அடிப்பத்டயில் ைமிழ்நாடு 
மி� அதி�, அதி�, மிைமான மறறும் குத்றந்ை 
புயல் மண்டலங�்ளா�ப பிரிக்�ப்பட்டுள்ளன. 
கசனதனயின வ்ட்பகுதி, �ாஞ்சிபுைத்தின 
கிழக்குப்பகுதி, விழுபபுைம் மாவட்்டத்தின கிழக்குப 
்பகுதி, �்டலூர் மாவட்்டத்தின வ்டகிழக்குப 
்பகுதி மறறும் புதுச்வசரி யூனியன பிைவைசம் 
ஆகிய ்பகுதி�ள மி� அதி� ்பாதிபபுக்குள்ளாகும் 
மண்டலத்தில் அதமந்துள்ளன. நா�ப்பட்டினம், 

கைாதலக்�ாட்சி நிதலயங�ளில் அனத்றய 
கசயதி�த்ளக் வ�ட்்டல்,  நிலச்சரிவுக்கு பின 
கவள்ளபக்பருக்கு ஏற்ப்ட வாயபபு இருப்பைால் 
கவள்ளம், �ழிவு�ளின ந�ர்வு ஆகியவறத்றக் 
�வனித்ைல், வநைடியா� நிலச்சரிவு ்பகுதியினுள 
கசல்லாமல் �ாயம்்பட்்ட மறறும் சரிவில் 
சிக்கியவர்�த்ள மீட்்டல் ஆகியன நிலச்சரிவுக்குப 
பின �த்டபிடிக்� வவணடிய கசயல்�்ளாகும்.

6.12.2 தவள்ளபதபருககு

தவள்ளபதபருககு
ைமிழ்நாட்டில் வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு 

�ாலங�ளில் கவள்ளபக்பருக்கு என்பது 
க்பாதுவா� �ாணப்படும் ஒரு நி�ழ்வாகும். 
2015 நவம்்பர் மறறும் டிசம்்பர் மாைங�ளில் 
வ்டகிழக்குப ்பருவக்�ாறறின மி� அதி� மதழப 
க்பாழிவின �ாைணமா� ஏற்பட்்ட ததன்னிந்திய 
தவள்ளபதபருககு சமீ்பத்திய நி�ழ்வாகும். இது 
கைனனிந்திய மாநிலங�்ளான ஆந்திைபபிைவைசம் 
மறறும் ைமிழ்நாட்டின வசாழமண்டல �்டற�தை 
ஆகியவறத்ற ்பாதித்ைது. 500க்கும் வமற்பட்வ்டார் 
உயிரிழந்ைவைாடு, 1.8 மில்லியன மக்�ளின 
இ்டபக்பயர்விறகு இது �ாைணமா� அதமந்ைது. 
ஏ்றத்ைாழ 200 பில்லியன ரூ்பாய அ்ளவிறகு 
க்பாருள இழபத்ப ஏற்படுத்தியது. 2015 
ஆம் ஆணடின கவள்ளபக்பருக்கு மி� அதி� 
வசைத்தை ஏற்படுத்திய இயறத�ப வ்பரி்டைாகும். 
இவ்கவள்ளபக்பருக்கினால் அதி�ம் ்பாதிக்�ப்பட்்ட 
மாநிலம் ைமிழ்நா்டாகும். �ாஞ்சிபுைம், திருவளளூர், 
�்டலூர், விழுபபுைம், ைஞ்சாவூர், திருவாரூர், 
நா�ப்பட்டினம், புதுக்வ�ாட்த்ட, இைாமநாைபுைம், 
திருகநல்வவலி, மறறும் �னனியாகுமரி ஆகிய 
மாவட்்டங�ள க்பாதுவா� கவள்ளத்ைால் 
்பாதிபபுக்குள்ளாகும் மாவட்்டங�்ளாகும்.
அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள்
தவள்ளபதபருககிற்கு முன் 

வசதவ தமயங�ள மறறும் கவளிவயறும் 
வழி�த்ளத் கைரிந்து தவத்திருத்ைல், அவசை�ால 
கைாதலவ்பசி எண�த்ளயும், கசயதி�த்ளயும் 
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வதை அஙவ�வய ைஙகி இருத்ைல் வவணடும். 
புயலுக்குபபின மினசாை �ம்பி�த்ளத் 
கைாடுவதையும், ்பயன்படுத்துவதையும் அ்றவவ 
ைவிர்த்ைல் வவணடும். புயலுக்குபபின ்பாம்பு, 
பூச்சி�ளி்டமிருந்து எச்சரிக்த�யா� இருத்ைல் 
வவணடும். �ட்்ட்டங�ளுக்கு அருகில் உள்ள 
�ழிவு�த்ளயும், விலஙகு�ளின இ்றந்ை 
உ்டல்�த்ளயும், அபபு்றப்படுத்ை வவணடும். இழபபின 
உணதமயான மதிபபிதனயும், அ்ளவிதனயும் 
உரிய அதி�ாரி�ளி்டம் கைரியப்படுத்ை வவணடும்.
6.12.4 வறடசி 

வறடசி
ைமிழ்நாடு ஒரு நீர்ப ்பற்றாக்குத்ற உள்ள 

மாநிலமாகும். இது குறிபபிட்்ட ்பருவத்தில் அல்லது 
நிைந்ைைமா� �ாணப்படும் ஒனறு. நமது மாநிலம் 
நீர் வைதவக்குப ்பருவ மதழதயவய க்பரிதும் 
நம்பியுள்ளது. இப்பருவமதழ க்பாயபபு வ்றட்சியின 
வ்பைழிவிறகு வழிவகுக்கி்றது. ைமிழ்நாட்டின கமாத்ை 
நீர்வ்ளம் 1,587 மில்லியன �ன அடியா� (டிஎம்சி)  
மதிபபி்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கமாத்ை நீர் வைதவ 
1,894 மில்லியன �ன அடியா�வும், நீர் ்பற்றாக்குத்ற 
19.3 சைவீைமா� உள்ளது. இது இயல்்பான 
மதழபக்பாழிவின வ்பாதுள்ள நிதலயாகும்.

நிலத்ைடி நீர் வ்ளத்தின அடிப்பத்டயில் 
மாநில அைசு, ைமிழ�த்தை ்பல மண்டலங�்ளா�ப 
பிரித்துள்ளது. அவ்வாறு பிரிக்�ப்பட்டுள்ள 385 
்பகுதி�ளில் 145 ்பகுதி�ள மட்டுவம ்பாது�ாப்பானைா� 
உள்ளது. மற்ற ்பகுதி�ள அ்ளவுக்கு அதி�மா� 
சுைண்டப்படுைல் மி�வும் கநருக்�டியான நிதல 
மறறும் கநருக்�டியான நிதல எனப ்பல்வவறு 
நிதல�ளில் உள்ளன. 2 சைவீை ்பகுதி�ள ஏற�னவவ 
உவர் ைனதமயு்டன உள்ளது. மாநிலத்தில் 
64 சைவீை நிலப்பகுதி வ்றட்சிக்கு உள்ளாகும் 
்பகுதி�்ளா� உள்ளன. வ�ாயம்புத்தூர், ைர்மபுரி, 
மதுதை, இைாமநாைபுைம், வசலம், திருகநல்வவலி 
மறறும் திருச்சிைாப்பளளி ஆகிய மாவட்்டங�ள அதி� 
வ்றட்சியான மண்டலத்தில் உள்ளன.

இந்திய விணகவளி ஆைாயச்சி 
நிறுவனத்தின வைசப்ப்ட புத்ை�த்தின ்படி, 

திருவளளூர், திருவாரூர் (வ்டவமறகுப்பகுதி 
நீங�லா�), ைஞ்சாவூரின கைன்பகுதி, புதுக்வ�ாட்த்ட 
மாவட்்டத்தின கிழக்குப்பகுதி, �்டலூர் மாவட்்டத்தின 
கிழக்குப்பகுதி�ள, விழுபபுைம் மாவட்்டத்தின 
மத்திய்பகுதி�ள, திருவணணாமதல மாவட்்டத்தின 
கிழக்குப ்பகுதி�ள, �ாஞ்சிபுைம் மாவட்்டத்தின 
வமறகுப ்பகுதி�ள, வவலூர் மாவட்்டத்தின 
வ்டகிழக்குப்பகுதி�ள மறறும் கசனதனயின 
வ்ட்பகுதி�ள ஆகியன புயலால், அதி� ்பாதிக்�ப்படும் 
்பகுதி�்ளாகும்.

அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள்
புயலுககு முன் 

வைந்தி�த்ள நம்்பாமல் அதமதியா�வும் 
்பைற்றமத்டயாமலும் இருத்ைல், அதலவ்பசி�ள 
மினனூட்்டம் கசயயப்பட்்டதை உறுதிகசயது, 
குறுஞ்கசயதி�த்ளப க்பறுைல், வாகனாலி மறறும் 
�ாகணாளி க்பட்டி�ள மூலம் அவ்வபவ்பாதைய 
வானிதல நிதலதம�த்ளக் வ�ட்டுத் கைரிந்து 
க�ாள்ளல், முக்கிய மறறும் விதலமதிபபுள்ள 
க்பாருட்�ள மறறும் ஆவணங�த்ள நீர் பு�ா 
க�ாள�லன�ளில் ்பாது�ாப்பா� தவத்திருத்ைல்,. 
அத்தியாவசிய க்பாருட்�ள அ்டஙகிய அவசை�ால 
மூட்த்டத்கைாகுபத்ப ையார் நிதலயில் 
தவத்திருத்ைல், குடியிருபபு ்பாது�ாப்பா� 
இருப்பதையும், சரி கசயவதையும் உறுதிகசயைல், 
கூர்தமயானப க்பாருட்�ள கவளிப்பகுதி�ளில் 
இல்லாமல், �ால்நத்ட�ள கசல்ல மறறும் 
�ால்நத்ட ்பாது�ாபபிற�ா� அவறத்ற அவிழ்த்து 
விடுைல் வவணடும். மீனவர்�ள கூடுைலான 
மினசாைனங�ளு்டன (வ்பட்்டரி�ள) ஒரு 
வாகனாலிபக்பட்டிதய தவத்திருத்ைல் வவணடும். 
இக்�ாலங�ளில் �்டலுக்குச் கசல்வதை ைவிர்த்து, 
்ப்டகு�த்ளப ்பாது�ாப்பா� தவத்திருக்� வவணடும்.

புயலின்மபாது
 வயைானவர்�ள, குழந்தை�ள மறறும் 

குடும்்ப உறுபபினர்�ள அதனவரும் வீட்டில் 
்பாது�ாப்பா� இருக்� வவணடிய ஏற்பாடு�த்ளச் 
கசயைல், அதனத்து மின சாைன க்பாருட்�த்ளயும் 
மின இதணபபிலிருந்து துணடித்ைல், 
�ாலியான அத்ற�ளில் ைஙகுைல், ந�ைக் கூடிய 
க்பாருட்�த்ளப ்பாது�ாப்பா� தவத்திருத்ைல், 
அருகில் வசிப்பவர்�ளுக்கு உைவி கசயைல் 
ஆகியன புயலினவ்பாது வமறக�ாள்ள வவணடிய 
ந்டவடிக்த��்ளாகும்.

புயலுககுப பின்ைர 
 புயல் நிவாைண தமயங�ளுக்கு 

மாற்றப்பட்்டாவலா, மறு அறிவுதை�ள வரும் 
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அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள்
தீ விபத்திற்கு முன்

எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ைாவைங�ள மறறும் 
க்பாருட்�ளிலிருந்து வ்பாதுமான இத்டகவளி 
விட்டு (30 அடி தூைம்) குடியிருபபு�த்ள 
ஏற்படுத்துைல், உளளூர் �ட்்ட்ட மறறும் தீ 
விதிமுத்ற�த்ளப பின்பறறுைல், மைங�ள 
மறறும் கசடி�ளின உயைத்தைக் �ட்டுப்படுத்தி 
தவத்திருத்ைல், தீபபிடிக்�ாை ைை நிர்ணயம் 
கசயது அனுமதிக்�ப்பட்்ட க்பாருட்�த்ளப 
்பயன்படுத்துைல், குடும்்ப உறுபபினர்�ளு்டன 
்பாது�ாப்பான இ்டங�ளுக்கு கவளிவயறும் 
்பல்வவறு வழிமுத்ற�த்ளத் திட்்டமி்டல் ஆகியன 
முக்கியமா� வமறக�ாள்ள வவணடியதவயாகும்.

தீ விபத்தின் மபாது 
வாகனாலி, கைாதலக்�ாட்சி மறறும் 

கசயதித்ைாள�ளின மூலம் அவ்வபவ்பாதைய 
கசயதி�த்ள உ்டனுக்கு்டன கைரிந்து 
க�ாளளுைல், வாளி�ளில் வ்பாதுமான நீதை 
நிைபபி தவத்திருத்ைல், புத�மூட்்டம் இருக்கும் 
்பட்சத்தில் அத்றயில் கவளிச்சத்தை ஏற்படுத்துைல், 
எரிவாயு இதணபபிதன துணடித்ைல் மறறும் மின 
சாைனங�த்ள மின துணடிபபு கசயைல், அதனத்து 
குடும்்ப உறுபபினர்�ளும் அவ்வி்டத்தில் இருந்து 
கவளிவய்ற வழிவத� கசயைல் வ்பான்றதவயாகும்.

தீ விபத்திற்குப பின் 
மீணடும் குடியிருபபு�ளுக்கு திரும்பும் 

முன தீயதணபபு அதி�ாரி�ளின உைவிவயாடு 
சரி்பார்த்துக் க�ாளளுைல், தீயினால் எரிந்ை 
்பகுதி�ளில் மீணடும் தீ ஜுவாதல�ள வைான்ற 
வாயபபு உள்ளைால், அப்பகுதி�ளில் நுதழயும் முன 
வ்பாதுமான எச்சரிக்த��த்ளக் த�யாளுைல், 
அத்ற�ளில் தீ உள்ள ்பகுதி�ள, கூதைப ்பகுதி�ள, 
அைன விளிம்பு ்பகுதி�ள மறறும் கவளிப்பகுதி�ள 
ஆகியவறறில் தீபக்பாறி�ள உள்ளனவா எனச் 
வசாதித்து அறிைல் வவணடும்.

6.12.6 சுைாமி
இந்தியாவில் சுனாமி என்பது க்பாதுவானைா� 

இல்தல என்றாலும், 2004 ஆம் ஆணடு சுனாமி 
நி�ழ்வு இந்தியாதவயும். ைமிழ்நாட்த்டயும் 
எச்சரித்திருக்கி்றது.  2004 ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் 
மாைம் 26ஆம் நாள (இந்திய வநைப்படி �ாதல 
7.29 மணி) உருவாகிய சுனாமி அதல�்ளால், 
வங�க் �்டதலச் சுறறியுள்ள அதனத்து நாடு�ளும் 
்பாதிக்�ப்பட்்டன. இந்வைாவனசியாவின சுமத்ைா 
தீவின வமறகு �்டற�தைப ்பகுதியில் 8.9 ரிக்்டர் 
அ்ளவுள்ள புவி அதிர்வினால் இவ்வுயிர்க்க�ால்லி 

மாநிலத்தின கமாத்ை நிலப்பைபபில் ஏ்றத்ைாழ 12 
சைவீை நிலப்பைபபில் ்பாதலவனமாைல் மறறும் 
நிலம் ைைம் குத்றைலுக்குள்ளாகியுள்ளன. வைனி, 
விருதுந�ர், நீலகிரி மறறும் �னனியாகுமரி ஆகிய 
மாவட்்டங�ள மி�வும் வமாசமான ்பாதிபபுக்கு 
உள்ளானதவயாகும். நீர் ்பற்றாக்குத்றதயக் 
த�யாளுவைறகு அல்லது சரி கசயவைறகு மதழ 
நீர் வச�ரிபபு , நீர்வ்ளப ்பாது�ாபபு முத்ற�த்ளத் 
தீவிை முத்றயில் பின்பற்ற வவணடும்.

நீர மெ்கரிபபதற்்காை சில வழிமுமற்கள்
நீர் மாசு்படுைதலத் ைடுத்ைல், நீர் மறுசுழறசி, 

சிக்�னமான நிலத்ைடி நீர் ்பயன்பாடு, மக்�ள 
கைாத� �ட்டுப்பாடு, மைபுவழி நீர்வ்ளங�த்ளப 
புதுபபித்ைல், நவீன நீர்ப்பாசன முத்ற�த்ளப 
்பயன்படுத்ைல், �ாடு�ளின ்பைப்ப்ளதவ 
அதி�ரித்ைல், ்பயிரிடும் முத்ற�த்ள மாறறுைல், 
கவள்ளபக்பருக்கு வமலாணதம, புவி கவப்ப நீர் 
்பயன்பாடு ஆகியன நீர்வ்ளத்தை ்பாது�ாக்கும் 
சில வழிமுத்ற�ள ஆகும்.

6.12.5 ்காடடுத்தீ
ைமிழ்நாடு ஒரு கவப்ப 

மண்டலத்தில் உள்ள மாநிலம். 
வ�ாத்டக்�ாலத்தில் அதி� கவப்பம் 
�ாைணமா�, இதலயுதிர் மறறும் 
முட்புைர் �ாடு�ளில் அவ்வபக்பாழுது 
�ாட்டுத் தீ ஏற்படுகி்றது. ைமிழ்நாட்டின 
சமீ்பத்திய �ாட்டுத் தீ வி்பத்து (மார்ச் 
11ஆம் நாள) 2018 ஆம் ஆணடு ந்டந்ைது. கசனதன 
மறறும் ஈவைாடு மாவட்்டங�த்ளச் வசர்ந்ை 37 வ்பர் வைனி 
மாவட்்டத்தில் உள்ள குைங�னி மதலயில் மதலவயற்ற 
்பயிறசி முடிந்து திரும்பும் வழியில் இந்ைச் வசா� சம்்பவம் 
ந்டந்ைது. �ாட்டுத் தீயின மத்தியில் சிக்கிக்க�ாண்ட 
இக்குழுவில் 23 வ்பர் உயிரிழந்ைனர். இந்நி�ழ்வுக்குப 
பின ைமிழ� அைசு ஒவ்கவாரு வரு்டமும் ( பிபைவரி 15 முைல் 
ஏபைல் 15 வதை) இைணடு மாைங�ளுக்கு மதலவயற்றப 
்பயிறசிக்குத் ைத்ட விதித்ைது. 

்காடடுத்தீ
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்பகுதி�ளுக்குச் கசல்லாமல் இருத்ைல், உ்டனடியா� 
அருகில் உள்ள உயைமான ்பகுதிக்குச் கசல்லுைல், 
�ட்்ட்டங�ளின உயைமான மாடி�ளில் அல்லது 
உயைமான மைங�ளில் ஏறிக் க�ாளளுைல், மறறும் 
மிைக்கும் க்பாருட்�த்ளப ்பறறிக்க�ாளளுைல். 
வமலும் �்டவலாை ்பகுதி�ளுக்கு கசனறு சுனாமி 
அதல�த்ளப ்பார்தவயிடுவதைத் ைவிர்த்ைல், 
மறறும் உளளூர் வாகனாலியின அவசை �ால 
ந்டவடிக்த��ள ்பறறிய கசயதி�த்ளக் வ�ட்்டறிைல் 
வ்பான்றதவ சுனாமியினவ்பாது பின்பற்ற 
வவணடிய ந்டவடிக்த��்ளாகும்.

சுைாமிககுப பின் 
கைா்டர்ந்து வாகனாலி கசயதி�த்ளக் வ�ட்்டல், 

உரிய அதி�ாரி�ளி்டம் இருந்து அவ்வி்டத்திலிருந்து 
கசல்வைற�ான அறிவிபபு வரும்வதை 
கவளிவயற்றப்பட்்ட இ்டங�ளுக்கு கசல்லாதிருத்ைல், 
�ாயங�த்ளப ்பறறி சுய்பரிவசாைதன கசயது முைல் 
உைவி க்பறுைல் மறறும் மற்றவர்�ளுக்கு உைவி 
கசயைல் ஆகியன சுனாமிக்குப பின பின்பற்றப்ப்ட 
வவணடிய முக்கிய ந்டவடிக்த��்ளாகும்.

6.12.7 நில அதிரவு
இந்திய நாடு ஒரு ்பைந்து விரிந்ை நாடு. க்பாதுவா� 

வ்ட இந்திய மறறும் மத்திய இந்தியப்பகுதி அதி� அ்பாய 
ைனதம உள்ள மண்டலமா� உள்ளது. மிைமான அ்பாய 
ைனதம உள்ள மண்டலமா� ைமிழ்நாடு உள்ளது.

தமிழநாடடில் நில அதிரவு 
தெபடம்பர 26, 2001 : வங�க் �்டற�தைக்கு அப்பால் 
புதுச்வசரி யூனியன பிைவைசத்தில் ஏற்பட்்ட மிைமான 
நில அதிர்வு�்ளால் 3 வ்பர் உயிரிழந்ைவைாடு, 
புதுச்வசரி மறறும் ைமிழ்நாட்டின �்டற�தைவயாைப 
்பகுதி�ளில் உத்டதம�ளுக்குச் சிறு ்பாதிபபிதனயும் 
உண்டாக்கியது. இது 5 - 6 ரிக்்டர் அ்ளவா� ்பதிவானது.
ஜூன் 7, 2008 : ைமிழ்நாட்டில் உள்ள ்பாலாறு 
்பள்ளத்ைாக்கு ்பகுதி�ளில் மிைமான நில அதிர்வு 
ஏற்பட்்டது. 3.8 ரிக்்டர் அ்ளவா� ்பதிவான இந்ை நில 
அதிர்வு வவலூர் மாவட்்டத்தின ்பல ்பகுதி�ளில் 
உணைப்பட்்டது.
ஆ்கஸ்ட 12, 2011 : அரியலூர் மாவட்்டத்தில் �ாவிரிப 
்படுத�ப ்பகுதியில் ஒரு மிைமான நில அதிர்வு 
ஏற்பட்்டது. 3.5 ரிக்்டர் அ்ளவா� ்பதிவான இந்ை 
நில அதிர்வு ைமிழ்நாட்டின ்பல மாவட்்டங�ளில் 
உணைப்பட்்டது. இைனால் ஒரு உயிரிழபபு 
ஏற்பட்்டவைாடு �்டலூர், விழுபபுைம், க்பைம்்பலூர் 
மறறும் திருச்சிைாப்பளளி மாவட்்டங�ளில் சிறு 
்பாதிபபு�த்ள  உண்டாக்கியது.

அதல�ள வைானறின. 6 முைல் 10 மீட்்டர் உயைம் 
வதை எழும்பிய இவ்வதல�ளின ைாக்�ம் 
கிழக்கு ஆபபிரிக்�ா வதை உணைப்பட்்டது. இது 
கிழக்கு ஆபபிரிக்� �்டற�தைப ்பகுதியில் உள்ள 
வசாமாலியா, ைானசானியா மறறும் க�னயா ஆகிய 
நாடு�ளில் ்பாதிபத்ப ஏற்படுத்தியது.

சுைாமி

ததன்னிந்தியாவில் நில அதிரவு மற்றும் ஓதப 
மபரமல்கள்

நில அதிர்வு�ள மறறும் ஓைப வ்பைதல�ள 
கைனனிந்திய ்பகுதி�ளில் க்பரிய அ்ளவில் 
வ்பைழிதவ ஏற்படுத்துகின்றன. இச்சுனாமி 
அதல�்ளால் ைமிழ்நாடு, ஆந்திைபபிைவைசம், 
அந்ைமான மறறும் நிக்வ�ா்பார் தீவு�த்ளச் சார்ந்ை 
ஆயிைக்�ணக்�ான மக்�ள உயிரிழந்ைனர். 
இந்நி�ழ்வினால் மி� அதி�மா� ்பாதிக்�ப்பட்்ட 
மாநிலம் ைமிழ்நா்டாகும்.

1500 க்கும் வமற்பட்்ட மக்�ள இச்சுனாமியினால் 
உயிரிழந்ைனர். அதி� உயிரிழபபு கீழ்க்�ண்ட 
மாவட்்டங�ளில் ்பதிவானது. அதவ�ள, 
நா�ப்பட்டினம் (700) �னனியாகுமரி (250) 
மறறும் �்டலூர், (200). இம்மாநில ைதலந�ைான 
கசனதனயில் உயிரிழபபு 125 ஆ� ்பதிவானது. 
இைறகு முன இந்தியாவில் 1881 மறறும் 1941 ஆம் 
ஆணடு�ளில் சுனாமி அதல�ள வைானறின.

அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள் 
சுைாமிககு முன் 

�்டல் ்பகுதி�ளுக்கு அரு�ாதமயில் வசித்ைால் 
சுனாமி அதலயின ைாக்�ங�த்ளயும், உளளூர் 
எச்சரிக்த� கைா்டர்்பான ந்டவடிக்த��த்ளயும் 
கைரிந்து தவத்திருத்ைல், அவசை குடியிருபபு 
வமம்்பாட்டுக்�ான திட்்டங�த்ள வகுத்ைல், 
அரு�ாதமயில் உள்ள உயைமான நிலப்பகுதி 
மறறும் அைதன எவ்வாறு அத்டவது என்பதை 
கைரிந்து தவத்திருத்ைல் வவணடும்.

சுைாமியின்மபாது
ையாைா� தவத்திருக்கும் உ்டதம�ளு்டன 

உ்டனடியா� கவளிவயறுைல், ஆ்பத்ைான 
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ஆன க்பாருட்�ளின �ால்�த்ளப பிடித்துக்க�ாணடு 
அைறகு அடியில் அமர்ந்திருக்� வவணடும்.
நில அதிரவிற்குப பின்
நில அதிர்வு நின்றவு்டன மி� எச்சரிக்த�யு்டன 
கசயல்்படுைல் வவணடும். நிலஅதிர்வினால் 
்பாலங�ள, ்பாதை�ள வ்பான்றதவ 
்பாதிப்பத்டந்திருக்� வாயபபு உள்ளைால் அவறத்ற 
�்டப்பதைத் ைவிர்த்ைல் வவணடும். 

2012இல், இந்தியப க்பருங�்டல் ்பகுதிதய 
தமயமா�க்க�ாணடு  வைானறிய ஒரு மிைமான 
நிலநடுக்�ம் கசனதனயில் உணைப்பட்்டது.
அபாய மநரவு குமறபபு நடவடிகம்க்கள் 
நில அதிரவின் மபாது 
நில அதிர்வு முழுவதும் முடியும் வதை, �னமான 
வமதச அல்லது மைத்ைாலான ்பலத��ளினால் 

பாடச்சுருக்கம்
�	இயறத� புவியியல் என்பது ்பல்வவறு இயறத� அம்சங�்ளான நிலத்வைாற்றம், வடி�ாலதமபபு, 

�ாலநிதல, மண மறறும் இயறத� ைாவைங�த்ளப ்பறறிய புவியியலின ஒரு ்பகுதியாகும்.
�	ைமிழ்நாட்டின இயறத� பிரிவு�த்ள மூனறு க்பரும் பிரிவு�்ளா�ப பிரிக்�லாம் அதவ மதல�ள (வமறகு 

மறறும் கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதல�ள), பீ்டபூமி (்பாைமொல், வ�ாயம்புத்தூர் மறறும் மதுதை) சமகவளி�ள 
(உளநாட்டுச் சமகவளி மறறும் �்டற�தைச் சமகவளி)

�	�ாவிரி, ்பாலாறு, கைனக்பணதண ஆறு மறறும் ைாமிை்பைணி ஆகியன ைமிழ்நாட்டின முக்கிய 
ஆறு�்ளாகும்.

�	ைமிழ்நாட்டின �ாலநிதல கவப்பமண்டல �்டல் ஆதிக்� �ாலநிதலயாகும். (குளிர்�ாலம், வ�ாத்ட 
�ாலம், வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு மறறும் கைனவமறகுப ்பருவக்�ாறறு �ாலங�ள ைமிழ்நாட்டின ்பருவ 
�ாலங�்ளாகும்.)

�	ைமிழ்நாட்டில் �ாணப்படும் மண வத��ள அைன ்பணபு�ளின அடிப்பத்டயில் 5 பிரிவு�்ளா�ப 
பிரிக்�ப்படுகி்றது. அதவ வண்டல், �ரிசல், சிவபபு, சைத்ள மறறும் உவர் மணணாகும்.

�	ைமிழ்நாட்டின ்பைபபில் 20.21 சைவிைத்திதன �ாடு�ள க�ாணடுள்ளது.  ்பசுதம மா்றாக்�ாடு�ள, 
இதலயுதிர் �ாடு�ள, சதுபபுநிலக் �ாடு�ள, முட்புைர்க் �ாடு�ள மறறும் கவப்பமண்டல மதலக் �ாடு�ள 
ஆகியன முக்கிய �ாடு�்ளாகும்.

�	வ்பரி்டர் அ்பாய வநர்வு குத்றபபு என்பது முத்றயான ந்டவடிக்த��ளின மூலம் அ்பாயத்தின 
ைனதமதயக் குத்றப்பைாகும். 

�	நிலஅதிர்வு, எரிமதல, நிலச்சரிவு, சூ்றாவளி, வ்றட்சி மறறும் �ாட்டுத்தீ ஆகியன இயறத�ப 
வ்பரி்டர்�்ளாகும்.

பயிற்சி

I  ெரியாை விமடமயத் 
மதரந்ததடுத்து எழுது்க 

1.   ைமிழ்நாட்டின அட்சப ்பைவல் 
முைல் வதை உள்ளது. 
அ) 8°4´ வ முைல் 13° 35´ வ வதை 
ஆ) 8° 5´ கை முைல் 13° 35´ கை வதை
இ) 8° 0´ வ முைல் 13° 05´ வ வதை
ஈ) 8° 0´ கை முைல் 13° 05´ கை வதை

2.  ைமிழ்நாட்டின தீர்க்� ்பைவல்
முைல் வதை உள்ளது .
அ) 76°18´ கி முைல் 80°20´ கி வதை
ஆ) 76°18´ வம முைல் 80°20´ வம வதை
இ) 10°20´ கி முைல் 86°18´ கி வதை
 ஈ) 10°20´ வம முைல் 86°18´ வம வதை

3.  ைமிழ்நாட்டில் உள்ள மி� உயைமான சி�ைம் 
ஆகும்.

அ) ஆதனமுடி ஆ) கைாட்்டக்பட்்டா
இ) மவ�ந்திைகிரி ஈ) வசர்வைாயன 
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5.   ைமிழ்நாட்டின மாநில 
விலஙகு மறறும் இதில் �ாணப்படும் இ்டம் 

 ஆகும்.

III தபாருத்து்க

1. குளிர்�ாலம் - முன ்பருவ மதழ

2. வ�ாத்டக்�ாலம் -  ஜூன – கசப்டம்்பர்

3.  கைனவமறகு 
்பருவக்�ாறறு

-  மார்ச் – வம

4.  வ்டகிழக்கு 
்பருவக்�ாறறு

-  டிசம்்பர் – பிபைவரி

5. மாஞ்சாைல் -  அக்வ்டா்பர் –நவம்்பர்

IV கூற்று வம்க விைா
1.  கூறறு: ைமிழ்நாடு கைனவமறகு ்பருவ�ாறறு 

�ாலங�ளில் அதி� மதழதயப க்பறுவதில்தல.
  �ாைணம்: இது வமறகு கைா்டர்ச்சி 

மதலயின மதழ மத்றவுப பிைவைசத்தில் 
அதமந்துள்ளது

அ)  கூறறு, �ாைணம் இைணடும் சரி. �ாைணம் 
கூறத்ற வி்ளக்குகி்றது 

ஆ)  கூறறு, �ாைணம் இைணடும் சரி. ஆனால் 
�ாைணம் கூறத்ற வி்ளக்�வில்தல 

இ)  கூறறு சரி. ஆனால் �ாைணம் ைவறு
ஈ)  �ாைணம் சரி. ஆனால் கூறறு ைவறு 

2.  கூற்று: கசம்மணணில் அதி� அ்ளவு இரும்பு 
ஆக்தசடு�ள  உள்ளன 

 ்காரணைம்: இது சுவருைலால் உருவாகி்றது

அ)   கூறறு, �ாைணம் இைணடும் சரி. கூறறு 
�ாைணத்தை வி்ளக்குகி்றது

ஆ)  கூறறு, �ாைணம் இைணடும் சரி. ஆனால் 
�ாைணம் கூறறுக்�ான சரியான 
வி்ளக்�மல்ல 

இ) கூறறு சரி. ஆனால் �ாைணம் ைவறு
ஈ)  �ாைணம் சரி. ஆனால் கூறறு ைவறு

V சுருக்கமா்க விமடயளிக்கவும்
1.  ைமிழ்நாட்டின எல்தல�த்ளக் குறிபபிடு�
2.  கிழக்குகைா்டர்ச்சி மதல மறறும் வமறகு 

கைா்டர்ச்சி மதல�ளின  சில ்பகுதி�ள அல்லது 
முழு ்பகுதியும் அதமந்துள்ள ைமிழ்நாட்டின 
மாவட்்டங�ளின க்பயர்�த்ளப ்பட்டியலிடு�

3.  ‘வைரி’ -  என்றால் எனன? 

4.  கீழ்க்�ண்டவறறில் ைமிழ்நாட்டின வமறகு 
கைா்டர்ச்சி மதலயில் அதமயாை �ணவாய எது ? 
அ) ்பாலக்�ாடு ஆ) கசஙவ�ாட்த்ட
இ) வ்பார்�ாட் ஈ) அச்சனவ�ாவில்

5.  கீழ்க்�ண்டவறறில் அைபிக் �்டலில் �லக்கும் 
ஆறு எது?
அ) க்பரியார்   ஆ) �ாவிரி 
இ) சிற்றார்  ஈ) ்பவானி 

6.  ைமிழ்நாட்டில் அதி� ்பைப்ப்ளவில் மாஙகுவைாவ் 
�ாடு�ள �ாணப்படும் மாவட்்டம் எது?
அ) இைாமநாைபுைம் ஆ) நா�ப்பட்டினம்
இ) �்டலூர்  ஈ) வைனி 

7.  இந்திய வன அறிக்த� 2017 இன ்படி 
ைமிழ்நாட்டின வனப்பைப்ப்ளவு 
அ) 20.21%  ஆ) 20.31%
இ) 21.20%  ஈ) 21.30%

8.  பினனத்டயும் ்பருவக்�ாறறு
லிருந்து ஈைப்பைத்தை எடுத்துக் க�ாளகி்றது.
அ) அைபிக்�்டல் ஆ) வங�க் �்டல்
இ) இந்தியப க்பருங�்டல் ஈ) தைமுர்க்�்டல்

9.  கீழ்க்�ண்டவறறுள மண அரிபபினால் அதி� 
அ்ளவு ்பாதிக்�ப்பட்்ட மாவட்்டம்
அ) வைனி  ஆ) மதுதை
இ) ைஞ்சாவூர் ஈ) இைாமநாைபுைம் 

10.  ைமிழ்நாட்டில் அதி� ்பைப்ப்ளவில் �ாடு�த்ளக் 
க�ாண்ட மாவட்்டம்
அ) ைர்மபுரி   ஆ) வவலூர்
இ) திணடுக்�ல் ஈ) ஈவைாடு  

II ம்காடிடட இடங்கமள நிரபபு்க
1.  நீ ல கி ரி  ம ற று ம்  ை ர் ம பு ரி 

மாவட்்டங�ளுக்கித்டவய �ாணப்படும் பீ்டபூமி 
 ஆகும். 

2.  கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதலயின கைன ்பகுதியில் 
உள்ள உயைமான சி�ைம் 
ஆகும். 

3.  ஆறறுத் தீவான ஸ்ரீைங�ம்__________ 
மறறும்  ஆறு�ளுக்கு இத்டவய 
அதமந்துள்ளது.

4.  வையிதல மறறும் �ாபி கசடி�ள ்பயிரிடுவைறகு 
ஏற்ற மண  ஆகும்.

10th_Geography_Unit_6.indd   117 26-08-2019   17:13:36
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



118118தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகைள்

5.  ைமிழ்நாட்டில் உள்ள மண வத��ளின, ்பைவல் 
மறறும் அவறறின ்பணபு�த்ள வி்ளக்கு�. 

6.  நிலச்சரிவால் ்பாதிக்�ப்பட்்ட இ்டங�த்ளக் 
குறிபபிட்டு, நிலச்சரிவின வ்பாதும், முனனரும், 
நிலச்சரிவுக்குப பினனரும், வமறக�ாள்ள 
வவணடியவறத்றக் குறிபபிடு�. 

IX நில வமரபடப பயிற்சி
1.  ைமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறு�ள, மண ்பைவல் 

மறறும் �ாடு�ளின வத��த்ள வதை்ப்டத்தில் 
குறிக்�வும். 

மமற்ம்காள் நூல்்கள்

1. Geography of Tamil Nadu by Kumarasamy 
(2018), Varthamana Publication, T. Nagar, 
Chennai

2. Kumaraswamy, S.V. (2014). Geography of 
Tamil Nadu (Tamil Version), Sakthi Abirami 
Pathipagam, Coimbatore. 

3. Statistical Hand Book of Tamil Nadu (2016). 
Department of Economics and Statistics, 
Government of Tamil Nadu, Chennai.

4. Mathew, M. (2018). Manorama Yearbook 
– 2018 (English Version), Manorama 
Company Ltd., Kottayam.

இமணையதள வளங்கள் 

1. http://www.tn.gov.in/ta/Tamil Nadustate
2. https://www.forests.tn.gov.in
3. http://www.india-wris.nrsc.gov.in/wrpinfo/

index.php?title=Major_Rivers_Flowing_
in_Tamil_Nadu

4. http://www.environment.tn.nic.in/
5. http://agritech.tnau.ac.in/

4.  �்டற�தைச்சமகவளி எவ்வாறு உருவாகி்றது?
5.  ைமிழ்நாட்டின முக்கிய தீவு�த்ளக் குறிபபிடு�. 
6.  ைாமிை்பைணி ஆறறின துதண ஆறு�ளின 

க்பயர்�த்ள எழுது� 
7.  வ்பரி்டர் அ்பாய வநர்வு - வதையறு. 
8.  புயலினவ்பாது வானிதல தமயம் 

மீனவர்�த்ள எவ்வாறு எச்சரிக்கி்றது.?

VI மவறுபடுத்து்க.
1.  ைமிழ�த்தின வமறகு கைா்டர்ச்சி மதல�ள 

மறறும் கிழக்கு கைா்டர்ச்சி மதல�ள
2.  ைமிழ�த்தின கைனவமறகு ்பருவக்�ாறறு 

மறறும் வ்டகிழக்கு ்பருவக்�ாறறு
3.  ைமிழ�த்தின ்பசுதம மா்றாக் �ாடு�ள மறறும் 

கவப்பமண்டல இதலயுதிர் �ாடு�ள 

VII கீழ்கணடவற்றிககு ்காரணைம் கூறு்க
1.  கிழக்குத் கைா்டர்ச்சி மதல�ள கைா்டர்ச்சியறறு 

�ாணப்படுகி்றது.
2.  கைனவமறகு ்பருவக்�ாறறு �ாலத்தில் 

ைமிழ்நாடு மி�க்குத்றந்ை மதழதயப 
க்பறுகி்றது.

3.  வண்டல் மண என்பது ஒரு வ்ளமான மண
4.  �்டலூர் ஒரு ்பல்வழி வ்பைழிவு மண்டலம்.

VIII பத்தி அளவில் விமடயளிக்கவும்
1.  ைமிழ்நாட்டின பீ்டபூமி நிலவைாற்றத்தின 

ைனதமதய விவரிக்�வும்.
2.  �ாவிரி ஆறு குறித்து கைாகுத்து எழுது�. 
3.  ைமிழ்நாட்டின வ�ாத்ட மறறும் குளிர் 

்பருவங�ளின ்பணபு�த்ள விவரிக்�வும் 
4.  ்பாதலவனமாைல் என்றால் எனன? 

ைமிழ்நாட்டில் ்பாதலவனமாைலால் 
்பாதிக்�ப்பட்்ட ்பகுதி�ள குறித்து விவரி. 
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அறிமுகம்
மானுடப் புவியியல் என்பது மனித சமுதாயம் 

வளர்ச்சி ப்பற்ற வழிமுற்றகள் மறறும், இயறறக 
சூழலுடனான பசயல்்பாடுகள் குறித்துக் கற்றறிதல் 
ஆகும். தமிழ்ாட்டில் காணப்்படும் ்பல்்வறு 
வளப்்பரவல்கள், ்பண்புகள் மறறும் ்பயன்பாடுகள் 
்பறறி இப்்பாடப்்பகுதி விளக்குகி்றது. புவியானது, 
்பல்்வறு வறகயான இயறறக வளஙகளாகிய 
நிலப்்பகுதிகள், ஆறுகள், மண்வறககள், இயறறக 
தாவரஙகள், நீர் மறறும் வன வளஙகள் ஆகியவறற்ற 
வழஙகியுள்ளது என்பறத முனன்ர கறறுள்்ளாம். 
்மறகண்டவறற்ற ்பயன்படுத்தினால் மட்டு்ம 
அறவ சார்வளஙகள் ஆகும். மனிதர்கள் தஙகள் 
அறிவு கூர்றம மறறும் தி்றனகளால் ்பல 
வளஙகறளப் ்பயன்படுத்துகின்றனர். என்வ 
புவியில் காணப்்படும் வளஙகளில் மனித வள்ம 
மிகச் சி்றநத வளமாகும். மனிதர்கள் தஙகளது 
தி்றனகள் மூலம் இயறறக வளஙகறளப், 
்பயன்படுத்தகூடிய ப்பாருட்களாக மாறறுகின்றனர்.

 7.1  வேளாண்மை 
"அக்ரிகல்சர்" என்ற பசால் இலத்தீன 

வார்த்றதகளான "அகர்" மறறும் "கல்சரா" 
என்பதிலிருநது ப்ப்றப்்பட்டது. இதன ப்பாருள் நிலம் 

தமிழ்ாடு - மைானுடப் 
புவியியல் 

அலகு - 7

� தமிழ்ாட்டின ்வளாண் காரணிகள், முக்கியப் ்பயிர்கள் மறறும் அதன ்பரவறலப் 
புரிநதுபகாள்ளல்.

� தமிழ்ாட்டின நீர் வளஙகறளப் ்பறறி பதரிநது பகாள்ளல்.
� தமிழ்ாட்டின கனிம மறறும் பதாழிலக வளஙகள் ்பறறி கற்றறிதல்.
� தமிழ்ாட்டின மக்கள் பதாறக மறறும் அதன கூறுகள் ்பறறி ்பகுப்்பாய்வு பசய்தல்.
� தமிழ்ாட்டின - மனிதனால் உருவாக்கப்்பட்ட ்்பரிடறரப் ்பறறி பதரிநது பகாள்ளல்.

கற்றலின் வ்ாககஙகள்

மறறும் வளர்த்தல் என்பதாகும். ்வளாண்றம 
என்பது விவசாய ்றடமுற்றகளான ்பயிர்கள் 
சாகு்படி, கால்்றட வளர்த்தல், ்ப்றறவகள், 
காடுகள் வளர்த்தல், மீனபிடித்தல் மறறும் 
அத்னாடு பதாடர்புறடய ்டவடிக்றககறள 
உள்ளடக்கியதாகும். தமிழ்ாட்டின முக்கியமான 
பதாழில் ்வளாண்றமயாகும். இநதியா 
சுதநதிரமறடநததிலிருநது 65%கும் ்மற்பட்ட 
மக்கள் வாழவாதாரத்திறகு ்வளாண் துற்றறயச் 
சார்நதுள்ளனர். மாநிலத்தின ப்பாருளாதாரத்தில் 
்வளாண்றம்ய பிரதானமாக இருநது வருகி்றது. 
்வளாண்றம, கிராமப்பு்ற மக்களுக்கு ப்பருமளவில் 
்வறல வாய்ப்ற்ப அளிக்கி்றது. ் வளாண்றமக்கும் 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இறட்ய ஒரு வலுவான 
பதாடர்பு உள்ளது. மாநிலப் ப்பாருளாதாரத்தில் 
்வளாண்றமயின ்பஙகு ஏ்றத்தாழ 21% ஆகும். 
இருப்பினும் இது ஆண்டிறகாண்டு மாறு்படுகி்றது. 
ப்ல், திறனவறககள் மறறும் ்பருப்பு வறககள் 
மாநிலத்தின முக்கிய உணவுப் ்பயிர்களாகும். 
கரும்பு, ்பருத்தி, சூரியகாநதி, பதனறன, முநதிரி, 
மிளகாய், எள், நிலக்கடறல, ்தயிறல, காபி, 
ஏலக்காய் மறறும் இரப்்பர் ஆகியறவ முக்கிய 
வணிகப் ்பயிர்களாகும்.
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120தமிழ்நாடு - மநானுடப் புவியியல்

 7.2.   வேளாண்மை்யத் தீரமைானிககும் 
புவியியல் காரணிகள்

நிலத்்தாற்றம், காலநிறல, மண் மறறும் 
நீர்ப்்பாசனம் ஆகியறவ ் வளாண்றம வளர்ச்சிறய 
தீர்மானிக்கும் முக்கிய புவியியல் காரணிகளாகும்.
7.2.1 நிலத்வதாற்றம்

தமிழ்ாடானது மறலகள், பீடபூமிகள் 
மறறும் சமபவளிகள் ஆகிய ்பல்்வறு்பட்ட நில 
அறமப்புகறளக் பகாண்டுள்ளது. ்மறகண்டவறறுள் 
சமபவளிகள் ்வளாண் உற்பத்திக்கு ஏற்ற வளமான 
வண்டல் மண்றணக் பகாண்டுள்ளதால் சமபவளிப் 
்பகுதிகள் ்வளாண் பதாழிலுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது. 
எ.கா. வண்டல் மண் நிற்றநதுள்ள காவிரி சமபவளி 
தமிழ்ாட்டின குறிப்பிடத்தக்க ்வளாண் ்பகுதியாகும். 
பீடபூமி, ்வளாண்றமக்கு ஓரளவிறகு ஏற்றதாகவும், 
மறலப் பிர்தசஙகளில் ்வளாண் ்டவடிக்றககள் 
மிகக்குற்றநத அளவிலும் உள்ளன.
7.2.2 காலநி்ல

தமிழ்ாடு பூமத்திய்ரறகக்கு அருகிலும், 
பவப்்ப மண்டலத்திலும் அறமநதுள்ளதால் பவப்்ப 
மண்டலக் காலநிறலறயப் ப்பறுகி்றது. ஆறகயால் 
தமிழ்ாட்டின பவப்்பநிறல ஆண்டு முழுவதும் 
அதிகமாக உள்ளது. என்வ பவப்்பமண்டலப் 
்பயிர்கள் மட்டு்ம ்பயிரிடப்்படுகின்றன. நீர், 
்வளாண்றமறயக் கட்டுப்்படுத்தும் முக்கியக் 
காரணியாகும். வடகிழக்கு ்பருவக்காறறு 
தமிழ்ாட்டிறகான முக்கிய நீர்ஆதாரமாக உள்ளதால், 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய காலம் இப்்பருவத்தில் 
பதாடஙகுகி்றது. இப்்பருவத்தில் ப்பறும் மறழயின 
அளவு மறறும் நீர்ப்்பாசன வசதி ்்பான்றறவ 
்வளாண்றமறய மிக அதிக அளவில் ்பாதிக்கி்றது.

7.2.3 மைண
்வளாண்றமயின மிக முக்கியமான 

கூறுகளுள் ஒனறு மண் ஆகும். இது ்பயிர்கள் 
மறறும் தாவரஙகளின வளர்ச்சிக்குத்்தறவயான 
கனிமசத்துக்கள் மறறும் ஊட்டச்சத்துக்கறள 
அளிக்கி்றது. ஆறறுப்்பள்ளத்தாக்குகள் மறறும் 
கடறகறரச் சமபவளிப் ்பகுதிகளில் வளமான 
வண்டல் மண் நிற்றநதுள்ளதால் இப்்பகுதிகள் மாநில 
்வளாண் உற்பத்தியில் முக்கிய ்பஙகாறறுகின்றன.
7.2.4 நீரப்்ாசனம்

மாநிலத்தின ்பருவமறழ சமச்சீரற்ற நிறலயில் 
உள்ளது. ்மலும் இறவ ்பருவகாலத்தில் 
மட்டு்ம ப்பாழிகி்றது. என்வ மாநிலத்தில் ்பயிர் 
சாகு்படி சி்றப்்பாக ்றடப்ப்ற நீர்ப்்பாசனம் மிகவும் 
இனறியறமயாததாகும். வ்றண்ட காலஙகளில் 
மானாவாரிப் ்பயிர்கள் ்பயிரிடப்்படுகி்றது.

தமிழ்ாடு ்வளாண் 
்பல்கறலக் கழகத்தின (TANU) கீழ 
பசயல்்பட்டுவரும் தமிழ்ாடு ப்ல் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (TRRI) ப்ல் 
ஆராய்ச்சிறய ்மறபகாள்ளும் 
ஓர் இநதிய நிறுவனமாகும். இது 

தஞசாவூர் மாவட்டத்தில் ஆடுதுற்ற எனனுமிடத்தில் 
1985 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதாடஙகப்்பட்டது. 
இநநிறுவனம் இப்்பகுதியிலுள்ள கல்லூரிகள் 
மறறும் ஆராய்ச்சி நிறுவனஙகளுக்கு ப்ல் சாகு்படி 
மறறும் உற்பத்தி முற்ற குறித்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு 
்தறவயான உதவிகறளச் பசய்து வருகி்றது.

 7.3.   தமிழ்ாட்டின் வேளாண 
்ருேகாலஙகள்

பவப்்பநிறல மறறும் மண்ணின ஈரப்்பதத்றத 
அடிப்்பறடயாகக் பகாண்டு விவசாயிகள் 
்பருவகாலத்திறகு ஏற்ற ்பல்்வறு வறகயான 
்பயிர்கறளப் ்பயிரிடுகி்றார்கள். மாநிலத்தின 
்வளாண் ்பருவகாலஙகள் பினவருமாறு:

்ருேம் வி்தககும் 
காலம் 

அறுே்ட 
காலம்

முககிய 
்யிரகள் 

பசார்ணவாரி 
(சித்திறரப் 
்பட்டம்)

ஏப்ரல் -  
்ம

ஆகஸ்டு -  
பசப்டம்்பர்

்பருத்தி மறறும் 
திறன 
வறககள் 

சம்்பா 
(ஆடி்பட்டம்)

ஜூறல - 
ஆகஸ்டு 

ஜனவரி - 
பிப்ரவரி

ப்ல் மறறும் 
கரும்பு 

்வறர ்வம்்பர் - 
டிசம்்பர் 

பிப்ரவரி -  
மார்ச்

்பழஙகள், 
காய்கறிகள், 
பவள்ளரி, 
தர்பூசணி

தமிழ்ாட்டின் வேளாண மு்்றகளின் 
ே்ககள் மைறறும் ்குதிகள்

வேளாண ே்க ்யிரிடப்்டும் ்குதிகள்

தீவிர தனனிற்றவு 
்வளாண்றம

தமிழ்ாட்டில் சில 
்பகுதிகள் தவிர்த்து 
அறனத்து ்பகுதிகளிலும் 
பின்பற்றப்்படுகி்றது 

்தாட்ட ்வளாண்றம
்மறகு மறறும் 
கிழக்கு பதாடர்ச்சி 
மறலச்சரிவுகள்

கலப்பு ்வளாண்றம
காவிரி மறறும் 
பதனப்பண்றன 
ஆறறுப்்படுறககள்
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 7.4.   தமிழ்ாட்டின் முககிய 
்யிரகளின் ்ரேல்

7.4.1 ்்ல்

்்ல் ்யிர சாகு்டி
தமிழ்ாட்டின முக்கியமான உணவுப்்பயிர் ப்ல் 

ஆகும். ப்பானனி மறறும் கிச்சடி சம்்பா தமிழகத்தில் 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய ப்ல் வறககளாகும். 
மாநிலத்தில் ஏ்றத்தாழ 3 மில்லியன பெக்்டர் 
்பரப்்பளவில் ப்ல் ்பயிரிடப்்படுகி்றது, இப்்பயிர் தமிழகம் 
முழுவதும் ்பயிரிடப்்பட்டாலும் தஞசாவூர், திருவாரூர், 
திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர் 
மறறும் திருப்ல்்வலி மாவட்டஙகளில் அதிகளவில் 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. ப்ல் உற்பத்தி பசய்யும் இநதிய 
மாநிலஙகளில் தமிழகம் மூன்றாம் இடத்றத 
வகிக்கி்றது. தமிழ்ாட்டில் காவிரி படல்டா ்பகுதி அதிக 
ப்ல் உற்பத்தி பசய்யும் ்பகுதியாகும். (பிரிக்கப்்படாத 
தஞசாவூர்) என்வ இப்்பகுதி தமிழ்ாட்டின 
"்்றகளஞசியம்" என்றறழக்கப்்படுகி்றது.
7.4.2 தி்ன ே்ககள்

தமிழ்ாட்டின மக்கள் பதாறகயில் 
ஏ்றக்குற்றய மூனறில் ஒரு ்பஙகு ்பகுதியினரின 
முக்கியமான உணவு திறன வறகளாகும். 
்சாளம், ்கழவரகு மறறும் கம்பு ஆகியன முக்கிய 
திறனப் ்பயிர்களாகும். இவவறக ்பயிர்கள் வ்றண்ட 
பிர்தசஙகளில் மட்டுமல்லாமல் கடறகறரச் 
சமபவளிகளிலும் விறளகின்றன. ்காயம்புத்தூர் 
பீடபூமியிலும், கம்்பம் ்பள்ளத்தாக்கிலும் ்சாளம் 

்பயிரிடப்்படுகின்றன. ்காயம்புத்தூர், தர்மபுரி, 
்வலூர் மறறும் கடலூர் மாவட்டஙகளில் ்கழவரகு 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. இராம்ாதபுரம், திருப்ல்்வலி, 
கரூர், ப்பரம்்பலூர் மறறும் ்சலம் மாவட்டஙகளில் 
கம்பு ்பயிரிடப்்படுகி்றது.

7.4.3. ்ருப்பு ே்ககள்
்பருப்பு வறககள் புரதச்சத்தின முக்கிய 

ஆதாரமாக உள்ளன. பகாண்றடக்கடறல, 
உளுநது, ்பச்றசப்்பயறு, துவரம்்பருப்பு, 
தட்றடப்்பயறு மறறும் பகாள்ளு ஆகியன தமிழ 
்ாட்டில் விறளயும் முக்கிய ்பருப்பு வறககளாகும். 
்பருப்பு வறககள் காலநிறலக்கு ஏற்றாற ்்பால் 
்பரவலாகப் ்பயிரிடப்்படுகின்றன. வ்றண்ட 
நிலப்்பகுதிகளில் நீர்ப்்பாசன வசதியுட்னா அல்லது 
நீர்்பாசனமினறி்யா ்பயிரிடப்்படுகின்றன. மிதமான 
குளிர்காலநிறல மறறும் குற்றநத மறழப்ப்பாழிவு 
இஙகு ்பயிரிட உகநத சூழல்களாகும். ்பருப்பு 
வறககள் கால்்றடகளுக்கு மிகச்சி்றநத 
தீவனமாக உள்ளன. பசனறன, நீலகிரி, 
மறறும் கனனியாகுமரி மாவட்டஙகறளத் 
தவிர்த்து மற்ற மாவட்டஙகளில் ்பருப்பு வறககள் 
்பயிரிடப்்படுகின்றன. ்காயம்புத்தூர் மாவட்டம் 
பகாண்டக்கடறல உற்பத்தியில் மாநிலத்தில் 
முதனநிறல வகிக்கி்றது. ்வலூர் மறறும் 
கனனியாகுமரி மாவட்டஙகளில் துவரம் ்பருப்ற்ப 
கூடுதலாக உற்பத்தி பசய்யப்்படுகின்றன. 
திருவாரூர், ்ாகப்்பட்டினம் மறறும் தூத்துக்குடி 
மாவட்டஙகள் அதிக அளவில் ்பச்றசப் ்பயறு மறறும் 
உளுநது ஆகியவறற்ற உற்பத்தி பசய்கின்றன. 
தர்மபுரி  மறறும் கிருஷணகிரி மாவட்டஙகளில் 
பகாள்ளுப் ்பயிர் கூடுதலாக ்பயிரிடப்்படுகி்றது.

இயறறக ்வளாண்றமறய 
்மம்்படுத்தும் ்்ாக்கத்்தாடு 
மத்திய அரசானது ்தசிய 
இயறறக கரிம ் வளாண்றமத் 

திட்டத்றத அறிமுகப்்படுத்தியுள்ளது. 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், இயறறக 
உரஙகறள ்மம்்படுத்துதல், ்பயிறசியளித்தல் 
்்பான்றவறற்ற இத்திட்டம் பசயல்்படுத்துகி்றது.
்மலும் கரிமப் ப்பாருட்கறள மறுசுழறசி 
பசய்யவும், பதாழிறகூடஙகள், உயிரிஉரஙகள், 
உயிரி பூச்சிபகால்லிகள் உற்பத்தி பசய்யவும் 
பதாழிறகூடஙகளுக்கு மாநிலத்தில் நிதி உதவி 
அளித்தல், தர்மம்்பாட்டு வளர்ச்சி மறறும் 
அதறன ்றடமுற்றப்்படுத்தும் குழுமத்தின, 
மனிதவளத்றத ்மம்்படுத்துதல் ்்பான்றறவ 
இத்திட்டத்தின மூலம் பசயல்்படுத்தப்்படுகி்றது.

இநதியா, 2018 
ஆம் ஆண்றட திறனப் 
்பயிர்களின ்தசிய ஆண்டாக 
அனுசரித்தது. உலக உணவு 
மறறும் ்வளாண்றமக் 

கழகம் (FAO), 2023 ஆம் ஆண்றட சர்வ்தச 
திறனப்்பயிர்கள் ஆண்டாக அனுசரிக்கத் 
தீர்மானித்துள்ளது.
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மறறும் உற்பத்தியில் இரண்டாமிடம் வகிக்கி்றது. 
நீலகிரி மறலகள் மறறும் ் காயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் 
உள்ள மறலகளில் ்தயிறல ்தாட்டஙகள் 
காணப்்படுகின்றன. ் மறகு பதாடர்ச்சி மறலகள் மறறும் 
கிழக்கு பதாடர்ச்சி மறலகளில் காபி ்பயிரிடப்்படுகின்றது. 
நீலகிரி மறலகள் மறறும் ்சலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 
ஏறகாடு மறலச்சவுகளில் காபி குறிப்பிடத்தகுநத 
அளவில் ்பயிரிடப்்படுகி்றது. திண்டுக்கல், மதுறர மறறும் 
்தனி மாவட்டஙகளிலுள்ள மறலச் சரிவுகளிலும் காபி 
்பயிரிடப்்படுகின்றது. காபி உற்பத்தியில் கர்்ாடகா 
மாநிலத்திறகு அடுத்து தமிழ்ாடு இரண்டாமிடம் 
வகிக்கி்றது. இரப்்பர் ்தாட்டஙகள் கனனியாகுமரியில் 
அதிகமாகக் காணப்்படுகி்றது. தமிழ்ாட்டிலுள்ள, ் மறகு 
பதாடர்ச்சி மறல மறறும் கிழக்கு பதாடர்ச்சிமறலகளின 
சரிவுகளில் மிதபவப்்பம் மறறும் ஈரமான காலநிறல 
உள்ள ்பகுதிகளில் மிளகு விறளகின்றது. 
கடலூர் மாவட்டத்தில் ப்பரும் ்பகுதிகளில் முநதிரி 
்பயிரிடப்்படுகின்றது.
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தமிழ்ாட்டின முக்கிய ்பயிர்கள்

ஏ்றத்தாழ 1,060 மீட்டர் முதல் 1,280 மீட்டர் 
உயரம் வறர உள்ள ஆறனமறலப் ்பகுதிகளில் 
சின்கானா ்பயிரிடப்்படுகின்றது. ஏ்றத்தாழ 915 
மீட்டர் முதல் 1,525 மீட்டர் வறர உள்ள மதுறரறயச் 
சுறறியுள்ள மறலப்்பகுதிகளில் ஏலக்காய் ்தாட்டஙகள் 
காணப்்படுகின்றன.

 7.5   கால்்்ட ேளரப்பு
கால்்றட வளர்ப்பு என்பது ஊரக மக்களின 

சமூக ப்பாருளாதாரத்தின ஓர் ஒருஙகிறணநத 
அஙகமாகும். தமிழ்ாட்டில் பமாத்தம் 88,92,473 
கால்்றடகள் உள்ளன. ்மலும் 47,86,680 
பசம்மறியாடுகள், 81,43,341 பவள்ளாடுகள் மறறும் 
11,73,48,894 ்பண்றண வளர்ப்புப் பிராணிகள் 
வளர்க்கப்்படுகின்றன.

7.4.4. எண்ணெய் வித்துககள்
நிலக்கடறல, எள், ஆமணக்கு, பதனறன, 

சூரியகாநதி மறறும் கடுகு ஆகியன தமிழ ்ாட்டில் 
்பயிரிடப்்படும் முக்கிய எண்பணய் வித்துக்கள் 
ஆகும். உணவுப் ்பயன்பாட்டிறகு மட்டுமல்லாமல் 
பதாழிலகஙகளில் மசகு எண்பணய், பமருகு 
எண்பணய் ப்பாருட்கள், ்சாப்பு, பமழுகுவர்த்தி, 
அழகுசாதனப் ப்பாருட்கள் மறறும் மருநது 
ப்பாருட்கள் ஆகியவறறின உற்பத்திக்கும் இறவப் 
்பயன்படுகின்றன.நிலக்கடறல, மாநிலத்தின 
முக்கிய எண்பணய் வித்துப் ்பயிராகும். ்வலூர், 
திருவண்ணாமறல, விழுப்புரம், ்சலம் மறறும் 
புதுக்்காட்றட மாவட்டஙகளில் நிலக்கடறல 
உற்பத்தியானது பசறிநது காணப்்படுகி்றது. 
தர்மபுரி, கடலூர், ப்பரம்்பலூர், மதுறர, ஈ்ராடு, 
இராம்ாதபுரம், சிவகஙறக மறறும் விருது்கர் 
ஆகிய மாவட்டஙகளில் இறவ சிறிய அளவில் 
்பயிரிடப்்படுகி்றது. ்காயம்புத்தூர், தஞசாவூர் 
மறறும் கனனியாகுமரி மாவட்டஙகளில் பதனறன 
மரஙகள் அதிகம் காணப்்படுகின்றன.
7.4.5 கரும்பு

கரும்பு தமிழ்ாட்டின முக்கியமான 
வாணி்பப் ்பயிராகும். இது ஒராண்டு ்பயிராகும். 
இதறகு அதிக பவப்்பநிறல மறறும் அதிகமறழப் 
ப்பாழிவும் ்தறவப்்படுகி்றது. இது பவப்்பமண்டல 
பிர்தசஙகளில் ்னகு வளரக்கூடியறவ. 
திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், ்வலூர், கடலூர், 
திருப்ல்்வலி, ்காயம்புத்தூர் மறறும் ஈ்ராடு 
ஆகியன கரும்பு ்பயிரிடும் மாவட்டஙகளாகும்.
7.4.6 ்ருத்தி

்பருத்தி ஓர் இறழப்்பயிர் மறறும் வாணி்பப் 
்பயிராகும். கரிசல்மண், நீண்ட ்பனிப்ப்பாழிவற்ற 
காலம், மிதபவப்்பம் மறறும் ஈரப்்பத 
வானிறல ஆகியறவ ்பருத்தி ்பயிரிடுவதறகு 
உகநதறவயாகும். ்பருத்தி வளரும் காலத்தில் 
ஈரப்்பத காலநிறலயும், அறுவறட காலத்தில் 
வ்றண்ட காலநிறலயும் ்பயிருக்கு ஏற்றதாகும். 
்காயம்புத்தூர் பீடபூமி ்பகுதியிலும், றவறக 
மறறும் றவப்்பாறு ஆறறுவடிநிலப் ்பகுதிகளிலும் 
்பருத்தி ்பயிரிடப்்படுகின்றது. மதுறர, இராம்ாதபுரம், 
விருது்கர், திருப்ல்்வலி, தூத்துக்குடி, ்சலம் 
மறறும் தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டஙகளிலும் இறவப் 
்பயிரிடப்்படுகின்றது.

7.4.7 வதாட்டப்்யிரகள்
்தயிறல, காபி, இரப்்பர், முநதிரி மறறும் 

சின்கானா ஆகியன மாநிலத்தின முக்கிய ்தாட்டப் 
்பயிர்களாகும். இநதியாவில் அசாம் மாநிலத்திறகு 
அடுத்த்படியாக தமிழ்ாடு ்தயிறல ்பயிரிடும் ்பரப்பு 
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7.5.1 ்ேள்ளாடுகள்
இநதியாவில் பவள்ளாடுகள் ’ஏ்ை மைககளின் 

்சு’ என்றறழக்கப்்படுகி்றது. இது ஒரு புனபசய் 
்வளாண் அறமப்பின மிக முக்கிய அஙகமாகும். 
கால்்றட வறககளான ்பசு மறறும் எருறம 
வளர்ப்பிறகு ஏறபில்லா இடஙகளான நில விளிம்புப் 
்பகுதிகள் மறறும் ்மடு ்பள்ளஙகள் நிற்றநத 
நிலத்்தாற்றப் ்பகுதிகளில் பவள்ளாடு வளர்ப்பு ஒரு 
மாற்றாக உள்ளது. மிகக் குற்றநத முதலீட்டில் அதிக 
இலா்பம் ஈட்டப்்படுவதால் சிறு மறறும் குறு விவசாயிகள் 
பவள்ளாடு வளர்ப்பிறன ்மறபகாள்கின்றனர்.
7.5.2 ்சம்மைறியாடு

பசம்மறியாடுகள், கம்்பளி, இற்றச்சி, ்பால், ்தால் 
மறறும் உரம் ்்பான்ற ்பல்்வறு ்பயனுள்ள ப்பாருட்கறள 
அளிப்்பதால் தமிழ்ாட்டின மறலப்்பகுதிகள், வ்றண்ட 
மறறும் அறர வ்றண்ட ்பகுதிகளில் உள்ள ஊரகப் 
ப்பாருளாதாரத்தில் இறவ முக்கிய ்பஙகாறறுகி்றது. 
பசம்மறியாடுகள் மறறும் அவறறின உ்ராமம் 
அதன உறடறமயாளர்களுக்கு முக்கியப் வருவாய் 
ஆதாரமாக உள்ளன.

்பாலுக்காகப் ்பல்்வறு வறகயான 
கால்்றடகள் வளர்க்கப்்படுகின்றன. இறவ ஊரகப் 
ப்பாருளாதாரத்றத உயர்த்துவதறகு முக்கிய 
அஙகமாக உள்ளன. ்ாமக்கல், ்சலம், ஈ்ராடு 
மறறும் ்காயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டஙகளில்  
்காழிப்்பண்றண றமயஙகள் உள்ளன.

7.5.3 மீன் ேளரப்பு
தமிழ்ாடு ஒரு கடறகறர மாநிலமாதலால் 

மீனபிடித்தல் இஙகு முக்கியமான பதாழில்களில் 
ஒன்றாகும். உள்்ாட்டு மீன பிடித்தல் என்பது ்பரநத 
அளவில் காணப்்படும் நீர்த்்தக்கஙகள் மறறும் 
ஆறுகளில் கணிசமான அளவு ்றடப்பறுகின்றது. 
்பல்்வறு நீர்வாழியல் சூழலில் ஏ்றத்தாழ 2,500 
வறகயான மீன இனஙகள் காணப்்படுகின்றன.

7.5.4 கடல் மீன் பிடிப்பு
தமிழ்ாட்டு கடறகறரயின நீளம் 1,076 

கி்லாமீட்டராகும் (்ாட்டின கடறகறரயில் 13 
சதவீதம்) மாநிலத்தின கடறகறர ்பகுதி 0.19 
மில்லியன சதுர கி்லாமீட்டர் ்பரப்்பளறவ 
உறடயது. ஏ்றத்தாழ 41,412 சதுர கி்லாமீட்டர் 
்பரப்்பளவு 'கண்டத்திட்டு' உள்ளதால் கடறகறர 
மீனபிடிப்புக்கு சாதகமாக உள்ளது. தமிழ்ாடு 'கடல் 
மீன' உற்பத்தியில் முதனறமயான மாநிலஙகளுள் 
ஒன்றாக உள்ளது. மீனபிடித்தலுக்கு ப்பரிய மறறும் 
இயநதிரப் ்படகுகள் ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.

ப்பருஙகடல் அல்லது கடறகறரயில் இருநது 
சில கி்லாமீட்டர் தூரம் வறர மீனபிடித்தல் ’கட்லார 
மீனபிடிப்பு’ என அறழக்கப்்படுகி்றது. கடறகறரயில் 
இருநது ப்பாதுவாக 20 முதல் 30 றமல்கள் தூரம் 
வறரயிலும், ்பல 100 அல்லது 1000க்கும் ்மற்பட்ட 
அடிகள் ஆழத்தில் மீனபிடித்தல் ்டக்கி்றது இது 
’ஆழகடல் மீனபிடிப்பு’ என அறழக்கப்்படுகி்றது. 
சு்றா, ்ப்றறவ மீன, சஙகு மீன, பகளுத்தி, பவள்ளி 
வயிறு மீன ்்பான்ற மீன வறககள் மறறும் ்ண்டு 
வறககள் இஙகுப் பிடிக்கப்்படுகின்றன. பசனறன, 
கனனியாகுமரி, திருப்ல்்வலி, ்ாகப்்பட்டினம் 
மறறும் இராம்ாதபுரம் ஆகிய மாவட்டஙகள் 
மாநிலத்தின கடல் மீன உற்பத்தியில் ஏ்றத்தாழ 40% 
சதவீதம் ்பஙகளிப்ற்பத்தருகின்றன. கடறகறரயின 
அறமவிடம் இப்்பகுதிகளில் மீன பிடித்தலுக்கு 
சாதகமாக உள்ளன.தமிழ்ாடானது மூனறு முக்கிய 
மீனபிடித் துற்றமுகஙகள், மூனறு இறடநிறல 
மீனபிடித்துற்றமுகம் மறறும் 363 மீனபிடித் 
தளஙகறளக் பகாண்டுள்ளது. 2017 - 2018 ஆம் 
ஆண்டில் தமிழ்ாட்டின கடல் ப்பாருட்களின 
ஏறறுமதி 72,644 பமட்ரிக் டனகள் ஆகும்.

7.5.5 உள்்ாட்டு மீன்பிடிப்பு
ஏரிகள், ஆறுகள், குளஙகள், கழிமுகஙகள், 

காயல்கள் மறறும் சதுப்புநிலப்்பகுதி ்்பான்ற 
நீர் நிறலகளில் உள்்ாட்டு மீன பிடித்தல் 
்றடப்பறுகி்றது. சிப்பிகள் மறறும் இ்றால்கள் மீன 
்பண்றணகளில் வளர்க்கப்்படுகின்றன. கட்டுமரம், 
டீசல் ்படகுகள் மறறும் மீன வறலகறளப் ்பயன்படுத்தி 
மீனபிடித்தல் ்றடப்பறுகி்றது. மீனபிடித்தறல 
்மம்்படுத்துவதறகாக தமிழ்ாடு மீன வளத்துற்ற 
்பல திட்டஙகறள அறிமுகப்்படுத்தியுள்ளது. 
்பண்றணக் குளஙகள் மறறும் நீர்்பாசன ஏரிகளில் 
மீன வளர்ப்பு, மீனகுஞசுகள் ப்பாறிப்்பகம், மீன 
குளவு வளர்ப்்பகம், அலஙகார மீன வளர்ப்பு மறறும் 
மீன ்வளாண்்மம்்பாட்டு நிறுவனம் ்்பான்றறவ 
இநநிறுவனத்தின முக்கிய திட்டஙகளாகும். 
மாநில உள்்ாட்டு மீன உற்பத்தியில் ்வலூர் 
மாவட்டம் 10 சதவீத உற்பத்தியுடன முனனிறலயில் 

டான டீ (TANTEA) இநநிறுவனம் 
இநதியாவில் கருப்பு வறக 
்தயிறல உற்பத்தியிலும், கலப்பு 
வறக ்தயிறல உற்பத்தியிலும் 
முனனனி வகிக்கும் 

நிறுவனஙகளுள் ஒன்றாகும். (தமிழ்ாடு ்தயிறல 
்தாட்டக் கழகம்) இநநிறுவனத்தின ்தயிறல 
்பயிரிடும் ்பரப்பு ஏ்றத்தாழ 4,500 பெக்்டர் ஆகும்.
தமிழ்ாடு ்பால் வளர்ச்சி கழகம் எனறு நிறுவப்்பட்ட 
அறமப்்பானது தமிழ்ாடு ்பால் உற்பத்தியாளர்கள் 
கூட்டு்றவு சஙகம் என்ற புதிய அறமப்்பாக ்பதிவு 
மாற்றம் பசய்யப்்பட்டுள்ளது. இது பிர்பலமாக ஆவின 
எனறு அறழக்கப்்படுகி்றது
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உள்ளது. கடலூர், சிவகஙறக மறறும் விருது்கர் 
மாவட்டஙகள் தலா 9 சதவீத உள்்ாட்டு மீன உற்பத்தி 
பசய்து மாநிலத்தில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளன. 
மாநிலப் ப்பாருளாதாரத்தில் மீன பிடித் துற்றயானது 
1.25% சதவீதம் ்பஙகளிப்ற்பச் பசய்கி்றது.

இரணடாேது ்சு்மைப்புரட்சி (இயற்க 
வேளாண்மை அல்லது கரிமை வேளாண்மை):

இயறறக ்வளாண்றமயில் பசயறறக 
உரஙகள், பூச்சிபகால்லிகள், தாவர வளர்ச்சி 
சீராக்கிகள் (பசயறறக இரசாயனம்) கால்்றட 
தீவனக் கலப்புகள் ்பயன்படுத்துவதில்றல. 
இவவறக விவசாயம், ்பயிர்சுழறசி, ்பயிர் கழிவுகள், 
விலஙகுகளின கழிவுகள், விவசாயம் அல்லாத 
கரிம கழிவுகள், உயிரியல் பூச்சிக்பகால்லிகள் 
ஆகியனவறற்ற மண்வளப் ்பாதுகாப்பிறகு 
்ம்பியுள்ளனர். குற்றவான விவசாயிக்ள 
இம்முற்றயிறனப் பின்பறறுகின்றனர். இதன 
எண்ணிக்றகறய ் மலும் அதிகரிக்க ் வண்டும்.

 7.6   நீர ேளம்
மனித குலத்திறகும் புவியில் 

வாழும் இலட்சக்கணக்கான 
உ யி ரி ன ங க ளு க் கு ம் 
நீர் இயறறகயின ஒரு 
விறலமதிப்்பற்ற ்பரிசாகும்.

தமிழ்ாட்டின் நீர ேளஙகள்
இநதியப் ்பரப்்பளவில் 4 சதவீதத்றதயும் மக்கள் 

பதாறகயில் 6 சதவீதத்றதயும் பகாண்டுள்ள 
தமிழ்ாடு, இநதிய நீர் வளத்தில் 2.5 சதவீதத்றத 
மட்டு்ம ப்பறறுள்ளது. தமிழ்ாட்டின ்மற்பரப்பு 
நீரில் 95 சதவீதத்திறகு அதிகமாகவும் மறறும் 
நிலத்தடி நீரில் 80 சதவிகிதத்திறகு அதிகமாகவும் 
ஏறகன்வ ்பயன்பாட்டிலிருநது வருகி்றது. 

அதிகளவு நீரானது மக்கள் மறறும் 
விலஙகுகளின நுகர்வு, நீர்ப்்பாசனம் 
மறறும் பதாழிலகப் ்பயன்பாடுகளுக்கு 
்பயன்படுத்தப்்படுகி்றது. தமிழகம் ்பருவமறழறயச் 
சார்ந்த உள்ளது. தமிழகத்தின ஆண்டு சராசரி 
மறழயளவு ஏ்றத்தாழ 930 மில்லி மீட்டர் ஆகும். 
(வடகிழக்கு ்பருவக்காறறு காலத்தில் 47%மும், 
பதன்மறகு ்பருவக்காறறு காலத்தில் 35%மும், 
்காறடகாலத்தில் 14%மும், குளிர் காலத்தில் 
4%மும் மறழப்ப்பாழிவு ப்பறுகின்றது).

தமிழ்ாட்டில் உள்ள நீரேள ஆதாரஙகள்
வமைற்ரப்பு நீரேள ஆதாரஙகள் எணணிக்க
ஆறறு வடிநிலம் 17
நீர்த்்தக்கஙகள் 81
ஏரிகள் 41,127
ஆழதுறள கிணறுகள் 
மறறும் மற்ற கிணறுகள் 4,98,644

தி்றநதபவளி கிணறுகள் 15,06,919
பமாத்தம் 20,46,788 மி.க.மீ
(ஆதாரம்-2017 தமிழ்ாடு புள்ளியியல் றக்யடு)

7.6.1  தமிழ்ாட்டின் ்ல்வ்ாககு ஆறறுப் 
்ள்ளத்தாககுத் திட்டஙகள்:
்பல்்்ாக்கு ஆறறுப் ்பள்ளத்தாக்கு திட்டஙகள், 

அடிப்்பறடயில் ்வளாண் நீர்ப்்பாசன ்மம்்பாட்டிறகாகவும் 
மறறும் நீர் மினசக்தி உற்பத்திக்காகவும் 
்மறபகாள்ளப்்படுகின்றன. இருப்பினும் இறவ ்வறு 
்பல ்்ாக்கஙகளுக்காகவும் ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.
7.6.2 வமைட்டூர அ்ணெ

வமைட்டூர அ்ணெ
காவிரி ஆறு சமபவளியில் நுறழயும் இடத்திறகு 

முனனுள்ள மறலயிடுக்குப் ்பகுதியில் ்மட்டூர் 
அறண கட்டப்்பட்டுள்ளது. இது இநதியாவின 
மிகப் ்பழறமயான அறணகளில் ஒன்றாகும். 
இது ்சலம், ஈ்ராடு, கரூர், திருச்சிராப்்பள்ளி, 
தஞசாவூர், திருவாரூர் மறறும் ்ாகப்்பட்டினம் 
ஆகிய மாவட்டஙகளிலுள்ள ஏ்றத்தாழ 2,71,000 
ஏக்கர் விறள நிலத்திறகு நீர்ப்்பாசன வசதிறய 
அளிக்கி்றது. ்மலும் இவவறணயின அறமப்பு 
பூஙகா, நீர் மின நிறலயம் மறறும் இவவறணறயச் 
சூழநதுள்ள மறலப்்பகுதிகள் ஆகியறவ ஒரு 
முக்கிய சுறறுலாத்தலமாகும்.
7.6.3 ்ோனி சாகர அ்ணெ

ஈ்ராடு மாவட்டத்தில் அறமநதுள்ள ்பவானி 
சாகர் அறண, ்காயம்புத்தூர் ்கரிலிருநது 
ஏ்றத்தாழ 80 கி.மீ பதாறலவில் அறமநதுள்ளது. 
இது ்பவானி ஆறறின குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. 
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இநத அறண ்ாட்டின மண்-கல் கலறவயால் 
கட்டப்்பட்ட மிகப்ப்பரிய அறணகளுள் ஒன்றாகும்.

7.6.4. அமைராேதி அ்ணெ
அமராவதி அறண, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 

உடுமறலப் ்்பட்றடயில் இருநது ஏ்றத்தாழ 25 கி.மீ 
பதாறலவில் அறமநதுள்ளது. இவவறண காவிரி 
யின துறணயா்றான அமராவதி ஆறறின குறுக்்க 
கட்டப்்பட்டுள்ளது. இவவறண நீர்ப்்பாசனம் மறறும் 
பவள்ளக் கட்டுப்்பாட்றட முதனறம ்்ாக்கமாகக் 
பகாண்டது. அண்றமயில் ஒரு சிறிய நீர் மின 
நிறலயமும் இஙகு நிறுவப்்பட்டுள்ளது. இநத 
நீர்த்்தக்கத்தில் ப்பரும் எண்ணிக்றகயிலான சதுப்பு 
நில (சீஙகனனி) முதறலகள் காணப்்படுகின்றன. 
இது ஒரு பிர்பலமான சுறறுலாத்தலமாகும்.

7.6.5 கிருஷணெகிரி அ்ணெ
கிருஷணகிரி அறண, கிருஷணகிரியிலிருநது 

7 கி.மீ பதாறலவில் தர்மபுரிக்கு பசல்லும் வழியில் 
அறமநதுள்ளது. இநத நீர்த்்தக்கம் 5,428 சதுர 
கி்லாமீட்டர் ்பரப்்பளவிறகுப் ்பாசனவசதிறய 
அளிக்கி்றது. இதுவும் ஒரு பிரசித்திப்பற்ற 
சுறறுலாத்தலமாகும். இவவறண வார இறுதி 
்ாட்களில் சுறறுலாப் ்பயணிகளால் நிரம்பி 
காணப்்படுகி்றது.

7.6.6. சாத்தனூர அ்ணெ
சாத்தனூர் அறண பசஙகம் தாலுகாவில் 

பதனப்பண்றண ஆறறின குறுக்்கக் 
கட்டப்்பட்டுள்ளது. இது பசனன்கசவ மறலயின 
்டு்வ அறமநதுள்ளது. இவவறணயின 
நீர்க்பகாள்ளளவு தி்றன 7,321 மில்லியன கன 
அடிகள் (முழு அளவு 119 அடிகள்) ஆகும். ஏ்றத்தாழ 
7,183 பெக்்டர் விறளநிலஙகள் இடதுகறர 
கால்வாய்கள் மூலமும், 905 பெக்்டர் நிலப் 
்பகுதி வலதுகறரக் கால்வாய்கள் மூலமும் ்பாசன 
வசதிறயப் ப்பறுகின்றன. தண்டராம்்பட்டு மறறும் 
திருவண்ணாமறல ஒனறியஙகள் இதனமூலம் 
நீர்ப்்பாசன வசதிறயப் ப்பறுகின்றன. இஙகுப் 
ப்பரிய முதறலப்்பண்றணயும் வண்ணமீன 
்பண்றணயும் அறமநதுள்ளன. சுறறுலா 
்பயணிகளுக்காக அறணயின உள்்ள 
பூஙகாக்கள் ்பராமரிக்கப்்பட்டு வருகி்றது. இஙகுள்ள 
பூஙகாக்கள் திறரப்்படப் ்படப்பிடிப்புக்குப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகின்றன.
7.6.7 முல்்லப்்்ரியாறு அ்ணெ

முல்றலப்ப்பரியாறு அறண 1895 ஆம் ஆண்டு 
ஆஙகி்லயர்கள் நிர்வாகத்தால் கட்டப்்பட்டது. 
்கரளாவில், ்தக்கடி மறலயில் உருவாகும் 
ப்பரியாறு ஆறறின குறுக்்கக் கட்டப்்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்ாட்டில் நிரநதரமாக வ்றட்சிக்குள்ளாகும் 
சில ்வளாண் நிலஙகளுக்கு நீர்ப்்பாசனம் 
அளிப்்பதறகாக இறவ கட்டப்்பட்டது. இவவறண 
்கரள மாநிலத்தில் அறமநதிருநதாலும் இதன 
நீர் அதிகமாக தமிழ்ாட்டிறகுப் ்பயன்படுகி்றது. 
இவவறண 175 அடி உயரம் மறறும் 1,200 அடி நீளம்  
பகாண்டதாகும்.
7.6.8 ்ே்க அ்ணெ

ஆண்டிப்்பட்டிக்கு அரு்க றவறக ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது. 111 அடி உயரம் பகாண்ட 
இவவறணயில் 71 அடி உயரம் மட்டு்ம நீறர 
்சமிக்க முடியும். இவவறண மதுறரயிலிருநது 
70 கி.மீ தூரத்திலும் ஆண்டிப்்பட்டியிலிருநது 7 கி.மீ 
தூரத்திலும் அறமநதுள்ளது. இவவறண 1959 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி 21ஆம் ்ாள் தி்றக்கப்்பட்டது. இஙகு 
அறமநதுள்ள ் தாட்டம் "சிறிய பிருநதாவனம்" என்ற 
ப்பயரில் அறழக்கப்்படுகி்றது. ்தனி மாவட்டத்தில் 
அறமநதுள்ள இநத அறண ஒரு பிர்பலமான 
சுறறுலாத் தலமாகும்.
7.6.9 மைணிமுத்தாறு அ்ணெ

திருப்ல்்வலி ்கரிலிருநது ஏ்றத்தாழ 47கி.மீ 
பதாறலவில் மணிமுத்தாறு அறண 
கட்டப்்பட்டுள்ளது. இவவறணயிலிருநது ஏ்றத்தாழ 
5கி.மீ தூரத்தில் அழகிய வண்ணமயமான பூஙகா 
அறமக்கப்்பட்டுள்ளது. இநத அறணக்கு வறளநது 
ப்ளிநது பசல்லும் மறலப்்பாறத வழியாக 
பசல்லும் ்படகு சவாரி மறறும் நீர்விழச்சிகள் 
இவவறண அரு்க காணப்்படும் சுறறுலா சார்நத 
சி்றப்்பம்சஙகளாகும். 

7.6.10 ்ா்்ாசம் அ்ணெ
திருப்ல்்வலியிலிருநது 49கி.மீ பதாறலவில் 

அறமநதுள்ள ்பா்ப்ாசம் அறண 
‘கறரயார் அறண’ எனறும் அறழக்கப்்படுகி்றது. 
திருப்ல்்வலி மறறும் தூத்துக்குடி மாவட்டஙகளில் 
உள்ள 34861 பெக்்டர் நிலஙகள் இதன மூலம் 
்பாசன வசதிறயப் ப்பறுகின்றன. இநத அறணயில் 
ஏ்றத்தாழ 28 பமகாவாட் நீர் மினசக்தி உற்பத்தி 
பசய்யப்்படுகி்றது.

7.6.11 ்ரம்பிககுளம் ஆழியாறு திட்டம்
இது தமிழ்ாடு மறறும் ்கரளா மாநிலஙகளின 

கூட்டு முயறசியால் உருவாக்கப்்பட்டது. 
்பரம்பிக்குளம் மறறும் ஆழியாறு ்பகுதியில் உள்ள 
ஏழு ஆறுகளின நீரிறனப் ப்பறறு அஙகுள்ள 
ஏழு நீர்த்்தக்கஙகறளயும் ஒன்்றாபடானறு 
இறணக்கும் எதிர்கால ்்ாக்கத்தின விறளவாக 
உருவானத் திட்டமாகும். 
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 7.7  தமிழ்ாட்டின் கனிமை ேளஙகள்
பவர்மிகுறலட், ்மக்னறடட், டுறனட், 

ரூட்றடல், பசம்மணிக்கல், மாலிப்்படினம் மறறும் 
இல்மறனட் ஆகிய வளஙகளில் தமிழ்ாடு 
முனனணி உற்பத்தியாளராக உள்ளது. ்பழுப்பு 
நிலக்கரி 55.3%, பவர்மிகுறலட் 75%, டுறனட் 
59%, பசம்மணிக்கல் 59%, மாலிப்டீனம் 52% 
மறறும் றடட்டானியம் 30% தாதுக்கள் ்ாட்டின 
பமாத்த உற்பத்தியில் தமிழ்ாட்டின ்பஙகளிப்்பாகும்.

மாநிலத்தில் காணப்்படும் முக்கியமான 
தாதுக்கள் பினவருமாறு: ப்ய்்வலி, மிகப்ப்பரிய 
்பழுப்பு நிலக்கரி வளஙகறளக் பகாண்டுள்ளது. 
இராம்ாதபுரம் ்பகுதிகளில் நிலக்கரி ்படிமஙகள் 
காணப்்படுகின்றன. காவிரி வடிநிலப் ்பகுதியில் 
எண்பணய் மறறும் இயறறகவாயு ்படிவுகள் 
காணப்்படுகி்றன. 

்சலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கஞசமறலயிலும் 
திருவண்ணாமறல மாவட்டத்தில் உள்ள 
கல்வராயன மறலயிலும் இரும்புத்தாது ்படிவுகள் 
காணப்்படுகின்றன. ்சலம் அரு்க ்மக்னறசட் 
தாது கிறடக்கின்றது. ்சர்வராயன குனறுகள், 
்காத்தகிரி, உதகமண்டலம், ்பழனிமறல 
மறறும் பகால்லிமறலப் ்பகுதிகளில் ்பாக்றசட் 
தாதுகள் காணப்்படுகின்றன. திருச்சிராப்்பள்ளி, 
திருப்ல்்வலி, தூத்துக்குடி மறறும் விருது்கர் 
மாவட்டஙகளில் ஜிப்சம் கிறடக்கி்றது. 

்பரப்்பலாறு திட்டம் ஒட்டஞசத்திரம் அரு்க 
அறமநதுள்ளது. இதன நீர் பகாள்ளளவுத் தி்றன 167 
மில்லியன கன அடிகளாகும். ்பழனி தாலுகாவில் 
அறமநதுள்ள இவவறண மதுறரயிலிருநது 75 
கி.மீ பதாறலவில் அறமநதுள்ளது.
7.6.12. வமைற்ரப்பு நீர ேளஆதாரஙகள்

தமிழ்ாட்டின பமாத்த ்மற்பரப்பு நீரின அளவு 
ஏ்றத்தாழ 24,864 மில்லியன கனமீட்டராகும். 
மாநிலத்தில் 17 ப்பரிய ஆறறு வடிநிலப்்பகுதிகள், 
81 நீர்த்்தக்கஙகள் மறறும் 41,262 ஏரிகள் 
உள்ளன. ஏறகன்வ ப்பரும்்பகுதி ்மற்பரப்புநீர் 
்பாசனத்திறகாக அதிக அளவில் ்பயன்படுத்தப்்பட்டு 
வருகி்றது. ஏ்றத்தாழ 24 இலட்சம் பெக்்டர் 
விறளநிலம் ்மற்பரப்பு நீர் மூலம் ப்பரிய, ்டுத்தர 
மறறும் சிறிய நீர்ப்்பாசனத் திட்டஙகள் மூலம் ்பாசன 
வசதிறயப் ப்பறுகின்றன.

7.6.13.  தமிழ்ாட்டின் நிலத்தடி நீரேள 
ஆதாரஙகள்

மாநிலத்தில் ்பயன்படுத்திக்பகாள்ளத்தக்க 
நிலத்தடி நீர்வளம் 22,433 மில்லியன கன மீட்டர் 
ஆகும். நீரின தற்்பாறதய ்பயன்பாட்டின அளவு 13,558 
மில்லியன கன மீட்டர் ஆகும். இது மறுவூட்டம் மூலம் 
கிறடக்கும் நீரில் 60 சதவீதமாகும். மீத இருப்பு நீரானது 
ஏ்றத்தாழ 8,875 மில்லியன கன மீட்டராகும் (40%).

7.6.14 நீரேள வமைலாண்மை
நீர்வள ்மலாண்றம என்பது திட்டமிடல், 

பசயல்்படுத்துதல், நீர்வளத்றதப் ப்பருக்குதல், 
விநி்யாகித்தல் மறறும் நீர்வளஙகளின உகநத 
்பயன்பாட்றட நிர்வகிப்்பதறகான ்டவடிக்றகறய 
்மறபகாள்வதாகும். தமிழ்ாட்டில் மக்கள் 
பதாறக அதிகரிப்பு, ப்பாருளாதார வளர்ச்சி மறறும் 
தனி்்பரின நுகர்வு காரணமாக நீரின ்தறவ 
மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்ாட்டின தனி்்பர் 
நீர்நுகர்வின அளவு 900 கன மீட்டர் ஆகும். இது 
்தசிய சராசரியான 2,200 கனமீட்டறர ஒப்பிடும் 
ப்பாழுது குற்றவானதாகும். மாநிலத்தில் உள்ள 
நீர்வளத்தில் 75 சதவீதம் ்வளாண்றமக்காக 
நுகரப்்படுகி்றது. மக்களின நீர்ப் ்பயன்பாடு, 
பதாழில் துற்றக்கான ்தறவகள் மறறும் இதர 
்தறவகளுக்கான ்பயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் அதிகரித்து வருகின்றது. மாநிலமானது  
நீர் ்தறவக்கு ்பருவமறழறயப் ப்பரிதும் 
சார்நதுள்ளது; நீர் வளஙகறளப் புதுப்பித்துக்பகாள்ள 
மறழறய்ய முழுறமயாகச் சார்நதுள்ளது. ்பருவ 
மறழ ப்பாய்ப்்பதால் கடுறமயான நீர் ்பற்றாக்குற்ற 
ஏற்பட்டு, வ்றட்சிக்கு வழி வகுக்கின்றது. என்வ நீர் 
்சமிப்்பது ்மக்கும் வருஙகால சநததியினருக்கும் 
்பயனுள்ளதாக அறமயும்.
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கனனியாகுமரி கடறகறர மணல் ்பரப்புகளில் 
இல்மறனட் மறறும் ரூட்றடல் காணப்்படுகி்றது. 
்காயம்புத்தூர், கடலூர், திண்டுக்கல், காஞசிபுரம், 
கரூர், மதுறர, ் ாகப்்பட்டினம், ் ாமக்கல், ப்பரம்்பலூர், 
இராம்ாதபுரம், ்சலம் மறறும் திருவள்ளூர் 
மாவட்டஙகளில் சுண்ணாம்பு கிறடக்கி்றது. 
்காயம்புத்தூர், தர்மபுரி, கரூர், ்ாமக்கல், நீலகிரி, 
்சலம், திருச்சிராப்்பள்ளி, திருப்ல்்வலி மறறும் 
்வலூர் மாவட்டஙகளில் ் மக்னறசட் கிறடக்கி்றது. 
ப்பல்ட்ஸ்்பார்க், ்படிகக்கல், தாமிரம் மறறும் 
காரீயம் ஆகியறவ மாநிலத்தின சில ்பகுதிகளில் 
காணப்்படுகின்றன.

 7.8  ்தாழிலகஙகள்
மூ ல ப் ப ்ப ா ரு ட் க ற ள 

இயநதிரஙகளின மூலம் 
உற்பத்திப் ப்பாருட்களாக்வா 
அல்லது ்பயன்படுத்தக்கூடிய 
ப ்ப ா ரு ட் க ள ா க ் வ ா 
மாற்றப்்படும் இட்ம  
ப த ா ழி ல க ங க ள ா கு ம் . 
்பருத்தி ப்சவாறல, சர்க்கறர ஆறல, காகித 
ஆறல, ்தால் பதாழிலகம், சிபமண்ட் ஆறல, 
மினசாதனப் ப்பாருட்கள் உற்பத்தி ஆறல, வாகன 
உதிரி்பாகஙகள், தகவல் பதாழில்நுட்்பம் மறறும் 
சுறறுலாத் துற்ற ஆகியன தமிழ்ாட்டின முக்கிய 
பதாழிலஙகள் ஆகும்.

7.8.1 ்ருத்தி ்்சோ்லகள்
்பருத்தி ப்சவாறலகள் தமிழ்ாட்டின 

்பாரம்்பரியமிக்க ்னகு வளர்நத ஒரு 
பதாழிலகமாகும். ்பருத்தி ப்சவாறலகள் 
்காயம்புத்தூர், திருப்பூர், ்சலம், ்பல்லடம், 
கரூர், திண்டுக்கல், விருது்கர், திருப்ல்்வலி, 
தூத்துக்குடி, மதுறர மறறும் ஈ்ராடு ஆகிய 
்பகுதிகளில் பசறிநது காணப்்படுகின்றன. 
தமிழ்ாட்டில் ்பருத்தி ஆறடகள் உற்பத்தி பசய்ய 
ஏ்றத்தாழ 3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் விறசத்தறிகள் 
உள்ளன. இநதியாவின ஜவுளி ஏறறுமதியில் 
தமிழ்ாட்டின ்பஙகளிப்பு 30 சதவீதம் ஆகும். 
தமிழ்ாட்டில் உள்ள ஈ்ராடு றகத்தறி, விறசத்தறி 
மறறும் ஆயத்த ஆறடகளின விற்பறனக்கு 
புகழப்பற்றது. '்காயம்புத்தூர் தமிழ்ாட்டின 
மானபசஸ்டர்' எனறு அறழக்கப்்படுகி்றது. 
்காயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈ்ராடு மாவட்டஙகள் 
ப்சவுத்பதாழில் மூலம் மாநில ப்பாருளாதாரத்திறகு 
முக்கிய ்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கின்றன. என்வ 
இப்்பகுதி 'தமிழ்ாட்டின் ஜவுளி ்ள்ளத்தாககு' 
எனக் குறிப்பிட்டப்்படுகி்றது. கரூர் 'தமிழ்ாட்டின் 
்்சவுத்த்ல்கரம்' என்றறழக்கப்்படுகி்றது.

்ருத்தி ்்சோ்ல
7.8.2 ்ட்டு ்்சவுஆ்லகள்

்ாட்டின ்பட்டு உற்பத்தியில் தமிழ்ாடு 
்ானகாவது இடத்றத வகிக்கி்றது. 'காஞசிபுரம் 
்பட்டு' என்பது அதன தனித்தனறம, தரம் மறறும் 
்பாரம்்பரிய மதிப்பு ஆகியவற்றால் உலகம் 
முழுவதும் அறியப்்படுகி்றது. தமிழ்ாட்டின ஆண்டு 
்பட்டு உற்பத்தி ஏ்றத்தாழ 1,200 பமட்ரிக் டனகள் 
ஆகும். காஞசிபுரம், ஆரணி, கும்்ப்காணம், ்சலம், 
்காயம்புத்தூர், மதுறர மறறும் திருப்ல்்வலி 
ஆகியறவ தமிழ்ாட்டின முக்கிய ்பட்டு ப்சவு 
றமயஙகளாகும். இராம்ாதபுரத்தின சில 
்பகுதிகளில் பசயறறகப் ்பட்டு துணிகள் உற்பத்தி 
பசய்யப்்படுகின்றன.

7.8.3 வதால் ்தனிடும் ்தாழிலகஙகள்
இநதியாவில், ்தால் ்பதனிடும் 

பதாழிலகஙகளில் தமிழ்ாடு 60% உற்பத்திறயயும் 
காலணிகள், ்தால் ஆறடகள், மறறும் ்தால் 
உ்பப்பாருட்கள் உற்பத்தியில் 38% ்பஙகளிப்ற்பயும் 
அளிக்கி்றது. ்வலூர் மறறும் அதறனச் சுறறியுள்ள 
இராணிப்்்பட்றட, ஆம்பூர் மறறும் வாணியம்்பாடி 
்கரஙகளில் நூறறுக்கணக்கான ்தால் ்பதனிடும் 
பதாழிலகஙகள் அறமநதுள்ளன. உற்பத்தி 
பசய்யப்்பட்ட ் தால் மறறும் ் தால் சார்நத ப்பாருட்கள் 
(்தால் ஆறடகள், றகயுற்றகள் மறறும் ்தால் 
காலணிகள்) ஏறறுமதியில் 37% ்பஙகளிப்புடன 
்வலூர் முதனறம மாவட்டமாக விளஙகுகி்றது. 
அறிவியல் மறறும் பதாழில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(CSIR) கீழ மத்திய ் தால் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மறறும் 
ஆய்வகம் (CLRI), பசனறனயில் அறமநதுள்ளது.

7.8.4 காகித ்தாழிலகம்
தமிழ்ாட்டில் ்பல காகித பதாழிலகஙகள் 

அறமநதுள்ளன. கரூர் மாவட்டம் காகிதபுரத்தில் 
தமிழக அரசு நிறுவனமான தமிழ்ாடு பசய்தித்தாள் 
மறறும் காகித நிறுவனம் (TNPL) அறமநதுள்ளன. 
இது பசய்தித்தாள், அச்சுக் காகிதம் மறறும் எழுதப் 
்பயன்படும் காகிதம் ஆகியவறற்ற உற்பத்தி 
பசய்கின்றது. 1979 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்்பட்ட 
இத்பதாழிலகம் ஆண்டுக்கு 2.45 லட்சம் பமட்ரிக் 
டன காகிதம் உற்பத்தி பசய்யும் தி்றன ப்பற்றது. 
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தமிழ்ாடு பசய்தித்தாள் மறறும் காகித நிறுவனம் 
உலகளவில் தி்றன்பறடத்த ஆறலகளில் 
ஒன்றாகும். இவவாறல கரும்புச்சக்றக மறறும் 
மரக்கூழிலிருநது ்பலவறகயான காகிதஙகறள 
சி்றநத தரத்துடன உற்பத்தி பசய்கின்றன.

காஞசிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள புக்காதுறர, 
்பவானிசாகர், ்பள்ளி்பாறளயம், ்பரமத்தி ்வலூர், 
்காயம்புத்தூர், உடுமறலப்்்பட்றட, பதாப்்பம்்பட்டி, 
நிலக்்காட்றட மறறும் ்சரனமா்தவி ஆகியன 
மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற காகித ஆறலகளாகும்.
7.8.5 சி்மைணட் ்தாழிலகம்

சிபமண்ட் பதாழிலகம் ப்பாருளாதார மநத 
நிறலயிலும் உற்பத்தி மறறும் நுகர்வில் பதாடர்நது 
வளர்ச்சி அறடநது வநதுள்ளது. இநதியா 
மிகப்ப்பரிய சிபமண்டு உற்பத்தி பசய்யும் ் ாடுகளில் 
ஒன்றாகவும், 181 மில்லியன டனகள் வருடாநதிர 
உற்பத்தியுடன உலகில் இரண்டாவது இடத்றத 
வகிக்கும் ்ாடாகவும் உள்ளது. தமிழ்ாட்டின 

முக்கிய சிபமண்ட் உற்பத்தியாளர்களில், தமிழ்ாடு 
சிபமண்ட் கழகமும் (TANCEM) ஒன்றாக உள்ளது. 
அரியலூர் மறறும் ஆலஙகுளம் ஆகிய இடஙகளில் 
சிபமண்ட் உற்பத்தி ஆறலகள் இயஙகுகின்றன. 
ஆலஙகுளத்தில் உள்ள கல்்ார் சிபமண்ட் அட்றட 
அலகும், விருத்தாசலத்தில் உள்ள கறகலன குழாய் 
அலகு ஆகியன மாநிலத்தின மற்ற அலகுகளாகும். 
சஙகர் சிபமண்ட், ஜூவாரி சிபமண்ட், அல்ட்ராபடக் 
சிபமண்ட், மதராஸ் சிபமண்ட் மறறும் டால்மியா 
சிபமண்ட் ஆகியன தமிழ்ாட்டின முக்கிய தனியார் 
சிபமண்ட் உற்பத்தி நிறுவனஙகளாகும்.

 7.9   தகேல் ்தாழில்நுட்்ம்
்தசிய பமனப்பாருள் மறறும் ்சறவகள் 

நிறுவன கூட்டறமப்பின்படி (NAASCOM) 
இநதியாவின பமாத்த பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் 
பதன மாநிலஙகள் பதாடர்நது ் மலானப் ்பஙகளிப்ற்ப 
பசய்து வருகின்றன. தமிழ்ாடு மறறும் ஆநதிரப்பிர்தச 
மாநிலஙகள் இறணநது இநதியாவின  பமாத்த 
பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் 59.6%ஐ பசய்கின்றன. 
்ாட்டின பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் கர்்ாடகாவுக்கு 
அடுத்ததாக தமிழ்ாடு இரண்டாவது ப்பரிய ஏறறுமதி 
பசய்யும் மாநிலமாக உள்ளது.
7.9.1 சி்றப்புப் ்்ாருளாதார மைணடலம்

சி்றப்புப் ப்பாருளாதார மண்டலஙகள் சர்வ்தச 
அளவில் மிகச்சி்றநத ்பகுதிகளாகவும் ஏறறுமதிறய 
ஊக்குவிக்கக்கூடிய சூழறலப் ப்பற்றதாகவும் 
உள்ளது. இம்மண்டலம் ்பல உற்பத்திப் ப்பருட்கறள 
அளிப்்பதுடன ்பல்்வறு ்சறவகறளயும் 
அளிக்கி்றது. ்ாஙகு்்ரி, எண்ணூர், ஓசூர் 
மறறும் ப்பரம்்பலூரில் சி்றப்புப் ப்பாருளாதார 
மண்டலஙகள் அறமநதுள்ளன. தகவல் 
பதாழில்நுட்்பம் மறறும் தகவல் பதாழில்நுட்்ப சி்றப்புப் 
ப்பாருளாதார மண்டலஙகளான; றடடல் பூஙகா-2,  
றடடல் பூஙகா-3 மறறும் உயிரி மருநதகம் 
்்பான்றறவ பசனறனயிலும் றடடல் பூஙகா-4 
்காயம்புத்தூரிலும் அறமநதுள்ளன.

புவியியல் குறியீடு (GI Tag)
புவியியல் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 

புவியியல் பிர்தசத்தில் தயாரிக்கப்்படும் 
ப்பாருட்களின மீது ்பயன்படுத்தப்்படும் குறிப்்பாகும். 
இது உற்பத்தி பசய்யும் உரிறமயாளர்களுக்கு 
உரிறமகள் மறறும் ்பாதுகாப்ற்ப வழஙகுகி்றது.
சில முககியப் புவியியல் குறியீடுகள்:
இடம் உற்த்திப் ்்ாருள்கள்
ஆரணி ்பட்டு
காஞசிபுரம் ்பட்டு

்காயம்புத்தூர் மாவு அறரக்கும் இயநதிரம், 
்காரா ்பட்டு ்சறல

தஞசாவூர்
ஓவியஙகள், கறல்யம் 
மிக்க தட்டுகள், தறலயாட்டி 
ப்பாம்றமகள், வீறண

்ாகர்்காவில் ்காயில் ்றககள்
ஈ்ராடு மஞசள்
்சலம் பவண்்பட்டு ( ்சலம் ்பட்டு )
்பவானி ்்பார்றவகள்
மதுறர சுஙகடி ்சறல
சுவாமிமறல பவண்கலச் சிறலகள்
்ாச்சியார்்காவில் குத்துவிளக்கு
்பத்தமறட ்பாய்
நீலகிரி ்பாரம்்பரிய பூத்றதயல்
மகா்பலிபுரம் சிற்பஙகள்
சிறுமறல மறல வாறழ
ஏத்்தாபமாழி ்தஙகாய்

தகேல் வ்்ை
சி்றப்புப் ப்பாருளாதார மண்டலம் (SEZ) என்பது 

மற்ற ்பகுதிகளிலிருநது ்வறு்பட்ட வாணி்ப சட்ட 
திட்டஙகறள உள்ளடக்கிய ஒரு ்பகுதியாகும். 
இம்மண்டலஙகள் ்ாட்டின ்பல்்வறு ்பகுதிகளில் 
அறமநதுள்ளன. வணிக சமநிறலறய 
அதிகரித்தல், ்வறல, முதலீட்றட அதிகரித்தல், 
புதிய ்வறலவாய்ப்ற்ப உருவாக்குதல் மறறும் 
சி்றநத நிர்வாகம் ஆகியன இம்மண்டலத்தின 
முக்கிய ்்ாக்கஙகளாகும்.

10th_Geography_Unit_7_TM.indd   128 26-08-2019   17:14:58
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



தமிழ்ாடு - மைானுடப் புவியியல்129

7.9.4  இரசாயன மைறறும் ோரப்புப் ்்ாருள் 
்தாழிலகம்

இரசாயன பதாழிலகம், ப்பாருளாதாரம் மறறும் 
பதாழிறதுற்றயில் ்வகமாக வளர்நது வரும் 
ஒன்றாகும். இது மாநிலத்தின பமாத்த உள்்ாட்டு 
உற்பத்தியில் 13 சதவீதமும், ்ாட்டின பமாத்த 
ஏறறுமதியில் 8 சதவீதமும் ்பஙகளிப்பு பசய்கின்றன.

7.9.5 ்கத்தறி மைறறும் வி்சத்தறி
றகத்தறித் துற்றயானது மாநிலத்தில் 

மிகப்ப்பரிய குடிறசத் பதாழிலாகும். இது கிராமப்பு்ற 
மக்களுக்கு வாழவாதாரத்றதயும் ஏறறுமதி 
வருவாறயயும் அளிக்கின்றன. றகத்தறித் 
துற்ற மறறும் அதனுடன பதாடர்புறடய 
ப்பாருளாதார ்டவடிக்றககளில் 4.29 இலட்சம் 
ப்சவாளர் குடும்்பஙகள் மறறும் 11.64 இலட்சம் 
ப்சவாளர்களுக்கு ்ல்ல வருவாயுள்ள 
்வறலவாய்ப்பிறனயும் அளிக்கின்றது. ப்சவாளர் 
சஙகஙகள், ’்பள்ளிக் குழநறதகளுக்கு விறலயில்லா 
சீருறடயும், விறலயில்லா ்வட்டி மறறும் ்சறல’ 
திட்டத்திறகு ் தறவயான துணிகறளயும் உற்பத்தி 
பசய்கின்றன.

7.9.6 சரகக்ரத் ்தாழிலகம்
தமிழ்ாட்டில் சர்க்கறரத் பதாழிலகம் ஒரு 

்வளாண்சார்நத பதாழிலகமாகும். கிராமப்பு்ற 
்பகுதிகள் மாநிலத்தின ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியப் ்பஙகிறன வகிக்கி்றது. சர்க்கறரத் 
பதாழிலகஙகள் ்பல ஆயிரம் மக்களுக்கு ்்ரடி 
்வறலவாய்ப்ற்பயும், கரும்பு ்பயிர்சாகு்படி, 
அறுவறட, ் ்பாக்குவரத்து மறறும் இதரப் ்பணிகளில் 
ஈடு்பட்டுள்ள விவசாயிகள் மறறும் ்வளாண் 
பதாழிலாளர்கள் ்்பான்ற ்பல இலட்சம் மக்களுக்கு 
மற்றமுக ்வறல வாய்ப்ற்பயும் வழஙகுகின்றன. 
தமிழ்ாட்டில் பமாத்தம் 34 சர்க்கறர ஆறலகள் 
உள்ளன. இவறறில் 16 கூட்டு்றவுத் துற்றயாலும் 18 
தனியார் துற்றயாலும் நிர்வகிக்கப்்படுகின்றன.
7.9.7 சுறறுலாத்து்்ற

சுறறுலாத்துற்ற ஒரு பதாழிலகமாகக் 
கருதப்்படுகி்றது. ஏபனனில் இதில் ஏராளமான 
மக்களுக்கு ்வறலவாய்ப்ற்ப உருவாக்குவதில் 
முக்கியப்்பஙகு வகிக்கின்றன. சமீ்ப காலஙகளில் 
உள்்ாட்டு மறறும் பவளி்ாட்டு சுறறுலாப் 
்பயணிகளுக்கு முனனணித் தலஙகளில் 
ஒன்றாக தமிழகம் உருவாகிக் பகாண்டிருக்கி்றது. 
தமிழகத்தில் சுறறுலாத்துற்ற, தமிழ்ாடு 
சுறறுலா ்மம்்பாட்டுக் கழகத்தால் (TTDC) 
ஊக்குவிக்கப்்படுகி்றது. இநதிய மாநிலஙகளில் 
தமிழ்ாடு ரூ்பாய் 25 ் காடி (2013) வருவாறய ஈட்டி, 

தமிழ்ாட்டில் உள்ள முககிய தகேல் 
்தாழில்நுட்் பூஙகாககள்

றடடல் பூஙகா, அபசண்டாஸ், தகவல் 
பதாழில்நுட்்பம் மறறும் தகவல் பதாழில்நுட்்பம் சார்நத 
்சறவகளுக்கான ம்கநதிரா உலக ்கரம், சி்றப்பு 
ப்பாருளாதார மண்டலம்-றடடல் பூஙகா II மறறும் 
றடடல் பூஙகா III, ் காயம்புத்தூர் சி்றப்பு ப்பாருளாதார 
மண்டலம்-றடடல் பூஙகா ஆகியனவாகும்.

7.9.2 ்்ாறியியல் உற்த்தி ்தாழிலகஙகள்
உற்பத்தித் பதாழில் என்பது மாநிலப் 

ப்பாருளாதாரத்தின துடிப்்பான துற்றகளில் ஒன்றாகும். 
இது ப்பாறியியல் உற்பத்தி பதாழில்துற்றயில் ஒரு 
குறிப்பிடத்தக்க ்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கி்றது. வாகனஙகள் 
மறறும் இதர்பாகஙகள் உற்பத்தி, வாகன உற்பத்தி, மூல 
உ்லாகம் மறறும் உ்லாகக் கலறவத் பதாழில்கள், 
உ்லாகப் ப்பாருட்கள் மறறும் ்பழுது்பார்க்கும் கருவிகள் 
ஆகியவறற்ற உற்பத்தி பசய்கின்றன. பதாழில்துற்ற 
உற்பத்தியில் தமிழ்ாட்டின ்பஙகு ் ாட்டின உற்பத்தியில் 
ஏ்றத்தாழ 11 முதல் 12% வறரயிலும், பமனப்பாருறள 
தவிர்த்து ்ாட்டின ஏறறுமதியில் 15% ்பஙகளிப்பு 
பசய்கின்றன. இநதியாவின பமனப்பாருள் ஏறறுமதியில் 
தமிழ்ாட்டின ்பஙகளிப்பு 17% சதவீதமாகும். 
7.9.3 ோகனத் ்தாழிலகஙகள்

வாகன உற்பத்தி மறறும் கனரக வாகன உற்பத்தியில் 
தமிழ்ாட்டின ்பஙகு குறிப்பிடத்தக்க அளவிலுள்ளது. 
வாகனத் பதாழிலகம் மாநிலப் ப்பாருளாதாரத்தில் ஒரு 
முக்கியப் ்பஙகிறன வகிக்கின்றது. மாநிலம் பமாத்த 
உள்்ாட்டு உற்பத்தியில் 8 சதவீத ்பஙகளிப்பிறன 
அளிப்்பதுடன 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் மக்களுக்கு ்்ரடி 
்வறல வாய்ப்பிறனயும் வழஙகுகி்றது. 

இநதியாவில் உற்பத்தி பசய்யப்்படும் 
வாகனத் பதாழில்களில் 21% ்பயணிகள் மகிழுநது, 
33% வணிக வாகனஙகள் மறறும் 35% 
வாகன உதிரி்பாகஙகள் ஆகியன தமிழ்ாட்டின 
அதிகமான ்பஙகளிப்்பாகும். ்்பார்டு, ெூண்டாய், 
எச் எம் மிட்சுபிவி, அ்சாக் றலலாண்ட் மறறும் 
்வளாண் கருவிகள் நிறுவனம் (TAFE) (இழுறவ 
இயநதிரம்) (Tractor), ஆகியவறறின உற்பத்திக் தளஙகள் 
தமிழ்ாட்டில் அறமநதுள்ளன.

ோகன ்தாழிலகம்
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முதனறம மாநிலமாக திகழகின்றது. இத்பதாழிலின 
ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 16% ஆகும். ஆண்டிறகு 
ஏ்றத்தாழ 28 இலட்சம் பவளி்ாட்டு சுறறுலாப் 
்பயணிகள் மறறும் 11 ்காடி உள்்ாட்டு சுறறுலாப் 
்பயணிகளும் தமிழகத்திறகு வருறக தநதுள்ளனர். 
்பழஙகால நிறனவுச் சினனஙகள், புனிதத்தலஙகள், 
மறலவாழிடஙகள், ்பலவறகயான இயறறக 
நிலத்்தாற்றஙகள், நீண்ட கடறகறர, கலாச்சாரம் 
மறறும் ்பாரம்்பரியம் ஆகியவறறுடன தமிழ்ாடு 
சுறறுலாப் ்பயணிகளுக்கு மிகச் சி்றநத மாநிலமாக 
உள்ளது.
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தமிழ்ாட்டின் முககிய ்தாழிலகஙகள்

 7.10   மைககள் ்தா்க
ஒரு ்ாட்டின 

வறரயறுக்கப்்பட்ட ்பகுதியில் 
வாழும் மக்களின 
எண்ணிக்றக்ய மக்கள் 
பதாறக எனப்்படுகி்றது. 
மக்கள்பதாறகப் ்பண்புகள் 
்பறறிய புள்ளிவிவர ஆய்வுகள் 
‘மக்கட்பதாறகயியல்’ என அறழக்கப்்படுகின்றது. 
மக்கட்புவியியலாளர்கள் மக்கள்பதாறக 
்பறறிய ஆழமான மறறும் விரிவான ஆய்றவ 
்மறபகாள்கின்றனர். மக்கள் பதாறகயின அதிகரிப்பு 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சிறயப் ்பாதிக்கும் காரணியாக 
இருக்கலாம். என்வ அதிக மக்கள் பதாறக என்பது 
்மது ்ாட்டின வளர்ச்சிக்கு எதிரான முக்கியப் 
பிரச்சிறனகளில் ஒன்றாகக் கருதப்்படுகி்றது.

7.10.1 தமிழ்ாட்டின் மைககள் ்தா்க ேளரச்சி
2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாறக 

கணக்பகடுப்பின்படி தமிழ்ாட்டின பமாத்த மக்கள் 
பதாறக 7,21,47,030 அல்லது 7.21 ்காடி ஆகும். 
2001 ஆம் ஆண்டு 6.24 ்காடியாக இருநத 
மக்கள் பதாறக 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 
்காடி மக்கள் பதாறக அதிகரித்துள்ளது. 2011 ஆம் 
ஆண்டில் மாநிலத்தில் ஆண், ப்பண் மக்கள் பதாறக 
முற்ற்ய 3,61,37,975 மறறும் 3,60,09,055 ஆகும். 
இதில் 2001ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி 
3,14,00,909 மறறும் 3,10,04,770 ஆகும். இது 
மாநிலத்தின மக்கள் பதாறகயில் ஆணும் 
ப்பண்ணும் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருப்்பறதக் 
காட்டுகி்றது. 2001 - 2011, 10 ஆண்டு காலத்தில் 
மக்கள் பதாறக வளர்ச்சி 15.6% ஆக இருநதது. 
ஆனால் இதறகு முநறதய ்பத்தாண்டுகளில் இது 
11.19 சதவீதமாக இருநதது. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் 
பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி இநதியாவின பமாத்த 
மக்கள்பதாறகயில் தமிழ்ாட்டின மக்கள் பதாறக 
5.96% ஆகும். 2001இல் இது 6.07 சதவீதம் ஆகும்.
7.10.2 மைககள்்தா்க ்ரேல்

பமாத்த மக்கள்பதாறகயின அடிப்்பறடயில் 
தமிழ்ாடு பினவரும் ்பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்்பட்டுள்ளது.
7.10.3  அதிக மைககள் ்தா்க்யக ்காணட 

்குதிகள்
2011, மக்கள்பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 

மாவட்ட அளவில் 4.219 மில்லியன மக்கள் 
பதாறகறயக் பகாண்ட பசனறனயானது அதிக 
அளவு ்கர்ப்பு்ற மக்கள் பதாறகறயக் பகாண்டு 
முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

்சயல்்ாடு
உஙகள் ்கரப்்பகுதியில் உள்ள ஏ்தனும் 
ஒரு உற்பத்தி பதாழிறசாறலக்குச் பசனறு 
்பார்றவயிடத் திட்டமிடுக. அஙகு மூலப் 
ப்பாருட்கள் எவவாறு முடிவுற்ற ப்பாருட்களாக 
மாற்றப்்படுகின்றன என்பறத அறிநது 
பகாள்ளவும். ்மலும் இது பதாடர்்பாக ்பல்்வறு 
வி்பரஙகறள அத்பதாழிறசாறலயின ்மலாளர் 
மறறும் பதாழிலாளர்களுடன கலநதுறரயாடித் 
பதரிநது பகாள்ளவும்.
உஙகள் சமூக அறிவியல் ஆசிரியருடன ்பல்்வறு 
வறகயான இயறறகயறமப்புறடய இடஙகள், 
புனிதத்தலஙகள், மறலகள், மறலவாழிடஙகள் 
்்பான்ற இடஙகளுக்குச் பசனறு ்பார்றவயிட்டு 
அறதப் ்பறறிய ஒரு அறிக்றகயிறனத் தயார் 
பசய்யவும்.
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7.10.7 மைதஙகள்
இநது, கிறித்தவம் மறறும் இஸ்லாம் ்மது 

மாநிலத்தின முக்கிய மதஙகளாகும். ்மது 
மாநிலத்தின பமாத்த மக்கள் பதாறகயில் இநதுக்கள் 
அதிகமாகவும் (87.58%) அதறனத் பதாடர்நது 
கிறித்தவர்கள் (6.12%), இஸ்லாமியர்கள் (5.86%), 
சமணர்கள் (0.12%), சீக்கிய மதத்தினர் (0.02%) 
மறறும் புத்த மதத்தினரும் (0.02%) உள்ளனர். 
பி்ற மதஙகறளச் சார்நதவர்களும் (0.01 %) 
குறிப்பிடவியலா மதத்றதச் ்சர்நதவர்களும்  
(0.26%) உள்ளனர்.

7.10.8  ் கரப்பு்ற மைறறும் கிராமைப்பு்ற மைககள் 
்தா்க

2011 மக்கள் பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 
தமிழ்ாட்டில் ்கர்ப்பு்ற மக்கள் பதாறக 34,917,440 
ஆகும். இது மாநிலத்தின பமாத்த மக்கள் பதாறகயில் 
48.40 சதவீதம் ஆகும். கிராமப்பு்ற மக்கள் பதாறக 
37,229,590 ஆகும். இது மாநில மக்கள்பதாறகயில் 
51.60 சதவீதம் ஆகும்.
7.10.9 ்ாலின விகிதம்

்பாலின விகிதம் என்பது 1,000 
ஆண்களுக்கு இறணயாக உள்ள ப்பண்களின 
எண்ணிக்றகறயக் குறிக்கி்றது. மாநிலத்தின 
்பாலின விகிதம் 2001இல் 987 ஆக இருநதது. 
இது 2011இல் 996 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
இநதியாவின ்பாலின விகிதம் 2001இல் 933 
ஆகவும், 2011 இல் 940 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது. 
இது்வ மாநிலப் ்பாலின விகிதமானது ்ம் 
்ாட்டின ்பாலின விகிதத்றதவிட சாதகமாக 
உள்ளது. 2011 மக்கள்பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 
32 மாவட்டஙகளில் 15 மாவட்டஙகள் ்பாலின 
விகிதம் ஆயிரத்திறகும் அதிகமாக உள்ளது. 2001 
மக்கள் பதாறக கணக்பகடுப்பின்்பாதும் இ்த 
நிறல காணப்்பட்டது. சிவகஙறக மாவட்டத்தின 
்பாலின விகிதம் சரியாக 1,000 ஆக உள்ளது. 12 
மாவட்டஙகளில் 980 முதல் 1,000 வறரயிலான 
குற்றவான ்பாலின விகிதத்றதக் பகாண்டுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது. ்பாலின விகிதம் அதிகம் 
பகாண்ட மாவட்டஙகளாக நீலகிரியும் (1,041) 
அறதத் பதாடர்நது தஞசாவூர் மாவட்டமும் (1,031) 
காணப்்படுகின்றன. குற்றவான ்பாலின விகிதம் 
பகாண்ட மாவட்டஙகளாகத் தர்மபுரியும் (946) 
அதறனத் பதாடர்நது ்சலமும் (954) உள்ளன.

7.10.10 கல்வியறிவு விகிதம்
2011 மக்கள்பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 

தமிழகத்தின கல்வியறிவு விகிதம் 80.09% ஆகும். 
இது 2001இல் 73.45 சதவீதமாக இருநதது. 

்காறவ, பசனறன, திருவள்ளூர், காஞசிபுரம், 
விழுப்புரம், தர்மபுரி, ்சலம், மதுறர மறறும் 
திருப்ல்்வலி ஆகியறவ தமிழ்ாட்டில் அதிக 
மக்கள் பதாறகறயக் பகாண்ட மாவட்டஙகளாகும். 
இம்மாவட்டஙகளில் அதிக அளவிலான மக்கள் 
பதாறக இருப்்பதறகுக் காரணம் விவசாயம் மறறும் 
பதாழில்துற்ற ்மம்்பாடு ஆகும்.
7.10.4  மிதமைான மைககள் ் தா்க்யக ் காணட 

்குதிகள்
திருவண்ணாமறல, கடலூர், திருச்சி 

மறறும் தஞசாவூர் ஆகிய மாவட்டஙகள் 30 - 35 
இலட்சம் மக்கள்பதாறகறயப் ப்பறறுள்ளன. 
்வலூர், திண்டுக்கல், விருது்கர் மறறும் 
தூத்துக்குடி மாவட்டஙகள் ஒவபவானறும் 15 - 20 
இலட்சம் மக்கள்பதாறகறயக் பகாண்டுள்ளன. 
விவசாயம் சிறியஅளவிலான பதாழில்கள் தவிர 
கட்லாரப் ்பகுதிகளில் மீனபிடித்தல் ஆகியறவ 
இம்மாவட்டஙகளின முக்கியத் பதாழில்களாகும்.
7.10.5  கு்்றோன மைககள் ்தா்க்யக 

்காணட ்குதிகள்
கட்லார மாவட்டஙகளான ்ாகப்்பட்டினம், 

திருவாரூர், புதுக்்காட்றட, இராம்ாதபுரம் 
மறறும் சிவகஙறக ஆகியறவ 15 இலட்சத்திறகும் 
குற்றவான மக்கள் பதாறகறயப் ப்பறறுள்ளன. 
நீலகிரி மாவட்டம் 10 இலட்சத்திறகும் குற்றவான 
(7,64,826) மக்கள்பதாறகறயக் பகாண்டுள்ளது. 
இது 2011 மக்கள் பதாறகக் கணக்கின்படி 
மிகக்குற்றநத மக்கள்பதாறகறயக் பகாண்ட 
மாவட்டமாகும்.
7 .10.6 மைககளடரத்தி

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாறக 
கணக்பகடுப்பின்படி தமிழ்ாட்டின மக்களடர்த்தி 
சதுர கி்லா மீட்டருக்கு 555 ஆகும். இது்வ 
2001இல் சதுர கி்லா மீட்டருக்கு 480 ஆகவும் 
இருநதது. இநதியாவின மக்களடர்த்தியில் ்மது 
மாநிலம் 12வது இடத்தில் உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
மக்கள்பதாறகக் கணக்பகடுப்பின்படி ்தசிய சராசரி 
மக்களடர்த்தி 382 ஆகும். பசனறன ஒரு சதுர 
கி்லா மீட்டருக்கு 26,903 மக்களடர்த்தி பகாண்ட 
மாவட்டமாகும். இறதயடுத்து கனனியாகுமரி (1,106), 
திருவள்ளூர் (1,049), காஞசிபுரம் (927), மதுறர (823), 
்காயம்புத்தூர் (748), கடலூர் (702), தஞசாவூர் (691), 
்ாகப்்பட்டினம் (668), ்சலம் (663), ்வலூர் (646) 
மறறும் திருச்சிராப்்பள்ளி (602) ஆகிய மாவட்டஙகள் 
அதிக மக்களடர்த்தி பகாண்ட மாவட்டஙகளாகும். 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் குற்றநத அளவு மக்களடர்த்தி 
(288ச.கி.மீ) ்பதிவாகியுள்ளது. மற்ற மாவட்டஙகள் 
மிதமான மக்களடர்த்திறயக் பகாண்டுள்ளது.
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தற்்பாறதய ஆண்களின கல்வியறிவு விகிதம் 
86.77 சதவீதமாகவும், ப்பண்களின கல்வியறிவு 
73.44% ஆகவும் உள்ளது. 2001 நிலவரப்்படி 
ஆண்களின கல்வியறிவு 82.42% ஆகவும், 
ப்பண்களின கல்வியறிவு விகிதம் 64.43% 
ஆகவும் இருநதது. தர்மபுரி  தவிர மற்ற அறனத்து 
மாவட்டஙகளிலுள்ள  ஆண்களில் ்ானகில் 
மூனறு ்பகுதியினர் கல்வியறிவு ப்பற்றவர்களாக 
உள்ளனர். அ்த்்பால் 8 மாவட்டஙகறளத் 
தவிர மற்ற மாவட்டஙகளில் மூனறில் இரண்டு 
்பஙகு ப்பண்கள் கல்வியறிவு ப்பற்றவர்களாக 
உள்ளனர். அநத மாவட்டஙகள் தர்மபுரி  (60.03%), 
கிருஷணகிரி (64.86%), திருவண்ணாமறல 
(65.71%), விழுப்புரம் (63.51%), ்சலம் (65.43%), 
ஈ்ராடு (65.07%) ப்பரம்்பலூர் (66.11%) மறறும் 
அரியலூர் (62.2%) ஆகும்.

2011 மக்கள்பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 
இநதியாவின கல்வியறிவு விகிதம் 74.04% 
ஆகும். இதில் ஆண்களின கல்வியறிவு விகிதம் 
82.14% ஆகவும் ப்பண்களின கல்வியறிவு விகிதம் 
65.46% ஆகவும் உள்ளது. 2001 இல் இநதியாவில் 
கல்வியறிவு விகிதம் 64.8% இருநதது. இதில் 
ஆண் ப்பண் முற்ற்ய 75.3% மறறும் 53.7% 
ஆக இருநதது. கனனியாகுமரி மாவட்டம் அதிக 
அளவில் கல்வியறிவு விகிதம் (91.75%) பகாண்ட 
மாவட்டமாகவும், தர்மபுரி  மாவட்டம் மிகக் குற்றநத 
கல்வியறிவு (68.54%) பகாண்ட மாவட்டமாகவும் 
உள்ளது. ்மலும் அதிக கல்வியறிவு பகாண்ட 
மாவட்டஙகளாக பசனறன (90.18%), தூத்துக்குடி 
(86.16%), நீலகிரி (85.20%) மறறும் காஞசிபுரம் 
(84.49%) மாவட்டஙகள் உள்ளன.

 7.11   வ்ாககுேரத்து மைறறும் தகேல் 
்தாடரபு

7.11.1 சா்லகளின் ே்ககள்
மாநிலத்தின பமாத்த 

சாறலகளின நீளம் 1,67,000 
கி்லாமீட்டர் ஆகும். இதில் 
60,628 கி்லாமீட்டர் 
மாநில ப்டுஞசாறல துற்ற 
மூலம் ்பராமரிக்கப்்படுகி்றது. 
ப்பாதுத்துற்ற மறறும் 
தனியார்துற்ற கூட்டணி இயக்கத் திட்டத்தின 
கீழ (PPP) பமாத்த சாறலத் திட்டஙகளில் 20% 
்பஙகளிப்புடன இநதியாவில் இரண்டாவது 
இடத்தில் உள்ளது.

சா்லகளின் ே்ககள் நீளம் (கி.மீ)
்தசிய ப்டுஞசாறலகள் 4,994
மாநில ப்டுஞசாறலகள் 57,291
மா்கராட்சி மறறும் ்கராட்சி 
சாறலகள் 23,350

ஊராட்சி ஒனறிய சாறலகள் 1,47,543
கிராம ்பஞசாயத்து சாறலகள் 21,049
மற்றறவ (வனச் சாறலகள்) 3,348
வணிகரீதியிலான சாறலகள் 1,213
வணிகரீதியற்ற சாறலகள் 20.34 லட்சம்
(ஆதாரம் - 2017 தமிழ்ாடு புள்ளியியல் றக்யடு)

7 11 2 இரயில்வே வ்ாககுேரத்து
பதறகு இரயில்்வயின தறலறமயகம் 

பசனறனயில் அறமநதுள்ளது. தற்்பாது பதறகு 
இரயில்்வயின வறலப்பினனல் இநதியாவின 
பதன தீ்பகற்பப் ்பகுதிகளான தமிழ்ாடு, ்கரளா, 
புதுச்்சரி, கர்்ாடகா மறறும் ஆநதிரப் பிர்தசத்தின 
சில ்பகுதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்்பட்டுள்ளது. 
தமிழ்ாட்டின பமாத்த இருப்புப் ்பாறதயின நீளம் 
6,693 கி்லா மீட்டர் ஆகும். இம்மண்டலத்தில் 
690 இரயில் நிறலயஙகள் உள்ளன. இநத 
இரயில்்வ வறலப்பினனல் அறமப்பு இநதியாவின 
முக்கிய ்கரஙகறள இறணக்கி்றது. பசனறன, 
்காயம்புத்தூர், ஈ்ராடு, மதுறர, ்சலம், திருச்சி 
மறறும் திருப்ல்்வலி ஆகியறவ இம்மாநிலத்தில் 
உள்ள முக்கிய இரயில் சநதிப்புகள் ஆகும். 
பசனறனயில் பு்ற்கர் இரயில் ்்பாக்குவரத்து 
மறறும் ்ப்றக்கும் பதாடருநதுத் திட்டம் ஆகியறவ 
்னகு வளர்ச்சியறடநதுள்ளன. தறப்பாழுது 
பமட்்ரா இரயில்்வ அறமப்பு, ்ம 2017 முதல் 
்பாதாள இரயில் இயக்கத்துடன இப்்்பாக்குவரத்றத 
விரிவாக்கம் பசய்து வருகி்றது.
7.11.3 ோன்ேழி வ்ாககுேரத்து

தமிழ்ாட்டில் 4 முக்கிய சர்வ்தச விமான 
நிறலயஙகள் உள்ளன. பசனறன சர்வ்தச 
விமானநிறலயமானது  மும்ற்ப மறறும் புது 
படல்லிக்கு அடுத்ததாக இநதியாவின மூன்றாவது 
ப்பரிய விமான நிறலயமாக உள்ளது. 
்காயம்புத்தூர், மதுறர மறறும் திருச்சிராப்்பள்ளி 
ஆகியன ் ாட்டில் பி்ற சர்வ்தச விமானநிறலயஙகள் 
ஆகும். தூத்துக்குடி மறறும் ்சலம் ஆகியறவ 
உள்்ாட்டு விமானநிறலயஙகள் ஆகும். இறவ 
்ாட்டின ்பல ்பகுதிகறள இறணக்கின்றன. 
பதாழில்துற்றயின அதீத வளர்ச்சியானது, ்பயணிகள் 
்்பாக்குவரத்து மறறும் சரக்குப் ்்பாக்குவரத்துகறள 
அதிகரித்துள்ளது. இது ஆண்டிறகு 18 சதவீதத்திறகும் 
அதிகமான விமான ்்பாக்குவரத்து வளர்ச்சிறய 
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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தமிழ ்ாடு - வ்ாககுேரத்து
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மைணடலம் / மைாேட்டஙகள் த்ல்மையகம்

பசனறன பசனறன
்மறகு மண்டலம் ்காயம்புத்தூர்
மத்திய மண்டலம் திருச்சிராப்்பள்ளி 
பதறகு மண்டலம் மதுறர

 7.13   ேணிகம்
ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி ஆகியறவ 

வணிகத்தின இரு கூறுகளாகும். ஏறறுமதி 
என்பது ப்பாருட்கள் மறறும் ்சறவகறள 
பவளி்ாட்டுப் ்பணத்திறகு விற்பதாகும் 
இநதியாவின ஏறறுமதியில் தமிழகத்தின 
்பஙகளிப்பு 12.2 சதவீதம் ஆகும். இ்றக்குமதி என்பது 
்பண்டஙகள் மறறும் ்சறவகறள பவளி்ாட்டு 
உற்பத்தியாளர்களிடமிருநது வாஙகுவதாகும். 
தமிழ்ாடு ்பல ப்பாருட்கறள பவளியில் இருநது 
இ்றக்குமதி பசய்கி்றது. ஏறறுமதி மறறும் இ்றக்குமதி 
மதிப்பிறகு இறட்யயான ்வறு்பாடு 'வர்த்தக 
சமநிறல' என அறழக்கப்்படுகி்றது.

தமிழ்ாட்டின் முககிய ஏறறுமைதிகள்
்வளாண் 
ப்பாருட்கள்

புறகயிறல, தானியஙகள், 
்பருத்தி, கரும்பு, ப்ல், 
நிலக்கடறல வாசறனப் 
ப்பாருட்கள் மறறும் 
காய்கறிகள்

்தால் 
ப்பாருட்கள்

சிறு்தால் ற்பகள், 
்பணப்ற்பகள், றகப்ற்பகள், 
இடுப்பு கச்றச, காலணிகள் 
மறறும் றகயுற்றகள்

இரத்தின 
கறகள் மறறும் 
்றககள்

விறல மதிப்பு மிக்க கறகள், 
முத்துக்கள், தஙக ்றககள், 
கறல மறறும் அலஙகாரம் 
ப்பாருட்கள்,

இரசாயன மறறும் 
இரசாயனம் 
சார்நத 
ப்பாருட்கள்

காகிதம், இரசாயனஙகள், 
இரப்்பர் மறறும் கண்ணாடி

 7.14  தமிழ்ாட்டின் இ்றககுமைதிகள்
இயநதிரக் கருவிகளான ்்பாக்குவரத்து 

சாதனஙகள், இயநதிர உ்பகரணஙகள், 
மினசாதனமல்லா இயநதிரஙகள், மினசாதன 
ப்பாருட்கள், மருநதுப் ப்பாருட்கள், ப்பட்்ராலியம், 
உரஙகள் மறறும் பசய்தித்தாள் ஆகியறவ முக்கிய 
இ்றக்குமதிகளாகும். ்ாட்டின வணிகத்தில் 

தமிழ்ாட்டின மிக நீளமான 
்தசிய ப்டுஞசாறல எண் 
44–ஐ உறடயதாகும். இது 
ஓசூரிலிருநது தர்மபுரி , ்சலம், 
கரூர், திண்டுக்கல், மதுறர, 

திருப்ல்்வலி வழியாக கனனியாகுமரி வறர 
627.2 கி்லாமீட்டர் தூரம் பசல்கி்றது. தமிழ்ாட்டின 
மிகக் குற்றவான நீளஙபகாண்ட ்தசிய 
ப்டுஞசாறல எண்-785-ஐக் பகாண்டதாகும். 
இது மதுறரயிலிருநது ்த்தம் வறர பசல்கி்றது. 
இதன நீளம் 38 கி்லா மீட்டர் ஆகும்.

7.11.4 நீரேழி வ்ாககுேரத்து
பசனறன, எண்ணூர் மறறும் தூத்துக்குடி 

ஆகியறவ தமிழ்ாட்டின மூனறு முக்கிய 
துற்றமுகஙகளாகும். ்ாகப்்பட்டினத்தில் 
இறடநிறல துற்றமுகமும் பி்ற ்பகுதிகளில் 15 
சிறிய துற்றமுகஙகளும் இம்மாநிலத்தில் உள்ளன. 
துற்றமுகஙகள் ஏ்றத்தாழ 73 மில்லியன பமட்ரிக் 
டன சரக்குகறள ஆண்டு்தாறும் றகயாளுகி்றது. 
(இநதியாவில் 24 சதவீத ்பஙகு) தமிழ்ாட்டில் உள்ள 
அறனத்து சிறு துற்றமுகஙகளும் தமிழ்ாட்டின 
கடல்சார் வாரியத்தால் நிர்வகிக்கப்்படுகி்றது. 
பசனறன துற்றமுகம் பசயறறகத் துற்ற 
முகமாகும். இது சரக்குப் ப்பட்டகஙகறளக் றகயாளும் 
்ாட்டின துற்றமுகஙகளில்  இரண்டாவது 
ப்பரிய துற்றமுகமாகும். தறப்பாழுது 4 இலட்சம் 
வாகனஙகறளக் றகயாளும் தி்றன பகாண்ட 
பிரத்தி்யக முறனயம் ்மம்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது. 
இறடநிறல துற்றமுகமான எண்ணூர் சமீ்பத்தில் 
ப்பரிய துற்றமுகமாக ் மம்்படுத்தப்்பட்டு தமிழகத்தில் 
அதிக நிலக்கரி மறறும் தாதுக்கறளக் றகயாளும் 
துற்றமுகமாக உள்ளது .

 7.12   தகேல் ்தாடரபு
தகவல் பதாடர்பு என்பது இலத்தீன 

வார்த்றதயான 'கம்யூனி்கர்' என்பதிலிருநது 
ப்ப்றப்்பட்டது. இது '்பகிர்தல்' எனப் ப்பாருள்்படும். 
தகவல்கள், எண்ணஙகள் மறறும் 
எண்ணஙகளின ்பரிமாற்றத்றத தகவல் பதாடர்பு 
எனகி்்றாம்.

தகவல் பதாடர்புகள் இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்்படுகின்றன. அறவ: 

1. தனிமனித தகவல் பதாடர்பு
2. ப்பாதுத்தகவல் பதாடர்பு

தமிழ்ாட்டின் அஞசலக மைாேட்டஙகள் மைறறும் 
த்ல்மையகம்
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உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. 2012 பசப்டம்்பர் 
5 அனறு ஒரு தனியார் ்பட்டாசு பதாழிலகத்தில் 
ஏற்பட்ட பவடிவி்பத்தினால் 40 பதாழிலாளர்கள் 
உயிரிழநத்தாடு 70க்கும் ் மற்பட்ட பதாழிலாளர்கள் 
காயமறடநதனர். 2016ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் 
்ாள் ்காயம்புத்தூரில் டயர் உருக்கும் ஆறலயில் 
்டநத மறப்றாரு பதாழிறதுற்ற வி்பத்தில் 6 புலம் 
ப்பயர்நத பதாழிலாளர்கள் ்படுகாயமறடநதனர். 
பதாழிலகஙகளில் ஏற்படும் தீ வி்பத்துகள் மறறும் 
இ்றப்புகறளக் குற்றக்க அரசாஙகம் ்பல்்வறு 
்டவடிக்றககறள எடுத்து வருகின்றது.

7.15.3 கூட்ட ்்ரிசல்
ஒரு ப்பரிய அளவிலான விலஙகு கூட்டம் 

அல்லது மனித கூட்டம், கட்டுப்்பாடற்ற நிறலயில் 
ஒ்ர சமயத்தில், ஒ்ர திறசறய ்்ாக்கி 
ஓடுவதால் கூட்ட ப்ரிசல் ஏற்படுகி்றது. இதனால் 
உயிரிழப்பு மறறும் உடல் ஊனம் ஏற்படும் நிறல 
உருவாகி்றது. உதாரணமாக தமிழ்ாட்டில் 
துற்றயூர் அரு்க முத்தியம்்பாறளயம் கிராமத்தில்  
21 ஏப்ரல் 2019 அனறு கருப்புசாமி ்காயிலில் ்டநத 
திருவிழாவில் ்படிக்காசு சடஙகு ்றடப்பற்ற்்பாது, 
நூறறுக்கணக்கான ்பக்தர்கள் திரண்டதால் கூட்ட 
ப்ரிசலில் சிக்கி, 7 ்்பர் உயிரிழநதனர், 10்்பர் 
காயமறடநதனர்.

கூட்ட்்ரிசல்

7.15.4 இடர தணித்தல்

• இடர் தணித்தல் என்பது மனித உயிருக்கு 
மறறும் உறடறமகளுக்கு ஏற்படும் 
அச்சுறுத்தறலத் தடுக்க ்மறபகாள்ளப்்படும் 
பதாடர் ்டவடிக்றகயாகும் 

• இயநதிரஙகள் மறறும் மினசாதனப் 
ப்பாருட்கறளத் பதாடர் ்பராமரிப்பு பசய்வதன 
மூலம் வி்பத்துகறளக் குற்றக்கலாம்.

• விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் மறறும் 
பதாழிலாளர்களுக்குப் ்பயிறசி அளித்தல்,
்வறல ்்ரஙகளில் கவனமாக இருத்தல் 
்்பான்றறவ ்்பரழிவுகளின்்பாது 
ஆ்பத்துகறளக் குற்றக்க உதவும்.

தமிழ்ாட்டின முக்கிய துற்றமுகஙகள் 10.94% 
்பஙகளிப்ற்பச் பசய்கின்றன. 

்ம்ல விவாதிக்கப்்பட்ட கருத்துகளின 
மூலம் தமிழகமானது ்பரப்பு, மக்கட்பதாறக, வளம் 
மறறும் ப்பாருளாதார வளர்ச்சியின அடிப்்பறடயில் 
ஒரு முக்கிய மாநிலம் என்பது பதளிவாகி்றது. 
இம்மாநிலத்தில் மக்களும் ்பாதுகாப்்பாக உள்ளனர். 
தமிழக அரசால் அவவப்்்பாது அறிமுகப்்படுத்தப்்படும் 
திட்டஙகளின மூலம் இம்மாநிலமானது அறனத்து 
துற்றகளிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னற்றத்றத 
அறடநது வருகி்றது. 

 7.15   தமிழ்ாட்டில் மைனிதனால் 
உருோகும் வ்ரிடரகள்

7.15.1 விளககம்
்்ரடியாக்வா அல்லது மற்றமுகமாக்வா 

மனித ்டவடிக்றககளால் ்்பரழிவு நிகழவுகள் 
ஏற்படுமாயின அறத மனிதனால் உருவாகும் 
்்பரிடர்கள் எனகி்்றாம். அ்பாயகரமான ப்பாருட்கள், 
பதாழிலகக் கசிவுகள், தீ, நிலத்தடி நீர் மாசு்படுதல், 
்்பாக்குவரத்து வி்பத்துகள், கட்டறமப்புத் ் தால்விகள், 
சுரஙக வி்பத்துகள், குண்டு பவடிப்புகள் மறறும் 
்பயஙகரவாத ்டவடிக்றககள் ஆகியன மனிதனால் 
உருவாக்கப்்பட்ட ்்பரழிவுகளில் அடஙகும்.

7.15.2 ்தாழிலகத் து்்ற வ்ரிடரகள்
பதாழிலக நிறுவனஙகளின கவனக் 

குற்றவா்லா மற்ற குற்ற்பாடுகளா்லா நிகழும் 
வி்பத்துகள் இவவறகறயச் சார்நதது. ்ாட்டின 
பதாழிலகத்துற்ற ்்பரழிவிறகு மினசாதனப் 
ப்பாருட்களால் ஏற்படும் மினகசி்வ முக்கிய 
காரணமாக உள்ளது. அதிக பவப்்பம், நீண்ட 
காலமாக ்பயன்படுத்தப்்பட்டு வரும் மினசாதனப் 
ப்பாருட்கள் மறறும் தரம் குற்றநத மினசார 
உ்பகரணஙகள் ஆகியன பதாழிலகத் துற்றகளில் 
அதிகரித்து வரும் தீ வி்பத்துகளுக்கு முக்கியக் 
காரணஙகளாகும். 

மினசாதனப் ப்பாருட்கள் தவ்றான முற்றயில் 
றகயாளப்்படும்்்பாது உயிரிழப்பு ஏற்படுகி்றது. 
இவறற்றத் தவிர பவடித்தல், விஷவாயு கசிதல், 
இயநதிரஙகளினால் ஏற்படும் காய மரணஙகள் 
மறறும் வி்பத்துகள் ஆகியன பி்றவறகத் பதாழிலகப் 
்்பரிடர்களாகும். 

சிவகாசி, இநதியாவின ்பட்டாசு உற்பத்தியின 
தறல்கர் எனக் கருதப்்படுகி்றது. ்பட்டாசு மறறும் 
தீப்ப்பட்டி பதாழிறசாறலகள் அதிகமுள்ள விருது்கர் 
மறறும் சிவகாசியில் உள்ள பதாழிலகஙகளில் 
பதாடர்ச்சியாக ஏற்படும் வி்பத்துகளால் அடிக்கடி 
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பசய்யப்்பட்டுள்ளது. 2018இல் உயிரிழப்புகளின 
எண்ணிக்றக 12,213ஆக குற்றநதுள்ளது. இது 
24.5 சதவீத வி்பத்துகள் குற்றநதுள்ளறதக் 
காண்பிக்கி்றது. இது ்மலும் குற்றக்கப்்பட 
்வண்டும்.
அ்ாய வ்ரவு கு்்றப்பு
முன்பு

்வகமாக வாகனஙகறள இயக்காமல் இருத்தல், 
குடித்துவிட்டு வாகனஙகறள இயக்குவறதத் 
தவிர்த்தல், தறலக்கவசம் அணிதல், இருக்றகப் ்பட்றட 
அணிதல் மறறும் ்்பாக்குவரத்து விதி முற்றகறளப் 
பின்பறறுதல்.

பின்பு
காவல் அல்லது அவசர ஊர்திறய அறழத்தல், 

மருத்துவ உதவிறய ்ாடுதல், வி்பத்து ்பறறிய 
சரியான தகவல்கறளப் ்பதிவு பசய்தல்.

KNOW RISK - NO RISK 
ஆ்பத்றத அறிநதால் - ஆ்பத்து இல்றல

7.15.6  அடிப்்்ட சா்ல ் ாதுகாப்பு விதிக்ளத் 
்தரி்நது ்காள்ளல்.

• சாறல குறியீடுகள் ்பறறிய விழிப்புணர்வு 
• நில், கவனி, பசல்
• வாகனம் ப்ருஙகி வருகி்றதா என்பறத உறுதி 

பசய்தல்.
• சாறலகளில் அதிவிறரவாக வாகனஙகள்  

பசலுத்துவறத தவிர்த்தல்.
• ்பாதசாரிகளுக்கான இடத்தில் சாறலறயக் 

கடத்தல்.
• வாகனம் ஓட்டும்்்பாது றககறள 

நீட்டாதிருத்தல்.
• ஒரு்்பாதும் வறளவுகளில் வாகனஙகறள 

முநதாமல் நினறு கவனமாகச் பசல்லுதல்.
மக்கள் பதாறக மறறும் ப்பாருளாதாரப் ் ்பாக்கில் 

ஏறப்்பட்ட அதிக மாற்றஙகளானது ்்பரிடர்களின 
எண்ணிக்றகறயயும் அதன எதிர்மற்றயான 
விறளவுகறளயும் அதிகப்்படுத்தியுள்ளது. 
தற்்பாறதய மக்கள்பதாறக எண்ணிக்றக 
சூழலியல் மறறும் பதாழில்நுட்்ப நிறல மக்கறளப் 
்்பரிடர்களுக்கு அதிகம் உட்்படுத்து்பறவயாக 
உள்ளன. முநறதயகாலத்றத விட தற்்பாது 
்்பரிடர்களின எண்ணிக்றக குற்றநதிருநதாலும் 
அவற்றால் ஏற்படும் ்்பரிழப்புகள் ப்பரும் 
அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. அரசாஙகம், மறறும் ப்பாது 
மக்களால் ஏற்படும் ்டவடிக்றககறளத் தவிர 
்்பரிடர் சார்நத விழிப்புணர்வு களப் ்்பரிடறரக் 
குற்றக்க உதவும்.

• பிரத்தி்யாகமாக வடிவறமக்கப்்பட்ட ஆறடகள் 
மறறும் பி்ற ்பாதுகாப்பு உ்பகரணஙகறளத் 
பதாழிலாளர்கள் அணிநது பகாள்வதன மூலம் 
கடுறமயானக் காயஙகளிலிருநது தஙகறளப் 
்பாதுகாத்து பகாள்ளமுடியும்.

• குறிப்பிட்ட கால இறடபவளியில் மருத்துவ 
முகாம்கறள ்டத்தி அவர்களின உடல் 
நிறலறய அறிநதுபகாள்ள உதவுதல், ஆயுள் 
காப்பீட்டுத் திட்டஙகறள ஏற்படுத்தி அவர்களின 
வருஙகால வாழக்றகறயப் ்பாதுகாத்தல்.

• எதிர்்பாராத அசம்்பாவிதஙகள் ஏ்தனும் நிகழும் 
்்பாது நிர்வாகமானது, ஊழியர்களுக்கு 
்ட்புடன உதவிறய வழஙகத் தயாராக 
இருத்தல் ்வண்டும்.

்்பரிடர் அவசர கால 
பதாறல்்பசி எண் 1077 - 
கட்டுப்்பாட்டு அற்ற மாவட்ட 
ஆட்சியர் / நீதி்பதி.

7.15.5 சா்ல வி்த்துகள்
இநதியாவில் சாறல வி்பத்துகள் மிக அதிகமாக 

்றடப்பறுகின்றன. ்ாட்டில் சாறல வி்பத்துகளின 
எண்ணிக்றகயில் தமிழ்ாடு முதலிடம் வகிக்கி்றது. 
சாறல ்்பாக்குவரத்து அதிகரிப்பு, அதி்வகமாகச் 
பசல்லும் வாகனஙகள் மறறும் ்்பாக்குவரத்து 
விதிகறள மீறுதல் ஆகியறவ சாறல 
வி்பத்துகளுக்கான முக்கியக் காரணஙகளாகும். 
2013 ஆம் ஆண்டில் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட 14,504 
வி்பத்துகளில் 15,563 ்்பர் உயிரிழநதனர்.

2002 - 2012 வறரயிலான 10 ஆண்டுகளில் 
இநதிய மாநிலஙகளில் ஏற்பட்ட சாறல 
வி்பத்துகளில் அதிக எண்ணிக்றகறயக் 
பகாண்டு தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கி்றது. ்ாட்டில் 
்பதிவாகும். பமாத்த வி்பத்துகளில் 15% தமிழ்ாட்டில் 
்டப்்பதாக அறிக்றகயில் பதரியவநதுள்ளது. 
2017 ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரத்தின்படி ்ாட்டில் 
ஏற்பட்ட சாறல வி்பத்துகள் 1,47,913இல் 16,157 
உயிரிழப்புகள் தமிழ்ாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளதாகப் ்பதிவு 
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I  சரியான வி்ட்யத் 
வதர்ந்தடுத்து எழுதுக 

1.   பதனனிநதியாவின ப்றகளஞசியம் எனறு 
அறழக்கப்்படும் படல்டா 
அ) காவிரி படல்டா ஆ) மகா்தி படல்டா
இ) ்காதாவரி படல்டா ஈ) கிருஷணா படல்டா

2.  தமிழ்ாட்டு மக்களின இரண்டாவது முக்கிய 
உணவுப் ்பயிர் 
அ) ்பருப்பு வறககள் 
ஆ) சிறுதானியஙகள்
இ) எண்பணய் வித்துக்கள்
ஈ) ப்ல்

்ாடச்சுருககம்
� மானுடவியல் என்பது மனிதர்களின பசயல்்பாடுகள் எவவாறு இயறறகயின தாக்கத்திறகு 

உள்ளாகின்றன அல்லது கட்டுப்்படுத்தப்்படுகின்றன என்பது ்பறறிய புவியியலின ஒரு ்பகுதியாகும் 
� அயனமண்டலப் ்பயிர்களான ப்ல், திறன வறககள், ்பருப்பு வறககள், எண்பணய் வித்துக்கள் 

மறறும் ் தாட்டப் ்பயிர்களான ் தயிறல, காபி, முநதிரி, இரப்்பர் ஆகியன தமிழ்ாட்டின முக்கியப் 
்பயிர் வறககளாகும்.

� தமிழ்ாடானது இநதியாவின 55.3 சதவீதம் ்பழுப்பு நிலக்கரி, 75% பவர்மிகுறலட், 69% 
டுறனட், 59% கார்ப்ட், 52% மாலிப்டீனம் மறறும் 30% றடட்டானியம் ஆகிய தாதுக்கறளக் 
பகாண்டுள்ளது.

� நீரில் மூழகுதல், பதாழிலக வி்பத்துகள், தீ வி்பத்துகள், கூட்டப்ரிசல் மறறும் சாறல வி்பத்துகள் 
ஆகியறவ மனிதனால் ஏற்படும் ்்பரிடர்களாகும்

மைாநில / யூனியன் பிரவதச அ்மைப்புகள்
1.  மாநிலப் ்்பரிடர் ்மலாண்றம ஆறணயம் 

(தறலவர் - முதலறமச்சர்)
2.  நிவாரண / ்்பரிடர் ்மலாண்றம துற்ற
3. காவல்துற்ற
4. வனத்துற்ற
5.  தீ மறறும் குடிறமயியல் ்பாதுகாப்பு ்சறவகள்
6.  சுகாதார ்சறவகள்
7. ்்பாக்குவரத்துத்துற்ற
8. ப்பாதுப்்பணித்துற்ற 
9. கால்்றடத்துற்ற
10.  உணவு மறறும் வட்ட வழஙகல் துற்ற 

மைாேட்ட அ்மைப்புகள் கீழககணடோறு
1.  மாவட்ட நீதி்பதி (தறலவர் மாவட்ட ஆட்சியர்)
2. வருவாய்த்துற்ற
3. குடிறம ்பணி நிர்வாகம்
4. உள்ளூர் காவல்துற்ற
5. குடிறம ்பாதுகாப்பு
6. தீயறணப்பு மறறும் அவசர ்சறவகள்
7.  ஊர்க் காவல் ்பறட (உள்ளூர், சமூகம், அரசு 

சாரா அறமப்பு, தனனார்வ நிறுவனஙகள்)

்யிறசி

3.  2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி 
தமிழ்ாட்டின எழுத்தறிவு சதவீதம்
அ) 80.32 ஆ) 62.33
இ) 73.45 ஈ) 80.09

4.  தமிழ்ாட்டின மிகப் ப்பரிய நீர்மினசக்தி திட்டம் 

அ) ்மட்டூர்   ஆ) ்பா்ப்ாசம்
இ) சாத்தனூர் ஈ) துஙக்பத்ரா

5.  தமிழ்ாட்டிலுள்ள ப்பரிய மறறும் சிறிய 
துற்றமுகஙகளின எண்ணிக்றக

அ) 3 மறறும் 15 ஆ) 4 மறறும் 16
இ) 3 மறறும் 16 ஈ) 4 மறறும் 15

மைாநிலத்தின் வ்ரிடர வமைலாண்மை ஆ்ணெயத்துடன் கீழகணட மீட்புப் ்்டகள் மைறறும் 
அ்மைப்புகள் இ்ணெ்நது ்சயல்்டுகின்்றன
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ஆ.  கூறறு மறறும் காரணம் சரி ஆனால் காரணம் 
கூறறுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.

இ.  கூறறு சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ.  கூறறு தவறு ஆனால் காரணம் சரி.

V சுருககமைாக வி்டயளிககவும்
1.  தமிழ்ாட்டின ்வளாண் ்பருவக்காலஙகறள 

எழுதுக.
2.  ் காயம்புத்தூர் ஏன தமிழ்ாட்டின 

'மானபசஸ்டர்' என அறழக்கப்்படுகி்றது.
3.  தமிழ்ாட்டின முக்கிய ்பல்்்ாக்குத் 

திட்டஙகளின ப்பயர்கறள எழுதுக.
4.  ்ப்றக்கும் பதாடருநதுத் திட்டம் (MRTS) என்றால் 

எனன?
5.  தமிழ்ாட்டின விமான நிறலயஙகள் மறறும் 

துற்றமுகஙகறளப் ்பட்டியலிடுக.
6.  உஙகள் மாவட்டத்தில் ஏ்தனும் கூட்ட 

ப்ரிசலால் ஏற்பட்ட வி்பத்து ்பறறி நீஙகள் 
்கள்விப்்பட்டிருக்கிறீர்களா?  அநத 
சம்்பவத்றதப் ்பறறி சுருக்கமாக எழுதவும்.

VI வேறு்டுத்துக.
1.  கடல் மீனபிடித்தல் மறறும் உள்்ாட்டு மீன 

பிடித்தல்.
2.  உணவுப் ்பயிர்கள் மறறும் வாணி்பப் ்பயிர்கள்.
3.  ் மற்பரப்பு நீர் மறறும் நிலத்தடி நீர்

VII கீழககணடேறறிககுக காரணெம் கூறுக
1.  விவசாயிகள் இரசாயன ் வளாண்றமயிலிருநது 

கரிம (இயறறக) ்வளாண்றமக்கு 
மாறுகி்றார்கள். ஏன?

2.  கிராமஙகறளவிட ப்பரு்கரஙகளில் மக்கள் 
பதாறக ப்ருக்கம் அதிகம். ஏன?

3.  தமிழ்ாட்டின 'ப்சவாறலத் தறல்கர்' என 
கரூர் அறழக்கப்்படுகி்றது.ஏன? 

4.  ் காவில்களில் ப்பரும்்பாலும் கூட்ட ப்ரிசலால் 
வி்பத்துகள் ஏற்படுகின்றன ஏன?

VIII ்த்தி அளவில் வி்டயளிககவும்
1.  தமிழ்ாட்டின ்தாட்ட ்வளாண்றம ்பறறி 

விளக்குக.
2.  தமிழ்ாட்டின நீர் ஆதாரஙகறளப் ்பறறி 

எழுதவும்.
3.  தமிழ்ாட்டின கனிம ்பரவறல விவரி.
4.  தமிழ்ாட்டில் அடர்த்தியான மக்கள்பதாறக 

பகாண்ட ்பகுதிகள் மறறும் அதறகான 
காரணஙகறள எழுதுக.

5.  தமிழ்ாட்டின ்பல்்வறு ்்பாக்குவரத்து 
முற்றகறள விவரி.

6.  சாறலப் ்பாதுகாப்பு விதிகள் ்பறறி எழுதவும்.

II வகாடிட்ட இடஙக்ள நிரப்புக
1.  தமிழ்ாட்டின ப்பாருளாதாரத்தில் ் வளாண்றம 

துற்றயின ்பஙகு  சதவீதத்றத 
வகிக்கி்றது.

2.  சாத்தனூர் அறண  ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்பட்டுள்ளது.

3.  இநதியாவில் ப்பாது - தனியார் கூட்டு 
்டவடிக்றகயின கீழுள்ள பமாத்த சாறல 
திட்டஙகளில், 20 சதவீதத்திறகும் அதிகமாக 
்பஙகளிக்கும் தமிழ்ாடு  
இடத்றதப் ப்பறறுள்ளது.

4.  மும்ற்ப மறறும் டில்லிறய அடுத்த இநதியாவின 
மூன்றாவது ப்பரிய விமான நிறலயம்

 ஆகும்.
5.  இ்றக்குமதி மறறும் ஏறறுமதி மதிப்புகளுக்கு 

இறடயிலுள்ள ் வறு்பாடு  என 
அறழக்கப்்படுகி்றது

III ்்ாருத்துக

1. ்பாக்றசட் - ்சலம்

2 ஜிப்சம் -  ் சர்வராயன மறல 

3.  இரும்பு -  ் காயம்புத்தூர்

4.  சுண்ணாம்புக்கல் -  திருச்சிராப்்பள்ளி

IV சரியான கூறறி்ன கணடுபிடி
1.  கூறறு: ் காயம்புத்தூர், திருப்பூர் மறறும் ஈ்ராடு 

மண்டலம் தமிழ்ாட்டின ஜவுளி ்பள்ளத்தாக்கு 
என அறழக்கப்்படுகி்றது.

  காரணெம்:  இறவகள் ப்சவாறலகள் 
மூலம் ்ாட்டின ப்பாருளாதாரத்திறகு முக்கிய 
்பஙகளிப்ற்ப அளிக்கின்றன.

அ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி. 
காரணம், கூறறுக்கான சரியான விளக்கம் 
ஆகும்.

ஆ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி 
ஆனால் காரணம் கூறறின சரியான 
விளக்கம் அல்ல.

இ)  கூறறு சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூறறு தவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

2.  கூறறு: நீலகிரி தமிழ்ாட்டின குற்றநத 
மக்கள்பதாறக பகாண்ட மாவட்டம்.

  காரணெம்: இது தமிழ்ாட்டின ்மறகு ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ளது.

அ)   கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் சரி 
காரணம் கூறற்ற விளக்குகி்றது.
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Department of Economics and Statistics, 
Government of Tamil Nadu, Chennai.

4. Mathew, M. (2018). Manorama Yearbook – 2018 
(English Version), Manorama Company Ltd., 
Kottayam.

இ்ணெயதள ேளஙகள் 
1. http://www.tn.gov.in/ta/Tamil Nadustate
2. http://www.environment.tn.nic.in/
3. http://agritech.tnau.ac.in/
4. http://www.fi sheries.tn.gov.in/
5. https://www.census2011.co.in/census/state/

tamil+nadu.html

IX நில ே்ர்டப் ்யிறசி
1.  முக்கிய ்பயிர் விறளயும் ்பகுதிகள், 

தாதுக்கள், விமான நிறலயஙகள் மறறும் 
துற்றமுகஙகறளத் தமிழ்ாடு வறர்படத்தில் 
குறிக்கவும்.

வமைறவகாள் நூல்கள்
1. Geography of Tamil Nadu by Kumarasamy (2018), 

Varthamana Publication, T. Nagar, Chennai
2. Kumaraswamy, S.V. (2014). Geography of 

Tamil Nadu (Tamil Version), Sakthi Abirami 
Pathipagam, Coimbatore. 

3. Statistical Hand Book of Tamil Nadu (2016). 

்டி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிறனப் ்பயன்படுத்தி இச்பசயல்்பாட்டிறகான இறணயப்்பக்கத்திறகு 
பசல்க 

்டி – 2   வறலப்்பக்கத்தின ்ம்ல பசனறு பமாழிவடிவத்றத தமிழாக மாற்றவும். பினனர் ்டுப்்பக்க 
பமனுவில் ‘Media and Public Awareness’ க்குச் பசனறு ‘Infographics’ என்பறதத் ்தர்நபதடுக்கவும்

்டி – 3   தமிழக அரசின ்்பரிடர் ்மலாண்றமயால் பவளியிடப்்பட்டுள்ள முனபனச்பசரிக்றக 
்டவடிக்றககறளக் காண ்பதிவி்றக்கம் (Download) பசய்யவும்.

இநத வறலப்்பக்கத்திறகு பசல்வதன மூலம் தமிழக 
அரசின ்்பரிடர் ்மலாண்றம ்டவடிக்றககள் 

குறித்து அறிநது பகாள்ளலாம்

உரலி:
https://tnsdma.tn.gov.in/

* ்படஙகள் அறடயாளத்திறகு மட்டு்ம. 
* ்தறவபயனில் Flash Player அல்லது Java Script ஐ அனுமதிக்கவும்.

இ்ணெயச் ்சயல்்ாடு தமிழ்ாடு - மைானுடப் புவியியல்

்டி – 1 ்டி – 2 ்டி – 3 
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க்லச்்சாறகள்
விரிகுடா (Bay): ்பரநத கடல் நீரின ஒரு ்பகுதி, 
குறுகிய ஒரு வறளவான நிலப்்பகுதிக்குள் 
உட்புகுதலால் மூனறு பு்றஙகளிலும் நீரால் 
சூழப்்பட்ட ்பகுதி 
கடறக்ர (Beach): மணல் அல்லது 
கூழஙகறகளாலான, கடறகறரறய ஒட்டிய ்பகுதி
உயிரி ோயு (Bio-Gas): தாவர மறறும் 
விலஙகுகளின கழிவுகளில் இருநது உற்பத்தி 
பசய்யப்்படும் மீத்்தன மறறும் கார்்பன றட 
ஆக்றசடு
ேணிகப் ்யிரகள் (Commercial Crops): இலா்ப 
்்ாக்்காடு, விற்பறனக்காகப் ்பயிரிடப்்படும் 
்வளாண் ்பயிர்கள் 
புயல் / சூ்றாேளி (Cyclone): சூ்றாவளி அல்லது 
புயல் என்பது ஒரு தீவிர, குற்றநத காற்றழுத்தத் 
தாழவுப்்பகுதிறயச் சுறறி உருவாகும் ப்பரும் 
காறறுத் பதாகுதி 
அ்ணெகள் (Dams): அறணகள் என்பன, 
நீறரத் ்தக்கி, நீர்த்்தக்கஙகறள உருவாக்கி, 
அதன மூலம், நீர் மினசக்தி உற்பத்தி, நீரளிப்பு 
மறறும் இதரப் ்பயன்பாடுகளுக்காக ஆறறின 
குறுக்்க கட்டப்்படு்பறவ
்டல்டா (Delta): ஆறறின முகத்துவாரத்தில் 
காணப்்படும் முக்்காண வடிவிலான வண்டல் 
்படிவுகள்
மைககளடரத்தி (Density of Population): ஒரு சதுர 
கி்லாமீட்டர் ்பரப்்பளவில் வாழும் மக்களின 
எண்ணிக்றக
ே்றட்சி (Drought): வ்றட்சி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
்பகுதியில், சராசரி மறழயளவிறகும் குற்றவான 
மறழப்ப்பாழிவினால் உண்டாகும் நீர் ்பற்றாக் 
குற்றயினால் ஏற்படும் இயறறகப் ்்பரிடராகும் 
மூழகுதல் (Drowning): நீரில் மூழகுதலால், 
சுவாசிக்க முடியாமல் உயிர் இழப்பு ஏற்படுதல்
்்ாருளாதார ்டேடிக்ககள் (Economic 
activities): ஒரு சமுதாயத்தில் அறனத்து 
நிறலகளிலும் ்றடப்பறும் உற்பத்தி, ்பகிர்வு 
மறறும் நுகர்தல் ்்பான்ற ்டவடிக்றககள் 
தனிச்சி்றப்பு உயிரிகள் (Endemism): தீவுகள் 
மறறும் ஒரு ்ாட்டின வறரயறுக்கப்்பட்ட 
புவியியல் நிலப்்பகுதியில் மட்டு்ம காணப்்படும் 
உயிரின வறககளின சூழல்
ஏறறுமைதி (Exports): ப்பாருட்கள் மறறும் 
்சறவகறள பவளி்ாடுகளுக்கு விற்பது

்ேள்ளப்்்ருககு (Floods): ஆறறில் இருநது 
அதிக அளவிலான நீர் ப்பருக்பகடுத்துப் ்பரவுதல் 
்டிமை எரி்்ாருள் (Fossil fuel): இயறறகயாக 
உருவான கார்்பன அல்லது நிலக்கரி, எண்பணய் 
மறறும் இயறறக எரிவாயுவிலிருநது உற்பத்தி 
பசய்யப்்படும் எரிப்பாருள்
கணெோய் (Ghat): இரு மறலத்பதாடர்களின 
ஊடாகச் பசல்லும் ்பாறத (அல்லது) ஆறறிறகுச் 
பசல்லும் ்படித்துற்ற
இ்றககுமைதி (Import): ப்பாருட்கள் மறறும் 
்சறவகறள பவளி்ாடுகளில் இருநது 
வாஙகுவது 
நீரப்்ாசனம் (Irrigation): தாவரஙகள் மறறும் 
்பயிர்களுக்குச் பசயறறகயான முற்றயில் நீர் 
்பாய்ச்சுவது 
நிலச்சரிவு (Land slide): மறலச்சரிவுகளில், 
ப்பரும் அளவிலான ்பாற்றகள் மறறும் மண் 
ஆகியவறறின திடீர் சரிவு 
கல்வியறிவு ்்றவ்றார (Literates): மக்களில் 
எழுதப் ்படிக்கத் பதரிந்தார்
கசிதல்/ஊடுருவுதல் (Leaching): 
மறழக்காலஙகளில், வழிந்தாடும் நீரினால் 
மண்ணிலுள்ள கறரயும் தனறமயுள்ள 
தாதுக்கள் கறரக்கப்்பட்டு, அடித்துச் 
பசல்லப்்படுவதால் மண் பசழிப்்பற்றதாக 
உருவாகும் நிறல.
அட்சம் (Latitude): புவி மாதிரியில் கிழக்கு 
்மறகாக வறரயப்்பட்ட கற்பறனக்்காடுகள்
தீரககம் (Longitude): வடக்கு  பதறகாக கற்பறனயாக 
வறரயப்்பட்ட பசஙகுத்துக் ்காடுகள்
சதுப்புநிலத் தாேரஙகள் (Mangroves): அயன 
மறறும் உ்ப அயன கடறகறரப் ்பகுதிகளில், 
உள்ள உள்நிலப்்பகுதியில் உவர் நீரில் 
வாழக்கூடிய ்பசுறமமா்றா தாவரஙகள்
மைான்்சஸடர (Manchester): ்பருத்தி மறறும் 
லினன துணிகளினால் ஆன விரிப்புகள், 
தறலயறண உற்றகள், ்மறச விரிப்புகள் 
ஆகியவறறின தயாரிப்புக்கு ப்பயர்ப்பற்ற 
இஙகிலாநதின பதன்மறகுப் ்பகுதியில் 
அறமநதுள்ள ஒரு ப்பரிய ்கரம்
ோனி்லயியல் (Meteorology): வானிறலக் 
கூறுகறளப் ்பறறிய அறிவியல் பூர்வமான ்படிப்பு
தாதுககள் (Ore): இயறறகயில் உருவாகும் 
உயிரற்ற திடப் ப்பாருட்களின கூட்டு 
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கலப்பு விேசாயம் (Mixed Farming): ஒரு சிறு 
நிலப்்பகுதியில், ்பயிர் சாகு்படி மறறும் கால்்றட 
வளர்த்தல் ஆகிய இரண்றடயும் ஒ்ர சமயத்தில் 
்மறபகாள்வது 
மைான்சூன் (Monsoon): ்பருவக்காலம்
இயற்க ேளஙகள் (Natural Resources): 
ப்பாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் ்பயன்படும் 
இயறறகயில் உருவாகும் அறனத்து 
ப்பாருட்களும் இயறறக வளஙகள் எனப்்படும்
தி்ற்நத்ேளிக காடுகள் (Open Forest): 10 முதல் 
40 சதவீத தாவர அடர்த்திறயக் பகாண்டுள்ள 
நிலப்்பகுதி மறறும் காடுகளால் சூழப்்பட்ட ்பகுதி 
வதாட்டப்்யிரகள் (Plantation Agriculture): ஒரு 
ப்பரிய நிலப்்பரப்பில், அறிவியல் முற்றப்்படி, 
ஒ்ர ்பயிறர அதிக அளவில் ்பயிரிடுவது. இது 
அதிக முதலீடு பகாண்ட விவசாய முற்ற. 
்தயிறல, காபி மறறும் ரப்்பர் ஆகியறவ 
முக்கிய ்தாட்டப்்பயிர்கள்.
பீடபூமி (Plateau): சமபவளிப் ்பகுதியில் இருநது 
சற்்ற உயரமான ்மட்டுநிலம்.
மைககள்்தா்க (Population): ஒரு ்ாடு, ்பகுதி 
அல்லது ஓர் இடத்தில் வசிக்கும் அறனத்து 
மக்களின கூட்டுத்பதாறக.
மைககள்்தா்க கணெக்கடுப்பு (Population 
Census): ஒரு குறிப்பிட்ட கால இறடபவளியில் 
அஙகுள்ள மக்களின ப்பாருளாதார, சமூக 
கூறுகளுடன எண்ணிக்றக குறித்தான 
அதிகாரப்பூர்வமானக் கணக்பகடுப்பு.
மைககளடரத்தி (Population Density): ஒரு சதுர 
கி்லா மீட்டர் ்பரப்்பளவில் வாழும் மக்களின 
சராசரி எண்ணிக்றக
்ாதுகாககப்்ட்ட காடுகள் (Protected Forests): 
இநதிய வனச்சட்டம் மறறும் மாநில வனச் 
சட்டஙகளின மூலம் ்பாதுகாக்கப்்பட ்வண்டிய 
்பகுதிகளாகக் கண்டறியப்்பட்டு ்பாதுகாக்கப்்படும் 
காடுகள். இக்காடுகளில் அனுமதிக்கப்்பட்ட 
பசயல்்பாடுகறளத் தவிர மற்ற அறனத்து 
பசயல்்பாடுகளுக்கும் தறட பசய்யப்்பட்ட ்பகுதி.
மைணடலஙகள் / ்குதிகள் (Regions): 
வறரயறுக்கப்்பட்ட ்பண்புகறளக் பகாண்ட 
ஆனால் எப்ப்பாழுதும் குறிப்பிட்ட எல்றலகறளக் 
பகாண்டிராத உலகின அல்லது ஒரு ்ாட்டின 
ஒரு ்பகுதி 
மைதம் (Religion): ஒரு குறிப்பிட்ட ்ம்பிக்றக 
மறறும் வழி்பாட்டு வழிமுற்றகறளக் பகாண்ட 
அறமப்பு

ஒதுககப்்ட்ட காடுகள் (Reserved Forests): 
இநதிய வனச்சட்டம் மறறும் மாநில 
வனச் சட்டஙகளின மூலம் முழுவதுமாகப் 
்பாதுகாக்கப்்பட்ட காடுகளின ்பகுதிகள். 
இக்காட்டுப்்பகுதிகளில் அனுமதியற்ற அறனத்து 
பசயல்்பாடுகளும் தறடபசய்யப்்பட்டுள்ளன
நீரத்வதககஙகள் (Resrvoirs): இயறறக அல்லது 
பசயறறகயாக உருவாக்கப்்பட்ட நீரின 
ஆதாரமாக உள்ள ப்பரிய ஏரிகள் அல்லது 
அறணகள் 
்டிவுப்்ா்்றகள் (Sedimentary Rocks): ்படிவுகள் 
இறுகுவதால் உருவாகும் ்பாற்றகள்
்ாலின விகிதம் (Sex Ratio): 1000 ஆண்களுக்கு, 
ப்பண்களின விகிதாசாரம்
கூட்ட்்ரிசல் (Stempede): ஒரு ப்பரிய 
அளவிலான விலஙகு கூட்டம் அல்லது மனித 
கூட்டம், கட்டுப்்பாடற்ற நிறலயில் ஒ்ர 
சமயத்தில், ஒ்ர திறசறய ்்ாக்கி ஓடுவதால் 
கூட்ட ப்ரிசலில் ஏற்படும் உயிரிழப்பு மறறும் 
உடல் ஊனம் ஏற்படும் நிறல. 
நீரச்நதி (Strait): இரண்டு கடல்கள் அல்லது 
இரண்டு ப்பரிய நீர்ப்்பரப்பிறன இறணக்கும் 
ஒரு குறுகிய நீர்ப்்பகுதி
தீவிர தன்னி்்றவு வேளாண்மை (Subsistence 
Intenensive Farming): குடும்்பத் ்தறவக்காக 
மட்டும் ஒரு சிறிய நிலப்்பரப்பில் உற்பத்தி பசய்யும் 
சாகு்படி. இது குற்றநத அள்வ வணிகத்திறகு 
பசல்கி்றது.
து்ணெயாறுகள் (Tributary): முதனறமயான 
ஆறறுடன கலக்கும் ஓறட மறறும் ஆறுகள்.
்ேப்் மைணடல சூ்றாேளி (Tropical 
Cyclone): பவப்்ப மண்டலக் கடல் மறறும் 
ப்பருஙகடல்களில் உருவாகும் குற்றநத 
தாழவழுத்தஙகளால் உண்டாகும் சூ்றாவளி 
காறறுகள் 
ே்ரயறுககப்்டாத காடுகள் (Unclassed Forest): 
வறரயறுக்கப்்பட்ட அல்லது ஒதுக்கப்்பட்ட 
காடுகளுக்குட்்படாத ஆனால் காடுகளாகக் 
கண்டறியப்்பட்டப் ்பகுதிகள்
ஐககிய ்ாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் 
மைறறும் ்ன்னாட்டு நிறுேனத்தின் உலக 
்ண்ாட்டுத்தலம் (UNESCO World Heritage Site): 
புவிக்்காளில் உள்ள உயிரின வளஙகளின 
சுறறுச்சூழல் ்பாதுகாக்கப்்பட ்வண்டியறவ, 
அறவகறளப் ்பறறிய ஆராய்ச்சி, ்பயிறசி மறறும் 
கண்காணிக்கப்்பட ்வண்டிய இடஙகள்
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  அறிமு�ம்
்வளியுைவுக ்காள்மக என்பது ஒரு நாடு 

்வளியுைவு விவகாரங்களின் மூலம்  தேசிய 
நலமனப் பாதுகாககவும் தைம்படுதேவும் இருேரப்பு 
ைற்றும் பலேரப்பு உைவுகமளப் தபணவும் 
வடிவமைககப்பட்ை ்காள்மக ஆகும்.  இது 
நாட்டு ைககளின் சிைந்ே நலன்கள், நாட்டின் பரப்பு 
ைற்றும் ்பாருளாோரம் ஆகியவற்மைப் பாதுகாகக 
முயல்கிைது.  ்வளியுைவுக ்காள்மக என்பது 
நாட்டின் பாரம்பரிய ைதிப்புகள், ஒட்டு்ைாதே 
தேசியக ்காள்மக,  எதிர்பார்ப்பு ைற்றும் சுய 
கருதது ஆகியவற்றின் தநரடி பிரதிபலிப்பாகும்.  
நாடுகள் ஒன்மை்யான்று ோர்ந்துள்ளன. 
ேர்வதேே உைவுகளில் ஒன்மை்யான்று 
ோர்ந்திருப்பது ேவிர்கக இயலாேோகும். 

ஒரு குறிகதகாள் ைற்றும் இலககு ோர்ந்ே 
்வளியுைவுக ்காள்மகயானது நாடுகளிமைதய 
தைம்பட்ை உைவுகமள அமையும் திைமனயும் 
விமரவான வளர்ச்சிககான பலதமேயும் 
்காண்டிருககும்.  ்வளியுைவுக ்காள்மகயின் 
முககிய அம்ேங்கள்: உைன்படிகமககள், நிர்வாக 
ஒப்பந்ேங்கள், தூதுவர்கமள நியமிதேல்,  
்வளிநாட்டு உேவி, ேர்வதேே வணிகம் ைற்றும் 
ஆயுேப் பமைகள் ஆகியமவகள் ஆகும். 

இந்திய அரசியலமைபபுச் ்சடைம் 1950 
்சடைபபிரிவு 51

அரசு ்நறிமுமையுறுததும் இந்தியாவின் 
்வளியுைவுக ்காள்மககள் 

அரசு முயற்சி ்ேய்ய தவண்டியமவகள்: 
�	ேர்வதேே  அமைதி  ைற்றும்  பாதுகாப்மப 

தைம்படுததுேல்
�	நாடுகளிமைதய நியாயைான ைற்றும் 

்கௗரவைான உைவுகமளப் தபணுேல்
�	ேர்வதேேச் ேட்ைம் ைற்றும் ேர்வதேே 

அமைப்புகமள ைதிதேல் 
�	ேர்வதேேப் பிரச்ேமனகமள நடுவர் ைன்ைம் 

மூலம் தீர்கக ஊககுவிதேல்

 �ற்றலின் நநொக்�ங�ள

�	இந்தியாவின் ்வளியுைவுக ்காள்மகயின் அடிப்பமைக தகாட்பாடுகமள 
அறிந்து்காள்ளுேல்.

�	அணிதேரா இயககததின் ்பாருள் ைற்றும் முககியததுவதமே விளககுேல்.
�	நைது ்வளியுைவுக ்காள்மகயின்படி நிமலகமள ஆய்ந்ேறிேல்.
�	்வளியுைவுக ்காள்மகயின் முககியததுவதமே விளககுேல்.
�	உள்நாட்டு ்காள்மக ைற்றும் ்வளியுைவு ்காள்மக ஆகியவற்றிற்கு இமைதயயான 

தவறுபாட்டிமன அறிேல்.

இந்தியொவின் 
வெளியுறவுக் வ�ொளம�

அலகு - 4

்வளியுைவு அமைச்ேகம் எனப்படும் இந்திய 
்வளிவிவகார அமைச்ேரமவ இந்திய 
அரசின் ஒரு அங்கைாக இருந்து நாட்டின் 
்வளியுைவுகமளப் ்பாறுப்தபற்று நைததுகிைது.  
1986ஆம் ஆண்டு புது ்ைல்லியில் நிறுவப்பட்ை 
இந்திய ்வளிநாட்டுச் தேமவ பயிற்சி நிறுவனம் 
இந்திய ்வளியுைவுச் தேமவ அதிகாரிகளுககு 
(IFS) பயிற்சி அளிககிைது.
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  4.1    நைது வெளியுறவுக் வ�ொளம�யின் 
முக்கிய நநொக்�ங�ள

�	தேசியப் பாதுகாப்பு
�	தேசிய வளமை 
�	நட்பு நாடுகளின் எண்ணிகமகமய 

அதிகரிதேல்
�	உலக அமைதி அமைேல் ைற்றும் ஒவ்வாரு 

நாட்டுைனும் அமைதியுைன் தேர்ந்திருதேல் 
�	்பாருளாோர வளர்ச்சி

நாடுகளுககிமைதயயான பிரச்ேமனகமளத 
தீர்ப்பேற்கு வலிமைமயப் பயன்படுதோைல் 
அமைதி வழிமுமைகமளப் பின்பற்றுவமேப் 
புதேர் ஆேரிதோர்.

  4.2   பஞ்சசீலம் 
(ேைஸ்கிருேச் ்ோற்களான பாஞ்ச் = ஐந்து, 

சீலம் = நற்பண்புகள் ஆகியவற்றில் இருந்து 
்பைப்பட்ைது.)

இந்தியா (பிரேைர் - ஜவகர்லால் தநரு) 
ைற்றும் சீனா (பிரேைர் - சூ-்யன்-லாய்) 
ஆகிய நாடுகளுககிமைதய அமைதியுைன் 
இணங்கியிருதேலுககான 5 ்காள்மககள் 
(பஞ்ேசீலம்), 1954 ஏப்ரல் ைாேம் 28ஆம் நாள் 
மக்யழுதோனது. இரு அரோங்கங்களும் 
பின்வரும் தகாட்பாடுகளின் அடிப்பமையில் ஒரு 
ஒப்பந்ேதமே ஏற்படுததிக ்காண்ைன. 

ப

�

ச

�

ல

�

ஒ�ெவா� நா��� எைலைய
�
இைறயா�ைமைய
� பர�பர� ம��த

பர�பர ஆ��ர����ைம

பர�பர உநா�� �வகார�க�
தைல�டா���த

பர�பர நல��காக சம��வ�
ம��� ஒ��ைழ�த

அைம�யாக ேச�����த

இந்ேக ்காள்மககள் இந்தோதனசியாவில் 
1955ஆம் ஆண்டு நமை்பற்ை ஆப்பிரிகக-
ஆசிய ைாநாட்டில் மக்யழுதோன பாண்டுங் 
பிரகைனததில் தேர்ககப்பட்டுள்ளன. 

   4.3     வெளியுறவுக் வ�ொளம�யிமை  
நிர்ணயிக்கும் அடிபபமைக் �ொரணி�ள

�	நாட்டின் புவியியல் அமைப்பு ைற்றும் பரப்பளவு 
�	நாட்டின் வரலாறு, பாரம்பரியம் ைற்றும் 

ேததுவம் அடிப்பமையிலானமவ 
�	இயற்மக வளங்கள் 
�	்பாருளாோர வளர்ச்சியின் அவசியம்
�	அரசியல் நிமலதேன்மை ைற்றும் அரோங்க 

அமைப்பு 
�	அமைதிககான அவசியம், ஆயுேக குமைப்பு, 

அணு ஆயுேப் ்பருககதேமை
�	ராணுவ வலிமை
�	ேர்வதேே சூழ்நிமல
1950 ைற்றும் 1960�ளில் வெளியுறவுக் 
வ�ொளம��ள

நாடு சுேந்திரம் அமைந்ேது முேல் 1950 
ைற்றும் 1960களில் இந்தியாவின் ்வளியுைவுக 
்காள்மககள், நாட்டின் முேல் பிரேைரான 
ஜவகர்லால் தநரு வழிகாட்டுேலின்படி முககியக 
குறிகதகாள்கமளக ் காண்ைோக அமைந்திருந்ேன. 
நீண்ைகாலைாகக காலனியாதிககததில் இருந்து 
சுேந்திரம்்பற்ை நாடுகள் ்பாருளாோர தைம்பாடு 
்ோைர்பாகக கடுமையான சூழ்நிமலமய 
எதிர்்காண்ைன. எனதவ தோவியத தோஷலிே 
குடியரசுகளின் ஒன்றியம் (USSR) அல்லது அ்ைரிகக 
ஐககிய நாடுகள் (USA) ஆகியவற்றின் ஏதேனும் 
ஒரு முகாம்களில் தேர்வது அவசியைாயிற்று. 
நாட்டின் முேல் பிரேைரான தநரு, அ்ைரிககா 
ைற்றும் தோவியத ரஷயா ஆகிய வல்லரசு நாடுகள் 
ஆப்பிரிககா, ஆசியாவில் புதிோகத தோன்றிய 
நாடுகளில் ேங்களது ்ேல்வாகமகச் ்ேலுததுவமே 
எதிர்தோர். எனதவ பனிப்தபார் நிலவும் இரு துருவ 
உலகைான அ்ைரிககா ைற்றும் தோவியத ரஷயா 
வல்லரசுகளுைன் தேராைல் அணிதேரா இயககம் 
என்ை வழிமயத தேர்ந்்ேடுதேதோடு ேர்வதேே 
விவகாரங்களில் மூன்ைாவது அணிமய உருவாகக 
முயன்ைார். அச்ேையததில் இந்திய ்வளியுைவுக 
்காள்மகயின் தநாககம் உலக ஒததுமைப்பு, உலக 
அமைதி, காலனிய ஏகாதிபததிய முடிவு, இனச் 
ேைததுவம் ைற்றும் அணிதேராமை ஆகியனவாகும். 

”பரந்த அளவில் அணிசேராமை எனபது 
இராணுவக் கூட்டணியில் இமைத்துக் 
க�ாளளா்தது அல்்ல. அ்தாவது பிரசேமை�மள 
முடிந்தவமர இராணுவக் �ணசைாட்டத்தில் 
பாரக்�ாைல், அது சி்ல சேரங�ளில் ைடடும் 
ஏறபட்டாலும் சு்தநதிரைா� ைறறும் அமைத்து 
ோடு�ளு்டனும் ேடபு ரீதியி்லாை  உறமவப் 
பராைரித்்தல்”

– ஜவகர்லால் தநரு 
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  4.4   அணிந்சரொ இயக்�ம் (The Non 
Aligned Movement) 1961 

'அணிதேரா இயககம்' என்ை ்ோல் 1953இல் 
ஐ.நா. ேமபயில் உமரயாற்றிய வி. கிருஷண 
தைனன் என்பவரால் உருவாககப்பட்ைது. 
அணிதேராமை என்பது இந்திய ்வளியுைவுக 
்காள்மகயின் முககிய அம்ேைாக விளங்குகிைது. 
இேன் தநாககம் ராணுவக கூட்ைணியில் தேராைல் 
்வளிநாட்டு விவகாரங்களில் தேசிய சுேந்திரதமேப் 
பராைரிதேலாகும். பன்முகக கூட்ைரங்கில் இது 
மிகப்்பரிய அரசியல் குழுவாக விளங்குகிைது. 
அணிதேரா இயககைானது 120 உறுப்பு 
நாடுகமளயும் 17 நாடுகமளப் பார்மவயாளராகவும் 
10 ேர்வதேே நிறுவனங்கமளயும் ்காண்டுள்ளது. 
வளர்ச்சி குமைந்ே நாடுகளிமைதய 
்பாருளாோர ஒததுமைப்பிற்கான அடிதேளதமே 
நிறுவுவதில் அணிதேரா நாடுகள் ்வற்றி 
அமைந்துள்ளன. ைற்்ைாரு குறிப்பிைதேகக 
உண்மை என்ன்வன்ைால் இது ஒரு அரசியல் 
இயககததிலிருந்து ்பாருளாோர இயககைாக 
ைாற்ைம் ்காண்டுள்ளது.

அணிந்சரொ இயக்�த்தின் நிறுெைத் 
தமலெர�ள: இந்தியாவின் ஜவகர்லால் தநரு, 
யுதகாஸ்லாவியாவின் டிட்தைா, எகிப்தின் 
நாேர், இந்தோதனசியாவின் சுகர்தனா ைற்றும் 
கானாவின் குவாதை நிகரூைா ஆகிதயாராவர்.
புதிய ்செொல்�ள ைற்றும் வ�ொளம� ைொற்றங�ள 

இந்தியா அணிதேரா இயககததில் இருந்ே 
தபாதும் தோவியத யூனியனுைன் 1971ஆம் 
ஆண்டில் இந்திய - தோவியத ஒப்பந்ேததின் 
(20 ஆண்டு கால ஒப்பந்ேைான அமைதி, நட்புைவு 
ைற்றும் ஒததுமைப்பு) மூலம் இமணந்ேது. 
பின்னர் இந்தியா ராணுவ நவீனையைாககமல 
தைற்்காண்ைது. சீனா 1964ஆம் ஆண்டு லாப் நார் 
(Lop Nor) என்னுமிைததில் தைற்்காண்ை அணு 
தோேமனககுப் பதிலடியாக இந்தியா ேனது முேல் 
பூமிககடியிலான அணு தோேமனத திட்ைததிமன 
1974இல் நைததியது. (நிலதேடி அணு ்வடிப்புத 
திட்ைம் / Subterranean Nuclear Explosions Project)

முேல் அணு தோேமன-்பாகரான் (ராஜஸ்ோன்)

ைாறிவரும் உலகச் சூழ்நிமலகள் ் வளியுைவுக 
்காள்மக விவரங்கமளத தீர்ைானிககின்ைன. 
எனினும் இந்தியாவின் ்வளியுைவுக ்காள்மக 
நன்கு வமரயறுககப்பட்ை தகாட்பாடுகளின் 
அடிப்பமையில் உள்ளது. இகதகாட்பாடுகள் 
்வறும் ்காள்மக அளவில் இல்லாைல் 
நமைமுமை ோததியம் ்காண்ைமவயாகவும் 
உள்ளன. தபரழிமவ ஏற்படுததிய இரண்ைாம் 
உலகப்தபாருககுப் பின்னர் இந்தியா அரசியல் 
விடுேமல ்பற்ைது. தைலும் தீவிர வறுமை, 
படிப்பறிவின்மை, குைப்பைான ேமூக-்பாருளாோர 
நிமலகளிலிருந்து  இந்தியா ேன்மன மீட்்ைடுகக 
தவண்டியிருந்ேது. இேனால் நைது புதிய நாடு 
ராணுவக கூட்டு ைற்றும் ஒப்பந்ேததில் ஈடுபை 
இயலவில்மல. சுேந்திர இந்தியா ேனது 
ைககளாட்சி முமைமயப் பாதுகாகக தவண்டிய 
அதே தநரததில் பின்ேங்கிய நிமலயிலிருந்ே 
தேேதமேக காப்பாற்றும் வழிகமளயும் 
உருவாகக தவண்டியிருந்ேது. இராணுவக 
கூட்டிமனத ேவிர்ப்பது என்பது அப்தபாது ஒரு 
விருப்பைாக ைட்டுமின்றி ஒரு தேமவயாகவும் 
இருந்ேது. ேற்தபாது அணிதேராமை என்பது 
நடுநிமலமையாக இருப்பது என்பது ்பாருள் 
அல்ல; பிரச்ேமனளுககு முடிவுகமள  நாடுகள் 
சுேந்திரைாகத தீர்ைானிப்போகும். அணிதேராமை 
என்பது இராணுவ வலிமை இல்லாது இருதேல் 
என்று ்பாருள் அல்ல. தைாேல்கள் ைற்றும் 
பேட்ைங்கமளக குமைப்பமே உறுதி்ேய்வது 
எனப் ்பாருள்படுவோகும். பரந்ே அளவில் இது, 
இந்தியா ேனது ேமூக-்பாருளாோர தைம்பாட்டில் 
கவனம் ்ேலுததிை உேவியது. இககாலகட்ைததில் 
இந்தியா இரண்டு தபார்கமளப் பாகிஸ்ோனுைன் 
எதிர்்காண்ைது. 

அழிமவ ஏற்படுததிய சீன - இந்தியப் 
தபார் கூட்டுச்தேராமைமய நமைமுமை 
ோததியைற்ைோககாைல் இராணுவக கட்ைமைப்பின் 
பற்ைாககுமைமய ்வளிப்படுததியது. 
கூட்டுதேராமைமய விலககினாலும்கூை இந்தியா 
அதிக அளவில் ேனது ராணுவ அமைப்மபப் 
பலப்படுதேவும் ஒரு அணுேகதி நாைாகவும் 
ஆகமுடிந்ேது. ்வளியுைவுக ்காள்மககமள 
நிர்வகிப்பதில் ஏற்படும் குமைகளும் ேவறுகளும் 
அவவப்தபாது ேரி ்ேய்யப்பட்ைாலும் இந்தியாவின் 
அடிப்பமைக ்காள்மகயான அணிதேராமை 
இன்னும் நமைமுமையில் உள்ளது. அணிதேரா 
இயககம் என்பது நாடுகளிமைதய அமைதி 
ைற்றும் முன்தனற்ைததிற்கான பரஸ்பர 
உேவிககானோகும்.

இந்தியாவின் ்வளியுைவுக ்காள்மகயின் 
நிமலப்பாடுகள் 
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்வளியுைவுக ்காள்மக தநாககில் ்பாருளாோர 
வளதை இந்தியா வல்லரசு ேன்மை அமைவேற்கான 
திைவுதகாலாகக காணப்படுகிைது. ேற்தபாது நைது 
்வளியுைவுக ்காள்மக உள்நாட்டு வளர்ச்சி ைற்றும் 
தைம்பாட்டிற்கான உள்முேலீட்மை அதிகரிதேல்,  
வணிகம், ்ோழில்நுட்பம் ஆகியவற்மை 
உருவாககுவேற்கான வழிமுமையாகச் 
்ேயல்படுகிைது. ்ேற்காசியாவில் பிராந்திய 
ஒததுமைப்பு ைற்றும் நிமலதேன்மைமய 
ஏற்படுததுவேன் மூலம் இது எளிோககப்படும்.

உலகின் தீவிரைான ்பாருளாோர 
நைவடிகமககளுககாக இந்தியா ேனது 
்காள்மககமளச் ேரி ்ேய்துள்ளது. இது நைது 
மூலேனங்களுககான உள் முேலீட்மை அதிகரிதேல், 
்ோழில்நுட்ப தயாேமன, வளர்ச்சிககான கருததுகள் 
ைற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உலகின் முன்னணி 
்பாருளாோரங்களுள் ஒன்ைாக ைறு்வழுச்சி 
அமைேல் ஆகியவற்றிற்தகற்ப வடிவமைததுள்ளது. 
இககாலகட்ைததில் ஏற்பட்ை நிமலயான அதிக 
்பாருளாோர வளர்ச்சியானது நாட்டு ைககமள 
தைம்படுததுவேற்கு உேவியதோைல்லாைல் இந்தியா 
்வளி உலக ்ோைர்பில் அதிக அளவில் ஈடுபைவும் 
வழிவகுதேது.

இந்தியா ேற்தபாமேய உலகளாவிய 
விவகாரங்களில் ஈடுபட்டு ேனது ேர்வதேே 
்காள்மககள் முககிய இைதமேப் ்பை 
முமனவதோடு உலக அளவில் ேனது 
இருப்மப உணரச்்ேய்கிைது. இந்தியா 
G-20, IBSA, BRICS தபான்ை புதிய உலகக 
குழுககளில் இமணந்துள்ளோனது உலகளாவிய 
விவகாரங்களில் ்பரிய பங்மக வகிகக 
இந்தியாவிற்கு அதிக வாய்ப்மப வைங்குகிைது.

உலகப் பாதுகாப்புக குறிதே அககமை 
இந்தியாவின் ராணுவ நவீனையைாககல், கைல்ோர் 
பாதுகாப்பு ைற்றும் அணுேகதிக ்காள்மககளில் 
பிரதிபலிககின்ைன.

இந்தியா உலகளவில் முடி்வடுககும் ைற்றும் 
நிர்வாகததில் ஒரு முககியக குரலாகவும் வளர்ந்து 
வரும் உலகளாவிய கட்ைமைப்பில் ஒரு பாலைாகவும் 
ேைநிமலப்படுததும் மிகப்்பரிய ேகதியாகவும் 
உரு்வடுததுள்ளது. இந்தியா மிகப்்பரிய 
்பாருளாோர ேவால்கமள எதிர் ்காண்ைாலும் 
்பாருளாோரம், அரசியல் ைற்றும் தபார்ததிைன் 
ோர்ந்ே துமைகளில் ்காள்மக வகுப்பாளர்களின் 
முடிவுகள் இந்தியாமவ வலிமை வாய்ந்ே ேகதியாக 
உருக்காள்ளச் ்ேய்துள்ளன. இதேமகய ேவால்கள் 
்பாருளாோர வளர்ச்சிமய நீட்டிககச் ்ேய்ேல்,  
வளம் ைற்றும் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுததுேல் 
தபான்ைமவகளிலும் இராணுவதேன்மை அல்லாே 

�	காலனி ஆதிககததிலிருந்து விடுபை 
ஆேரவளிதேல்

�	் ே ன் ன ா ப் பி ரி க க ா வி ல்  நி ல வி ய 
இன்வறிமயக கடுமையாக எதிர்தேல்

�	பாதுகாப்பு, ஆயதே நிமலமையின் 
முககியததுவதமே எதிர்்காள்ளுேல்

புதிய ைொற்றங�ள-1990 ைற்றும் இருபதொம் 
நூற்றொண்டு

1990களில் தோவியத யூனியனின் 
வீழ்ச்சியுைன் தைற்கததிய நாடுகளின் ஆேரதவாடு 
ஒரு புதிய உலகளாவிய ்பாருளாோர ்காள்மக 
(ோராளையைாககல், ேனியார்ையைாககல் ைற்றும் 
உலகையைாககல்) எழுச்சி ்பற்ைது. புதிய 
்பாருளாோர ஒழுங்கும் ஒரு துருவ உலகமும் 
(அ்ைரிகக ஐககிய நாடுகள் மையைாக) இந்தியா 
உள்ளிட்ை நாடுகள் ேங்களின் ்வளியுைவு ைற்றும் 
்பாருளாோரக ்காள்மககமள ைாற்றியமைகக 
வலியுறுததின. இந்தியா உலகப் ்பாருளாோர 
ைன்ைததுைன் (GATT) ஓர் ஒப்பந்ேததில் 
தேர்ந்ேதோடு இருேரப்பு, முதேரப்பு, பலேரப்பு 
ஒப்பந்ேங்களிலும் இமணந்துள்ளது. இந்தியாவின் 
அணு ஆயுே தோேமனகள் தைற்கததிய நாடுகளில் 
இருந்து அச்சுறுததும் எதிர் விமளவுகமள 
ஏற்படுததின. 

இந்திய ்வளியுைவுக ்காள்மக பின்வரும் 
பல்தவறு வமககளில் ைாற்ைம் ்காண்ைது. 
�	சீனாவுைனான நட்புைவு - கிைககு தநாககு 

்காள்மக (1992)
�	்பாகரான் (ராஜஸ்ோனில்) நமை்பற்ை 

இரண்ைாவது அணு தோேமன (1998)
�	இ ஸ் த ர லி ை மி ரு ந் து  ப ா து க ா ப் பு த 

ேளவாைங்கமளக ் காள்முேல் ் ேய்ேலுககான 
உைவு 

�	அரபு நாடுகள் ைற்றும் ஈரானுைன் எரிேகதி 
ஆற்ைல் வள தூேரக உைவு

�	அ்ைரிககாவின் அணு ஏவுகமணப் பாதுகாப்பு 
திட்ைதமே ஏற்றுக ்காள்ளுேல்

�	ேர்வதேே அணுேகதி நிறுவனததில் ஈரானுககு 
எதிராக இந்தியாவின் வாககளிப்பு

21ஆம் நூற்றொண்டில் மீண்வைழும் இந்தியொ 
ேர்வதேே அமைப்பின் அமைப்புமுமை ைாறி 

உள்ளது. இந்திய ்வளியுைவுக ்காள்மகயின் 
முேன்மையான பணி இந்தியாவின் உள்நாட்டில் 
ைாற்ைங்கமள ஏற்படுததுவோகும். இேன் 
மூலம் இந்தியாவின் பன்முக ைதிப்பீடுகமள 
ஊககுவிப்பதுைன் இந்தியப் ்பாருளாோரம் 
ைற்றும் ேமூக ைாற்ைங்கமள தைம்படுதே இயலும். 
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பிரச்ேமனகளான காலநிமல ைாற்ைம், எரிேகதி 
ஆற்ைல் பாதுகாப்பு, அரிோன வளங்களுககுப் தபாட்டி, 
உணவு ைற்றும் நீர் பாதுகாப்பு, ்ோற்று தநாய்கள் 
ைற்றும் இைம்்பயர்ேல் தபான்ை விவகாரங்களிலும் 
மிகப்்பரிய வளர்ச்சி ைாற்ைங்கமள அமைந்துள்ளது. 
இந்ே ேவால்கள் எண்ணற்ைமவயாகவும் 
கடினைானமவயாகவும் இருந்ே தபாதிலும் 
அமவ இந்தியாவின் ்காள்மக அமைப்புகளுககு 
எட்ைாேமவ அல்ல. 

  4.5    இந்திய வெளியுறவுக் வ�ொளம�யின் 
அடிபபமைக் �ருத்துக்�ள

�	தேசிய நலமனப் தபணுேல் 
�	உலக அமைதிமய எய்துேல்
�	ஆயுேக குமைப்பு
�	பிை நாடுகளுைன் நல்லுைமவ வளர்தேல்
�	அமைதியான வழிகளில் பிரச்ேமனகமளத 

தீர்தேல்
�	அணி தேராக ் காள்மகயின்படி சுேந்திரைான 

சிந்ேமன ைற்றும் ்ேயல்பாடு
�	ேர்வதேே விவகாரங்களில் ேைததுவம் 
�	காலனியாதிககம்,  ஏகாதிபததியம், 

இனப்பாகுபாடு ஆகியவற்றிற்கு எதிரான 
நிமலப்பாடு

பமை ெலிமை குமறபபுக் வ�ொளம� 
நைது ைரபு ைற்றும் தேசிய 

்நறிமுமைகள் பமைவலிமைக குமைப்மப 
நமைமுமைப்படுததுவது ஆகும். அமைதிமய 
விரும்பும் நாைான இந்தியா, ்ோைககததிலிருந்தே 
கருதது ைற்றும் எண்ணிகமக அடிப்பமையில் 
பமைவலிமை குமைப்புக காரணங்களுககாகப் 
தபாராடி வருகிைது. சுேந்திரம் அமைந்ேதிலிருந்து 
உலகளவில் ஆயுேப் ்பருககத ேமை 
இந்தியாவின் அணு ்காள்மகயில் தைதலாங்கிய 
ஒரு கருதோகதவ இருந்து வருகிைது. இேனால் 
ஐ.நா.வின் பமை வலிமைக குமைப்புத 
திட்ைங்களுககு இந்தியா ஆேரவளிதேது. 
1974 ைற்றும் 1998 அணு தோேமனகள் 
தபார்ததிைமை ோர்ந்ே நைவடிகமககளுககாகதவ 
்ேய்யப்பட்ைமவயாகும்.

இந்தியாவின் அணுக்காள்மகயின் இரண்டு 
மையக கருததுகள்:
�	முேலில் பயன்படுததுவதில்மல
�	குமைந்ேபட்ே நம்பகைான ேற்காப்புத திைன்

அணு ஆயுேதமேப் தபார்தோககுேலுககுப் 
பயன்படுததுவது இல்மல என்பதோடு அணு 
ஆயுேைற்ை எந்ே ஒரு நாட்டிற்கு எதிராகவும் 

பயன்படுததுவதுமில்மல என இந்தியா 
தீர்ைானிததுள்ளது. 

இந்திய-அ்ைரிகக அணுேகதி ஒப்பந்ேம் 
இந்திய ்வளியுைவுக ்காள்மகயில் ஒரு 
குறிப்பிைதேகக முன்தனற்ைைாகும்.

  4.6    ்சொரக் - வதற்�ொசிய நொடு�ளின் பிரொந்தியக் 
கூடைமைபபு (SAARC - South Asian 
Association for Regional Cooperation) 

ோர்க நாடுகளின் 
கூட்ைமைப்பு என்பது 
்ேற்காசியாவில் அமைந்துள்ள 
எட்டு நாடுகளின் ஒரு 
்பாருளாோர ைற்றும் புவிோர் 
அரசியல் அமைப்பாகும். ோர்க 
(SAARC) நாடுகளின் ்காள்மக 
தநாககைானது நலம்ோர் ்பாருளாோரதமே 
ஊககுவிதேல், ்ேற்காசிய நாடுகளிமைதய 
கூட்டுதேன்னிமைவு ைற்றும் இப்பிராந்தியததில் 
ேமூக-பண்பாட்டு தைம்பாட்டிமன 
விமரவுபடுததுேல் ஆகியமவயாகும். ோர்க 
அமைப்பின் தபரிைர் தைலாண்மை மையம் 
புது்ைல்லியில் அமைககப்பட்டுள்ளது. இம்மையம் 
்ேற்காசியாவில் தபரிைர் குமைப்பு ைற்றும் 
தைலாண்மைககான வல்லுனர்கமளக 
்காண்ை அமைப்பாகும். இஸ்தரா (ISRO) 
அமைப்பு ோர்க பிராந்தியததிற்கான  
”்ேய்தித ் ோைர்பு ைற்றும் வானிமல ஆய்விற்காக” 
ோர்க ்ேயற்மககதகாமளச் ்ேலுதே உள்ளது. 

ெத�கா�ய நா�க�� 
�ரா��ய� �டைம	�
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ஆ	கா��தா�
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ோர்க அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள்: 
ஆப்கானிஸ்ோன், வங்காளதேேம், பூைான், 
இந்தியா, தநபாளம், ைாலததீவு, பாகிஸ்ோன் 
ைற்றும் இலங்மக.

  4.7    இந்தியொவின் வெளியுறவுக்  
வ�ொளம�யில் தற்�ொலச் சூழல்  
ைொற்றம் ைற்றும் வதொைரச்சி 

அ.  ஒருஙகிம்ணந்த அண்மை நொடு�ளுக்கு 
முன்னுரிமை: முதலில் அண்மை நொடு�ள 
வ�ொளம� 

வரலாறு ைற்றும் கலாச்ோர ஒற்றுமைத 
ேன்மைகமள மையைாகக்காண்ை அண்மை 
நாடுகள் என்ை கருதது இந்தியாவின் ்வளியுைவுக 
்காள்மகயாக எப்்பாழுதும் இருந்து வருகிைது. 
இந்தியப் ்பருங்கைலில் அமைந்துள்ள ைாலததீவு 
உள்ளிட்ை நாடுகளுககும் அரசியல் ைற்றும் 
ராஜேந்திர முன்னுரிமைமய இந்தியா அளிதது 
வருகிைது. இந்திய ்வளியுைவுக ்காள்மக இந்ே 
அண்மை நாடுகமள மையம் ்காண்ைது என்பது 
பல்தவறு வமகயான வளர்ச்சி இலககுகமள 
இந்தியா அமைவேற்கு அமைதியான சுற்றுப்புைம் 
அவசியம் என்ை ்ேளிவான புரிேமல 
ஏற்படுததியுள்ளது. இந்தியா ேனது அண்மை 
நாடுகளுககுத தேமவப்படும் ஆேரவிமன 
வளஆோரங்கள், கருவிகள் ைற்றும் பயிற்சியாக 
அளிதது வருகிைது. ்பாருள்கள், ைககள், ஆற்ைல், 
மூலேனம் ைற்றும் ேகவல்கள் எளிோகச் ் ேல்வமே 
தைம்படுததுவேற்காக மிகப்்பரிய இமணப்பும் 
ஒருங்கிமணப்பும் அளிககப்படுகிைது.

ஆ.  அர்சதந்திரம் ைற்றும் ெளரச்சிமய 
இம்ணத்தல்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு முககிய 
வளர்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டிற்குச் ேர்வதேே 
ஒததுமைப்மபப் ்பறுவது, இந்தியாவின் 
்வளியுைவுக ்காள்மகயின் தநாககங்களில் 
ஒன்ைாக விளங்குகிைது. இது ்ோழில்நுட்ப உேவி 

கிமைப்பமே தைம்படுததுேல், மூலேனதமேப் 
்பறுேல், ேந்மேயிமனப் ்பறுேல் ைற்றும் 
இயற்மக வளங்கமளப் பாதுகாதேல் 
ஆகியவற்மை உள்ளைககியது.

இ.  "கிழக்ந� நநொக்கு" என்பதிலிருந்து 
"கிழக்குச் வ்சயல்பொடு" என்ற வ�ொளம�க்குப 
படிபபடியொை ைொற்றம்

வைகிைககு இந்தியாவிலிருந்து 
்ேன்கிைககு ஆசியா ்ோைங்குகிைது. மியான்ைர் 
இந்தியாவிற்கும் ்ேன்கிைககாசிய நாடுகளின் 
கூட்ைமைப்பில் உள்ள நாடுகளுககும் (ASEAN) 
பாலைாக உள்ளது. இேன் தநாககம் ஆசியாவின் 
ஒருங்கிமணந்ே பகுதியாக இருப்பதோடு, 
இந்தோ - பசிபிக பகுதியில் நிமலயான ைற்றும் 
பல்முமன ேைநிமலமய உறுதிப்படுததுவோகும். 
இக்காள்மக ஆசியா ைற்றும் கிைககாசிய 
நாடுகளிமைதய ஆககபூர்வைான பங்கிமன 
வலியுறுததுகிைது. நைது கிைககுக ்காள்மகயின் 
மூன்று முககியககூறுகள் வலிமையான 
நிலப்பரப்பு இமணப்பு, வணிகம் ைற்றும் பாதுகாப்பு 
்ோைர்பானமவ ஆகியனவாகும்.

ஈ. வபொருளொதொர ெளரச்சி 
ேற்தபாது இந்தியாவின் அரசியல் நகர்வுகளில் 

ேவிர்ககவியலாே ்பாருளாோரக காரணிகள் 
்ேல்வாககுச் ்ேலுததி வருகின்ைன. பல்தவறு 
நாடுகள் இந்தியாவுைன் சிைந்ே நட்புைமவக ் காள்ள 
விமைகின்ைன. விமரவான, ேைைான ைற்றும் 
உள்ளைககிய ் பாருளாோர வளர்ச்சி இந்தியாவின் 
முேன்மைக குறிகதகாளாக உள்ளது.  நாடு 
ேர்வதேே பங்களிப்மப தைம்படுததுவேன் மூலம் 
அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்மப உறுதி ்ேய்கிைது. 
இேமன அமைவேற்குத தேமவயானமவ 
்பாருளாோர வளர்ச்சி, ேந்மே, மூலேனம், 
்ோழில்நுட்பம், ைரபுப்பிமணப்பு, பணியாளர்திைன், 
நியாயைான உலகளாவிய நிர்வாகம் ைற்றும் ஒரு 
நிமலயான நியாயைான வளர்ச்சிககு உகந்ே 
சூைல் ஆகியனவாகும்.

உ. ெழி�ொடடும் ்சக்தியொ� இந்தியொ
ஜி-20 நாடுகள், கிைககாசிய உச்சிைாநாடு, 

பிரிகஸ் (BRICS) ஆகியவற்றில் உறுப்புநாைாக 
இந்தியா இருப்பதும் தவகைாக வளர்ந்து வரும் 
மிகப்்பரிய ்பாருளாோரம் ்காண்ை ஒரு நாைாக 
இருப்பதும் அேன் நிமலககு ஒரு ோன்ைாகும். 
ஐ.நா. ேமபயின் பாதுகாப்புச் ேமபயில் ஒரு நிரந்ேர 
உறுப்பு நாைாக இருகக இந்தியா விரும்புகிைது. 
இந்தியா ேற்தபாது ேனது அதிகரிததுவரும் 

வெளியுறவுக்வ�ொளம� என்பது ைற்ை 
நாடுகளுைன் உைமவப் தபணுவேற்காக 
ஒரு நாட்ைால் கவனைாக வடிவமைககப்பட்ை 
உததிகளின் கலமவயாகும்.

இரொஜதந்திரம் என்பது ஓர் அரசின் 
்வளியுைவுக ்காள்மகமயச் சூைலுககுத 
ேகுந்ோற்தபால் ்ேயல்படுததுவேற்கான கருவி 
ஆகும்.
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பொைச் சுருக்�ம்
�	ஒரு அரோங்கததின் ்வளியுைவுக ்காள்மகயானது பிைநாடுகள் தநாககி தைற்்காள்ளப்பட்ை 

்காள்மகயின் முன்முயற்சிகமளப் பற்றியது ஆகும்.
�	இந்தியாவின் ்வளியுைவுக ்காள்மகமய நிமைதவற்றும் ்பாறுப்பு இந்திய ்வளியுைவுத துமை 

அமைச்ேகதமேச் ோர்ந்ேது.
�	ஓர் இலககு ோர்ந்ே ்வளியுைவுக ்காள்மகயானது பிை நாடுகளுைன் தைம்பட்ை உைவிமன 

அமைவேற்கான திைமனக ்காண்டுள்ளது.
�	இந்தியா சுேந்திரததுககுப் பிைகு காைன்்வல்த நாடுகளில் இமணந்து பிை நாடுகளின் சுேந்திர 

இயககதமே வலுவாக ஆேரிதேது. 
�	இந்தியா பனிப்தபாரின் தபாது எந்ே ஒரு கூட்ைணியிலும் (ரஷயா – அ்ைரிககா) இமணததுக 

்காள்ளாைல் அணிதேராக ்காள்மகமயக கமைபிடிதேது. 
�	உலக வல்லரசு நாடுகளுைனும் அண்மை நாடுகளுைனும் உைமவ தைம்படுததுவதில் இந்தியா 

ேற்தபாது கவனம் ்ேலுததுகிைது.

நலமன உலகின் பல பகுதிகளில் ஆைப்பதிதது 
வருகிைது. தைலும் ஆற்ைல் வளம், முககிய இயற்மக 
வளங்கமளப் பாதுகாதேல், அவசியைான கப்பல் 
வழிதேைங்கமளத திைதேல் ைற்றும் பராைரிதேல், 
முேலீடுகமள எதிர்தநாககல், கைல்கைந்ே வணிக 
வாய்ப்புகள் ைற்றும் வணிக நுமைவிமனப் 
்பறுேல் தபான்ை பல்தவறு காரணிகளால் 
முன்தனற்ைம் கண்டு வருகிைது.

முடிவுமர
ேற்தபாது இந்தியா உலகின் 

்பரும்பான்மையான நாடுகளுைன் தூேரக 
உைவுகமளக ்காண்டுள்ளது. தைலும் உலகின் 
இரண்ைாவது மிகப்்பரிய ைககள்்ோமக 
்காண்ை நாடு, மிகப்்பரிய ைககளாட்சி நாடு 
ைற்றும் தவகைாக வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் 
ஒன்ைாகவும் விளங்கி வருகிைது. இந்தியா 
எந்ே்வாரு மிகப்்பரிய ராணுவக கூட்ைணியில் 

இல்மல என்ைாலும் ்பரிய நாடுகளுைன் 
தபார்ததிைன் ோர்ந்ே ஒரு ஆைைான உைமவக 
்காண்டுள்ளது. தீவிரவாேததிற்கு எதிரான நைது 
்பாதுவான தபாராட்ைம் என்பது குறிப்பிைதேகக 
பலைாகும். இந்தியா ேனது பாதுகாப்பு ைற்றும் 
ேமூகப் ்பாருளாோர முன்தனற்ைங்கமள அமைய 
எதிர்பார்ககும் அதேதவமளயில் அமனதது நாட்டு 
ைககளுககும் அமைதி, சுேந்திரம், முன்தனற்ைம் 
ைற்றும் நீதி ஆகியவற்மையும் தவண்டுகிைது. 
இவவாறு ்சரெநத்ச விெ�ொரங�ளில் நிரந்தர 
நண்பனும் இல்மல: நிரந்தர பம�ெனும் 
இல்மல; நலன்�ள ைடடுநை நிரந்தரைொைமெ 
என்ை ்வளியுைவுக ்காள்மகமய இந்தியா 
பின்பற்றுகிைது. புதிய வமக ேவால்கள் புதிய 
உண்மைகளுகதகற்ப அமைததுக்காள்ள 
வலியுறுததுகிைது. அப்தபாதும்கூை அேன் 
்வளியுைவுக ்காள்மகயின் அடிப்பமைக 
கட்ைமைப்பு ைாைாைல் உள்ளது.

உளநொடடுக் வ�ொளம� ைற்றும் வெளியுறவுக் வ�ொளம�க்கு இமைநயயொை நெறுபொடு�ள
உள்நாட்டுக ்காள்மக ்வளியுைவுக ்காள்மக

�	உள்நாட்டுக ் காள்மக என்பது ஒரு நாடு ேனது 
நாட்டிற்குள்ளான விவகாரங்கள் ்ோைர்பாகக 
்காண்டுள்ள ்காள்மகயாகும். 

�	இது உள்விவகாரங்கள், ேமூக நலம், சுகாோரம், 
கல்வி, குடியியல் உரிமைகள், ்பாருளாோர 
விவகாரங்கள் ைற்றும் ேமூகப் பிரச்ேமனகள் 
ஆகியவற்மை மையைாகக ்காண்ை 
ேட்ைங்கமள உள்ளைககியது.

�	்வளியுைவுக ்காள்மக என்பது ஒரு நாடு பிை 
நாடுகளுைன் ்காண்டுள்ள விவகாரங்கள் 
்ோைர்பானோகும்.

�	வணிகம், அரே ேந்திரம், ேடுப்பு நைவடிகமககள், 
பாதுகாப்பு, உளவுத துமை ைற்றும் உலகளாவிய 
சூைல் ஆகிய வமககமளக ்காண்ைது 
்வளியுைவுக ்காள்மக.
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�மலச்வ்சொற்�ள 

வெளியுறவு External affairs matters having with international relations

பலதரபபு multilateral involving more than two countries

வ�ொளமுதல் procurement process of buying

பன்மைக்ந�ொடபொடு pluralism
the practice of holding more than one bene-
fice at a time

வபருஙவ�ொளமள நநொய் pandamics an epidemic disease

பண்பொடு ethos the characteristic spirit of culture

இ) ஒரு இனப் பாகுபாட்டுக ்காள்மக
ஈ) தைற்கூறியமவகளில் எதுவுமில்மல

5. 1954இல் இந்தியா ைற்றும் சீனாவால் 
மக்யழுததிைப்பட்ை ஒப்பந்ேம் இது 
்ோைர்பானது.
அ) வியாபாரம் ைற்றும் வணிகம் 
ஆ) ோோரண உைவுகமள மீட்்ைடுப்பது
இ) கலாச்ோர பரிைாற்ைங்கள் 
ஈ) ஐந்து ்காள்மககளுைன் 

இமணந்திருதேல்
6.  நைது ்வளியுைவுக ்காள்மகயுைன் ்ோைர்பு 

இல்லாேது எது?
அ) உலக ஒததுமைப்பு
ஆ) உலக அமைதி
இ) இனச் ேைததுவம் 
ஈ) காலனிததுவம் 

7. கீழ்ககண்ைமவகளில் அணிதேரா இயககததில் 
நிறுவன உறுப்பினர் அல்லாே நாடு எது?
அ) யுதகாஸ்லாவியா 
ஆ) இந்தோதனசியா 
இ) எகிப்து
ஈ) பாகிஸ்ோன் 

8. ்பாருந்ோே ஒன்றிமனக கண்டுபிடி
அ) ேமூக நலம்
ஆ) சுகாோரம் 
இ) ராஜேந்திரம் 
ஈ) உள்நாட்டு விவகாரங்கள் 

I)  ்சரியொை விமைமயத் 
நதரவு வ்சய்யவும்

1. இந்தியாவின் அயலுைவுக  ்காள்மகமய 
வடிவமைப்பதில் எந்ே அமைச்ேர் முககிய பங்கு 
வகிககிைார்?
அ) பாதுகாப்பு அமைச்ேர்
ஆ) பிரேை அமைச்ேர்
இ) ்வளிவிவகாரங்கள் அமைச்ேர்
ஈ) உள்துமை அமைச்ேர்

2. எந்ே இரு நாடுகளுககிமைதய பஞ்ேசீல 
ஒப்பந்ேம்  மக்யழுததிைப்பட்டுள்ளது?
அ) இந்தியா ைற்றும் தநபாளம்
ஆ) இந்தியா ைற்றும் பாகிஸ்ோன்
இ) இந்தியா ைற்றும் சீனா
ஈ) இந்தியா ைற்றும் ஸ்ரீலங்கா 

3. இந்திய ்வளியுைவுக ்காள்மகமய 
ஏற்றுக்காண்டு வழிநைததும் இந்திய 
அரசியலமைப்புச் ேட்ைப்பிரிவு எது?
அ) ேட்ைப்பிரிவு 50 
ஆ) ேட்ைப்பிரிவு 51 
இ) ேட்ைப்பிரிவு 52
ஈ) ேட்ைப்பிரிவு 53 

4. இன ஒதுககல் ்காள்மக என்பது
அ) ஒரு ேர்வதேே ேங்கம் 
ஆ) இராஜேந்திரம் 

பயிற்சி
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(ii) இேன் தநாககம் இராணுவக 
கூட்ைமைப்பில் தேர்ந்து ்வளி 
விவகாரங்களில் தேசிய சுேந்திரதமேப் 
பராைரிதேல் ஆகும்.

(iii) ேற்தபாது இது 120 உறுப்பு நாடுகமளக 
்காண்டுள்ளது. 

(iv) இது ்பாருளாோர இயககைாக 
ைாற்ைைமைந்துள்ளது.

அ) (i) ைற்றும் (ii) ஆ) (iii) ைற்றும் (iv)
இ) (ii) ைட்டும் ஈ) (iv) ைட்டும்

3. கீழ்ககாணும்  ஒவ்வாரு கூற்றுககும் எதிராக 
ேரியா/ேவைா என எழுதுக 
அ) பனிப்தபாரின் தபாது ேர்வதேே 

விவகாரங்களில் இந்தியா மூன்ைாவது 
அணிமய உருவாகக முயற்சிதேது.

ஆ) இந்தியாவின் ்வளியுைவுக 
்காள்மகமய நிமைதவற்றும் ்பாறுப்பு 
இந்திய உள்துமை அமைச்ேகதமேச் 
ோர்ந்ேது.

இ) இந்தியாவின் அணுேகதி தோேமன 
பூமிககடியிலான அணு தோேமன 
திட்ைததின் கீழ் ்ேயல்படுதேப்பட்ைது.

4. கூற்று: 1971இல் இந்தோ - தோவியத 
ஒப்பந்ேததின் மூலம் இந்தியா தோவியத 
யூனியனுைன் இமணந்ேது.

 �ொர்ணம்: இது 1962இன் தபரழிவுகரைான 
சீனப் தபாருககுப் பின் ்ோைங்கியது.
அ) கூற்று ேரி ைற்றும் காரணம் கூற்றுககான 

ேரியான விளககைாகும். 
ஆ) கூற்று ேரி ஆனால் காரணம் கூற்றுககான 

ேரியான விளககைல்ல 
இ) கூற்று ேரி காரணம் ேவறு
ஈ) கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் ேவறு 

5. கூற்று: இந்தியா உலகின் ்பரும்பான்மையான 
நாடுகளுைன் தூேரக உைவுகமளக 
்காண்டுள்ளது.

 �ொர்ணம்: உலகின் இரண்ைாவது அதிக 
அளவிலான ைககள் ்ோமகமயக ்காண்ை 
நாடு இந்தியா ஆகும்.
அ) கூற்று ேரி ைற்றும் காரணம் கூற்றுககான 

ேரியான விளககைாகும்
ஆ) கூற்று ேரி ஆனால் காரணம் கூற்றுககான 

ேரியான விளககைல்ல
இ) கூற்று ேவறு காரணம் ேரி
ஈ) கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் ேவறு 

9. அணிதேராமை என்பேன் ்பாருள் 
அ) நடுநிமலமை வகிப்பது 
ஆ) ேன்னிச்மேயாகப் பிரச்ேமனகளுககு 

முடிவு எடுககும் சுேந்திரம் 
இ) ராணுவையமின்மை
ஈ) தைற்கூறியவற்றில் எதுவும் இல்மல

10. ராணுவம் ோராே பிரச்ேமனகள் என்பது 
அ) ஆற்ைல் பாதுகாப்பு 
ஆ) நீர் பாதுகாப்பு 
இ) ்ோற்றுதநாய்கள் 
ஈ) இமவ அமனததும்

II) ந�ொடிடை இைங�மள நிரபபு�
1. இந்தியா ேனது முேல் அணு தோேமனமய 

நைததிய இைம் . 
2. ேற்தபாது நைது ்வளியுைவுக ்காள்மகயானது 

உள்நாட்டு வளர்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டிற்கான 
 உருவாககுவேற்கான 

வழிமுமையாகச் ்ேயல்படுகிைது.
3.  என்பது ஓர் 

அரசின் ்வளியுைவுக ்காள்மகமய 
்ேயல்படுததுவேற்கான கருவி ஆகும்.

4. இரு வல்லரசுகளின் பனிப்தபாரிமன 
எதிர்்காள்ள இந்தியா பின்பற்றிய ்காள்மக 

.
5. நைது ைரபு ைற்றும் தேசிய 

்நறிமுமைகள் 
நமைமுமைப்படுததுவோகும்.

III)  பின்ெரும் கூற்றிமைப படித்து வபொருத்தைொை  
விமைமயத் நதரந்வதடுக்�வும்

1. பின்வருவனவற்மைக காலவரிமேப்படுததி  
கீதை ்காடுககப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து 
ேரியான விமைமயத தேர்ந்்ேடுககவும்.
(i) பஞ்ேசீலம் 
(ii) ்பாகரானில் அணு்வடிப்புச் தோேமன
(iii) 20 ஆண்டுகள் ஒப்பந்ேம்
(iv) முேல் அணு்வடிப்புச் தோேமன
அ) (i), (iii), (iv), (ii) ஆ) (i), (ii), (iii), (iv)
இ) (i), (ii), (iv), (iii) ஈ) (i), (iii), (ii), (iv)

2. பின்வருவனவற்றில் அணிதேரா 
இயககததுைன் ்ோைர்பு இல்லாேது எது?
(i) அணிதேரா இயககம் என்ை ்ோல்  

வி.கிருஷணதைனன் என்பவரால் 
உருவாககப்பட்ைது.
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6. இந்தியா சுேந்திரததிற்குப் பின்னர் ராணுவ 
முகாம்களில் இமணவமேத ேவிர்ப்பது 
அவசியைாக இருந்ேது. ஏ்னனில், இந்தியா 
இேமன / இமவகமள மீட்க தவண்டி 
இருந்ேது
அ) கடுமையான வறுமை 
ஆ) எழுதேறிவின்மை 
இ) குைப்பைான ேமூக ்பாருளாோர 

நிமலமைகள்
ஈ) தைற்கூறிய அமனததும் 

IV) வபொருத்து� 
1.  இந்தியப் ்பருங்கைலில் 

அமைந்துள்ளது
- 1955

2.  ் ேன் கிைககாசிய நாடுகள் 
கூட்ைமைப்பின் பாலம்

- 1954

3. பஞ்ேசீலம் - ைாலததீவு
4.  ஆப்பிரிகக - ஆசிய ைாநாடு - ்வளியுைவுக 

்காள்மக
5. உலக அமைதி - மியான்ைர் 

V)  சுருக்�ைொ� விமையளிக்�வும் 
1. ்வளியுைவுக ்காள்மக என்ைால் என்ன?
2. இந்தியாவின் அணுேகதி ்காள்மகமய 

விவரி.
3. இந்திய ் வளியுைவுக ் காள்மகயில் தநருவின் 

பங்களிப்மப எடுததுக கூறுக.
4. தவறுபடுததுக: உள்நாட்டுக ்காள்மக ைற்றும் 

்வளிநாட்டுக ்காள்மக
5. பஞ்ேசீல ்காள்மககளில் ஏதேனும் 

நான்கிமனப் பட்டியலிடுக.
6. இந்தியா அணிதேராக ்காள்மகமயத 

தேர்ந்்ேடுதேேற்கான காரணம் என்ன?
7. இந்தியாவின் பாதுகாப்புக குறிதே அககமை 

எந்்ேந்ே வழிகளி்லல்லாம் பிரதிபலிககிைது?
8. ோர்க உறுப்பு நாடுகமளப் பட்டியலிடுக.
9. அணிதேரா இயககததின் நிறுவனத 

ேமலவர்கள் யாவர்?
10. ்வளியுைவுக ்காள்மகயின் முககிய 

அம்ேங்கமளக குறிப்பிடுக.

VI) விரிெொ� விமையளிக்�வும் 
1. அணிதேரா இயககம் பற்றி விரிவான குறிப்பு 

எழுதுக.

2. ்வளியுைவுக ்காள்மகமய நிர்ணயிககும் 
அடிப்பமைக காரணிகமளப் பற்றி 
விவாதிககவும்.

3. அண்மைநாடுகளுைன் நட்புைவிமனப் 
தபண இந்தியா பின்பற்றும் ்வளியுைவுக 
்காள்மகயின் அடிப்பமைக கருததுகமளப் 
பட்டியலிடுக.

VII) வ்சயல்பொடு
1. நீங்கள் முடிவு எடுப்பவராக இருந்ோல் ேகக 

மவததுக்காள்ள விரும்பும் அல்லது ைாற்ைம் 
்ேய்ய விரும்பும் இந்தியாவின் ்வளியுைவுக 
்காள்மகயின் ஏதேனும் இரண்டு 
அம்ேங்கமள அமையாளம் காணவும்.

நைற்ந�ொள நூல்�ள

1. Mahendra Kumar, Theoretical Aspects 
of International Policies, Agra, Shivalal 
Agarwala & company 1984

2. Prakash Chandra, Theories of International 
Relations: Aman publishing

3. S. Ganguly, India’s Foreign Policy, Oxford 
University Press

4. Dutt V.P., India’s Foreign Policy in a changing 
world, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 
Noida (2009)

5. Dixit J.N., India’s Foreign Policy and its 
Neighbours, Gyan Publishing House, Delhi 
(2001)

6. Khanna V.N., and Leslie K Kumar., Foreign 
Policy of India, Vikas Publishing House 
Pvt. Ltd., (2018), Noida

7. Muhkund Dubey., India’s Foreign Policy, 
Orient Black Swan Pvt. Ltd., New Delhi 
(2015)

8. Shah, S.k., India’s Foreign Policy (Past, 
Present and Ties with the world), Vij Books 
India Pvt. Ltd., New Delhi (2017)

 இம்ணயதள ெளங�ள 

1. https://www.mea.gov.in/
2. https://mnoal.org/
3. http://www.saarc-sec.org/
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படி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிமனப் பயன்படுததி இச்்ேயல்பாட்டிற்கான 
இமணயப்பககததிற்குச் ்ேல்க 

படி – 2   ் ைனுவின் வலது பககததில் உள்ள ‘Useful Links’ என்பமேச் ்ோடுககிய பின்னர்‘India 
Missions Abroad’ என்பமேத தேர்ந்்ேடுககவும் .

படி – 3   உலக நாடுகளில் அமைந்திருககும் இந்திய தூேரக விவரங்கமள அறிய  தோன்றும் 
உலக  வமரபைததில் ஏோவது ஒரு நாட்டின் மீது ்ோடுககவும் (ரஷயா)

உரலி:
https://mea.gov.in/index.htm

இம்ணயச் வ்சயல்பொடு 

இந்ேச் ்ேயல்பாடு மூலம் உலக நாடுகளில் 
அமைந்துள்ள இந்திய தூேரங்களின் விவரங்கமள 

அறிந்து ்காள்ள முடியும்

* பைங்கள் அமையாளததிற்கு ைட்டுதை. 
* தேமவ்யனில் Flash Player அல்லது Java Script ஐ அனுைதிககவும்.

படி – 1 படி – 2 

படி – 3 

இந்தியொவின் வெளியுறவுக் வ�ொளம�
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அறிமுகம்
சுதந்திர இந்தியா ததாடர்ந்து உலக 

அமைதிமயயும் சர்்வததச ஒற்றுமைமயயும் 
நிமலநிறுதத ஊககைளிககிறது. இந்தியா 
த்வளிப்பமடயாக ராணு்வக கூடடணிமயக 
மகவிடடாலும், அமைதி ைற்றும் த்பாருளாதார 
்வளர்ச்சிககாக ைற்ற நாடுகளுடன் ஒததுமைப்பதிலும் 
ஒருங்கிமைப்பதிலும் மிகவும் ஈடு்பாடடுடன் 
தசயல்படுகிறது. இந்தியாவின் முதல பிரதைர் 
ஜ்வகர்லால தநரு கூறியது த்பால ”நாம் ஒருவரை 
முற்றிலும் சார்ந்ா அல்லது ்னிதந்ா இருக்க 
முடியாது. ஆனால இவ்வு்லகில ஒருவரை ஒருவர 
சார்து வாழ்கிந�ாம்”.

இந்தியா தனது ததம்வகள் ைற்றும் 
விருப்பங்களுககு ஏற்ற ்வமகயில அமைதியான 
்வளைான அணமட நாடுகளுடனான உறம்வ 
விரும்புகிறது. இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய 
விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு ைடடுைலலாைல 
உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து கடுமையாகப த்பாராடி 
்வருகிறது. ஒரு நாடு ்வளர்ச்சியில த்பாதிய அளவு 
முன்தனற்றம் அமட்வதற்குச் சர்்வததச 
உறவுகமளப ்பராைரிப்பது என்்பது முககியைான 

ஒரு ்பகுதி ஆகும்.  இந்தியா அதிக ைககள் ததாமக 
தகாணட நாடாக இருந்தாலும் ஏராளைான அணமட 
நாடுகளுடன் சூைப்படடிருப்பதால அந்நாடுகளுடன் 
ைரபுரீதியாக நடபுறவு ைற்றும் நலல உறவிமனப 
்பராைரிதது ்வருகிறது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	நைது அணமட நாடுகளுடனான தகாள்மககள் குறிததுப புரிந்துதகாள்ளுதல.
�	்வளர்ந்த நாடுகள் குறிதத இந்தியாவின் தகாள்மகயின் முககியதது்வதமத  

அறிந்துதகாள்ளுதல.
�	சர்்வததச நிறு்வனங்களுடனான இந்தியாவின் உறவுகள் ்பற்றிய 

அறிம்வபத்பறுதல.
�	பிரிகஸ் (BRICS) ைற்றும் ஒத்பக (OPEC) நிறு்வனங்களின் சாதமனகமள அறிதல.
�	உலக நாடுகளிமடதய இந்தியாவின் உன்னத நிமல குறிதத ைதிபபிமன உள்்வாங்குதல.

இந்தியோவின்  
சர்வநேச உ்றவுகள்

அலகு - 5
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”ஒரு ந�ாச�ான அணரடை நாடு ஒரு துைதிர்ஷடைம்; அதுநவ ஒரு நல்ல நாடைா்க 
அர�யுந�யானால அர்விடை ஆசீரவா்ம் நவறு இலர்ல”.

– தெசாய்ட
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 5.1    இந்தியோவும் அேன் அண்டை 
�ோடுகளும்

அணமட நாடடுறம்வப த்பாருதத 
்வமரயில இந்தியா ஒரு உன்னத நிமலமயக 
தகாணடுள்ளது. இந்திய துமைககணடததில 
கடந்த 5000 ஆணடுகளாக நிலவி ்வந்த ஒதர 
ைாதிரியான ்பண்பாடடின் ஒரு ்பகுதியாக அணமட 
நாடுகள் விளங்குகின்றன.
�	�மிகப்பரந்த இந்தியாவின் ்வட தைற்கில 

்பாகிஸ்தான் ைற்றும் ஆபகானிஸ்தான்
�	 ்வடககில சீனா, தந்பாளம், பூடான்
�	 கிைககில ்வங்காள ததசம்
�  தூரககிைககில மியான்ைர்
�	�ததன்கிைககில இலங்மக, ததன்தைற்கில 

ைாலததீவு த்பான்ற இந்தியாவிற்கு மிக 
அருகில அமைந்துள்ள இரு நாடுகளும் இந்திய 
த்பருங்கடலால பிரிககப்படடுள்ளன.  இந்தியா  
இந்த அணமட நாடுகளுடன் ்வரலாற்று 
ரீதியாகவும், சைய, த்பாருளாதார, இன, ைற்றும் 
தைாழியின்  அடிப்பமடயிலும் நலலுறம்வப 
த்பணுகிறது.  அணமட நாடுகளுடனான 
இந்தியாவின் உறவுகமளப ்பற்றி அறிந்து 
தகாள்த்வாம்.

சீனாவும் ரஷயாவும் அதிக 
எணணிகமகயிலான அணமட நாடுகளுடன் 
தனது எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன.

இந்தியோவும் ஆப்கோனிஸ்ேோனும்
இந்தியா, ஆபகானிஸ்தான் உறவு த்பார்ததிறம் 

சார்ந்த ்பங்களிபபு ஒப்பந்தம்  
(Strategic Partnership Agreement) மூலம்  
்வலிமை த்பற்றுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் 

ஆபகானிஸ்தானின் உள்கடடமைபம்ப 
ைறுசீரமைககவும், நிறு்வனங்கள், த்வளாணமை,  
நீர்,  கலவி, சுகாதாரம் ைற்றும் ்வரியிலலாைல இந்திய 
சந்மதமய எளிதாக அமடதல த்பான்ற துமறகளில 
ஒததுமைபம்ப நலகவும் ்வழிதகாலுகிறது. ஹீரட 
ைாகாைததிலுள்ள சலைா அமைமயக கடட 
ஆபகானிஸ்தானிற்கு இந்தியா உதவியது. 
ஆபகானிஸ்தானின் ்பாதுகாபபுப ்பமடயில 
்பணிபுரிந்து உயிரிைந்த வீரர்களின் குைந்மதகள் 
500 த்பருககு இந்தியா ைற்றும் ஆபகானிஸ்தானில 
உள்ள ்பள்ளி ைற்றும் கலலூரிகளில ்பயில்வதற்கான 
உதவிதததாமகமய இந்தியா அறிவிததுள்ளது. 
தைலும் ஆபகானிஸ்தானின் த்பாது சுகாதாரம் ைற்றும் 
சிறு ததாழில நிறு்வனங்களின் தைம்்பாடடிற்காக 
இந்தியா ஆதரவு அளிதது ்வருகிறது.  
ஆபகானிஸ்தானில முதலீடு தசய்்வதில 
முன்னணியில இந்தியா இருப்பததாடு,  த்பாதுததுமற 
ைற்றும் தனியார் துமறமயச் தசர்ந்த இந்திய 
நிறு்வனங்கள் ஆபகானிஸ்தானில சுரங்கத 
ததாழிலில அதிக அளவில முதலீடு தசய்யத 
ததர்ந்ததடுககப்படடுள்ளன. இந்தியா தனது 
விமளயாடடுத திறமைமயப ்பமறசாற்றும் விதைாக 
காந்தகார் சர்்வததச கிரிகதகட மைதானதமதக 
கடடியுள்ளது.  இந்தியாவின் ைகளிர் சுய த்வமல 
்வாய்பபுச் சங்கம் நிமலயான ்வாழ்வாதாரம் ைற்றும் 
தன்னம்பிகமக த்பறு்வதற்குைான ்பயிற்சிமய 
ஆபகானிஸ்தானில அளிககிறது. இந்தியா இவ்விதைாக 
ஆபகானிஸ்தானின் ்வளர்ச்சிககு நிதி உதவி ைற்றும் 
கடனுதவி அளிததுப ்பங்காற்றி ்வருகிறது.

இந்தியோவும் ்வஙகோளநேசமும்
்வங்காளததசததின் (முந்மதய கிைககு 

்பாகிஸ்தான்) சுதந்திரதமத அங்கீகரிதத முதல நாடு 
இந்தியா ஆகும்.  இந்தியாவும் ்வங்கததசமும் 4,096.7 
கி.மீ நீளம் தகாணட மிக நீணட நிலப்பரபம்ப 
எலமலயாகப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன. 
அகர்தலாவிற்கும் (இந்தியா) அகவுராவிற்கும் 
(்வங்காளததசம்) இமடதயயான ரயில த்பாககு்வரதது 
இமைபபிற்கான முன்தைாழிம்வ தசயல்படுதத 
இந்தியா திடடமிடடுள்ளது. இந்தியாவின் 
்பகுதிகளான தகாலகததாவில இருந்து 
அகர்தலாவிற்கு டாககா ்வழியாக தசல்வதற்கான 
சாமல ்வழியிமன BBIN- MVA (்வங்காளததசம், 
பூடான், இந்தியா, தந்பாளம் தைாடடார் ்வாகன 
ஒப்பந்தம்) ஒப்பந்தததின் கீழ அமைகக இந்தியாவிற்கு 
்வங்காளததசம் அனுைதி ்வைங்கியுள்ளது. கங்மக 
நீமரப ்பகிர்ந்து தகாள்ள 1977இல மகதயழுததான 
்பராககா ஒப்பந்தம் ஒரு ்வரலாற்று ஒப்பந்தைாகும். 
இந்தியாவிற்கும் ்வங்காள ததசததிற்கும் 
த்பாது்வானதாக உள்ள 54 நதிகளிலிருந்து 

சிந்துத்வளி நாகரிகம் முதல சந்திரகுபத 
தைௌரியர் ஆடசி ்வமரயிலான காலததில 
இந்தியாவும் ஆபகானிஸ்தானும் 
்பன்முகததன்மைமயயும் மிக ஆைைான 
நடபுறம்வயும் தகாணடிருந்தன. கனிஷகருமடய 
ஆடசியின் த்பாது ஏராளைான இந்திய சைய 
்பரபபுக குழுககள் சீனா, ைததிய ஆசியா ைற்றும் 
ஆபகானிஸ்தான் த்பான்ற நாடுகளுககுத தங்கள் 
ைததமதப ்பரப்பச் தசன்றனர்.

்பலுசிஸ்தான் (தற்காலததிய ்பாகிஸ்தானின் 
எலமலபபுற ைாகாைம்) ்பகுதிமயச் சார்ந்த கான் 
அபதுல க்பார்கான் இந்திய விடுதமலப த்பாராடட 
இயககததின் முககியத தமல்வரும் இந்திய 
ததசிய காங்கிரசின் தீவிர ஆதர்வாளரும் ஆ்வார்.
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அதிக்படச நலமனப த்பறு்வதற்காக இரு நாடடுக 
கூடடு நிதி ஆமையம் தசயல்படுகிறது. இந்திய 
அரசாங்கம் ’்வங்காளததசததிற்கான உதவி’ என்ற 
திடடததின் கீழ கடடடங்கள் கடடவும்,  
ஆய்வுககூடங்கள், ைருந்தகங்கள் ைற்றும் ஆழகுைாய் 
கிைறுகள் அமைககவும் ைானியம் ்வைங்கி 
உதவுகிறது.  தைலும் இந்திய ்பண்பாடடு 
உறவுகளுககான குழுவின் (ICCR) மூலம் 
்வங்காளததச ைாை்வர்களுககு ஆணடுததாறும் 
உதவிதததாமக அளிககப்படு்வததாடு டாககா 
்பலகமலககைகததில ’தாகூர் இருகமக’ ஏற்்படுததவும் 
்வழி்வமக தசய்யப்படடுள்ளது. (தைற்கு்வங்காளம்) 
சிலிகுரி-்பர்்பதிபூர் (்வங்காளததசம்) ஆகிய 
இடங்களுககிமடதய 130 கிதலா மீடடர் நீளம் 
தகாணட நடபுறவுக குைாய் த்பாககு்வரதமத 
அமைககும் ்பணிமய இரு நாடுகளும் இமைந்து 
ததாடங்கி ம்வததன.

இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான டீன்பிகா 
(Teen Bigha) என்ற ்பகுதி தைற்கு ்வங்காளம்  
ைற்றும் ்வங்காளததசததிற்கு இமடதயயான 
எலமலயில உள்ளது. குறுகலான இப்பாமத 
2011ஆம் ஆணடு ்வங்காளததசததிற்குக 
குததமகககு விடப்படடது.

இந்தியோவும் பூடைோனும்
பூடான் இையைமலயில உள்ள ஒரு சிறிய 

அரசு ஆகும். 'இடி மின்னல நிலம்' என்று 
அறியப்படும் இது உலகின் ஏழமையான நாடுகளில 
ஒன்றாகும். இந்தியா ைற்றும் பூடான் இமடதயயான 
இராஜதந்திர உறவுகள் 1968ஆம் ஆணடில 
இந்திய பிரதிநிதி ஒரு்வமரத திம்புவில 
நியமிதததிலிருந்து ததாடங்கியது. பூடான் 

நிலங்களால சூைப்படட நாடாகும். அதனால கடல 
சார்ந்த ததாடர்புகளுககு இந்தியாம்வதய த்பரிதும் 
சார்ந்துள்ளது. பூடானின் த்பாருளாதார 
தைம்்பாடடிற்கு இந்தியா முதன்மைப 
்பங்காற்றுகிறது. இந்தியா ’்பாரத முதல பூடான் 
்வமர’ (B2B) என்று அறியப்படும் இருதரபபு ்வணிக 
உறவிமன அறிவிததது.  பூடான் ைாை்வர்கள் 
புகழ த்பற்ற நிறு்வனங்களில உயர் கலவி 
த்பறு்வதற்கு இந்தியா உதவிதததாமக 
அளிப்பததாடு பூடானில ஒரு டிஜிடடல நூலகம் 
அமைததிடவும் உதவியுள்ளது. ைதிபபுமிகக  
தநரு-்வாங்சுக கலவி உதவிதததாமக தகுதியும் 
திறமையும் தகாணட பூடான் நாடடினருககு,  
ததர்ந்ததடுககப்படட முதன்மையான இந்திய 
கலவி நிறு்வனங்களில கலவி ்பயில ்வாய்பபு 
அளிககிறது.  இந்தியா ைற்றும் பூடான் இமடதய 
இரு தரபபு ஒததுமைபபிற்கு நீர்மின்சகதித துமற 
ஒரு முககிய எடுததுககாடடாக விளங்குகிறது.  
இது்வமர இந்திய அரசாங்கம் மூன்று  நீர்மின்சகதி 
(சுககா, குரிச்சி, தலா) திடடங்கமளப பூடானில 
அமைததுள்ளது. பூடான் நாடடில ததாமலத 
ததாடர்பு ்வசதிமய ஏற்்படுததவும்  
ைருதது்வைமனகள்,  சாமலகள் ைற்றும் ்பாலங்கள் 
ஆகிய்வற்மறக கடடு்வதற்கும் அந்நாடடின் 
அடிப்பமடக கடடமைபம்ப தைம்்படுததவும் 
இந்தியா உதவியுள்ளது.

குரு ்பதைசம்்ப்வா எனும் புதத துறவி 
இந்தியாவிலிருந்து பூடானுககுச் தசன்றார். அங்கு 
தனது தசல்வாகமக ஏற்்படுததி புதத சையதமதப 
்பரபபியதன் மூலம் இரு நாடடு ைககளிமடதய 
்பாரம்்பரியதமத உறுதிப்படுததினார்.

இந்தியோவும் சீனோவும்
புவியியல அமைபபு,  ைககள்ததாமக,  திறன் 

தகாணட ைனித ஆற்றல ைற்றும் நாகரிகத ததான்மை 
ஆகிய்வற்றின் அடிப்பமடயில இந்தியாவுடன் 
ஒபபிடு்வதற்குத தகுதி ்வாய்ந்த நாடு சீனா ைடடுதை.  
உலகில உள்ள உற்்பததி ைணடலங்களில ஒன்றாக 
இருககும் சீனா,  இந்தியாவிற்கு மிக முககியைான 
நாடாகும்.  இந்தியாவும் சீனாவும் உலக ்வர்ததக 
நிறு்வனம்,  சர்்வததச காலநிமல ைாற்றம் குறிதத 
த்பச்சு்வார்தமதகள்,  உலக்வங்கி சீர்திருததம் 
ஆகிய்வற்றில ஒதத கருதமதக தகாணடுள்ளன.  
சீனா்வால து்வங்கி ம்வககப்படட ஷாங்காய் 
ஒததுமைபபுக கூடடமைபபில (Shanghai Cooperation) 
இந்தியாவிற்குப ்பார்ம்வயாளர் தகுதிமய 
்வைங்கியுள்ளது.  அததத்பான்று சார்க (SARRC) 
அமைபபில ்பார்ம்வயாளர் தகுதி சீனாவிற்கு 
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்வணிகம் ைற்றும் சுற்றுலா தைம்்படடு இருககின்றன. 
இந்தியப த்பருங்கடல ்பகுதியில ஒருங்கிமைந்த 
தராந்து ைற்றும் ்வான்்வழி கணகாணிபபுத தக்வல 
்பரிைாற்றம் ஆகிய்வற்றின் மூலம் கடலசார் 
்பாதுகாபம்ப தைம்்படுதது்வதற்கான ஒததுமைபம்ப 
நலக இரு நாடுகளும் ஒபபுக தகாணடுள்ளன. 

இந்தியோவும் மியோன்்மரும்
இந்தியா தன் இரணடா்வது மிக நீளைான 

எலமலமய மியான்ைர் நாடதடாடு  ்பகிர்ந்து 
தகாணடுள்ளது (1989ஆம் ஆணடு ்வமர ்பர்ைா என 
அறியப்படடது). இந்தியாவின் நான்கு ்வடகிைககு 
ைாநிலங்களான அருைாச்சலப பிரததசம், 
நாகாலாந்து, ைணிபபூர், மிதசாரம் ஆகியம்வ 
மியான்ைர் நாடடுடன் தங்கள் எலமலமயப ்பகிர்ந்து 
தகாள்கின்றன. இந்தியா ததன் கிைககாசியாவிற்குள் 
தசல்வதற்கான நுமைவு ்வாயிலாக மியான்ைர் 
இருககிறது.  தகாலகததாம்வ மியான்ைரில உள்ள 
சிடத்வயுடன் இமைப்பதற்காகச் சாமல - நதி – 
துமறமுகம் - சரககுப த்பாககு்வரததுத திடடைான  
கலடன் ்பன்முக ைாதிரி த்பாககு்வரததுத 
திடடததிமன (Kaladan Multi Model Transit Transport) 
இந்தியா உரு்வாககி ்வருகிறது. ததன்கடலில 
த்பாருளாதார ைணடலதமத உரு்வாககு்வதற்காகக 
தகாலகததா நகமர தொசிமின் உடன் 
இமைககும் தநாககம் தகாணட ஒரு திடடம் 
உரு்வாககப்படடுள்ளது.  மியான்ைர்,  கம்த்பாடியா,  
வியடநாம் ்வழிதய சாமலப த்பாககு்வரதமதயும் 
தகாணட இததிடடததின் ஒரு ்பகுதியாகக 
கவுகாததியுடன் ைாணடதலம்வ இமைககும் 
முதற்கடடப ்பணிகள் தற்த்பாது நமடத்பற்று 

்வைங்கப்படடுள்ளது. இருநாடுகளும் ்பலத்வறு 
ைாறு்படட துமறகளில த்பச்சு்வார்தமத நடததிட 
்வழிகமள ஏற்்படுததியுள்ளன.  இருதரபபு ்வணிகம் 
ைகததான ்வளர்ச்சிமயக கணடுள்ளது.  இந்தியாவும் 
சீனாவும் கலவி ்பரிைாற்றத திடடததில 
மகதயழுததிடடுள்ளன.  அதன்்படி இரு நாடுகளிலும் 
அங்கீகரிககப்படட கலவி நிறு்வனங்களில உயர் 
கலவி ்பயில தலா 25 ைாை்வர்களுககுக கலவி 
உதவிதததாமக ்வைங்கப்படடு ்வருகிறது. 

்மக்மகோன் எல்லக நகோடு – இந்தியா, சீனா 
ைற்றும் பூடானின் கிைககுப ்பகுதி ஆகிய 
்பகுதிகளுககு இமடதயயான எலமலகதகாடு 
ஆகும்.  இது 1914ஆம் ஆணடில பிரிடடிஷ 
இந்தியா,  தித்பத ைற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் 
பிரதிநிதிகள் கூடடததில தீர்ைானிககப்படடது.  
பிரிடடிஷ இந்தியாவின் சார்பில இந்தியாவிற்கான 
தசயலாளர்  ஆர்தர் தென்றி ைகைகான் 
இககூடடததில கலந்து தகாணடார்.

இந்தியோவும் ்மோலத்தீவும் 
ைாலததீவு இந்தியப த்பருங்கடலில 

இலடசததீவுகளுககுத ததற்கில அமைந்துள்ளது.  
இதன் அமைவிட முககியதது்வததினாலும் 
அருகாமையில அமைந்திருப்பதாலும் 
ைாலததீவினுடனான உறவு இந்தியாவிற்கு மிக 
முககியதது்வம் ்வாய்ந்ததாக உள்ளது.  இந்தியாவும் 
ைாலததீவும் இனம்,  தைாழி,  ்பண்பாடு,  சையம் 
ைற்றும் ்வணிகத ததாடர்பு ஆகிய ்பல ்பரிைாைத 
ததாடர்புகமளப ்பைங்காலததிலிருந்தத சுமுகைாகப 
த்பணி ்வருகின்றன.  இரு நாடுகளுககிமடதய 
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்வருகின்றன. நைது எரித்பாருள் ததம்வகளான 
த்படதராலியம் ைற்றும் இயற்மக எரி்வாயு 
ஆகிய்வற்றில முககியப ்பங்குதாரராக மியான்ைர் 
உள்ளது.  சில இந்திய நிறு்வனங்களான எஸ்சார் 
(ESSAR), தகயில (GAIL), ஓஎன்ஜிசி (ONGC), விததஷ 
லிமிதடட (Videsh Ltd.,) ஆகிய நிறு்வனங்கள் 
மியான்ைரின் எரிசகதிததுமறயில முதலீடு 
தசய்துள்ளன.
இந்தியோவும் ந�போளமும் 

இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிலான 
இயற்மகயாக அமைந்த இமடப்படு நாடு தந்பாளம் 
ஆகும். தந்பாளம் நிலப்பகுதிகள் சூைப்படட நாடாக 
இருப்பதால த்பாருளாதார உதவிககும் 
்வழிததடங்களுககும் இந்தியாம்வதய 
சார்ந்துள்ளது. இந்தியாவின் ஐந்து ைாநிலங்களான 
சிககிம், தைற்கு ்வங்காளம்,  பீகார்,  உததரபபிரததசம்,  
உததரகாணட ஆகியம்வ தந்பாள எலமலமயப 
்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன. இரு நாடடின் எலமல 
ைா்வடடங்களில ்வசிககும் ைககள்  தங்களிமடதய 
ஆைைான ்பண்பாடடுப பிமைபபிமனக 
தகாணடுள்ளனர்.   தந்பாளததின் த்பரிய 
முதலீடடாளராக இந்தியா திகழகிறது.

அடிப்பமடக கடடமைபபு,  நீர்ப்பாசனம்,  
சுகாதாரம்,  ஆற்றல திடடங்கள் ைற்றும் சமூக 
தைம்்பாடடுத திடடங்கள் ஆகிய்வற்மற மையைாகக 
தகாணட தைம்்பாடடிற்கு இந்தியா உதவு்வததாடு,  
நிதி ைற்றும் ததாழிலநுட்ப உதவிகமளயும் அளிதது 
்வருகிறது. இந்தியாம்வயும் காதைணடும்வயும்  
இமைப்பதற்கான 204 கிதலா மீடடர் நீளமுள்ள 
ைதகந்திர ராஜ் ைார்க (Mahendra Raj Marg) என்னும் 
இமைபம்ப இந்தியா கடடியுள்ளது.  தந்பாளம் மிக 
த்வகைாக ஓடும் ஆறுகமளத தன்னகததத 
தகாணடுள்ளதால நீர் மின்சகதி நிமலயங்கமள 
நிறுவு்வதற்கு அதன் நிலப்பரபபு ஏற்றதாக உள்ளது.  
18 ஆணடுகளாக நிறுததி ம்வககப்படடிருந்த 

ஒப்பந்தைான 5600 தைகா்வாட ்பஞதசஷ்வர் 
திடடப்பணிகமள இந்தியா தைற்தகாணடு உள்ளது.  
இந்தியா ைற்றும் தந்பாள ைககள் ஆன்மீக 
்பயைங்களுககாக இரு நாடுகளுககும் தசன்று 
்வருகின்றனர். தந்பாளததில ்பசு்பதி, ஜனகபூர் ஆகிய 
்பாரம்்பரியமிகக மையங்கள் உள்ளன. அதத த்பால 
இந்தியாவில ்வாரைாசி ைற்றும் நான்கு தாம்ஸ் 
(Four Dhaams - ்பதரிநாத, பூரி, து்வாரமக ைற்றும் 
இராதைஸ்்வரம்) ஆகிய முககியைான புனிதத 
தலங்களும் உள்ளன.  தந்பாள தைாழிமய,  இந்தியா 
அரசியலமைபபின் எடடா்வது அடட்வமையில 
தசர்ததுள்ளது இரு நாடுகளுககும் இமடதயயான 
நடபுப பிமைபம்ப தைலும் அதிகரிககச் தசய்துள்ளது. 

சாரதா ஆற்றின் குறுகதக ஒரு கூடடு மின்சகதித 
திடடம் கடடப்படடு ்வருகிறது. இததிடடம் முமறதய 
மின்சார உற்்பததி,  நீர்ப்பாசன ்வசதிகள் ஆகியம்வ 
இந்தியா ைற்றும் தந்பாளததிற்கு உதவும் ்வமகயில 
அமைககப்படடு ்வருகிறது. சுற்றுச்சூைல தநாககில 
இந்தியா, தந்பாளம் எலமலதயாரம் ்பலத்வறு 
எணணிகமகயிலான புலிகள் ்பாதுகாபபு 
மையங்கள் அமைககப்படடுள்ளன. 

இந்திய ைற்றும் தந்பாள அரசு இரடமட 
நகரங்களான காதைணடு-்வாரைாசி, லும்பினி - 
புததகயா ைற்றும் ஜனகபூர் - அதயாததி ஆகிய 
மூன்று சதகாதரி நகர் ஒப்பந்தங்களில 
மகதயழுததிடடுள்ளன.

இந்தியோவும் போகிஸ்ேோனும் 
1947 ஆம் ஆணடு இந்திய-்பாகிஸ்தான் 

பிரிவிமனககுப பின்னர் ்பலத்வறு முககிய 
வி்வகாரங்களில இரு நாடுகளுககும் இமடதய 
த்வறு்பாடு காரைைாக தநருடலான உறவு இருந்து 
்வருகிறது.  ்பாகிஸ்தானுடனான உறவில 
தீவிர்வாததை ததாடர்ந்து நைது முககியக 
க்வமலயாக உள்ளது.  இந்தியாவுடனான 
உறவுகமளப ்பராைரிப்பதில ்பாகிஸ்தான் விதராத 
ைனப்பான்மையுடதன இருந்து ்வருகின்றது. 
ஆனால இந்தியா, உறவுகமள தைம்்படுததவும் 
நிமலநிறுததவும் தீவிரைாக முயன்று ்வருகிறது.  
எலமல தாணடிய துப்பாககிச் சணமட ைற்றும் 
தீவிர்வாதிகள் தாககுதல ஆகியம்வ காஷமீர் 
ைககளின் உயிர்கமளக காவு தகாணடது. தைலும் 
அம்ைககள் ஏழமை நிமல ைற்றும் ைனித உரிமை 
மீறல ஆகிய்வற்றால அ்வதியுறுகின்றனர். இந்தியா 
்பாகிஸ்தானிமடதய காஷமீர் முககிய வி்வகாரைாக 
இருந்து ்வரு்வததாடு இரு நாடுகளும் 
த்வளிப்பமடயாகத்வ தைாதிகதகாள்ளும் 
நிமலயிமன ்பலத்வறு சையங்களில 
ஏற்்படுததியுள்ளது.
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எலமல தாணடிய ்பயங்கர்வாதம் மிகபத்பரிய 
அச்சுறுததல ஆகும்.  சிம்லா ஒப்பந்தம் ைற்றும் லாகூர் 
பிரகடனம் ஆகிய்வற்றின் மூலம் இரு 
நாடுகளுககுமிமடதயயான உறம்வ 
தைம்்படுததவும் தநர்ைமறயான ைாற்றங்கமளக 
தகாணடு ்வரவும் இந்தியா முயன்றுள்ளது.

இந்தியோவும் இலங்கயும் 
இந்திய நாடு ்பண்பாடு,  கலாச்சார,  ்வரலாறு 

ைற்றும் சைய உறவுகமள இலங்மகயுடன் 
தகாணடுள்ளது.  ்பாக ஜலசந்தியால பிரிககப்படடுள்ள 
இந்தியாவும் இலங்மகயும் சிறந்த ்வணிக 
உறவுகமளத தங்களுககுள் ஏற்்படுததிக 
தகாள்்வததாடு இருதரபபு ஒப்பந்தங்கள் 
ைடடுைலலாைல சார்க அமைபபின் மூலமும் 
தைம்்பாடடிற்கு ஒருங்கிமைந்து தசயலாற்றி 
்வருகின்றன. இந்தியா ைற்றும் இலங்மக உறவு 
நடபு ரீதியாக  அமைந்திருககிறது எனினும் தமிழ 
இனபபிரச்சிமன ததாடர்்பான காலகடடததில சிறிது 
காலததிற்கு ைடடும் உறவில பின்னமடவு ஏற்்படடது.  
இரு நாடுகளும் ைரபுரீதியாக ஒன்றுகதகான்று 
தநருங்கிய நிமலயில இருந்து ்வருகின்றன.  
இலங்மகயில முதலீடு தசய்துள்ள நாடுகளில 
இந்தியா முன்னணியில இருப்பததாடு,  
த்படதராலியம், சிலலமர ்வணிகம், தக்வல 
ததாழிலநுட்பம், ரியல எஸ்தடட, ததாமலத 
ததாடர்புகள் ைற்றும் சுற்றுலா த்பான்ற ்பலத்வறு 
துமறகளில இந்தியா முதலீடு தசய்துள்ளது.  
இலங்மகயின் முதலீடுகள் இந்தியாவில சரககு 
தசம்வ ைற்றும் தள்வாடததுமற ஆகிய்வற்மறத 
தவிர பிராணடிகஸ் (Brandix) (தயாரிககப்படட ஆமட 
/விசாகப்படடினததின் ஆமட நகரம்) எம்.ஏ.எஸ். 
தொலடிங்ஸ் (MAS Holdings), ஜான் கீலஸ் (John 
Keels), தெதலஸ் (Hayleys) த்பான்ற்வற்றிலும் 
தசய்துள்ளது. இந்தியா தகுதியுள்ள இலங்மக 

ைாை்வர்களுககு கலவி உதவித ததாமகமய 
ஆணடுததாறும் அளிதது ்வருகிறது. இந்தியாவின் 
நாளந்தா ்பலகமலககைகத திடடததில இலங்மக 
ஒரு ்பங்குதாரர் ஆகும்.

அதசாகர் புதத ைததமதப ்பரபபு்வதற்காக 
அ்வரது ைகன் ைகிந்தாம்வயும் ைகள் 
சங்கமிததிமரமயயும் இலங்மகககு 
அனுபபினார். தசாை அரசர்களான முதலாம் 
இராஜராஜன் ைற்றும் முதலாம் ராதஜந்திரன் 
ஆகிதயார் இலங்மகயின் ்வட்பகுதிமயக 
மகப்பற்றினர்.
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்வளர்ச்சியமடந்த நாடுகள் 
்வளர்ந்து தகாணடிருககும் நாடுகள் 
மிகவும் பின்தங்கிய நாடுகள் 

 5.2    ்வளரச்சிய்டைந்ே �ோடுகளுடைனோன 
இந்தியோவின் உ்றவுகள்

ஒரு ்வளர்ந்த நாடு என்்பது இமறயாணமை 
தகாணட நாடாகும், இது மிகவும் ்வளர்ந்த 
த்பாருளாதாரம் ைற்றும் குமறந்த ததாழிலையைான 
ததசததுடன் ஒபபிடும்த்பாது தைம்்படட ததாழிலநுட்ப 
உள்கடடமைபம்பக தகாணடுள்ளதும் ஆகும்.  
இந்தியா ்வலலரசு நாடுகளுடன் மிக க்வனததுடன் 
தன்மனச் சைநிமலப்படுததி உள்நாடடு 
்வளர்ச்சிககான அதிகப ்பலமனப த்பறு்வதற்கு 
முயன்று ்வருகிறது. 
அ. அம்மரிகக ஐககிய �ோடுகள் 

அதைரிககாவும் இந்தியாவும் புதிய தமலமுமற 
இராணு்வக கூடடாணமைககு  ்வழி்வகுககும் 
தக்வல ததாடர்பு, இைககததன்மை ைற்றும் 
்பாதுகாபபு ஒப்பந்தததில (Communication 
Compatibility and Security Agreement - COMCASA) 
மகதயழுததிடடுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம்  
10 ஆணடுகள் கால்வமரயமற தகாணடதாகும்.  
இதன்்படி அதைரிகக ஐககிய நாடுகளின் ்பாதுகாபபு 
உ்பகரைங்களில  ்பயன்்படுததப்படும் தக்வல 
ததாடர்பு ததாழிலநுட்பதமதப த்பறு்வதற்கான 
்வழி்வமக ஏற்்படு்வததாடு,  இரு நாடுகளின் 

கட்டுப்போடுக நகோடு
1949ஆம் ஆணடு தீர்ைானிககப்படட த்பார் 

நிறுததக தகாடு 1972ஆம் ஆணடிற்குப பின்னர் 
எலமலக கடடுப்பாடுக தகாடு என 
அமைககப்படடது. இது 1972ஆம் ஆணடின் 
சிம்லா ஒப்பந்தததின் கீழ இந்தியாவிற்கும் 
்பாகிஸ்தானுககும் இமடதய ஏற்றுகதகாள்ளப்படட 
எலமலயாகும். இகதகாடு பிரிவிமன 
தசய்யப்படடத்பாது ராடகளிிஃப தகாடு (RadCliffe 
Line) என்று அமைககப்படடது. (ராடகளிிஃப  
என்்ப்வர் எலமல ஆமையததின் தமல்வராக 
இருந்தார்) இகதகாடு தற்த்பாது கடடுப்பாடுக 
தகாடு என அமைககப்படுகிறது.
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இராணு்வங்களுககிமடதய நிகழதநரத தக்வல 
்பகிர்வுககும் அனுைதியளிககிறது.

ஆ.  ஐந�ோப்பிய �ோடுகள் 
அமனதது வி்வகாரங்களிலும் குறிபபிடததகக 

முன்தனற்றம் இருந்து ்வரு்வததாடு குறிப்பாகப 
்பாதுகாபபு,  ்பயங்கர்வாத எதிர்பபு, அணுசகதி 
ஆற்றல,  விணத்வளி ஆகிய துமறகளில 
ஒததுமைபபு ைற்றும் ்பரிைாற்றம் அதிகரிதது 
்வருகிறது.  பிரான்ஸ் நாடடின் விணத்வளி 
ஏவுதளங்கள் இந்தியாவின் இஸ்தரா (ISRO) 
அமைபபினால ்பயன்்படுததப்படடு ்வருகின்றன.  
பிரான்ஸ் நாடு இந்தியாவில உள்ள சணடிகர், 
நாகபூர் ைற்றும் ்பாணடிச்தசரி த்பான்ற நகரங்கமள 
திறன்மிகு நகரங்களாக தைம்்படுதத இந்தியாத்வாடு 
கூடடாக ஒததுமைககிறது. இந்தியாவும் பிரான்சும் 
சர்்வததச சூரியசகதி கூடடணிமய (International 
Solar Alliance)  அறிமுகப்படுததி கடகதரமக ைற்றும் 
ைகரதரமக ஆகிய்வற்றிற்கு இமடதய உள்ள 
நாடுகமளச் சூரிய ஆற்றலுககான ஒததுமைபபில 
ஒன்று தசர்ககின்றன. 

இ. ஆஸ்திந�லியோ
இந்தியாவும் ஆஸ்திதரலியாவும் 

நம்பிகமகககுரிய திடடங்கமளப ்பல ஆணடுகளாக 
தைது்வாகவும் ்படிப்படியாகவும் ஏற்்படுததி 
்வருகின்றன. ஆஸ்திதரலியாவும் இந்தியாவும் 
ஒருங்கிமைந்து இந்திய ஆஸ்திதரலிய கடற்்பமட 
்பயிற்சி (AUSINDEX) ஒததிமகயின் மூலம் கடலசார் 
ஒததுமைபம்ப தைம்்படுதத உறுதி பூணடுள்ளன.  
ஆஸ்திதரலியா இந்தியா கவுன்சில இரு நாடுகளுககு 
இமடதய உறம்வ விரிவு்படுததி விழிபபுைர்ம்வ 
ஏற்்படுததி ்பரிைாற்றங்கமள ஊககுவிதது ்வருகிறது.

ஈ.  ஜப்போன்
ஜப்பான் நாடடின் ஷிங்கன்தசன் (Shinkansen) 

முமறமய இந்தியாவில அறிமுகப்படுதத முடிவு 
தசய்தது.  இது ்பாதுகாபபு ைற்றும் துலலியத தன்மை 
தகாணட உயர்தர அதித்வக ரயில அமைபபு ஆகும். 
தடலலி தைடதரா ரயில ஜப்பானிய ஒததுமைபபில 
உரு்வான த்வற்றிகரைான எடுததுககாடடுகளில 
ஒன்றாகும். மும்ம்ப,  அகைதா்பாத இமடதயயான 
அதித்வக ரயில த்பாககு்வரதது (MAHSR) இருநாடடு 
ஒததுமைபபின்  ைற்றுதைாரு முயற்சியாகும். 

ஜப்பானிய அரசாங்கம் இந்தியக குடிைககளுககு 
இந்திய ரயிலத்வ துமறயில ்பணிபுரியும் ்வமகயில 
ஜப்பானியப ்பலகமலககைகததில முதுகமலப 
்படடப்படிபம்பப ்படிகக ஆணடுததாறும்  
20 இடங்கமள ்வைங்கி ்வருகிறது.

உற்்பததித துமறயில  உற்்பததி ைற்றும் திறன் 
இந்தியா (Make in India, Skill India) திடடங்களில 
்பங்களிககவும் ஜப்பானிய உற்்பததித திறன்கமள 
்வைங்கி இந்தியாவின் உற்்பததித ததாழிலதுமற 
தரதமத தைம்்படுததவும் 30,000 இந்திய 
ைககளுககுப ்பயிற்சி ்வைங்க ஜப்பான் இந்தியா 
உற்்பததி நிறு்வனம் (Japan India Institute of 
Manufacturing) அறிவிததுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆணடு குஜராத, கர்நாடகம், 
ராஜஸ்தான் ைற்றும் தமிழநாடு ஆகிய 4 
ைாநிலங்களில ஜப்பான் - இந்தியா உற்்பததி 
நிறு்வனம் (JIM) ஏற்்படுததப்படடுள்ளது. இரணடு 
ஜப்பானிய ைானியம் மூலைான ்படிபபுகள் (Japanese 
Endowed Courses) ஆந்திரபபிரததச த்பாறியியல 
கலலூரிகளில ததாடங்கப்படடுள்ளன.

தக்வல ததாழிலநுட்பங்கள் ததாடர்்பான 
(இமையதள த்பாருள்கள், தசயற்மக நுணைறிவு, 
த்பருைளவு தரவு ்பகுப்பாய்வு) மூன்று இந்திய – 
ஜப்பான் கூடடு ஆய்்வகங்கமள நிறுவு்வது 
சமீ்பததிய முயற்சிகளில அடங்கும்.

 5.3  இந்தியோவும் ந்மறகு ஆசியோவும்
தைற்கு ஆசியா என்்பது எகிபது, அதரபிய 

தீ்பகற்்பம்,  துருககி ைற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகமள 
உள்ளடககியது ஆகும்.  இந்தியாவும் தைற்கு ஆசிய 
நாடுகளும் ்வரலாற்றுககு முந்திய காலததிலிருந்தத 
உறவுகமளக தகாணடிருககின்றன.  சிந்துத்வளி 
ைற்றும் தைச்பதடாமியா நகரங்களுககு இமடதய 
்வணிக உறவு ஏற்்படுததப்படடிருந்தது.

தைற்கு ஆசியா த்பாருளாதார அடிப்பமடயில 
குறிபபிடததகக ்பகுதியாக இந்தியாவிற்கு மிக 
முககியதது்வம் ்வாய்ந்ததாக உள்ளது. நிலததால 
சூைப்படட,  எணதைய் ்வளமிகக ைததிய 
ஆசியாவிற்கு ஒரு நுமைவு ்வாயிலாக 
அமைந்துள்ளது.

புதிய நூற்றாணடு ததாடங்கியதிலிருந்து 
இந்தியா ைற்றும் ்வமளகுடா ஒததுமைபபு கவுன்சில 
(Gulf  Cooperation Council) இமடயிலான உறவில 
அசாதாரைைான திருப்பம் ஏற்்படடுள்ளது.

ச்பொர் ஒப்பந்தம் எனப்படும் முககூடடு 
ஒப்பந்தம் இந்தியா, ஆபகானிஸ்தான் ைற்றும் ஈரான் 
ஆகிய நாடுகளுககு இமடதய ஏற்்படுததப்படடுள்ளது. 
இதன்்படி ச்பொர் துமறமுகதமதப ்பயன்்படுததி 
மூன்று நாடுகளிலும் த்பாககு்வரதது ்வழிதடங்கள் 
ஏற்்படுதத ்வழி்வமக தசய்யப்படடுள்ளது.  
இததுமறமுகம் ்பாகிஸ்தாமனத தவிர்தது 
ஆபகானிஸ்தான் ைற்றும் ஆசியா ஆகிய 
சந்மதகமள இந்தியா அணுக ஒரு நுமைவு 
்வாயிலாக இருககும்.
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உலகின் மிகப ்பைமையான கடல ்வர்ததக 
்பாமதகளில ஒன்று சுதைரியாவில இருந்து 
்பஹமரன் ்வழியாக தைலுககா என்று 
அமைககப்படட சிந்துத்வளி நாகரிகம் ்வமர 
அமைககப்படடிருந்தது.

 பிைப்ல அறிஞைான எம் எஸ் அகவானி,   
”இரடைக்கா்லததில இ்தியர்களின் �ருததுவம் 
்கணி்ம் �ற்றும் வானியல தி�ர�்கரை அநைபிய 
�ற்றும் ஈைானிய அறிஞர்கள் பபரிதும் �தித்ந்ாடு,   
இறுதியில அவர்கைது அறிவுசார பாைம்பரியததின் 
பகுதியா்கவும் ஆனது” என்றும் குறிப்பிடுகி�ார.

 5.4    இந்தியோ  ்மறறும் சர்வநேச 
அ்்மப்புகள் 

இந்தியா ஒரு ்வலிமை ்வாய்ந்த ்வலலரசாகும்.  
்வளர்ந்து ்வரும் உலகளாவிய தசல்வாகமக 
அமனதது நாடுகளிலும் த்பற்றுள்ளது.  புதிதாக 
ததாழிலையைாககப்படட நாடாக இருப்பதால 
்பலத்வறு நாடுகளுடன் ஒததுமைககும் சிறந்த 
்வரலாற்மறக தகாணடுள்ளது.  ்பலத்வறு சர்்வததச 
அமைபபுகளில முககியதது்வம் ்வாய்ந்த 
உறுபபினராக இந்தியா தசயல்படு்வததாடு,  
அ்வற்றில சில்வற்றின் நிறு்வன உறுபபினராகவும் 
இருந்து ்வருகிறது.  இந்தியா முமறப்படி 
அமைககப்படட அமைபபுகளான ஐ.நா.சம்ப,  

அணிதசரா இயககம், சார்க, ஜி-20 ைற்றும் 
காைன்த்வலத த்பான்றம்வகளில உறுபபினராக 
உள்ளது. 

இராணு்வ தைாதலகமள முடிவுககுக தகாணடு 
்வரு்வது ைற்றும் நாடுகளிமடதய அமைதி ைற்றும் 
முன்தனற்றதமத ஏற்்படுதது்வது த்பான்ற ஐ.நா. 
சம்ப எடுககும் அமனதது முயற்சிகளிலும் இந்தியா 
உதவுகிறது.  

பிரிகஸ் (BRICS)
பிதரசில,  ரஷயா,  இந்தியா,  சீனா ைற்றும் 

ததன்னாபபிரிககா ஆகிய நாடுகள் பிராந்திய 
அளவில ைற்றும் சர்்வததச அளவில ்வளர்ந்து ்வரும் 
த்பாருளாதார, அரசியல சகதிகள் ஆகும்.  பிரிகஸ் 
அமைபபின் தமலமையகம் சீனாவின் ஷாங்காய் 
நகரில அமைந்துள்ளது. உலகின் ்வட்பகுதியில 
உள்ள நாடுகளின் ச்வாலகமள எதிர்தகாள்ளும் 
விதைாகத ததன்்பகுதியில உள்ள நாடுகளுககு 
நல்வாய்பபிமன ஏற்்படுததியுள்ளது.  இந்தியா,  
இககூடடமைபபில ஒரு தீவிர உறுபபினராக 
இருப்பததாடு உலகளவில தன்மன 
்வடி்வமைககவும் இது ்வழி்வகுககிறது.

பிரிகஸ் கூட்டை்்மப்பு உரு்வோ்வேறகோன 
கோ�ணம்

உலக ்வங்கி ைற்றும் சர்்வததச நாைய 
நிதியததிற்கு ஒரு ைாற்றாகவும், அதைரிகக 
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இந்தியா த்பாருளாதாரத துமறயில தீவிரைாகச் தசயல்படடு ்வரு்வது கீழககாணும் ்பலத்வறு த்பாருளாதார 
கூடடமைபபுகளின் ஒரு ்பகுதியாக இந்தியா இருப்பதிலிருந்தத நன்கு புலனாகிறது. 

உலகளாவிய குழுககளின் 
த்பயர்கள் உறுபபினர் நாடுகள் குறிகதகாள்கள்

ஐ.பி.எஸ்.எ (IBSA)
இந்தியா, பிதரசில, 
ததன் ஆபபிரிககா

த்வளாண, கலவி, ஆற்றல, ்வர்ததகம், 
கலாச்சாரம் ைற்றும் ்பாதுகாபபில க்வனம் 
தசலுதது்வது. 

பி.சி.ஐ.எம் (BCIM) ்வங்காளததசம், சீனா, இந்தியா, 
மியான்ைர்

இயற்மகப த்பரழிவுகள் ைற்றும் தரவு 
மீறலகள் த்பான்ற அச்சுறுததலகமள 
சைாளிககவும் ்வணிக நலன் 
்பாதுகாபபிற்கும்

எம்.ஜி.சி (MGC) 
(மீகாங்- கங்கா ஒததுமைபபு)

இந்தியா, கம்த்பாடியா, லாத்வாஸ் 
ைககள் ஜனநாயக குடியரசு, 
மியான்ைர், தாய்லாந்து, வியடநாம்

கங்கா-மீகாங் தாழநிலததில 
ததம்வயான உள்கடடமைபபு 
்வசதிகமள உரு்வாககுதல 

பிம்ஸ்தடக (BIMSTEC)  
்வங்காள விரிகுடா ்பலதுமற 
ததாழிலநுட்ப ைற்றும் 
த்பாருளாதார 
கூடடுறவிற்கான முயற்சி

்வங்காளததசம், இந்தியா, 
மியான்ைர், இலங்மக, தாய்லாந்து, 
பூடான் ைற்றும் தந்பாளம்

ததாழிலநுட்ப த்பாருளாதார ஒததுமைபபு, 
சர்்வததச ்வர்ததகம் ைற்றும் த்வளிநாடடு 
தநரடி முதலீடு  ஆகிய்வற்மற 
்வலுப்படுததவும்  தைம்்படுததவும் 

ஆர்.சி.இ.பி (RCEP) 
ஒருங்கிமைந்த ்வர்ததக 
ைணடலம்

ஆஸ்திதரலியா, புருதன, 
கம்த்பாடியா, சீனா,  இந்தியா,  
இந்ததாதனசியா,  ஜப்பான்,  
தகாரியா, லாத்வாஸ்,  ைதலசியா 
மியான்ைர்,  நியூசிலாந்து 
சிங்கபபூர், பிலிபம்பன்ஸ்,  
தாய்லாந்து, வியடநாம்

த்பாருள்கள் ்வர்ததகம், தசம்வ 
்வர்ததகம், முதலீடுகள், ததாழிலநுட்ப 
ஒததுமைபபு, தீர்வு ைற்றும் ்பல 
பிரச்சமனகளுககு உயர் தரைான 
ைற்றும் ்பரஸ்்பர நன்மை ்பயககும்  
்வமகயிலான ஒப்பந்ததமத ஏற்்படுதத

ஈ.எ.எஸ் (EAS) 
கிைககு ஆசிய உச்சிைாநாடு

10 ஆசிய நாடுகள் ைற்றும் ஐககிய 
அதைரிககா, சீனா, இந்தியா, 
ஜப்பான், உள்்பட முககிய எடடு 
நாடுகள்

அமைதி ைற்றும் நிமலததன்மைமய 
ஊககுவிகக

ஜி.சி.சி (GCC) 
்வமளகுடா ஒததுமைபபு 
கவுன்சில

்பஹமரன், கும்வத, ஓைன், 
கததார், சவுதி அதரபியா, ஐககிய 
அரபு நாடுகள், இந்தியா

த்பாது்வான தநாககங்கள் ைற்றும் ஒதத 
அரசியல  ைற்றும் கலாச்சார 
அமடயாளங்களின் அடிப்பமடயில 
ஒற்றுமைமய அமடய

பி.பி.ஐ.என் (BBIN) ்வங்காளததசம், பூடான், இந்தியா, 
தந்பாளம் எரிசகதி ஆற்றலுககாக

ஷாங்காய்  ஒததுமைபபு 
நிறு்வனம் (SCO)

இந்தியா, கஜகஸ்தான், 
கிர்கிஸ்தான், ்பாகிஸ்தான், ரஷயா, 
தஜிகிஸ்தான் ைற்றும் 
உஸ்த்பகிஸ்தான்

்பாதுகாபபு ததாடர்்பான பிரச்சிமனகமளத 
தீர்ப்பது, எலமல பிரச்சிமனகமளத 
தீர்ப்பது நுணைறிவு ்பகிர்வு ைற்றும் 
்பயங்கர்வாததமத எதிர்தகாள்்வது
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தைலாதிககததிற்குப த்பாடடியாகவும் பிரிகஸ் 
நாடுகள் கூடடமைபபு ததாற்றுவிககப்படடது.

உறுபபு நாடுகளிமடதய த்பாருளாதார 
்வளர்ச்சித திடடங்கமள நிமறத்வற்றவும்,  தசாந்த 
ைற்றும் சுயைாக நிரூபிககும் விதைாக இககூடடமைபபு 
உரு்வாககப்படடது. 

பிரிகஸின் ந�ோககஙகள்
�	�பிராந்திய ்வளர்ச்சிமய அமட்வது 
�	�்வளர்ந்த ைற்றும் ்வளரும் நாடுகள் இமடதய 

்பாலைாக தசயல்படு்வது 
�	�ைனித தைம்்பாடடிற்கு மிகப்பரந்த அளவில 

்பங்களிபபு  தசய்தல 
�	�அதிக சைதது்வம் ைற்றும் நியாயைான உலகதமத 

ஏற்்படுததுதல 
�	�்வணிக ஒததுமைபம்ப அதிகரிகக பிரிகஸ் 

நாடுகளுககிமடதய உள்நாடடு நாையங்கள் 
மூலம் ்வணிகம் தைற்தகாள்்வமத ஊககுவிததல 
ைற்றும் நடபபு சர்்வததச சிககலகமள 
எதிர்தகாள்ளுதல

�	�உறுபபு நாடுகளிமடதய தக்வல 
ததாழிலநுட்பங்கமளப ்பரிைாறிக தகாள்்வமத 
ஊககுவிததல, உறுபபு நாடுகளில 
த்வமல்வாய்பபு, ்வறுமை ஒழிபபு த்பாருளாதார 
ைாற்றங்கள் த்பான்ற்வற்மற உள்ளடககிய 
த்பாருளாதார ்வளர்ச்சிமய தைம்்படுததுதல.

பிரிகஸ் நிதி கட்டை்்மப்பு
புதிய தைம்்பாடடு ்வங்கி (NDB) என்்பது ்பல 

துமற ்வளர்ச்சி ்வங்கி ஆகும். அடிப்பமடக 
கடடமைபபுத திடடங்களுககுக கடன் ்வைங்கு்வதத 
இதன் முதன்மைச் தசயலாகும்.  ததசிய அளவில 
ஏற்்படுததப்படட அபிவிருததித திடடங்களான சமூக 
சுற்றுச்சூைல ைற்றும் நீடிதத த்பாருளாதாரத 
திடடங்களுககுப ்பங்களிப்பமத தநாககைாகக 
தகாணடுள்ளது. புதுபபிககததகக ஆற்றல 
்வளங்கமள தைம்்படுததும் திடடங்களுககு இது 
முன்னுரிமை ்வைங்குகிறது. 

அ்வசரகால நிதி ஒதுககீடு ஏற்்பாடு (CRA) 
நாைய வி்வகாரங்கள் உள்ளிடட உலக 
அளவிலான ்பை தநருககடியில இருந்து 
்பாதுகாததிட அடிப்பமடத திடடம் ்வைங்க ்வமக 
தசய்கிறது. 

பிரிகஸ் (BRICS) என்ற தசால  
ஜிம் ஓ’ தநய்ல (Jim O'Neill) என்ற பிர்பலைான 
பிரிடடிஷ த்பாருளாதார நிபுைரால 
உரு்வாககப்படடது. பிதரசில, ரஷயா, இந்தியா, 
சீனா ஆகிய நாடுகள் 2050ஆம் ஆணடு ்வாககில 
ஆறு ததாழிலையைாககப்படட நாடுகமளவிட 
டாலர் ைதிபபில த்பரிய நாடுகளாக உரு்வாகும் 
என்றும் கடந்த 300 ஆணடுகளின் அதிகாரப 
த்பாககு முற்றிலும் ைாறு்படும் என்றும் அ்வர் 
ஊகிததார்.

ெதன் ஆப்பிரிக்கா

பிேரசில்

இந்தியா
சீனா 

ரஷ்யா 

கிேம
வ

ெத

அளைவயில் இல்ைல 
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பிரிகஸ் பணம் மசலுத்தும் திட்டைம்
2015 ஆம் ஆணடு நமடத்பற்ற பிரிகஸ் 

ைாநாடடில பிரிகஸ் நாடுகளின் அமைச்சர்கள் ்பைம் 
தசலுததும் முமற ததாடர்்பான ஆதலாசமனகமளத 
ததாடங்கினர். இது உலகளாவிய ்வங்கிகளுககு 
இமடதயயான நிதி, தசய்திப ்பரிைாற்ற அமைபபிற்கு 
(SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication System) ைாற்றாக இருககும்.

உறுப்பு �ோடுகளி்டைநய ஒத்து்ைப்்ப 
அதிகரிககும் கோ�ணிகள்

முதலா்வதாக ்வளரும் நாடுகளிமடதய 
தற்த்பாமதய சூழநிமலமயப பிரதி்பலிககும் ஒரு 
த்பாருளாதார ஒழுங்மக உரு்வாககு்வதற்கு பிரிகஸ் 
அமைபபு முயற்சிகமளத தூணடும்.  இது ததாடர்்பாக 
ைாற்றங்கமள ்வமரயறுப்பதற்கான புதிய ்வளர்ச்சி 
்வங்கி (NDB) ைற்றும் அ்வசர ஒதுககீடு ஏற்்பாடு (CRA) 
ஆகிய்வற்றின் தயாசமனயானது  த்பாருளாதாரம் 
ைற்றும் அரசியலில மிகுந்தத தாககதமத ஏற்்படுததும்.

இரணடா்வதாக உலக நிர்்வாகததில பிரிகஸ் 
நாடுகளின் ைாற்று தயாசமன இதர நாடுகளின் 
ஆதரம்வ ஈர்ககும்.

மூன்றா்வதாக ைற்ற துமறகளுடனான பிரிகஸ் 
ததாடர்புகளின் விரி்வாககம் அமத தைலும் 
்வலு்வான கூடடாணமையாக உரு்வாககும்.

மபட்ந�ோலியம் ஏறறு்மதி மசய்யும் �ோடுகளின் 
கூட்டை்்மப்பு (OPEC)

த்படதராலிய ஏற்றுைதி நாடுகளின் கூடடமைபபு  
(எணதைய் உற்்பததி தசய்யும் நாடுகள்) ஈராககில 
்பாகதாத நகரில நிறு்வப்படட ஒரு அரசு  அமைப்பாகும்.  
இதன் தமலமையகம் ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா 
நகரில உள்ளது.  ஒத்பக  நிறு்வன உறுபபினர்கள் 
ஈரான், ஈராக, கும்வத, சவுதி அதரபியா ைற்றும் 
த்வனிசுலா ஆகிய நாடுகள் ஆகும்.

இவ்்வமைபபில மூன்று ்வமகயான 
உறுபபினர்கள் முமறதய  நிறு்வன உறுபபினர்கள்,  
குழு உறுபபினர்கள், இமை உறுபபினர்கள் 
உள்ளனர்.  தற்த்பாது இவ்்வமைபபில 15 
உறுபபினர்கள் உள்ளனர்.  (ததன் அதைரிககாவில 
2, ைததிய கிைககில 6, ஆபபிரிககாவில 7). கச்சா 
எணதைய் ஏற்றுைதி தசய்யும் ைற்றும் அமைபபின் 
தநாககங்கமளப ்பகிர்ந்து தகாள்ளும் எந்த ஒரு 
நாடும் ஒத்பக அமைபபில உறுபபினராகலாம்.

மபட்ந�ோலியம் ஏறறு்மதி மசய்யும் �ோடுகள் 
அ்்மப்பின் திட்டைம் 
�� �அதன் உறுபபு நாடுகளுககுள் எணதைய் 
தகாள்மககமள ஒருங்கிமைததல 
�� �எணதைய் சந்மதமய நிமலநிறுதத உதவுதல 
�� �த்படதராலிய உற்்பததியாளர்களுககு 
நியாயைான நிமலயான ்வரு்வாய் கிமடப்பமத 
உறுதி தசய்தல 
�� �எணதைய் நுகர்வு தசய்யும் நாடுகளுககுத 
திறமையான,  சிககனைான,  ்வைககைான,  
விநிதயாகதமத அளிததல
�� �த்படதராலியத ததாழிலில முதலீடு 
தசய்்ப்வர்களுககு மூலதனததிற்கு நியாயைான 
்வரு்வாய் கிமடககச் தசய்தல

ஒமபக எவ்வோறு பி்ற �ோடுகளுககு உேவி 
மசய்கின்்றன?

த்படதராலிய ஏற்றுைதி தசய்யும் நாடுகளின் 
சர்்வததச தைம்்பாடடு நிதி (OPID) என்்பது குமறந்த 
்வடடி வீதததில கடன் அளிககும் நிதி நிறு்வனம் 
ஆகும்.  இது சமூக ைற்றும் ைனிதாபிைானத 
திடடங்களுககு ைானியங்கமள ்வைங்குகிறது.

புததகங்கள், அறிகமககள், ்வமர்படங்கள், 
த்படதராலிய எரிசகதி ைற்றும் எணதைய் சந்மத 
ததாடர்்பான ைாநாடடு நட்வடிகமககள் உள்்பட 20 
ஆயிரததுககும் தைற்்படட ததாகுதிகமளக தகாணட 
ஒரு தக்வல மையதமத ஒத்பக தகாணடுள்ளது.  
இததக்வல மையம் த்பாதுைககளாலும் த்பரும்்பாலும் 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ைற்றும் ைாை்வர்களாலும் 
அடிககடி ்பயன்்படுததப்படடு ்வருகிறது. 
ஒமபக �ோடுகளுடைனோன இந்தியோவின் உ்றவு

கச்சா எணதைய் அதிக அளவில நுகர்வு 
தசய்யும் நாடுகளில இந்தியாவும் ஒன்று.  இந்தியாவின் 
த்பாருளாதார ்வளர்ச்சியில த்படதராலியம் ஏற்றுைதி 
தசய்யும் நாடுகள் தங்களுமடய ஆர்்வதமத 
த்வளிப்படுததியுள்ளன. 86 சதவிகித கச்சா 
எணதைய், 70 சதவிகித இயற்மக எரி்வாயு,  95 
சதவிகித சமையல எரி்வாயு ஆகிய்வற்மற இந்தியா 
ஒத்பக நாடுகளில இருந்து இறககுைதி தசய்கிறது.  

OPEC இலச்சிமன
இது 1969 ஆம் ஆணடில 

நமடத்பற்ற ஒரு சர்்வததச 
்வடி்வமைபபுப த்பாடடியின் 
மூலம் இச்சின்னைானது 
த த ர் ந் த த டு க க ப ்ப ட ட து .  
ஆஸ்திரிய ்வடி்வமைப்பாளர் 

ஸ்த்வாத்பாடா இமத ்வடி்வமைதது த்பாடடியில 
த்வன்றார்.  இது இந்த அமைபபினுமடய த்பயரின் 
த்வவ்த்வறு எழுததுககமள (OPEC) ஒரு 
்வடடைான ்வடி்வமைபபில காைலாம். 
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முடிவு்�
இந்தியா த்பாருளாதாரம் ைற்றும் ்வணிக 

ஒததுமைபபு தவிர ஒரு நட்பான  நீடிககப்படட 
உறவிமன தனது அணமட நாடுகளுடன் 
ஏற்்படுததிக தகாள்ள விரும்புகிறது.  தைலும் கலவி,  
சுகாதாரம்,  தீவிர்வாத எதிர்பபு,  த்பரிடர் தைலாணமை, 
குடிைககளுககான த்வமல்வாய்பபு,  குற்றங்கமளக 
கடடுப்படுததல,  ததாழிலநுட்ப தைம்்பாடு உள்ளிடட 
துமறகளில ஒததுமைகக விரும்புகிறது. 

எலலா்வற்றிற்கும் தைலாக அதிக  எணதைய் 
ததம்வயினால இந்தியா ஒரு சிறந்த ்பங்காளராக 
ஒத்பக நாடுகளால அமடயாளம் காைப்படுகிறது.

இந்தியாவில த்பாதுைான எணதைய் ்வள 
இருபபு இலமல.  இதனால எணதைய்மய 
இந்தியா உற்்பததி தசய்ய முடியாது.  அதனால 
இந்தியா வி்வசாயம் ைற்றும் ததாழிலதுமற 
உற்்பததியில ்வலு்வான க்வனம் தசலுததுகிறது. 

  போடைச்சுருககம்
�	இந்தியா எபத்பாழுதும் அமைதிமய விரும்பும் நாடாக இருப்பததாடு உலக அமைதிககுத ததாடர்ந்து 

கடுமையாகப த்பாராடி ்வருகிறது.

�	இந்தியா அதன் அமனதது அணமட நாடுகளுடன் ்வரலாற்று ரீதியாகவும்,  சமூக-த்பாருளாதார, 
இனம் ைற்றும் தைாழியியல உறவுகமளக தகாணடுள்ளது.

�	த்பாது சுகாதாரம்,  சிறு அளவிலான ததாழிலகள்,  ததாமலதததாடர்பு,  கலவி த்பான்ற்வற்மற 
தைம்்படுதது்வதற்கும் ைற்றும் சாமலகள்,  ்பாலங்கள் அமைப்பதற்கும் அணமட நாடுகளுககு 
உதவுகிறது.

�	ஆய்்வகக கடடடங்கள்,  ைருந்தகங்கள்,  ஆழகுைாய் கிைறுகள் த்பான்றம்வகமள அமைததிட 
அணமட நாடுகளுககுப த்பரும் நிதி உதவி தசய்கிறது. 

�	இந்தியா தன் அணமட நாடுகளின் ்வளர்ச்சிககுப ்பை உதவி ைற்றும் நிதி உதவி ஆகிய்வற்மற 
தன் ்பங்களிப்பாக முன்கூடடிதய தசய்கிறது.

�	இந்தியா ்வலலரசுகளுடன் நலல உறம்வக தகாணடுள்ளது.  தைலும் தன் உள்நாடடு ்வளர்ச்சிககான 
அதிக்படச நலமனப த்பற முயன்று ்வருகிறது. 

�	ஐநா சம்பயின் அமனதது முயற்சிகளிலும் இந்தியா தன் ஒததுமைபம்ப நலகுகிறது.

�	பிரிகஸ் (BRICS) கூடடமைபபில இந்தியா ஒரு தீவிர உறுபபினராக இருப்பதால உலக அளவில 
தன்மன ்வடி்வமைககவும் இது ்வழிதகாலுகிறது.

க்லச்மசோறகள்

ஓரினத்்ேச் நசரந்ே homogenous of the same kind/alike

இருே�ப்பு ்வரத்ேகம் bilateral trade trading between two countries

நீர மின்சோ� திட்டைம் hydroelectric project producing electricity by using the pow-
er of fast moving water

உள்கட்டை்்மப்பு infrastructure the basis organisational facilities

மேோன்்்ம antiquity the ancient past

இ�ணடைோகப் பிரித்ேல bifurcation to divide into two parts

கணகோணிப்பு surveillance Close observation
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6. எததமன நாடுகள் இந்தியாவுடன் தன் 
எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன?
அ) 5 ஆ) 6
இ) 7 ஈ) 8

7. எந்த இரணடு தீவுநாடுகள் இந்தியாவின் 
அணமட நாடுகள் ஆகும் ?
அ) இலங்மக ைற்றும் அந்தைான் தீவுகள் 
ஆ) ைாலததீவு ைற்றும் லடசத தீவுகள் 
இ) ைாலததீவு ைற்றும் நிகதகா்பார் தீவு 
ஈ) இலங்மக ைற்றும் ைாலததீவு

8. எந்த இந்திய ைாநிலம் மூன்று நாடுகளால 
சூைப்படடுள்ளது?
அ) அருைாச்சலபபிரததசம் 
ஆ) தைகாலயா
இ) மிதசாரம்
ஈ) சிககிம்

9. எததமன ைாநிலங்கள் தந்பாளததுடன் தங்கள் 
எலமலமயப ்பகிர்ந்து தகாள்கின்றன?
அ) ஐந்து ஆ) நான்கு
இ) மூன்று ஈ) இரணடு

10. புதிதாக சுதந்திரைமடந்த ்பாகிஸ்தானுககான 
எலமலகமள ்வகுதத்வர் 
அ) ைவுணடத்படடன் பிரபு 
ஆ) சர் சிரில ராடகளிிஃப
இ) கிளைன்ட அடலி
ஈ) தைற்கூறிய ஒரு்வருமிலமல

II) நகோடிட்டை இடைஙக்ள நி�ப்புக

1. ____________ இையைமலயில உள்ள ஒரு 
சிறிய அரசு ஆகும்.

2. இந்தியா, ததன்கிைககாசியாவிற்குள் 
தசல்வதற்கான ஒரு நுமைவு ்வாயிலாக 
____________ இருககிறது.

3. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிலான 
இமடப்படு நாடு ____________ ஆகும்.

4. இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான ____________ 
என்ற ்பகுதி தைற்கு ்வங்காளம் - ்வங்காளததச 
எலமலயில அமைந்துள்ளது.

5. இடிமின்னல நிலம் என்று அறியப்படும் நாடு 
____________ ஆகும். 

6. ____________________ ஆல இந்தியாவும் 
இலங்மகயும் பிரிககப்படுகின்றன.

I) சரியோன வி்டை்யத் நேரவு மசய்யவும்
1. ைகைகான் எலமலகதகாடு எந்த இரு 

நாடுகளுககும் இமடதய உள்ள எலமல 
ஆகும்?
அ) ்பர்ைா -  இந்தியா
ஆ) இந்தியா - தந்பாளம்
இ) இந்தியா – சீனா
ஈ) இந்தியா -  பூடான்

2. இந்தியா பின்்வரு்வன்வற்றுள் எந்த அமைபபில 
உறுபபினராக இலமல?
அ) ஜி 20
ஆ) ஏசியான் (ASEAN)
ஆ) சார்க (SAARC)
ஈ) பிரிகஸ் (BRICS)
சரியான்வற்மற ததர்ந்ததடு
அ) 4 ைடடும் ஆ) 2 ைற்றும் 4
இ) 2, 4 ைற்றும் 1 ஈ) 1, 2 ைற்றும் 3

3. ஒத்பக (OPEC) என்்பது
அ) சர்்வததச காபபீடடு நிறு்வனம் 
ஆ) ஒரு சர்்வததச விமளயாடடுக கைகம் 
இ) எணதைய் ஏற்றுைதி நிறு்வனங்களின் 

அமைபபு 
ஈ) ஒரு சர்்வததச நிறு்வனம் 

4. இந்தியா தனது  மிக நீணட நில எலமலமய 
எந்த நாடதடாடு ்பகிர்ந்து தகாள்கிறது?
அ) ்வங்காளததசம் 
ஆ) மியான்ைர் 
இ) ஆபகானிஸ்தான் 
ஈ) சீனா 

5. பின்்வரு்வன்வற்மறப த்பாருததி கீதை 
தகாடுககப்படட குறியீடுகளிலிருந்து சரியான 
விமடமயத ததர்ந்ததடுககவும்

i) சலைா அமை - 1. ்வங்காளததசம்
ii) ்பராககா ஒப்பந்தம் - 2. தந்பாளம்
iii)  சுககா நீர்மின்சகதி     - 3. ஆபகானிஸ்தான் 

திடடம்
iv)  சாரதா கூடடு - 4. பூடான் 

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

பயிறசி
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III) சரியோன கூற்்றத் நேரவு மசய்யவும்
1. இந்தியா ைற்றும் மியான்ைரின் கலடன் 

த்பாககு்வரததுத திடடம் பின் ்வரும் 
த்பாககு்வரதது முமறகளில எந்த முமறயில 
அமைககப்படடுள்ளது? 

 1. சாமல 2. ரயில ்வழி
 3. கப்பல 4.  உள்நாடடு நீர்்வழிப 

த்பாககு்வரதது
 கீதை தகாடுககப்படடுள்ள குறியீடுகமளப 

்பயன்்படுததி சரியான விமடமயத  
ததர்ந்ததடுககவும்.
அ) 1, 2 ைற்றும் 3
ஆ) 1, 3 ைற்றும் 4
இ) 2, 3 ைற்றும் 4
ஈ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4

2. கூறறு:  இந்தியாவும் பிரான்சும் சர்்வததச 
சூரியசகதிக கூடடணிமயத (International Solar 
Alliance) ததாடங்கியுள்ளன.

 கோ�ணம்: இது கடகதரமக ைற்றும் ைகரதரமக 
ஆகிய்வற்றுககு இமடதயயான நாடுகமளச் 
சூரிய ஆற்றலுககான ஒததுமைபபில 
ஒன்றிமைப்பதற்காகும்.
அ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்றிற்கான சரியான 

விளககைாகும்.
ஆ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்றிற்கான சரியான 

விளககைலல.
இ) கூற்று த்வறு; காரைம் சரி 
ஈ) கூற்று, காரைம் இரணடும் த்வறு 

3. பின்்வரும் கூற்றுகளில எது/எம்வ 
உணமையானம்வ?

 1.  இந்திய ்பண்பாடடு உறவுகளுககான குழு, 
டாககா ்பலகமலககைகததில ’தாகூர் 
இருகமக’ ஏற்்படுதத ்வழி்வமக தசய்துள்ளது.

2.  தைற்கததிய நாடுகளுககான இந்தியாவின் 
நுமைவு ்வாயில மியான்ைர் ஆகும்.

3.  தந்பாளம்,  பூடான் ஆகியம்வ 
நிலப்பகுதிகளால சூைப்படட நாடுகளாகும்.

4.  இந்தியாவின் நாளந்தா ்பலகமலககைகத 
திடடததின் ஒரு ்பங்குதாரர் நாடு 
இலங்மகயாகும்.

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

4. கூறறு: இந்தியாவின் த்பாருளாதார ்வளர்ச்சியில  
ஒத்பக (OPEC) ஆர்்வம் காடடியுள்ளது.

 கோ�ணம்: ததம்வயான எணதைய்  ்வளங்கள் 
இலலாததால இந்தியா வி்வசாயம் ைற்றும் 
ததாழிலதுமற உற்்பததியில க்வனம் 
தசலுததுகிறது. 
அ) கூற்று சரி. காரைம் கூற்மற விளககுகிறது.
ஆ) கூற்று த்வறு. காரைம் சரி.
இ) கூற்று காரைம் இரணடும் சரி .
ஈ) கூற்று காரைம் இரணடும் த்வறு

IV) மபோருத்துக
1. பிராணடிகஸ் - வியன்னா 

(Brandix)
2. தக்வலததாடர்பு - ஜப்பான் 

இைககததன்மை 
ைற்றும் ்பாதுகாபபு  
ஒப்பந்தம் (COMCASA)

3. ஷிங்கன்தசன் - ஷாங்காய்
4. பிரிகஸ் (BRICS) - அதைரிகக நாடுகள்
5. ஒத்பக (OPEC) -   விசாகப்படடினததின் 

ஆமட நகரம்

V) சுருகக்மோக வி்டையளிககவும் 
1. இந்தியாவின் அணமட நாடுகளின் 

த்பயர்கமள எழுதுக.
2. த்பார்ததிறம் சார்ந்த ்பங்களிபபு ஒப்பந்தம்  

(SPA) ்பற்றிய சிறு குறிபபு ்வமரக.
3. பிரிகஸ் (BRICS) உறுபபு நாடுகளின் 

த்பயர்கமளக குறிபபிடுக.
4. கலடன் ்பன்முக ைாதிரி  த்பாககு்வரததுத திடடம் 

்பற்றி நீவிர் அறி்வது என்ன?
5. சா்பொர் ஒப்பந்தததின் முககியதது்வதமத 

ைதிபபிடுக.
6. இந்தியா உறுபபினராக உள்ள ஏததனும் ஐந்து 

உலகளாவிய குழுககமளப ்படடியலிடுக.
7. ஜப்பான் இந்தியா உற்்பததி நிறு்வனததின்  

(JIM) ்பங்கு என்ன?

VI) விரி்வோக வி்டையளிககவும்
1. இந்தியா ைற்றும் சர்்வததச அமைபபுகள் 

குறிததும் இந்தியா உறுபபினராக உள்ள 
ஏததனும் மூன்று உலகளாவிய குழுககள் 
்பற்றிய சிறபபு அம்சங்கள் குறிததும் எழுதுக.

2. பிரிகஸ் (BRICS) கூடடமைபபு உரு்வானதற்கான 
காரைம் ைற்றும் அதன் தநாககங்கமள 
எழுதுக.
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3. த்படதராலியம் ஏற்றுைதி தசய்யும் நாடுகள் 
அமைபபின் (OPEC) திடடம் குறிததும் 
அவ்்வமைபபு எவ்்வாறு பிற நாடுகளுககு உதவி 
தசய்கின்றன என்்பது குறிததும் குறிபபிடுக.

VII) மசயலபோடுகள்
1. உலக நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு 

குறிததுச் தசய்திததாள்களில இருந்து 
தக்வலகமளச் தசகரிகக ைாை்வர்களிடம்  
கூறலாம்.

2. இந்தியா அதன் அணமட நாடுகளுடன் 
தகாணடுள்ள சமீ்பததியத திடடங்கள் குறிதது 
்படங்களுடன் ஒரு ஆல்பம் தயாரிகக குழுத 
திடடைாக ைாை்வர்களிடம் தகாடுககலாம்.

 ந்மறநகோள் நூலகள் 

1. V.K. Malhotra, International Relations, 
Calcutta: Anmol publication

2. Prakash Chandra, International Relations 
New Delhi: Vikas Publishing

3. Prakash Chandra, Theories of International 
Relations: Aman publishing

4. Baldev Raj Nayar and Thazha Varkey Paul, 
India in the world order: Searching for 
major-power status, Cambridge University 
Press (2003)

7. Deep Datta Ray, The making of modern 
Indian Diplomacy; A critique of 
Eurocentrism, Oxford University Press, 
India (2015)

8. Jon C.W. Pevehouse, Joshna S. Goldstein, 
International Relations, Pearson Education, 
Noida (2017)

9. Rajendra M. Abhyankar., Indian Diplomacy, 
Oxford University Press, India (2018)

இ்ணயேள ்வளஙகள் 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_
relations_of_India#Europe

2. https://www.un.org/en/
3. https://mnoal.org/
4. https://brics.ibge.gov.br/
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கற்றலின் ந�ொககஙகள்

� உணவு பாதுகாப்பின் வரையரை, பபாருள் பற்றி படித்தல்.
� உணவு ்தானியஙகள் கிரைத்தல் மற்றும் அணுகு்தல் பற்றி அறிந்து பகாள்ளு்தல்.
� வாஙகும் திைன் மற்றும் விவசாயக் பகாள்ரக பற்றி புரிந்து பகாள்ளு்தல்.
� வறுரமயின் பல பரிமாணத்தன்ரம பற்றிய அறிரவப் பபறு்தல்.
� ்தமிழ்ாட்டில் ஊட்ைசசதது, சுகா்தாை நிரல மற்றும் பகாள்ரககள் பற்றி படித்தல்.

உணவு �ொதுகொப்பு 
மறறும் ஊட்டச்சத்து

அலகு - 3

அறிமுகம்
மக்கள், வாழக்ரகரயயும் வளர்சசிரயயும் 

பைாமரிப்ப்தற்காக  சாப்பிடும் மற்றும் அருந்தும் 
எந்்தபவாரு பபாருளாகவும் உணவு 
வரையறுக்கப்படுகிைது. உணவு பாதுகாப்பு என்பது, 
ஒரு ்பர் பபாதுமான அளவு சாப்பிடுவர்தயும் 
சுறுசுறுப்பாக இருப்பர்தயும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரகரய ்ைததுவர்தயும் குறிக்கும்.

  3.1    உணவு �ொதுகொப்பு
ஐக்கிய ்ாடுகளின் உணவு மற்றும் பவளாண் 

அரமப்பு உணவு பாதுகாப்பிரனப் பின்வருமாறு 
வரையறுக்கிைது. 

"எல்லா மக்களும், எல்லா ப்ைஙகளிலும், 
பபாதுமான, பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான 
உணவுக்கான உைல், சமூக மற்றும் பபாருளா்தாை 
அணுகுமுரைரய பகாண்டிருக்கும் பபாது, 
அவர்களின் உணவுத ப்தரவகரளயும், 
சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆபைாக்கியமான 
வாழக்ரகக்கான உணவு விருப்பஙகரளயும் 
பூர்ததி பசயவதில் உணவு பாதுகாப்பு இருக்கிைது." 
(FAO, 2009).

இந்்த விரிவான வரையரை உணவு 
சததுமிக்க்தாக இருக்க பவண்டிய்தன் அவசியதர்த 
உணர்ததுவப்தாடு,  அது பாதுகாப்புமிக்க 
ஊட்ைசசததிரனப் பபை பவறு சில அம்சஙகள் 
ப்தரவப்படுவர்தயும் உணர்ததுகின்ைன.

பிைபல விவசாய விஞ்ானி எம்.எஸ். 
சுவாமி்ா்தனின் கருததுப்படி, “சரிவிகி்த உணவு, 
பாதுகாப்பான குடிநீர், சுற்றுசசூழல் சுகா்தாைம், 
ஆைம்ப சுகா்தாை பைாமரிப்பு மற்றும் ஆைம்பக் கல்வி 
ஆகியவற்றிற்கான உைல், பபாருளா்தாை மற்றும் சமூக 
அணுகல்” என்பது ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பாகும்.

உணவு பாதுகாப்பு என்ை கருதது கைந்்த ஐந்து 
சகாப்்தஙகளாக ப்தாைர்சசியாக உருவாகியுள்ளது.  
ஆைம்பததில் இது உலகளாவிய, வட்ைாை அல்லது 
ப்தசிய சூழலுக்கான ஒட்டு பமாத்த உணவு 
வழஙகு்தரலக் குறிக்கிைது. ஒட்டுபமாத்த 
பபாதுமான ்தன்ரமரய குறிக்கும் உணவு 
வழஙகல் / உணவு உற்பததி பற்றி விவாதித்த 
உணவு பாதுகாப்பு குறித்த இந்்த சிந்்தரனயிலிருந்து, 
இந்்த பசால் சமூகம் / வீட்டு / ்தனி்பர் மட்ைததில் 
பபாருத்தமான்தாக இருக்க பவண்டும் என்பது 
ப்தளிவாகிைது.
3.1.1  உணவின் அடிப்�ட்டக கூறுகள் மறறும் 

ஊட்டச்சத்து �ொதுகொப்பு
உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது 

பாதுகாப்பின் மூன்று அடிப்பரைக்  கூறுகரள 
உள்ளைக்குவ்தற்காக இந்்த பசால் 
விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. அரவ கிரைத்தல், அணுகல் 
மற்றும் உறிஞசு்தல் ஆகும்.
1.  உணவு கிரைத்தல் என்பது விரும்பிய அளவுகளில் 

உணவு இருப்பு இருப்ப்தாகும்.  இது உள்்ாட்டு 
உற்பததி, இருப்பு மற்றும் இைக்குமதியில் 
மாற்ைஙகள் பற்றிய ஒரு பசயல்பாைாகும்.
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2.  உணவுக்கான அணுகல் என்பது மு்தன்ரமயாக 
வாஙகும் திைன் பற்றிய கூற்ைாகும்.  
எனபவ, ஈட்டு்தலுக்கான திைன்கள் மற்றும் 
பவரல வாயப்புகளுைன் ப்ருக்கமாக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது.  திைன்களும், 
வாயப்புகளும் ஒருவரின் பசாததுக்கள் மற்றும் 
கல்வியுைன் ப்தாைர்புரையது.

3.  உணவிரன உறிஞசு்தல் என்பது 
உட்பகாள்ளும் உணரவ உயிரியல் 
ரீதியாகப் பயன்படுததுவ்தற்கான திைன் ஆகும்.  
ஊட்ைசசதது, அறிவு, ்ரைமுரைகள், பாதுகாப்பு 
மற்றும் சுகா்தாைமான சுற்றுச சூழல் நிரலகள் 
பபான்ை பல காைணிகள் உணவு மற்றும் 
சுகா்தாை நிரலரய திைம்பை உயிரியல் ரீதியாக 
முழுஈடுபாட்டுைன் அனுமதிக்கிைது.

  3.2    உணவு தொனியஙகளின் 
கிட்டத்தல் மறறும் அணுகல்

ஒரு ்ாட்டில் உள்ள மக்களுக்கான 
உணவுப்பாதுகாப்பு என்பது கிரைக்கும் உணவின் 
அளரவப் பபாறுத்தது மட்டுமல்லாமல், உணரவ 
வாஙக / அணுக மற்றும் ்தாஙகுவ்தற்கான 
மக்களின் திைரனயும் சார்ந்துள்ளது. பபாருத்தமான 
ஆபைாக்கியமான சூழலில், பிை வளர்சசிச 
சிக்கல்கரளப் பபாலபவ, மக்களின் உணவு 
பாதுகாப்பும் ஒரு ்ாட்டின் ஒட்டு பமாத்த வளர்சசி 
பசயல்முரையுைன் ப்தாைர்புரையது. சு்தந்திைததிற்கு 
பிைகு, இந்தியா ஒரு திட்ைமிட்ை வளர்சசிக்கான 
மாதிரிரயத ப்தர்வு பசய்தது.

உணவு தொனியஙகள்
விவசாயததில் ஆைம்பததில் கவனம் பசலுததிய 

பின்னர், ப்தாழில் மயமாக்கலுக்கு முன்னுரிரம 
அளிக்கப்பட்ைது. இந்தியாவில் ஏற்பட்ை ப்தாைர்சசியான 
வைட்சி, உணவு ்தானியஙகளின் இைக்குமதிரயச 
சார்ந்திருக்க ்தள்ளப்பட்ைது. இருப்பினும், அப்பபாழுது 
இருந்்த அந்நிய பசலாவணி இருப்பு, திைந்்த சந்ர்தக் 
பகாள்மு்தல் மற்றும் ்தானியஙகளின் இைக்குமதிக்கு 
அனுமதிக்கவில்ரல. பணக்காை ்ாடுகளிலிருந்து 
உணவு ்தானியஙகரள சலுரக விரலயில் இந்தியா 
பகாை பவண்டியிருந்்தது. 1960 களின் முற்பகுதியில் 

அபமரிக்கா ்தனது பபாது சட்ைம் 480 (பி.எல் 480) 
திட்ைததின் மூலம் இந்தியாவுக்கு உ்தவி வழஙகியது. 
இந்்த நிரலரம பிைபலமாக ‘கப்பலுக்கு வாயில்’ 
இருப்பு (Ship to Mouth )என்று அரழக்கப்பட்ைது.

ஒரு பபரிய மக்கள் ப்தாரகரயக் பகாண்ை 
பசியுைன் வளர்ந்து வரும் ஒரு ்ாடு புைட்சிக்கான 
சாததியமான ப்தர்வாளைாக  கரு்தப்பட்ைது. அபமரிக்க 
நிர்வாகம் ஃபபார்டு அைக்கட்ைரள பபான்ை 
மனி்தப்ய அரமப்புகள் உணவு உற்பததிரய 
அதிகரிக்க பகாதுரம மற்றும் அரிசியின் உயர் ைக  
விரளசசல் வரககளுக்கான (High Yielding 
Varieties) திட்ைதர்த வகுதது அறிமுகப்படுததியது. 
இந்்தத திட்ைம் நீர்ப்பாசனம் உறுதி பசயயப்பட்ை 
இைததில் ப்தர்ந்ப்தடுக்கப்பட்ை மாவட்ைஙகளில் 
பசயல்படுத்தப்பட்ைது. திட்ைஙகளின் முடிவுகள் உறுதி 
பசயயப்பட்ை்தால், அதிக எண்ணிக்ரகயிலான 
மாவட்ைஙகரள உள்ளைக்கும் வரகயில் இந்்த திட்ைம் 
நீட்டிக்கப்பட்ைது.

இவவாறு, பசுரமப்புைட்சி ்ாட்டில் ப்தான்றி 
உணவு ்தானிய உற்பததியில் ்தன்னிரைவு பபை 
வழி வகுத்தது. உயர் ைக விர்தகளான (HYV) அரிசி 
மற்றும் பகாதுரம உணவு ்தானியஙகள் 
பயிரிைப்பட்ை பகுதியில் உற்பததிரய அதிகரிக்க 
முடிந்்தது. பமலும் முக்கிய ்தானிய பயிர்களின் 
விரளசசலும் அதிகரித்தது. 1950களின் 
முற்பகுதியில் உணவு ்தானியஙகளின் உற்பததி 
பைப்பளவு 98 மில்லியன் பெக்பைர்களுக்கும் 
அதிகமாக இருந்்தது. ்ாடு 54 மில்லியன் ைன் 
உணவு ்தானியஙகரள மட்டுபம உற்பததி பசயது 
பகாண்டிருந்து. அப்பபாது சைாசரியாக ஒரு 
பெக்பைருக்கு 547 கிபலா உணவு ்தானியஙகள் 
கிரைத்தன. உணவு நிரலரய சீர் பசயய ஏைத்தாழ 
65 ஆண்டுகள் ஆனது. உணவு ்தானிய சாகுபடியின் 
பைப்பளவு 122 மில்லியன் பெக்பைைாக வளர்ந்து, 
உற்பததி ஐந்து மைஙகாக அதிகரித்தது. சு்தந்திை 
காலததிற்கும் ்தற்பபார்தக்கும் இரையில் உணவு 
்தானியஙகளின் விரளசசல் ்ான்கு மைஙகு 
அதிகரிததுள்ளது. (அட்ைவரண 1ஐ பார்க்கவும்)

உணவு ்தானிய 
உற்பததியில் இந்்த 
வளர்சசி ஒரு ப்தாகுப்பாக 
ப ச ய ல் ப டு த ்த ப் ப ட் ை 
HYV திட்ைத்தால் 
சாததியமானது. ஏற்புத்தன்ரமயுரைய 
உைஙகள் அதிக விரளசசல் ்தரும் அரிசி மற்றும் 
பகாதுரமகரள அறிமுகப்படுததுவர்தத ்தவிை, 
மானிய விரலயில் ைசாயன உைஙகள் கிரைப்பர்த 
உறுதி பசய்தது. கூட்டுைவு வஙகிகள் மற்றும் 
கூட்டுைவு சஙகஙகள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு 
மலிவான பண்ரணக் கைன் வழஙகப்பட்ைது.
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பயிர்களுக்கு குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல 
(Minimum Support Price) பருவ காலததின் 
ப்தாைக்கததில் அறிவிக்கப்பட்டு, அறுவரை 
பசயயப்பட்ை ்தானியஙகரள இந்திய உணவுக் 
கழகம் மூலம் அைசு பகாள்மு்தல் பசயகிைது. 
இந்திய உணவுக் கழகம் மிகப் பபரிய பசமிப்புக் 
கிைஙகிரன அரமதது அறுவரை காலததில் 
உணவு ்தானியஙகரளப் பபற்று  இருப்பில் ரவதது 
அ்தரன ஆண்டு முழுவதும் வழஙகுகிைது. ஆண்டு 
முழுவதும் வழஙகுகிைது.

உணவு ்தானிய உற்பததியின் விரைவான  
அதிகரிப்பு பால், பகாழி மற்றும் மீன்வளததுரை 
உற்பததியில் பபாருத்தமான ப்தாழில்நுட்பஙகரளப் 
பயன்படுததிய்தன் விரளவாக, சு்தந்திை 
காலததிற்கும் மற்றும் 2000 களின் ்டுப்பகுதியில் 
்ாட்டில் பால் உற்பததி 8 மைஙகு அதிகரிப்பு, முட்ரை 
உற்பததி 40 மைஙகு மற்றும் மீன் உற்பததி 13 
மைஙகு அதிகரிததுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியா 
பருப்பு வரககள் மற்றும் எண்பணய விததுக்களின் 
உற்பததியில் ்தன்னிரைவு பபறுவதில் பவற்றி 
பபைவில்ரல. எனபவ, இந்தியா மக்களின் 
ப்தரவகரளப் பூர்ததி பசயய இைக்குமதிரய 
்ம்பியுள்ளது.
3.2.1  ப�ொது வழஙகல் முட்ற  

(Public Distribution System)

ப�ொது வழஙகல் முட்ற
உணவு ்தானிய உற்பததியின் அதிகரிப்பு 

அரனவருக்கும் உணவிற்கான அணுகரல 
ப்தரவயில்ரல. வருமானததின் சமமற்ை வழஙகல் 
மற்றும் இந்திய பபாருளா்தாைததில் நீடிக்கும் 
வறுரமயின் அளரவக் கருததில் பகாண்டு, பபாது 
வழஙகல் முரை மூலம் உணவு ்தானியஙகரள 
மானிய விரலயில் வழஙகச பசயய அைசாஙகம் 
்ைவடிக்ரக எடுத்தது. பபாது வழஙகல் முரையின் 
்தன்ரம, ப்ாக்கம் மற்றும் பசயல்பாடு மாநிலததிற்கு 
மாநிலம் மாறுபைக்கூடியது.

அட்டவடண: 1 1951-52 முதல் 2017-18 வடை இந்தியொவில் உணவு தொனியஙகளின் �ைப்�ளவு, 
உற�த்தி மறறும் மகசூல்

மூன்று ஆண்டுகளுககொன  
்சைொ்சரி டமயசசுறறு

�குதி
(மில்லியன் / பெ)

உற�த்தி  
(மில்லியன் ்டன்)

மகசூல்
 (கிகி / பெ)

1951-52 98.79 54.00 546.65
1971-72 122.07 103.54 848.18
1991-92 124.29 174.75 1406.02
2013-14 122.63 258.27 2106.00

2017-18 126.98 279.51 2201.00
ஆதொைம்: விவ்சொய புள்ளி விவைஙகள் ஒரு �ொரடவயில் 2018; ப�ொருளொதொை ஆய்வு 2017-18.

குட்றந்த�ட்ச ஆதைவு விடல 
(Minimum Support Price)

குரைந்்த பட்ச ஆ்தைவு விரல என்பது அந்்த 
பயிரின் சாகுபடியில் பல்பவறு பசலவுகரள 
கருததில் பகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ை பயிருக்கு ஒரு 
விரல, நிபுணர் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.  
குரைந்்த பட்ச ஆ்தைவு விரல அறிவித்த பின்னர், 
இந்்த பயிர்கள் பைவலாக வளர்க்கப்படும் 
இைஙகளில் அைசு பகாள்மு்தல் ரமயஙகரளத 
திைக்கும், எனினும், அந்்த விவசாயிகள் 
்தஙகள் பயிர், விரள பபாருட்களுக்கு சிைந்்த 
விரலரயப் பபற்ைால் திைந்்தபவளி சந்ர்தயில் 
விற்கஇயலும்.  மறுபுைம், திைந்்தபவளி சந்ர்தயில் 
விரல குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரலரய விை 
குரைவாக இருந்்தால், விவசாயிகள் ்தஙகள் 
விரளபபாருட்கரள குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு 
விரலக்கு விற்ப்தன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ை 
விரலரயப் (MSP) பபறுவார்கள்.  எனபவ 
குரைந்்த பட்ச ஆ்தைவு விரலரய விவசாயிகள் 
பசயல்படுததுவ்தன் மூலம் பயிர் பருவததின் 
முடிவில் அவர்கள் பபறும் விரல குறிதது 
உறுதியாக உள்ளனர்.  பமலும் அறுவரைக் 
காலஙகளில் எந்்தபவாரு விரல வீழசசிக்கும் 
எதிைாக விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்படுகிைார்கள்.
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்தமிழ்ாடு “உலகளாவிய பபாது வழஙகல் 
முரை”ரய (Universal PDS) ஏற்றுக் பகாண்ைது. 
இந்தியாவில் உள்ள மற்ை மாநிலஙகளில் 
“இலக்கு பபாது வழஙகல் முரை” (Targeted 
PDS) பசயல்பாட்டில் இருந்்தது. உலகளாவிய 
பபாது வழஙகல் முரையின் கீழ குடும்ப வழஙகல் 
அட்ரை பபற்றிருப்பவர்கள் அரனவருக்கும் பபாது 
வழஙகல் முரை மூலம் வழஙகப்படுகிைது. ஆனால், 
இலக்கு பபாது வழஙகல் முரையில் பயனாளிகள் 
சில அளவு பகால்களின் அடிப்பரையில் அரையாளம் 
காணப்பட்டு உரிரமகள் வழஙகப்படுகிைது, 
மீ்தமுள்ளவர்களுக்கு வழஙகப்படுவதில்ரல. 
மததிய மற்றும் மாநில அைசாஙகஙகள் 
பபாது வழஙகல் முரை மூலம் வழஙகப்படும் 
பபாருட்களுக்கு மானியம் அளிக்கின்ைன. 
மானியததின் நிரல மற்றும் அளவு மாநிலஙகளுக்கு 
இரைபய பவறுபடுகிைது. அர்தத ப்தாைர்ந்து, 
ப்தசிய உணவு பாதுகாப்புச சட்ைம் (National 
Food Security Act) இந்திய ்ாைாளுமன்ைத்தால் 
2013 இல் நிரைபவற்ைப்பட்ைது. இசசட்ைம் 50% 
்கர்ப்புை குடும்பஙகரளயும் மற்றும் 75% கிைாமப்புை 
குடும்பஙகரளயும் உள்ளைக்கிய்தாகும். இந்்த 
குடும்பஙகள் ஒரு குறிப்பிட்ை அளவுபகாலின் 
அடிப்பரையில் அரையாளம் காணப்பட்டு 
முன்னுரிரமக்  குடும்பஙகள் (Priority Households) 
என அரழக்கப்படுகின்ைன. இந்்த ்ாட்டின் 
முன்னுரிரம குடும்பஙகளுக்கு ்தற்பபாழுது 
பபாது வழஙகல் முரை மூலம் வழஙகப்படும் 
உணவிரனப் பபறும் உரிரம உண்டு. மததிய 
அைசினால் அரிசிரய கிபலாவிற்கு ` 3 என்ை 
விகி்தததிலும், பகாதுரமரய கிபலாவிற்கு 
` 2 என்ை விகி்தததிலும், திரன கிபலாவிற்கு ` 1 
என்ை விகி்தததிலும் NFSA கீழ வழஙகப்படுகிைது. 
்தமிழ்ாடு ப்தாைர்ந்து உலகளாவிய பபாது வழஙகல் 
முரைரயக் பகாண்டுள்ளது மற்றும் அரனதது 
அட்ரை்தாைர்களுக்கும் இலவசமாக அரிசிரய 
வழஙகுகிைது.

�நயொ பமடரிக குடும்� அடட்ட (Bio Metric Smart 
Family Cards)

்த ற் ப ப ா து ள் ள 
குடும்ப அட்ரைகளுக்குப் 
பதிலாக ஸ்மார்ட் குடும்ப 
அட்ரைகள் வழஙகப்படும் 
என ்தமிழக அைசு அறிவிததுள்ளது. ப்தசிய 
மக்கள் ப்தாரகயின் கீழ மக்கள் ப்தாரக 
கணக்பகடுப்பு ்ைவடிக்ரககளின் இயக்கு்ரின் 
்தனிததுவமான அரையாள எண்ரன (UIN) 
பவளியிடுவ்தற்கு 10 விைல்கள் ரகபைரக, 
இைண்டு கருவிழிகள் மற்றும் முகப்பதிவு 
பசய்தல் ஆகியவற்றின் முலம் பதிபவட்டில் 
பதிவிைப்படுகிைது. பபயா பமட்ரிக் பதிவு 
பசயல்முரைரய முடித்த பின்னர், இந்்த 
்தைவு பபயா பமட்ரிக் ஸ்மார்ட் குடும்ப 
அட்ரைகரள வழஙக முன்பமாழியப்பட்ைது. 
இ்தன் ்ன்ரம என்னபவன்ைால், இது 
்தனிப்பட்ை அரையாளதர்த அடிப்பரையாகக் 
பகாண்டிருப்ப்தால், உறுப்பினர்களின் ்தைவு 
்கல் மற்றும் பபாலி அட்ரைகரள அகற்ைலாம்.

3.2.2  உணவு �ொதுகொப்பில் நுகரநவொர 
கூடடு்றவின் �ஙகு

பபாதுவான மக்களுக்கு பபாறுப்பான 
விரலயில் ்தைமான பபாருட்கரள வழஙகுவதில் 
நுகர்பவார் கூட்டுைவு முக்கிய பஙகு 
வகிக்கிைது. இந்தியாவில் மூன்று அடுக்கு 
அரமப்புகளில் நுகர்பவார் கூட்டுைவு சஙகஙகள் 
அரமக்கப்பட்டுள்ளன. அரவ, மு்தன்ரம நுகர்பவார் 
கூட்டுைவு சஙகஙகள், மததிய நுகர்பவார் கூட்டுைவு 
கரைகள் மற்றும் மாநில அளவிலான நுகர்பவார் 
கூட்ைரமப்புகள் ஆகும். கிைாமப்புைஙகளில் 
நுகர்பவார் பபாருட்கரள வழஙகுவதில் 50,000 
க்கும் பமற்பட்ை கிைாம அளவிலான சஙகஙகள் 
ஈடுபட்டுள்ளன. சுகா்தாைம், காப்பீடு, வீட்டுவசதி 
பபான்ை பல வரகயான நுகர்பவார் கூட்டுைவு 
நிறுவனஙகள் உள்ளன. இந்தியாவில் உணவு 
பாதுகாப்பில் இந்்த திட்ைம் முக்கியப் பஙகிரன 
வகிக்கிைது. உ்தாைணமாக, ்தமிழ்ாட்டில் இயஙகும் 
அரனதது நியாய விரலக் கரைகளில், சுமார் 94% 
கூட்டுைவு நிறுவனஙகளால் ்ைத்தப்படுகின்ைன.

பற்ைாக்குரைப் பகுதிகளில் வழஙகுவ்தற்காக 
்தாஙகியிருப்பு பசயயப்படுகிைது. உணவு 
்தானியஙகள், சமூகததின் ஏழரமயான 
பிரிவினருக்கு சந்ர்த விரலரய விை குரைந்்த 
விரலயில் விற்பரன பசயயப்படுகிைது. அவவிரல 
பவளியீட்டு விரல என்று அரழக்கப்படுகிைது. 
பா்தகமான வானிரல அல்லது பபைழிவுக் 
காலஙகளில் உணவு பற்ைாக்குரைப் 
பிைசசிரனரய தீர்க்க இது உ்தவுகிைது.

தமிழ் �ொடடில் நதசிய உணவு �ொதுகொப்புச 
்சட்டம்

இந்தியாவில் ப்தசிய உணவு பாதுகாப்புச 
சட்ைம் துவஙகி மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்னர், ்வம்பர் 1, 2016 அன்று இசசட்ைம் 
இந்தியாவிபலபய கரைசி மாநிலமாக ்தமிழ 
்ாட்டில் துவஙகப்பட்ைது. அக்பைாபர் 27 
அன்று பவளியிைப்பட்ை அைசாஙக உத்தைவில், 
இசசட்ைதர்த அமல்படுததும்பபாது, அது அ்தன் 
விதிகரள மாற்றியரமக்கும் என்று அைசு 
குறிப்பிட்ைது.
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3.3.1  வொஙகும் தி்றடனப் �ொதிககும் கொைணிகள்
1. அதிக மககள் பதொடக: 

இந்தியாவில் மக்கள் ப்தாரக வளர்சசி விகி்தம் 
1000க்கும் 1.7 ஆக உள்ளது. அதிக மக்கள் ப்தாரக 
அதிக ப்தரவக்கு வழி வகுக்கிைது. ஆனால் அளிப்பு 
ப்தரவக்கு சமமாக இல்ரல. எனபவ சா்தாைண 
விரல நிரல, அதிகமாக இருக்கும். எனபவ, இது 
குறிப்பாக கிைாமப்புை மக்களின் வாஙகும் சக்திரய 
பாதிக்கிைது.

மககள்பதொடக ப�ருககம்
2.  அத்தியொவசிய ப�ொருடகளின் விடல 

அதிகரித்தல்:
பமாத்த உள்்ாட்டு உற்பததியில் நிரலயான 

வளர்சசியும், இந்தியப் பபாருளா்தாைததில் வளர்சசி 
வாயப்புகளும் இருந்்த பபாதிலும், அததியாவசிய 
பபாருட்களின் விரலயில் நிரலயான அதிகரிப்பு 
ஏற்பட்டுள்ளது. விரலகளின் ப்தாைர்சசியான 
உயர்வு வாஙகும் சக்திரய சுைண்டி, ஏரழ 
மக்கரள பமாசமாகப் பாதிக்கிைது. 2015-16 ஆம் 
ஆண்டில் சைாசரியாக 2% பணவீக்கததினால், 
பருப்பு வரககளின் விரல சுமார் 40% உயர்ந்்தது.

3.  ப�ொருடகளுககொன நதடவ:
பபாருட்களுக்கான ப்தரவ அதிகரிக்கும் 

பபாது, பபாருட்களின் விரலயும் அதிகரிக்கிைது. 
அ்தனால் வாஙகும் சக்தி பாதிக்கப்படுகிைது.

4.  ப�ொருடகளின் விடல �ொணய மதிப்ட� �ொதிககி்றது: 
விரல அதிகரிக்கும் பபாது, வாஙகும் திைன் 

குரைந்து இறுதியாக ்ாணயததின் மதிப்பு 
குரைகிைது. மாைாக, இது ப்ர்மாைானது.

5.  ப�ொருடகளின் உற�த்தி மறறும் அளிப்பு:
 பபாருட்களின் உற்பததி மற்றும் அளிப்பு 

குரையும் பபாழுது, பபாருட்களின் விரல 
அதிகரிக்கிைது ஆரகயால் வாஙகும் திைன் 
பாதிக்கப்படுகிைது.

தொஙகியிருப்பு (Buffer Stock)
்தாஙகியிருப்பு 

என்பது உணவு 
்தானியஙகளான 
ப க ா து ர ம 
மற்றும் அரிசி, 
இந்திய உணவுக் 
கழகததின் (Food 
Corporation of India) மூலம் அைசாஙகத்தால் 
வாஙகப்படுகிைது. உபரி உற்பததி இருக்கும் 
மாநிலஙகளில் விவசாயிகளிைமிருந்து 
பகாதுரம மற்றும் அரிசிரய FCI 
வாஙகுகிைது. விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் 
பயிர்களுக்கு முன்பப அறிவிக்கப்பட்ை 
விரல வழஙகப்படுகிைது. இந்்த விரல 
குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல (Minimum 
Support Price) என்று அரழக்கப்படுகிைது. இந்்த 
பயிர்களின் உற்பததிரய உயர்ததுவ்தற்காக 
விவசாயிகளுக்கு ஊக்கதப்தாரக 
வழஙகுவ்தற்காக விர்தப்பு பருவததிற்கு 
முன்னர் ஒவபவாரு ஆண்டும் MSP 
அைசாஙகத்தால் அறிவிக்கப்படுகிைது. வாஙகிய 
உணவு ்தானியஙகள் களஞசியஙகளில் 
பசமிக்கப்படுகின்ைன.

தொஙகியிருப்பு

நியொய விடல கட்டகள் (Fair Price Shops)
்தற்பபாது 33,222 நியாய விரலக் 

கரைகள் 1.98 பகாடி குடும்பஙகளுக்கு பசரவ 
புரிகிைது. 33,222 நியாய விரலக் கரைகளில் 
31,232 கரைகள் கூட்டுைவு சஙகஙகளால் 
்ைத்தப்படுகின்ைன. 1,394 கரைகள் ்தமிழ்ாடு 
நுகர் பபாருள் வாணிபக் கழகத்தால் 
்ைத்தப்படுகின்ைன. 596 கரைகள் பபண்கள் சுய 
உ்தவி குழுக்களால் ்ைத்தப்படுகின்ைன. பபாது 
வழஙகல் முரைக்கு அணுகரல பமம்படுத்த, 
நியாய விரலக் கரைகள் வாழவிைஙகளுக்கு 
அருகிபலபய அரமந்திருப்பது அவசியம். 
அ்தன்படி, எந்்தபவாரு அட்ரை்தாைரும் 1.5 
கி.மீக்கு பமல் ்ைந்து பசல்லா்த வரகயில் 
புதிய நியாய விரல கரைகரளத திைக்க 
உதப்தசிக்கப்பட்டுள்ளது.

  3.3   வொஙகும் தி்றன்
வாஙகும் திைன் என்பது ஒரு அலகு பணம் 

வாஙகக் கூடிய பபாருட்கள் அல்லது பசரவகளின் 
அளவின் அடிப்பரையில் பவளிப்படுத்தப்படும் 
்ாணயததின் மதிப்பு விரல ஏறும் பபாது வாஙகும் 
திைன் குரைகிைது. மாைாக, இது ப்ர் மாைானது.
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சமமற்ை வழஙகு்தலாலும் பபாதுவாக வாஙகும் 
திைன் பாதிக்கப்படுகிைது.

வாஙகும் சக்தி பபாருளா்தாைததின் ஒவபவாரு 
அம்சதர்தயும் பாதிக்கிைது. நுகர்பவார் பபாருட்கள் 
வாஙகுவது மு்தல் மு்தலீட்ைாளர்கள் வரை மற்றும் 
பஙகு விரலகள் ஒரு ் ாட்டின் பபாருளா்தாை பசழிப்பு 
வரை பாதிக்கிைது. எனபவ, ஒரு ் ாட்டின் அைசாஙகம் 
்ாணயததின் வாஙகும் சக்திரயப் பாதுகாக்க 
மற்றும் பபாருளா்தாைதர்த ஆபைாக்கியமாக 
ரவததிருக்க பகாள்ரககரளயும், ஒழுஙகு 
முரைகரளயும் ஏற்படுத்த உ்தவுகிைது. நுகர்பவார் 
விரல குறியீட்டு எண் என்பது வாஙகும் சக்திரயக் 
கண்காணிப்ப்தற்கான ஒரு முரையாகும்.

 3.4   இந்தியொவின் விவ்சொயகபகொள்டக
விவசாயப் பபாருட்களின் ஏற்றுமதிரய 

அடிப்பரையாகக் பகாண்ை புதிய விவசாயக் 
பகாள்ரக 2018ல் மததிய அைசால் அறிவிக்கப்பட்ைது. 
இந்்தக் பகாள்ரக பபரும்பாலான கரிம மற்றும் 
ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகரள நீக்க அைசாஙகம் முடிவு 
பசயதுள்ள்தாக அறிவித்தது.

கரிம அல்லது ப்தப்படுத்தப்பட்ை விவசாயப் 
பபாருட்களுக்கு ஏற்றுமதி வரி, ஏற்றுமதி ்தரை 
மற்றும் ஒதுக்கீடு கட்டுப்பாடு பபான்ை எந்்தபவாரு 
ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகளின் கீழும் இருக்காது என்ை 
உறுதி பமாழிபய முக்கிய காைணமாகும்.

ஒரு ்ாட்டின் விவசாயக் பகாள்ரக 
பபரும்பாலும் விவசாய உற்பததி மற்றும் உற்பததித 
திைரன உயர்ததுவ்தற்கும், ஒரு குறிப்பிட்ை கால 
எல்ரலக்குள் விவசாயிகளின் வருமான நிரல 
மற்றும் வாழக்ரகத ்தைதர்த உயர்ததுவ்தற்கும் 
அைசாஙகத்தால் வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்்தக் 
பகாள்ரக விவசாயததுரையின் அரனதது 
வட்ைஙகளிலும், விரிவான வளர்சசிக்காக 
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது .

இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரகயின் 
முக்கியமான குறிக்பகாள்கள் பின்வருமாறு.
1. உள்ளீடுகளின் உற�த்தித்தி்றடன உயரத்துதல்

இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரகயின் 
முக்கியமான ப்ாக்கஙகளில் ஒன்று வீரியவிதது 
விர்தகள், உைஙகள், பூசசிக்பகால்லிகள், நீர்ப்பாசன 
திட்ைஙகள் பபான்ை வாஙகிய உள்ளீடுகளின் 
உற்பததித திைரன பமம்படுததுவ்தாகும்.
2. ஒரு பெகந்டருககு மதிப்பு கூட்டப்�ட்டடவ

பவளாண் பகாள்ரகயானது பபாதுவாக 
பவளாண்ரமயின் உற்பததிததிைரன 
உயர்ததுவ்தன் மூலமும், குறிப்பாக சிறிய மற்றும் 
ஓைளவு ரவததிருக்கும் உற்பததிததிைரன 
அதிகரிப்ப்தன் மூலமும் உைல் ரீதியிலான 

வொஙகும் ்சகதி ்சமநிடல (Purchasing Power Parity)
வாஙகும் சக்தி சமநிரல (PPP) என்பது 

வாஙகும் சக்தி ப்தாைர்பான ஒரு கருத்தாகும். 
வாஙகும் சக்தி சமநிரல என்பது ஒரு 
பபாருளா்தாைக் பகாட்பாைாகும். இது ஒரு 
பபாருளின் விரலயுைன் சரி பசயயப்பை 
பவண்டிய ப்தாரகரய மதிப்பிடுகிைது. 
இரு ்ாடுகளின் மாற்று விகி்தஙகள் 
பகாடுக்கப்பட்ைால், ஒவபவாரு ்ாணயததின் 
வாஙகும் சக்தியுைனும் பரிமாற்ைம் பபாருந்்த 
பவண்டும்.

்ாடுகளின் வருமான நிரலகள் 
மற்றும் வாழக்ரகச பசலவு ப்தாைர்பான 
பிை ப்தாைர்புரைய பபாருளா்தாைத 
்தைவு அல்லது பணவீக்கம் மற்றும் 
பணவாட்ைததின் சாததியமான விகி்தஙகரள 
ஒப்பிடுவ்தற்கு வாஙகும் சக்தி சமநிரலரய 
பயன்படுத்தப்பைலாம். சமீபததில் வாஙகும் 
சக்தி சமநிரலயின் அடிப்பரையில் இந்தியா 
மூன்ைாவது பபரிய பபாருளா்தாைமாக 
மாறியுள்ளது. சீனா மிகப்பபரிய பபாருளா்தாைமாக 
மாறி, அபமரிக்காரவ இைண்ைாவது இைததிற்கு 
்தள்ளியுள்ளது.
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6.  வறுடம மறறும் ்சமத்துவமின்டம: 
இ ந் தி ய 

ப ப ா ரு ள ா ்த ா ை த தி ல் 
ஒரு மிகப் பபரிய 
ஏற்ை்தாழவு உள்ளது. 
10% இந்தியர்களுக்கு 
ப ச ா ந் ்த ம ா ன 
வருமானம் மற்றும் 
ப ச ா த து க் க ளி ன் 
விகி்தம் அதிகரிதது வருகிைது. இது சமு்தாயததில் 
வறுரம நிரலரய அதிகரிக்க வழி வகுக்கிைது. 
பபாதுவாக வறுரமயாலும் மற்றும் பசல்வததின் 

்சமத்துவமின்டம
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பல பரிமாண வறுரம குறியீடு (MPI) ஐக்கிய 
்ாடுகளின் பமம்பாட்டுத திட்ைம் (Uunited Nations 
Development Programme) மற்றும் ஆக்ஸ்பபார்டு 
வறுரம மற்றும் மனி்த பமம்பாட்டு முரனவு 
(Oxford Poverty and Human Development Initiative) 
ஆகியவற்ைால் 2010ஆம் ஆண்டு ப்தாைஙகப்பட்ைது. 
பல பரிமாண வறுரம குறியீட்டின் அடிப்பரை 
்தததுவமும், முக்கியததுவமும் என்னபவன்ைால், 
வறுரம என்பது ஒற்ரை பரிமாணமல்ல, அது பல 
பரிமாணததிரனக் பகாண்ைது என்ை கருதர்த 
அடிப்பரையாகக் பகாண்ைது.

உைல் ்லம், கல்வி, வாழக்ரகத ்தைம், 
வருமானம் அதிகாைமளித்தல், பணியின் ்தைம் 
மற்றும் வன்முரையினால் அசசுறுத்தல் பபான்ை 
ஏரழ மக்களின் அனுபவதர்த இழக்கும் பல 
காைணிகளால் பல பரிமாண வறுரம உருவாகிைது.
3.5.1  இந்தியொவின் �ல �ரிமொண வறுடம 

குறியீடு 2018
ஐக்கிய ்ாடுகளின் பமம்பாட்டுத திட்ைம் 

(UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்பபார்டு வறுரம மற்றும் 
மனி்த பமம்பாட்டு முரனவு (OPHI) ஆகியவற்ைால் 
்தயாரிக்கப்பட்ை பல பரிமாண வறுரமக் குறியீடு 
2018 அறிக்ரக, இந்தியாரவப் பற்றி பின்வருமாறு 
கூர்ந்து உருவாக்கியுள்ளது.
1.  இந்தியா ்தனது வறுரம விகி்ததர்த 10 

ஆண்டுகளில் 55%லிருந்து 28% ஆக பவகுவாக 
குரைந்துள்ளது. 2005-2006 மற்றும் 2015-
2016 ஆம் ஆண்டிற்கு இரையில் 271 மில்லியன் 
மக்கரள வறுரமயிலிருந்து விடுவித்தனர்.

2.  இந்தியாவில் 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் 364 
மில்லியன் ஏரழ மக்கள் இருந்்தனர். இது எந்்த 
ஒரு ்ாட்டிற்கும் மிகப்பபரிய்தாகும். இருப்பினும் 
2005-2006 ஆம் ஆண்டில் 635 மில்லியனாக 
இருந்்தர்த குரைததுள்ளது.

3.  2015-2016 ஆம் ஆண்டில் பல பரிமாண வறுரம 
குறியீடு ஏரழகளாக இருந்்த 364 மில்லியன் 
மக்களில், 156 மில்லியன் குழந்ர்தகளாகும். 
2005-2006 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 292 
மில்லியன் ஏரழக் குழந்ர்தகள் இருந்்தனர். இது 
47% குரைவு அல்லது பல பரிமாண வறுரமயில் 
வளர்ந்து வரும் 136 மில்லியன் குரைவான 
குழந்ர்தகரள குறிக்கிைது.

4.  பழஙகுடியினரைச பசர்ந்்த 80% மக்கள் 
2005-2006 ஆம் ஆண்டில் ஏரழகளாக 
இருந்்தனர், அவர்களில் 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் 
50% பபர் இன்னும் ஏரழகளாகபவ உள்ளனர்.

5.  2015-2016 ஆம் ஆண்டில் வறுரமயால் 
பாதிக்கும் பமற்பட்ை மக்கள் ப்தாரக பகாண்ை 
மிக ஏழரமயான மாநிலமாக பீகார் இருந்்தது.

உற்பததிரய உயர்ததுவர்த விை ஒரு 
பெக்பைருக்கு மதிப்பு கூட்ைப்பட்ைர்த 
அதிகரிப்ப்தாகும்.
3. ஏடழ விவ்சொயிகளின் �லன்கடளப் �ொதுகொத்தல்

ஏரழ விவசாயிகளுக்கு நிறுவன கைன் 
ஆ்தைரவ விரிவுபடுதது்தல், நில சீர்திருத்தஙகள் 
பசய்தல், இரைத்தைகர்கரள ஒழித்தல் 
பபான்ைவற்றின் மூலம் ஏரழ மற்றும் குறு 
விவசாயிகளின் ்லரனப் பாதுகாப்பப்த விவசாயக் 
பகாள்ரகயாகும்.
4. விவ்சொயத் துட்றடய �வீன மயமொககுதல்

விவசாயக் பகாள்ரக 
ஆ்தைவில் விவசாய 
்ைவடிக்ரககளில் ்வீன 
ப ்த ா ழி ல் நு ட் ப த ர ்த 
அ றி மு க ப் ப டு த து ்த ல் 
மற்றும் HYV விர்தகள், 
உைஙகள் பபான்ை 
பமம்பட்ை விவசாய 
உள்ளீடுகரளப் பயன்படுதது்தல் ஆகியரவ 
அைஙகும்.
5. சுறறுசசூழல் சீைழிவு

இந்திய விவசாயததின் இயற்ரக 
அடித்தளததின் சுற்றுசசூழல் சீைழிரவ சரிபார்க்க 
இந்தியாவின் விவசாயக் பகாள்ரக மற்பைாரு 
ப்ாக்கதர்த அரமததுள்ளது.
6. அதிகொைத்துவ தட்டகடள நீககுதல்

விவசாயிகள் கூட்டுைவு சஙகஙகள் மற்றும் 
சுய உ்தவி நிறுவனஙகள் மீ்தான அதிகாைததுவ 
்தரைகரள நீக்குவ்தற்கு இந்்த பகாள்ரக மற்பைாரு 
குறிக்பகாரள அரமததுள்ளது, இ்தனால் அவர்கள் 
சு்தந்திைமாகச பசயல்பை முடியும்.

  3.5    வறுடமயின் �ல 
�ரிமொணத்தின் இயல்பு  
(Multi-dimensional Nature of Poverty)

ஒரு விரிவான வடிவததிரன உருவாக்க 
பல பரிமாண வறுரம ்ைவடிக்ரககள் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. யார் ஏரழ, அவர்கள் எப்படி 
ஏரழ, அவர்கள் அனுபவிக்கும் தீரமகளின் வீசசு 
ஆகியவற்ரை அவர்கள் பவளிப்படுததுகிைார்கள். 
அததுைன் வறுரமயின் ்தரலப்பின் கீழ, ஒரு 
்ாட்டின் பல்பவறு பகுதிகளிலும், பல்பவறு 
துரணக்குழு மக்களிரைபயயும் காணப்படும் 
வறுரமயின் அளவிரன பல பரிமாண 
்ைவடிக்ரககளினால் பவளிப்படுததி உரைக்க 
முடியும்.
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7.  2006 ஆம் ஆண்டில் பகைளா மிகக் குரைந்்த 
ஏழரம வட்ைாைஙகளில் ஒன்ைாக இருந்்தது. அது, 
பல பரிமாண வறுரம குறியீட்ரை சுமார் 92% 
குரைததுள்ளது.

3.5.2  தமிழ்�ொடடின் �ல �ரிமொண வறுடம 
குறியீடு அறிகடக-2018 

கைந்்த பதது ஆண்டுகளாக, வறுரமக் 
குரைப்பில் ்தமிழகம் குறிப்பிைத்தக்க முன்பனற்ைம் 
அரைந்துள்ளது. ்தமிழ்ாட்டில் உள்ள மாவட்ைஙகள் 
மூன்று வரககளாக வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
அரவ உயர் வறுரம மாவட்ைஙகள் (வறுரம 
பகாட்டிற்கு கீழ வாழும் மக்கள் ப்தாரகயில் 40% 
க்கும் அதிகமாபனார்), மி்தமான ஏரழ மாவட்ைஙகள் 
(30% மு்தல் 40% வரை) மற்றும் குரைந்்த 
அளவிலான வறுரம மாவட்ைஙகள் (30%க்கும் 
குரைவு) ஆகும்.

1994க்குப் பிைகு, ்தமிழ்ாட்டின் கிைாமப்புை 
மற்றும் ்கர்ப்புைஙகளில் வறுரம படிப்படியாகக் 
குரைந்துள்ளது, மற்றும் இந்தியாவில் அ்தன் மக்கள் 
ப்தாரகயுைன் ஒப்பிடும் பபாது சிறிய ஏழரமப் 
பஙகிரனக் பகாண்டுள்ளது. 2005க்குப் பிைகு, 
இந்தியாவில் பல மாநிலஙகரள விை வறுரமக் 
குரைப்பு ்தமிழ்ாட்டில் பவகமாக உள்ளது. 
2014-2017 வரையிலான காலஙகளில் வறுரம 
ஒழிப்புத திட்ைஙகளில் ்தமிழ்ாடு முன்னிரல 
வகிக்கிைது. ்தற்பபாது, இந்திய அைசு வறுரமரய 

6.  பீகார், ஜார்கண்ட், உததிைப் பிைப்தசம் மற்றும் 
மததியப் பிைப்தசம் ஆகிய ்ான்கு ஏழரமயான 
மாநிலஙகள் இன்னும் 196 மில்லியன் பல 
பரிமாண வறுரம குறியீடுள்ள ஏரழ மக்கரளக் 
பகாண்டுள்ளன. இது இந்தியாவில் உள்ள 
அரனதது பல பரிமாண வறுரம குறியீடுள்ள 
ஏரழ மக்களில் பாதிக்கும் பமலானா்தாகும்.

�த்து குறியீடுகள்

வறுடமயின் 
மூன்று 

�ரிமொணஙகள்

சுகா்தாைம்
ஊட்ைசசதது

குழந்ர்த இைப்பு

பள்ளியில் கல்விக்கற்ைல்

பள்ளி வருரக

சரமயல் எரிபபாருள்
துப்புைவு
நீர்
மின்சாைம்
்தரை
பசாததுக்கள்

வாழக்ரகத்தைம்

கல்வி

�ல-�ரிமொண வறுடம குறியீடு �த்து குறியீடுகள்

அள�க� (%)

பல-ப�மாண வ�ைம ��
	�� �க��க� 
இ��யா

அள�� இ�ைல

வ

ேம � 

ெத

<10

10 - 20
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>40
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பசாரகக்கு ஆளானார்கள். குழந்ர்தகரளப் 
பபாறுத்தவரை கிைாமப்புைஙகளில் 60% மற்றும் 56% 
்கர்ப்புை குழந்ர்தகள் (6-59 மா்தஙகள்) 2015-2016 
ஆம் ஆண்டில் இைத்த பசாரக உரையவர்கள் எனக் 
கரு்தப்பட்ைனர். கிைாமப்புைஙகளில் சுமார் 41% மற்றும் 
்கர்ப்புை 31% குழந்ர்தகள் குன்றியிருக்கின்ைனர். 
அ்தாவது அவர்களின் வயதுக்கு ஏற்ப ப்தரவயான 
உயைதர்த பகாண்டிருக்கவில்ரல. ஊட்ைசசததின் 
குரைபாட்டினால் மற்பைாருக் குறியீைாக 
குழந்ர்தகளிரைபய வயது ப்தாைர்பான எரைரய 
விை “எரை குரைவாக” உள்ளனர். இந்தியாவில் 
2015-2016 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 20% குழந்ர்தகள் 
(6-59 மா்த வயதுக்குட்பட்ைவர்கள்) எரைக் 
குரைவாக இருப்ப்தாக மதிப்பிைப்பிட்டுள்ளது.

இவவாறு ்மது உணவு உற்பததியில் 
்தன்னிரைரவ எட்டியிருந்்தாலும், ்ாம் 
அரனவருக்குமான உணவு பாதுகாப்பு என்ை 
நிரலரய இன்னும் அரையவில்ரல.

ஊட்டச்சத்து மீதொன தமிழ்�ொடு அரப்�ணிப்பு
இந்தியாவில் பசி என்ை ஒன்று மட்டுபம 

அைசியல் முன்னுரிரமக்கு  பபாதுமான்தாக 
இல்ரல என்ப்தரன ப்ாபல் பரிசு பபற்ை 
பபாருளா்தாை நிபுணர் அமர்ததியா பசன் 
உற்றுப்ாக்கியுள்ளார். சுகா்தாைததிற்கான 
பபாதுசபசலவு மிகவும் குரைவு, குழந்ர்த 
ஊட்ைசசதது பபான்ை திட்ைஙகளுக்கு 
ஒதுக்கப்பட்ை நிதி பசலவிைப்பைாமல் உள்ளது. 
“ஊட்ைசசதது குரைபாடு இல்லா்த மாநிலம்” 
என்ை நிரலரய அரைவது பபான்ை 
குறிக்பகாள்கரள அரமப்ப்தன் மூலம் இந்்த 
பிைசசரனகரளச சமாளிப்ப்தற்கான அைசியல் 
விருப்பதர்தயும், அர்ப்பணிப்ரபயும் அவர் 
்தமிழ்ாடு பபான்ை மாநிலஙகளில் மட்டுபம 
காண்கிைார்.

3.6.2  தமிழ் �ொடடில் ஊட்டச்சத்து மறறும் 
ஆநைொககியத்தின் நிடல

மனி்த ஆபைாக்கியததிலும், ்ல்வாழவிலும் 
ஊட்ைசசதது முக்கியப் பஙகு வகிக்கிைது. ப்தசிய 
அளவில் அதிக பபாருள்தாை வளர்சசி இருந்்த 
பபாதிலும், மக்கள்ப்தாரகயின் ஊட்ைசசதது 
அளவுகள் பபான்ை மனி்த வளர்சசி குறிகாட்டிகளில் 
பமம்பாடுகள் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியா்த அளவிற்கு 
பமதுவாகபவ உள்ளன. ஏைாளமான இந்திய 
குழந்ர்தகள் வளர்சசி குன்றியிருக்கிைார்கள். 
கணிசமான எண்ணிக்ரகயிலான இந்திய 
குழந்ர்தகள் மற்றும் பபண்கள் எரை குரைவாகவும், 
இைத்த பசாரக மற்றும் நுண்ணூட்ைச சதது 

ஒழிக்க பல பகாள்ரககரளயும், திட்ைஙகரளயும் 
பசயல்படுததுகிைது.

இந்்த பகாள்ரககள் மற்றும் திட்ைஙகள் 
ப்தாைர்ந்து இருந்்தால் மாநிலததின் வறுரமரய 
முற்றிலுமாக ஒழிக்கலாம். எதிர்காலததில் ்தமிழ்ாடு 
இந்தியாவின் ஒரு மாதிரி மாநிலமாக மாை 
வாயப்புள்ளது.

தமிழ்�ொடடின் அதிக மறறும் குட்றவொன  
MPI மொவட்டஙகள்

வ. 
எண்

அதிக 
மொவட்டஙகள் தைம்

குட்றவொன 
மொவட்டஙகள் தைம்

1 காஞசிபுைம் 1 ்தர்மபுரி 32

2 பசன்ரன 2 பபைம்பலூர் 31

3 கைலூர் 3 இைாம்ா்தபுைம் 30

4 பகாயம்புததூர் 4 விருது்கர் 29

5 ்ாகப்பட்டினம் 5 அரியலூர் 28

  3.6    ஊட்டச்சத்து மறறும் சுகொதொை 
நிடல

3.6.1 ஊட்டச்சத்தின் நிடல
உணவு பாதுகாப்பில் 

ஊட்ைசசததும் பாதுகாப்பும் 
அைஙகும் என்பர்த ்ாம் 
முன்னபை குறிப்பிட்பைாம். ்மது 
்ாடு உணவு உற்பததியில் 
்தன்னிரைவு    அரைந்திருந்்தாலும், 
மக்களின் ஊட்ைசசதது நிரலயில் 
அந்்த அளவிலான முன்பனற்ைஙகரள 
அரையவில்ரல . 2015-2016 ஆம் ஆண்டில், 27% 
கிைாமப்புைப் பபண்களும் மற்றும் 16% ்கர்ப்புை 
பபண்களும் (15-49 வயதுக்குட்பட்ைவர்கள்) 
ஊட்ைசசதது குரைபாடு உரையவர்கள் அல்லது 
நீண்ைகால ஆற்ைல் குரைபாடு என ப்தசிய குடும்ப 
சுகா்தாை கணக்பகடுப்பினால் கண்ைறியப்பட்ைது.

இ ந் தி ய ா வி ல் 
கிைாமப்புை மற்றும் 
்கர்ப்புை இனப்பபருக்க 
வயதுக் குழுவில் (15-
49 வயது) பாதிக்கும் 
பமற்பட்ை பபண்கள் 
2015-2016 ஆம் 
ஆண்டில் இைத்த எரை குரைந்்த குழந்ர்த
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முழுரமயான வளர்சசிக்கான ஒரு மாதிரியாகும். 
பசரவகள் ப்ாக்கம் பகாண்ை பயனாளிகரள 
அரைவர்த உறுதி பசயவ்தற்காக, இந்்த 
திட்ைம் உலகமயமாக்கப்பட்டு, சுகா்தாைம், 
கல்வி, குடிநீர், சுகா்தாைம் பபான்ைவற்ரைக் 
ரகயாளும் ப்தாைர்புரைய துரைகளுைன் 
ஒன்றிரணக்கப்படுகிைது.

புைட்சி ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் சததுணவுத திட்ைம் 
குழந்ர்தகளிரைபய ஊட்ைசசததுக் குரைபாட்ரை 
எதிர்ததுப் பபாைாடுவ்தற்கும், ப்தாைக்கப்பள்ளி 
பசர்க்ரகரய அதிகரிப்ப்தற்கும், இரைநிற்ைல் 
விகி்தஙகரளக் குரைப்ப்தற்கும் ் ாட்டின் மிகப்பபரிய 
மதிய உணவுத திட்ைமாகக் கரு்தப்படுகிைது. 
்ாட்டின் பிை மாநிலஙகள், ்தமிழகததின் முன்பனாடி 
முயற்சிகளின் படி மதிய உணவுத திட்ைஙகரள 
வடிவரமததுள்ளன. 

ICDS திட்டம்

்சக குழு ஈடு�ொடு அதிகரித்தல்
• பபண் குழந்ர்தகரள பமம்படுததுவ்தற்கும் 

மாற்ைததின் தூண்டு்தலான 
விரனயூக்கிகளாக மாற்றுவ்தற்கும் 
‘பதுரமயர் குழு’ வலுப்படுத்த முயற்சிகள் 
பமற்பகாள்ளப்படும்.

• இளம் பருவப் பபண்கரள இததிட்ைததிற்கு 
ஈர்ப்பது, பல்பவறு பணிகளில் அவர்கரள 
இரணப்பது மற்றும் பசயற்பாடுகளில் 
அவர்கள் பஙபகற்பர்த ஊக்குவிப்பது 
பபான்ை புதுரமயான அணுகுமுரைகள் 
பரிசீலிக்கப்படும். ஒன்பது மாவட்ைஙகளில் 
பசரவகரள விரிவுபடுததுவ்தற்காக 
்ைமாடும் ரமயஙகள் உருவாக்கப்பட்ைது.

• ‘பதுரமயர் அட்ரை’ வழஙகப்பட்டு, பமலும் 
கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்படும்.

குரைபாடுகளாலும் பாதிக்கப்படுகின்ைனர். இந்்தப் 
பிைசசரனகரள நீக்குவ்தற்காக மததிய மற்றும் 
மாநில அைசுகள் பல்பவறு சுகா்தாை மற்றும் 
ஊட்ைசசததுத திட்ைஙகளான ஒருஙகிரணந்்த 
குழந்ர்தகள் பமம்பாட்டு பசரவகள் (Integrated 
Child Development Services), மதிய உணவுத 
திட்ைம், இனப்பபருக்க மற்றும் குழந்ர்தகள் 
சுகா்தாை திட்ைஙகள் (Reproductive and Child 
Health Programmes), மற்றும் ப்தசிய கிைாமப்புை 
சுகா்தாைப் பணி (National Rural Health Mission) 
பபான்ை திட்ைஙகளில் கணிசமான வளஙகரள 
பகாண்டு வருகின்ைன. எவவாைாயினும், ்ாட்டின் 
ஊட்ைசசதது குரைவான நிகழவுகரளத ்தணிக்க 
இந்்த முயற்சிகரளத திைம்பை அளவிடுவது 
அவசியமாகும்.

ஆறு வயதிற்குட்பட்ை குழந்ர்தகள், கர்ப்பிணிப் 
பபண்கள், பாலூட்டும் ்தாயமார்கள் மற்றும் இளம் 
பருவப் பபண்கள் ஆகிபயாரின் உைல்்லம் 
மற்றும் ஊட்ைசசதது நிரலகளில் குறிப்பிைத்தக்க 
மாற்ைஙகரளக் பகாண்டுவருவதில் ்தமிழகம் ஒரு 
முன்பனாடி பஙரகக் பகாண்டுள்ளது. ஊட்ைசசதது 
மற்றும் ஆபைாக்கியததிற்கான ்தமிழக அைசின் 
அடுத்தடுத்த வைவுபசலவுததிட்ை பசலவினஙகள் 
்ாட்டிபலபய மிக அதிகமாகும். ICDS திட்ைம் மற்றும் 
்தமிழ்ாட்டில் உள்ள புைட்சி ்தரலவர் எம்.ஜி.ஆர் 
சததுணவுத திட்ைம் ஆகியவற்றின் பசயல்திைன் 
்ாட்டின் மிகச சிைந்்த ஒன்ைாகக் கரு்தப்படுகின்ைன.

'ஒரு ஊட்ைசசததுக் குரைபாடு இல்லா்த 
்தமிழ்ாடு' என்ை ்தமிழ்ாட்டின் பகாள்ரக, 
ஊட்ைசசததுக் குரைபாட்ரை அகற்றுவ்தற்காக 
மாநிலததின் நீண்ைகால பல துரைக் 
பகாள்ரககரள பசயல்படுததுகிைது. 'அரனதது 
வரகயான மனி்த ஊட்ைசசததுக் குரைபாட்ரையும் 
சிைந்்த பசயல்திைன் பகாண்ை ் ாடுகளின் நிரலக்குக் 
குரைப்பது'  என்பது  இ்தன் குறிக்பகாளாகும். 
“அரனதது வரகயான மனி்த ஊட்ைசசதது 
குரைபாட்ரையும் சிைந்்த பசயல்திைன் பகாண்ை 
்ாடுகளின் நிரலக்கு குரைப்பது” என்பது இ்தன் 
குறிக்பகாளாகும். ்தமிழ்ாட்டில், 434 குழந்ர்தகள் 
பமம்பாட்டுத ப்தாகுதிகளில் (385 கிைாமப்புை, 47 
்கர்ப்புை மற்றும் 2 பழஙகுடியினர்) 54,439 குழந்ர்த 
ரமயஙகள் (49,499 அஙகன்வாடி ரமயஙகள் 
மற்றும் 4,940 சிறு அஙகன்வாடி ரமயஙகள்) மூலம் 
ICDS பசயல்படுத்தப்படுகிைது.

அணுகப்பைா்த பகுதிகளுக்கு நிரலயான 
விரிவாக்கம், ஓைஙகட்ைப்பட்ை குழுக்களின் 
பாதுகாப்பு, பமம்பட்ை ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் 
பசரவகளின் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றுைன், ICDS 
இப்பபாது உலகின் மிகப்பபரிய திட்ைஙகளில் 
ஒன்ைாக கரு்தப்படுகிைது மற்றும் குழந்ர்தயின் 

10th_Economics_TM_Unit_3.indd   179 26-08-2019   17:31:33
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



180உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

 தமிழ்�ொடடில் முககியமொன திட்டஙகள்
1.  ைாக்ைர்  முததுலட்சுமி பைட்டி மகப்பபறு ்லத திட்ைததின் 

(Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme) கீழ, ஏரழ கர்பிணிப் 
பபண்களுக்கு ` 12,000/- நிதியு்தவி வழஙகப்படுகிைது.  சக்திமிக்க 
உணவிற்கான பசலவுகரள பமற்பகாள்ளு்தல் பிைசவக் காலததில் 
வருமான இழப்பிரன ஈடுபசயவது, மற்றும் புதிய்தாக பிைக்கும் 
குழந்ர்தகளின் குரைந்்த எரை பிைப்பிரன ்தவிர்க்க மூன்று 
்தவரணகளில் பிைப்பிற்கு முந்ர்தய கவனிப்ரபப் பபறு்தல், அைசு 
நிறுவனஙகளின் குழந்ர்தகரள பிைசவித்தல் மற்றும் ப்ாயத்தடுப்பு 
மருந்துகள் வழஙகு்தல் பபான்ைரவ இ்தன் குறிக்பகாளாகும்.

2.  மு்தலரமசசரின் விரிவான சுகா்தாை காப்பீடு திட்ைததின் 
(Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme) மூலம் 
அைசாஙகத்தால் இலவச மருததுவ மற்றும் அறுரவ சிகிசரச வழஙகி 
அரனவருக்கும் உலகளாவிய உைல் ்லம் வழஙகும் ப்ாக்கில் 
2011-12 ஆம் ஆண்டில் இந்்த திட்ைம் ப்தாைஙகப்பட்ைது. பயனாளிகளின் 
ஆண்டு வருமானம் ` 72,000க்கு குரைவாக இருந்்தால் அைசு மற்றும் 
்தனியார் மருததுவமரனயில் பசர்க்கப்பட்டு அரனதது பசலவுகரளயும் 
அைபச ஏற்றுக்பகாள்கிைது.

3.  ்தமிழ்ாடு சுகா்தாை அரமப்பு திட்ைஙகள் (Tamil Nadu Health Systems Projects) இலவசமாக ஆம்புலன்ஸ் 
பசரவகரள அறிமுகப்படுததியுள்ளது. (108 அவசை ஆம்புலன்ஸ் பசரவ).

4.  ‘பள்ளி சுகா்தாை திட்ைம்’ (School Health Programme) முக்கியமாக விரிவான சுகா்தாை பசரவரய அைசு மற்றும் 
அைசு உ்தவிபபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் அரனதது மாணவர்களுக்கும் வழஙகுவர்த வலியுறுததுகிைது.

5.  ப்தசிய ப்தாழுப்ாய ஒழிப்பு திட்ைததின் (National Leprosy Eradication Programme) மூலம் அரனதது 
ப்தாழுப்ாயாளிகரளயும் கண்ைறிந்து ப்தாைர்சசியான சிகிசரசரய வழஙகுவர்த ப்ாக்கமாக பகாண்டு 
மாநிலததில் பசயல்படுத்தப்படுகிைது.

�ள்ளி சுகொதொை திட்டம்

தமிழ்�ொடடில் சில ஊட்டச்சத்து திட்டஙகள்
1.  புைடசி தடலவர எம்.ஜி.ஆர ஊட்டச்சத்து உணவுத்திட்டம் 

(Purachi  Thalaivar M.G.R. Nutrition Meal Programme): 
கிைாமப்புைஙகளில் ஜூரல 1, 1982 மு்தலும், ்கர்ப்புை பள்ளி 
மாணவர்களுக்கு 1984 மு்தலும், ஓயவூதிய்தாைர்களுக்கு 1983 
மு்தலும், கர்ப்பிணிப் பபண்களுக்கு 1995 மு்தலும் இததிட்ைம் 
பசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2.  ஆைம்�க கல்விககு நதசிய ஊட்டச்சத்து ஆதைவு திட்டம்  
(National Programme of Nutritional Support to Primary Education)

3.  ப�ொது ICDS திட்டஙகள் மறறும் உலக வஙகி உதவியு்டன் ஒருஙகிடணந்த குழந்டதகள் நமம்�ொடடு 
ந்சடவகள் (General ICDS Projects and World Bank Assisted Integrated Child Development Services) 24 
மாவட்ைஙகரள உள்ளைக்கிய 318 வட்ைாைஙகளில் 1991ல் இசபசரவ ஆைம்பிக்கப்பட்ைது. 318 கிைாமப்புை 
வட்ைாைஙகள் மற்றும் 19500 ரமயஙகளுக்கும் 1991ல் இது விரிவாக்கப்பட்ைது.

4.  பிைதம மந்திரி கிைொநமொதயொ நயொஜனொ திட்டம் (Pradhan Manthri Gramodaya Yojana Scheme) :  
6 மா்தஙகள் மு்தல் 36 மா்தஙகள் வரையான குழந்ர்தகளுக்கு உணவில் ஊட்ைசசதது வழஙகப்பைா்த 
குக்கிைாமஙகளில் வழஙகப்படுகிைது.

5.  தமிழ்�ொடு ஒருஙகிடணந்த ஊட்டச்சத்து திட்டம் (Tamil Nadu Integrated Nutrition Programme) : இததிட்ைம் 
1980ல் ஆைம்பிக்கப்பட்டு 6-36 மா்த வயதிற்ககுட்பட்ை குழந்ர்தகள், கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பபண்கள் 
ஆகிபயாரை இலக்காக ரவக்கப்பட்ைது.

6.  மதிய உணவுத் திட்டம் (Mid-Day Meal Programme) : இந்்த திட்ைம் 2-14 வயதுக்குட்பட்ை அஙகன்வாடி 
அல்லது பள்ளி குழந்ர்தகளுக்கு ஒரு பயனாளிக்கு ்தலா ` 0.90 வீ்தம் பசலவழிக்கப்படுகிைது. இந்்த திட்ைம் 
4426 வட்ைாைஙகளில் 5.57 பகாடி குழந்ர்தகரள உள்ளைக்கியது.
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I.  ்சரியொன விட்டடய 
நதரந்பதடுத்து எழுதுக.

1.   என்பது விரும்பிய 
அளவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்பது, 
உள்்ாட்டு உற்பததியில் இருப்பில் மாற்ைஙகள் 
மற்றும் இைக்குமதி பற்றிய ஒரு பசயல்பாைாகும்.

�யிறசி

�ொ்டசசுருககம்
� அரனதது மக்களும் எல்லா ப்ைஙகளிலும் பபாதுமான பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான 

உணவுக்கான உைல் சமூக மற்றும் பபாருளா்தாை அணுகரலக் பகாண்டிருக்கும் பபாது, 
அவர்களின் உணவுத ப்தரவகரளயும், சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆபைாக்கியமான வாழக்ரகக்கான 
உணவு விருப்பஙகரளயும் பூர்ததி பசயயும்பபாது உணவு பாதுகாப்பு உள்ளது.

� உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் மூன்று அடிப்பரை கூறுகரள உள்ளைக்குவ்தற்காக 
இந்்த பசால் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. அரவ கிரைத்தல், அணுகல் மற்றும் முழுஈடுபாடு.

� பசுரமப் புைட்சி ்ாட்டில் ப்தான்றிய்தால்  உணவு ்தானியஙகளில் ்தன்னிரைவு பபை வழி வகுத்தது.
� ப்தசிய உணவுப் பாதுகாப்பு சட்ைம் இந்திய பாைாளுமன்ைத்தால் 2013ல் நிரைபவற்ைப்பட்ைது.
� வாஙகும் சக்தி என்பது பபாருட்களின் அளவின் அடிப்பரையில் பவளிப்படுத்தப்படும் ்ாணயததின் 

மதிப்பு அல்லது ஒரு அலகு பணம் வாஙகக் கூடிய பசரவகள், விரல உயரும் பபாது வஙகும் 
திைன் குரைகிைது மற்றும் எதிர்மாைாக.

� விவசாய பபாருட்களின் ஏற்றுமதி அடிப்பரையில் புதிய பவளாண்  பகாள்ரகரய 2018ல் மததிய 
அைசால் அறிவிக்கப்பட்ைது.

� பல பரிமாண வறுரம ்ைவடிக்ரககள் மூலம் விரிவான கருததுருவிரன உருவாக்கலாம்.
� மனி்தவள பமம்பாட்டில் சுகா்தாைததிற்கு  முக்கிய பஙகு உண்டு. சிைந்்த மருததுவ பைாமரிப்பு, 

ஆபைாக்கியமான மக்கள் ப்தாரகக்கு வழி வகுக்கிைது.

     கடலச ப்சொறகள்

அட்டயத்தகுந்த Availability That which can be used, attainable

அணுகுமுட்ற Accessibility Right to enter

ப்சலவி்டத்தகுந்த Affordability Ability to be afforded

ந�ொதுமொன Sufficient Enough

ப�ொருடகள் வொஙகும் தி்றன் Purchasing power The financial ability to buy produce

உற�த்தி ப்சய்யும் ஆற்றல் Productivity Power of producing

மதிப்புககு குட்றவு Degradation To reduce to a lower rank

ஒரு �ரிமொணம் Unidimensional Having one direction

ஊட்டச்சத்தின்டம Malnourished Lack of proper nutrition

அ) உணவு கிரைப்பது
ஆ) உணவுக்கான அணுகல்
இ) உணவின் முழு ஈடுபாடு
 ஈ) இரவ ஏதுமில்ரல

2.  ்தாஙகியிருப்பு என்பது உணவுப் பஙகு 
்தானியஙகள் அ்தாவது பகாதுரம மற்றும் 
அரிசிரய  மூலம் அைசாஙகம் 
பகாள்மு்தல் பசயகிைது.
அ) FCI ஆ) நுகர்பவார் கூட்டுைவு
இ) ICICI  ஈ) IFCI
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3. எது சரியானது?
i) HYV – அதிக விரளசசல்  ்தரும் வரககள்
ii) MSP – குரைந்்தபட்ச ஆ்தைவு விரல
iii) PDS – பபாது விநிபயாக முரை
 iv) FCI – இந்திய உணவுக் கழகம்
அ) i மற்றும் ii சரியானரவ
ஆ) iii மற்றும் iv சரியானரவ
இ) ii மற்றும் iii சரியானரவ
ஈ) பமற்கூறிய அரனததும் சரி.

4.  நீட்டிக்கப்பட்ை உ்தவி பபாதுச சட்ைம் 480 ஐ 
பகாண்டு வந்்த ்ாடு .
அ) அபமரிக்கா ஆ) இந்தியா
இ) சிஙகப்பூர்  ஈ) இஙகிலாந்து

5.   இந்தியாவில் ப்தான்றிய்தால்  
உணவு ்தானிய உற்பததியில் ்தன்னிரைவு 
பபை வழி வகுத்தது.
அ) நீலப் புைட்சி ஆ) பவள்ரளப் புைட்சி
இ) பசுரமப் புைட்சி  ஈ) சாம்பல் புைட்சி

6.  உலகளாவிய பபாது வழஙகல் முரைரய ஏற்றுக் 
பகாண்ை ஒபை மாநிலம் .
அ) பகைளா  ஆ) ஆந்திைபிைப்தசம்
இ) ்தமிழ்ாடு  ஈ) கர்்ாைகா

7.  __________ என்பது உைல் ்லம் மற்றும் 
வளர்சசிக்குத ப்தரவயான உணரவ 
வழஙகும் அல்லது பபறும் பசயல்முரையாகும்.
அ) ஆபைாக்கியம் ஆ) ஊட்ைசசதது
இ) சுகா்தாைம்  ஈ) பாதுகாப்பு

8.  ்தமிழ்ாடு ஒருஙகிரணந்்த ஊட்ைசசதது திட்ைம் 
 இல் ப்தாைஙகப்பட்ைது.

அ) 1980  ஆ) 1975
இ) 1955  ஈ) 1985

9.   நிரல என்பது மக்கள் 
ப்தாரக மற்றும் மனி்தவளர்சசியின் ஒட்டு 
பமாத்த ்ல்வாழவின் குறியீடுகளில் ஒன்று.
அ) ஆபைாக்கியம்  ஆ) ஊட்ைசசதது
இ) பபாருளா்தாைம்  ஈ) பசல்வம்

10.  ்தமிழ்ாடு சுகா்தாை அரமப்பு திட்ைஙகள் 
 பசரவரய இலவசமாக 

அறிமுகப்படுததியுள்ளது.
அ) 106 ஆம்புலன்ஸ் ஆ) 108 ஆம்புலன்ஸ்
இ) 107 ஆம்புலன்ஸ்  ஈ) 105 ஆம்புலன்ஸ்

II. நகொடிட்ட இ்டஙகடள நிைப்புக.

1.  அபமரிக்காவிலிருந்து  அரமப்பு 
இந்தியாவில் HYVஐ அறிமுகப்படுததியது.

2.   ஊட்ைசசதது குரைபாட்டின் 
முக்கியமான குறியீைாகும்.

3.   ஆம் ஆண்டில் ப்தசிய உணவு 
பாதுகாப்புச சட்ைம் இந்திய ்ாைாளுமன்ைத்தால் 
நிரைபவற்ைப்பட்ைது.

4.  பபாதுவான மக்களுக்கு பபாறுப்பான விரலயில் 
்தைமான பபாருட்கரள வழஙகுவதில் 

 முக்கியப் பஙகு வகிக்கிைது.
5.   என்பது ஒரு அலகு 

பணம் வாஙகக் கூடிய பபாருட்கள் மற்றும் 
பசரவகளின் அளவின் அடிப்பரையில் 
பவளிப்படுத்தப்படும் ்ாணயததின் மதிப்பாகும்.

III. பின்வருவனவறட்றப் ப�ொருத்துக.

1. நுகர்பவார் கூட்டுைவு -  மானிய 
விகி்தஙகள்

2. பபாது விநிபயாக முரை - 2013
3. UNDP -  குரைந்்த ஏழரம 

உள்ள  பகுதி
4.  ப்தசிய உணவுப் 

பாதுகாப்புச சட்ைம் -  ்தைமான 
பபாருட்கரள 
வழஙகு்தல்

5. பகைளா -  ஐக்கிய ்ாடுகள் 
சரப வளர்சசித 
திட்ைம்

IV. ்சரியொன கூறட்ற நதரவு ப்சய்க.

1. கூறறு :  வாஙகும்  சக்தி அதிகரித்தால்,  
விரல குரைகிைது மற்றும் இது 
ப்ர்மாைானது.

2. கொைணம் :  பபாருட்களின் உற்பததி 
குரைந்து, விரல அதிகரிப்ப்தால் 
வாஙகும் திைன் பாதிக்கப்படுகிைது.

அ) கூற்று சரியானது, காைணம் ்தவைானது
ஆ)  கூற்று மற்றும் காைணம் இைண்டும் 

்தவைானது
இ)  கூற்று சரியானது, ஆனால் காைணம் 

சரியான விளக்கம் அல்ல
 ஈ)  கூற்று சரியானது, காைணம் என்பது 

கூற்றின்  சரியான விளக்கம்
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V. குறுகிய விட்டயளிககவும்

1. FAO வின்படி உணவு பாதுகாப்ரப வரையறு.
2.  உணவு மற்றும் ஊட்ைசசதது பாதுகாப்பின் 

அடிப்பரைக் கூறுகள் யாரவ?
3. ‘கப்பலுக்கு வாயில்’ நிகழரவ விளக்குக.
4. பசுரம புைட்சியில் FCIயின் பஙகு என்ன?
5. பசுரம புைட்சியின் விரளவுகள் என்ன?
6.  உலகளாவிய பபாது வழஙகல் முரைக்கும் 

இலக்கு பபாது வழஙகல் முரைக்கும் உள்ள 
பவறுபாட்ரை எழுதுக.

7. வாஙகும் திைன் பற்றி  ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக .
8.  புதிய பவளாண் பகாள்ரகக்கான முக்கிய 

காைணஙகள் யாரவ?
9.  வறுரமயின் பல பரிணாமத ்தன்ரம குறிதது 

சிறு குறிப்பு எழுதுக.
10.  ்தமிழ்ாட்டிலுள்ள சில ஊட்ைசசதது திட்ைஙகளின் 

பபயரை எழுதுக.

VI.  கீழ்ககண்்ட வினொககளுககு விரிவொன 
விட்டயளி

1.  பசுரமப் புைட்சி ஏன் ப்தான்றியது என்பர்தப் 
பற்றி விவரி.

2.  குரைந்்த பட்ச ஆ்தைவு விரலரய விளக்குக.
3.  பபாது விநிபயாக முரைரய விவரிக்கவும்.
4.  வாஙகும் திைரனப் பாதிக்கும் காைணிகள் 

யாரவ? அவற்ரை விளக்குக.
5.  இந்தியாவின் பவளாண்  பகாள்ரகயின் சில 

முக்கிய ப்ாக்கஙகரள சுருக்கமாக எழுதுக.

6.  பல பரிமாண வறுரமக் குறியீடு – இந்தியா 
மற்றும் ்தமிழ்ாடு பற்றி விவாதிக்கவும்.

7.  ்தமிழ ்ாட்டின் ஊட்ைசசதது மற்றும் சுகா்தாை 
நிரலரய சுருக்கமாக விளக்குக.

VII. ப்சய்முட்றகள் மறறும் ப்சயல்�ொடு.

1.  அருகிலுள்ள “உழவர் சந்ர்தரய” பார்ரவயிட்டு 
சந்ர்த பசயல்பாடுகளின் ்தகவல்கரள 
பசகரிக்கவும்.

2.  உஙகள் இைததின் அருகிலுள்ள சுகா்தாை 
ரமயததின் பசயல்பாடு பற்றி ்தகவல்கள் 
பசகரிக்கவும்.

நமறநகொள் நூல்கள்

1.  Dr.S. சஙகைன் – இந்திய பபாருளா்தாைம், 
இந்தியா.

1. Ministry of Agriculture & Farmers 
Welfare. Annual report 2016–17.

2. Nutrition & Food Security. UN India.
3. Pratiyogita Darpan–Indian Economy.
5. Economic Survey 2017–18.
6.  The Gazette of India–“The National Food 

Security Act 2013”.

இடணயதள வளஙகள்

1. www.agricoop.nic.in
2. www.fci.gov.in
3. www.statistics.com

�டி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிரனப் பயன்படுததி இசபசயல்பாட்டிற்கான இரணயப் 
பக்கததிற்கு பசல்க 

�டி – 2   பமனுவின் இைது பக்கததில் உள்ள ’ Minimum Support Price of Paddy, Wheat and Coarse 
grain’ என்பர்த பசாடுக்கவும்

�டி – 3   ப்தான்றும் புள்ளி விவைதப்தாகுப்பிரன ஒவபவான்ைாகத 
ப்தர்ந்ப்தடுதது அ்தற்கான விளக்கதர்தப் பார்க்கவும்.

உைலி:
http://fci.gov.in/procurements.php?view=51

இடணயச ப்சயல்�ொடு 

* பைஙகள் அரையாளததிற்கு மட்டுபம. 
* ப்தரவபயனில் Flash Player அல்லது Java Script ஐ அனுமதிக்கவும்.

உணவு �ொதுகொப்பு மறறும் ஊட்டச்சத்து
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
�	வளர்ச்சிக் க�ொள்��ள மற்றும் அரசொங�த்தின் பஙகு பற்றி புரிந்து  

க�ொளளுதல்.
�	வரி மற்றும் அதன் வ்��்ளப் பற்றிய அறி்வப் கபறுதல்
�	வரி எவவொறு விதிக்�ப்படுகிறது என்ப்தப் பற்றி படித்தல்
�	�ருப்பு பணத்திற்கும், வரி ஏய்ப்பிற்கும் உளள ந�ொக்�த்திற்�ொன அறி்வப் கபறுதல்
�	வரிக்கும், மற்ற �ட்டணத்திற்கும் உளள நவறுபொட்்ட கதரிந்து க�ொளளுதல்
�	வரி�ளும் மற்றும் அவற்றின் முன்நனற்றம் பற்றியும் புரிந்து க�ொளளுதல்.

அரசோஙகமும் வரிகளும்

அலகு - 4

அறிமுகம்
ஒரு �ொடடின் கபொருளொதொரத்்த முன்நனற்றம் 

அ்்டயச் கசய்வதற்கு அரசொங�த்தொல் வரி 
விதிக்�ப்படுகிறது.  அரசின் வருமொனம் ந�ர்மு� 
மற்றும் ம்றமு� வரி�்ளச் சொர்ந்து உளளது. 
ந�ர்மு� வரி தனி �பரின் வருமொனத்திலும், மற்றும் 
ம்றமு� வரி பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள மீதும் 
விதிக்�ப்படுகின்றன.   இதன் மூலம் அரசொங�ம் 
அதன் “நிதி ஆதொரங�்ள” திரடடுகிறது.

  4.1    வளர்ச்சிக ககோள்்ககளில் 
அரசோஙகத்தின் பஙகு

4.1.1  வளர்ச்சிக ககோள்்ககளில் அரசோஙகத்தின் 
பஙகு
இந்தியொவில் மத்திய, மொநில மற்றும் உளளொடசி 

ஆகிய மூன்று நி்லயிலொன அரசொங�ங�ள 
மக்�ள மற்றும் சமூ�த்தின் �லனுக்�ொ� பல்நவறு 
கசயல்பொடு�்ளச் கசய்து வருகின்றன.  இவற்றின் 
பணி�ள எளி்மயொ�ப் புரிந்துக�ொளளும் 
வ்�யில் ஏழு பிரிவு�ளொ�ப் பிரிக்�ப்படடுளளன.
1. போதுகோப்பு (அ) இரோணுவம்

எதிரி�ளி்டமிருந்து மக்�்ளப் பொது�ொப்பது 
இரொணுவத்தின் அத்தியொவசியப் பணியொ�க் 
�ருதப்படுகிறது.  பொது�ொப்பு மு்ற�ளில் 
த்ரப்ப்்ட, �ப்பல்ப்்ட மற்றும் விமொனப் 

ப்்ட ஆகிய மூன்று நச்வ�ள உளளது. �ம் 
அ்னவருக்கும் கதரிந்த ஒன்றொகும்.  பொது�ொப்புப் 
ப்்ட�்ள உருவொக்குவதற்கும், பரொமரிப்பதற்கும் 
மத்திய அரசொங�நம கபொறுப்பொனதொகும் .
2. அயல்�ோட்டுக ககோள்்க

இன்்றய உலகில், �ொம் அ்னத்து உல� 
�ொடு�ளு்டனும் �டபொன உற்வப் பரொமரித்தல் 
அவசியமொனதொகும்.  உல�அ்மதிக்�ொ�  
இந்தியொ உறுதி ஏற்றுளளது.  ஏற்றுமதி மற்றும் 
இறக்குமதி கசய்வதன் மூலமும், மூலதனம் மற்றும் 
உ்ைப்்பப் பரிமொற்றம் கசய்வதன் மூலமும் �ொம் 
�ல்ல கபொருளொதொர உறவி்ன  பரொமரிக்� முடியும்.  
இந்த நச்வ்ய மத்திய அரசொங�ம் வைஙகுகிறது.
3. அவவப்நபோது நேர்ேல்க்ள �டத்துேல்

இந்தியொ ஒரு ஜன�ொய� �ொடு.  �ொம் 
�ொ்டொளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்குப் 
பிரதிநிதி�்ள நதர்ந்கதடுக்கின்நறொம்.  மத்திய 
அரசு சட்டங�்ளயும், நிர்வொ� அ்மப்பு�்ளயும் 
உருவொக்கி இந்த இரணடு சட்ட அ்மப்பு�ளுக்கும் 
நதர்தல்�்ள �்டத்துகிறது.  இநதநபொல், மொநில 
அரசு�ள உளளொடசி மன்றங�ளுக்குத் நதர்த்ல 
மொநிலத்திற்குள �்டத்துகிறது.
4. சட்டம் மறறும் ஒழுஙகு

மத்திய மற்றும் மொநில அரசு�ள �மது 
உரி்ம�ள, கசொத்துக்�்ளப் பொது�ொப்பதற்கும், 
�மது கபொருளொதொரம் மற்றும் சமூ�த்்த 
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185 அரசாங்கமும் வரி்களும்

ஒழுஙகுபடுத்துவதற்கும் ஏரொளமொன சட்டங�்ள 
இயற்றுகின்றன. மத்தியஅரசு நதசிய, மொநில 
மற்றும் கீழ் நி்ல�ளில் உளள நீதிமன்றங�்ள 
உளள்டக்கிய ஒரு துடிப்பொன நீதி அ்மப்பின்மூலம் 
பிரச்ச்ன�்ளத் தீர்ப்பதற்�ொ� அ்மத்துளளது.  
நமலும், அந்தந்த மொநிலங�ளில் �ொவல் து்ற்ய 
நிர்வகிக்கும் கபொறுப்்ப மொநில அரசு�ள ஏற்றுக் 
க�ொளகின்றன.
5.  கபோது நிர்வோகம் மறறும் கபோதுப்பணடஙக்ள 

வழஙகுேல்
அரசொங�ம் கபொதுவொ� பல்நவறு து்ற�ள 

மூலம் கபொருளொதொரத்்தயும் சமூ�த்்தயும் 
நிர்வகிக்கிறது.  வருவொய் து்ற, பளளி�ள, 
மருத்துவம்ன�ள, கிரொம வளர்ச்சி மற்றும் ��ர்ப்புற 
வளர்ச்சி நபொன்ற்வ�ள எடுத்துக்�ொடடு�ளொகும்.  
மத்திய மற்றும் மொநில அரசொங�த் து்ற�ளின் 
அதி�ொரவரம்பு�ளின் படடியல் கபொதுத் தளத்தில் 
கி்்டக்கிறது.  உளளூர் அரசொங�ங�ள, உளளூர் 
சொ்ல�ள, வடி�ொல், குடிநீர், குப்்ப நச�ரிப்பு 
மற்றும் அ�ற்றல் நபொன்ற கபொதுப்பண்டங�்ள 
வைஙகுகின்றன.
6. வருமோன மறுபகிர்வு மறறும் வறு்ம ஒழிப்பு

முன்னதொ�  குறிப்பி்டப்பட்ட பல்நவறு 
�்டவடிக்்��ளுக்கு நிதியளிக்� அரசொங�ங�ள 
பல்நவறொன  வரி�்ள வசூலிக்கின்றன.  அதி� 
வருமொனம் உ்்டயவர்�ள ஏ்ை�்ள வி்ட 
அரசொங�த்திற்கு அதி�வரி கசலுத்தக்கூடிய 
வ்�யில் வரி வசூலிக்�ப்படுகிறது.  சில அடிப்ப்்டத் 
நத்வ�ளொன உணவு, தஙகுமி்டம், உ்்ட, �ல்வி, 
சு�ொதொரப் பொது�ொப்பு மற்றும் மொத வருமொனம் 
நபொன்றவற்றி்ன ஏ்ை�ளுக்கு வைஙகுவதற்�ொ� 
அரசொங�ம் பணத்்தச் கசலவிடுகின்றது. நமலும், 
அரசு வரி�்ள வசூலிப்பது மற்றும் ஏ்ை�ளுக்�ொன 
கசலவி்னச் கசய்வது, அரசு எவவொறு 
வருமொனத்்த மறுபகிர்வு கசய்கிறது மற்றும் 
வறு்ம்யக் கு்றப்பதற்�ொன �்டவடிக்்��ள 
நபொன்றவற்றி்ன கசயல்படுத்துகிறது.
7. கபோருளோேோரத்்ே ஒழுஙகுபடுத்துேல்

மத்திய அரசு, பணத்தின் அளிப்பு, வடடி 
வீதம், பணவீக்�ம் மற்றும் அந்நிய கசலொவணி 
ஆகியவற்்ற இந்திய ்மய வஙகி மூலம்  
�டடுப்படுத்துகிறது.  இதன் விகிதங�ளில் அதி� 
ஏற்ற இறக்�ங�்ள �்ளவநத  ்மயவஙகியின் 
முக்கிய ந�ொக்�மொகும். இந்திய பஙகுமற்றும் 
பரிவர்த்த்னவொரியம் (SEBI) மற்றும் இந்திய 
நபொடடி ஆ்ணயம் (CCI) நபொன்ற பல்நவறு 
மு�வர்�ள மூலமொ�வும் மத்திய அரசு 
கபொருளொதொரத்்தக் �டடுப்படுத்துகிறது.  
இந்தியொவில் உளள அ்னத்து அரசொங�ங�ள 

மற்றும் கபொதுத்து்ற நிறுவனங�ள 
மலிவுவி்லயில் அத்தியொவசியமொன கபொருட�ள 
மற்றும் நச்வ�்ள மக்�ளுக்கு வைஙகுகின்றன.

  4.2   வரி
“வரி” என்ற 

கசொல் "வரிவிதிப்பு" 
எ ன் ப தி லி ரு ந் து 
உருவொனது. இதன் 
கபொருள மதிப்பீடு 
என்பதொகும்.

வரி விதிப்பு 
என்பது அரசொங�ம் தனது கசலவினங�ளுக்�ொ�ப் 
கபொது மக்�ளி்டமும், கபரு நிறுவனங�ளி்டமும் 
வரி�்ள விதித்து வருவொ்ய உருவொக்கும் 
ஒரு வழிமு்றயொகும். அரசு இயந்திரங�ளின் 
கசயல்பொடடிற்�ொ� வரியின் மூலம் நிதி திரடடுவது 
வரிவிதிப்பின் முக்கிய ந�ொக்�மொகும்.  வரிவிதிப்பு 
மு்ற “�ல அரசு” என்ற �ருத்்த ்மயமொ�க் 
க�ொணடு கசயல்படுகிறது. தற்�ொல அரசொங�ங�ள 
அதன் எல்்லக்குடபட்ட சட்டம் மற்றும் ஒழுஙகுக்கு 
மடடுநம  �டடுப்படுவதில்்ல.  சமீபத்திய 
ஆணடு�ளில் கபொது நிதிக்கு (வரி) முக்கியத்துவம் 
க�ொடுக்�ப்படடு கபருமளவில் வருவொய் 
அதி�ரித்துளளது.

வரி�ள என்பது எந்த வித எதிர்பொர்ப்பும் இன்றி 
ந�ரடியொ� அரசொங�த்திற்கு கசலுத்துகின்ற �ட்டொய 
�ட்டணநமயொகும். நபரொசிரியர் கசலிக்நமன் 
�ருத்துப்படி, “வரி என்பது ஒரு குடிம�ன் அரசுக்கு 
�ட்டொயமொ� கசலுத்தும் கசலுத்து்�யொகும்.  
அரசி்டமிருந்து எந்தவித ந�ரடி �ன்்மயும் 
எதிர்பொர்க்�ொமல் �ட்டொயமொ�ச் கசலுத்த 
நவணடியநத வரி" என வ்ரய்ற கூறுகிறொர்.

4.2.1 வரிகள் ஏன் விதிககப்படுகி்றது?
வரி விதிப்பு என்பது அரசுக்கு நிதியளிப்பதற்�ொ� 

வருவொ்ய உயர்த்துவ்தநயொ அல்லது 
நத்வ்ய பொதிக்கும் கபொருடடு வி்ல�்ள 
மொற்றுவ்தநயொ ந�ொக்�மொ�க் க�ொணடுளளது.  
வரலொற்று �ொலத்திலிருந்நத �ொடு�ளும் அதற்கு 
இ்ணயொ� கசயல்படும் அரசு�ளும் வரிவிதிப்பின் 

வ�வ�வ��வ�வ�வ�

இந்தியொவில் வரி விதிப்பின் 
நவர்�ள மனு ஸ்மிருதி மற்றும் 
அர்த்தசொஸ்திர �ொலத்திலிருந்நத  
பின்பற்றப்பட்டது.  தற்�ொல இந்திய 
வரி மு்றயொனது பண்்டய �ொல  

வரி மு்ற்ய அடிப்ப்்டயொ�க் க�ொண்டது.
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மூலம் கபற்ற நிதியிலிருந்நத பல கசயல்�்ள 
நி்றநவற்றியிருக்கின்றது.  அ்வ�ளில் சில 
கபொருளொதொர உள�ட்ட்மப்புச் கசலவு�ள, 
(நபொக்குவரத்து,  துப்புரவு, கபொது பொது�ொப்பு, 
�ல்வி, உ்டல்�லம்) இரொணுவம், அறிவியல் 
ஆரொய்ச்சி, �லொச்சொரம், �்ல�ள, கபொதுப்பணி�ள, 
கபொதுக் �ொப்பீடு�ள மற்றும் அரசொங� 
கசயல்பொடு�ள நபொன்ற்வ�ளொகும்.  வரி�்ள 

உயர்த்துவதற்�ொன அரசொங�த்தின் திற்ன  
‘நிதித் திறன்’ என்று  கூறப்படுகிறது.

கசலவு, வரி வருவொ்ய வி்டஅதி�மொ� 
இருக்கும்நபொது ஒரு அரசொங�ம் �்ட்ன 
திரடடுகிறது.  வரி�ளின் ஒரு பகுதி �்டந்த 
�ொலப் பணி�ளுக்�ொன �்டன்�ளுக்குப்  
பயன்படுத்தப்ப்டலொம். அரசொங�ம் மக்�ளின் 
�லனிற்கும் கபொது நச்வ�ளுக்கும் வரி�்ளப் 

வரி அ்மப்பு
ஒவகவொரு வ்�யொன வரியும் சில �ன்்ம�ள மற்றும்  தீ்ம�்ளப் கபற்றுளளன.  எனநவ �ொம் 

க�ொணடுளள வரி அ்மப்பு,  பல்நவறு வ்�யொன வரி�ளின் கதொகுப்பொகும். அ்னத்து �ொடு�ளும் பல 
விதமொன  வரி�்ளப் பயன்படுத்துகின்றன.  வரிமு்ற்ய வடிவ்மக்கும் நபொது எவவொறு பின்பற்றப்ப்ட 
நவணடும் என்று கபொருளொதொர வல்லு�ர்�ள �ருதும் வரி மு்ற�ளில் சில பணபு�ள உளளன.  இந்த 
பணபு�ள வரி விதிப்பு க�ொள்��ள என அ்ைக்�ப்படுகின்றன.  ஆ்டம் ஸ்மித் முதல் பல கபொருளொதொர 
வல்லு�ர்�ள வரி விதிப்புக் க�ொள்��்ளக் க�ொடுத்துளளனர். அ்வ�ளில் கபொதுவொன வ்��்ள 
இஙகு நி்னவு கூறுவது முக்கியமொனதொகும்.
1. சமத்துவ விதி

வரி ஒரு �ட்டொயக் �ட்டணம் என்பதொல், வரி மு்ற்ய வடிவ்மப்பதில் சமத்துவம் என்பது முதன்்ம 
என்ப்த அ்னத்து கபொருளொதொர வல்லு�ர்�ளும் ஒப்புக்க�ொளகிறொர்�ள.  சமத்துவ ந�ொடபொடு கூறு்�யில், 
பணக்�ொரர்�ள ஏ்ை�்ள வி்ட அரசொங�த்திற்கு அதி� வரி வருவொ்ய கசலுத்தநவணடும்,  ஏகனன்றொல் 
ஏ்ை�்ள வி்ட பணக்�ொரர்�ளுக்கு அதி� வரி கசலுத்தும் திறன் உளளது. நமலும் வரி கசலுத்திய 
பிறகு பணக்�ொரர்�ளுக்கும் ஏ்ை�ளுக்கும் இ்்டயிலொன கபொருளொதொர நவறுபொடு கு்றக்�ப்படுவ்த 
�ொம் �ொணநபொம். எந்த வரி சமத்துவ வரிக்கு ஒத்துப்நபொகிறது என்ப்த அறிய நீங�ள ஒரு பயிற்சி்ய  
கசய்யலொம்.
2. உறுதி விதி

ஒவகவொரு வரி கசலுத்துநவொரும் ஒரு வரு்டத்தில் எவவளவு வரித்கதொ்�்ய அரசொங�த்திற்கு 
கசலுத்த நவணடும் என்ப்தக் �ணக்கி்ட ஒவகவொரு அரசொங�மும் வரி மு்ற்ய முன் கூடடிநய அறிவிக்� 
நவணடும். நவறு வொர்த்்த�ளில் கூறுவதனொல், அரசொங�ம் வரி மு்ற்ய அடிக்�டி மொற்றக்கூ்டொது 
மற்றும் வரி அ்மப்பில் திடீர் மொற்றங�்ள அறிவிக்�க் கூ்டொது.
3. சிககன மறறும் வசதி விதி

இந்த இரணடு விதி�ளும் கதொ்டர்பு்்டய்வ. வரி கசலுத்துநவொர் என்ற வ்�யில், �மது 
�ணக்கு�்ளச் கசயலொக்குவதற்கும் வரி கசலுத்துவதற்கும் ஒரு கசலவு கசய்யப்படுகிறது, எடுத்துக்�ொட்டொ� 
�ணக்�ொளர்�ள மற்றும் தணிக்்�யொளர்�ளுக்கு சம்பளம் வைஙகுதலொகும். இநத நபொல் அரசொங�ம் 
தனக்கு வரி கசலுத்துநவொருக்கு ஊதியத்தி்ன வைஙகி கபரிய நிறுவனங�்ளயும் �்டத்துகிறது. வரி 
எளி்மயொனதொ� இருந்தொல், வரி வசூலிப்பதற்�ொன கசலவு (வரி கசலுத்துநவொர் கசலவு + வரி வசூலிப்நபொர் 
கசலவு) மி�க் கு்றவொ� இருக்கும்.  நமலும், ஒரு �பருக்கு வரி கசலுத்தப் நபொதுமொன பணம் கி்்டக்கும் 
ந�ரத்தில் வரி வசூலிக்�ப்ப்ட நவணடும்.  இது வசதிக்�ொன வரி என்று அ்ைக்�ப்படுகிறது.  ஒரு வசதியொன 
வரி, வரி வசூலிக்கும் கசல்வ கு்றக்கிறது.
4. உற்பத்தித் தி்றன் மறறும் க�கிழ்ச்சி வரி

அரசொங�ம் நபொதுமொன வரி வருவொ்யப் கபறக்கூடிய வரி�்ள நதர்வு கசய்ய நவணடும்.  நவறு 
வொர்த்்த�ளில் கூறுவதனொல், இது நி்றய வரி�ளுக்குப் பதிலொ� அதி� வரி அதி� வருவொ்யப் 
கபறக் கூடிய சில வரி�்ளத் நதர்வு கசய்ய நவணடும்.  நமலும் அ்வ ஒவகவொன்றும் ஒரு சிறிய வரி 
வருவொ்யப் கபறுகின்றன.  இது உற்பத்தித் திறன் வரியொகும்.  மக்�ள தங�ள வருமொனத்திலிருந்து வரி 
கசலுத்துகிறொர்�ள.  எனநவ, மக்�ள வருமொனம் அதி�ரித்தொல் தொனொ�நவ அதி� வரி வருவொ்ய கசலுத்தும் 
வ்�யில் வரி அ்மப்பு வடிவ்மக்�ப்ப்ட நவணடும். இது க�கிழ்ச்சி வரி எனப்படுகிறது. ஒரு பரந்த 
கபொருளில், கபொருளொதொரம் வளர்ந்து வருவதொல் மக்�ளுக்கு அதி� வருமொனம் கி்்டப்பதன் வி்ளவொ� 
வரி மு்ற க�கிழ்ச்சியொ� இருந்தொல் அரசொங�த்திற்கு அதி� வரி வருவொ்யயும் கசலுத்துவொர்�ள.
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பயன்படுத்தினர். இந்த நச்வ�ளில் �ல்வி 
மு்ற�ள, முதிநயொருக்�ொன ஓய்வூதியம், 
நவ்லயின்்ம சலு்��ள மற்றும் கபொது 
நபொக்குவரத்து ஆகிய்வ அ்டஙகும்.  ஆற்றல், 
நீர் மற்றும் �ழிவு நமலொண்ம ஆகிய்வ 
மக்�ளுக்�ொன பயன்பொடு�ளொகும்.

பணத்்த உருவொக்கும் ந�ொடபொடடின் 
ஆதரவொளர்�ளின் கூற்றுப்படி, ந�ளவிக்குரிய 
அரசொங�த்தொல் ஒப்புறுதியளிக்�ப்பட்ட பணத்்த 
வைங� முடியும்வ்ர அரசொங� வருவொய்க்கு 
வரி நத்வயில்்ல.  வரி விதிப்பின் ந�ொக்�ம், 
�ொணயத்தின் நி்லத்த தன்்ம்யப் நபணுதல், 
கசல்வத்்தப் பகிர்வது கதொ்டர்பொன கபொதுக் 
க�ொள்�்ய கவளிப்படுத்துவது, சில கதொழில்�ள 
அல்லது க�டுஞசொ்ல�ள அல்லது சமூ�ப் 
பொது�ொப்பு நபொன்ற சில பயன்�ளின் கசலவு�்ளத் 
தனி்மப்படுத்துதல்  நபொன்றதொகும்.

  4.3   வரிகளின் வ்ககள்
4.3.1 ந�ர்முக வரிகள்

ந�ர்மு� வரி என்பது ஒரு தனி�பர் அல்லது 
நிறுவனத்தின் மீது ந�ரடியொ� விதிக்�ப்படுவதொகும்.  
இவவரி்ய மற்றவர் மீது புரடடிவி்ட முடியொது.  

இந்தியொவில் முதன் முதலொ� 
வருமொனவரி 1860ஆம் ஆணடு 
சர் நஜம்ஸ் வில்சன் என்பவரொல் 
அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.  1857ஆம் 

ஆணடு �ல�த்தின் மூலம் ஏற்பட்ட இைப்பு�்ள 
ஈடு�ட்ட அரசொங�த்தின் மூலம் நபொ்டப்பட்ட  
ஆ்ணநய  வரி விதிப்பொகும்.

அர� வர�ன�க� அர� ெசல�ன�க� 
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��ட�க� 

ம��ய 	��த�
��ட�க�

வ��
ெச���த�

பா�கா�� 

மா�ய�க�

	� ஆைணய�
ம� � ற
ப�மா�ற�க�

மா	ல ப���
வ� ம� �
கடைமக�
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21p
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8p

9p

23p

5p
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9p
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வர�
ெசல����ட�
2019-2020

(ஒ� �பா��)(ஒ� �பா��)

அள�� : ைபசா��

நபரொசிரியர் நஜ.எஸ். மில்லின் �ருத்துப்படி, ந�ர்மு� 
வரி என்பது “யொர் மீது வரி விதிக்�ப்பட்டநதொ அவநர 
அவவரி்ய கசலுத்துவதொகும்.  வரி கசலுத்துபவநர 
வரிச்சு்ம்ய ஏற்� நவணடும்”. சில ந�ர்மு� 
வரி�ள: வருமொன வரி, கசொத்து வரி மற்றும் நிறுவன 
வரி ஆகியனவொகும்.

வருமோன வரி
வருமொன வரி  இந்தியொவில் விதிக்�ப்படுகின்ற 

ந�ர்மு� வரி மு்றயில் மி� முக்கியமொன 
வரியொகும்.  இவவரி தனி�பர் கபறுகின்ற 
வருமொனத்தின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகின்றது. 
இவவரி வசூலிக்�ப்படும் விகிதம் வருமொன 
அள்வப் கபொறுத்து மொறுப்டக்கூடியதொகும்.
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188அரசாங்கமும் வரி்களும்

கசொத்துக்�ளின் விற்ப்னயிலிருந்து வரும் 
வடடி இலொபங�ள, கதொழில் நுடப நச்வ�ள 
மற்றும் ஈவுத் கதொ்��ளுக்�ொன �ட்டணம் 
நபொன்றவற்றிலிருந்து வசூலிக்�ப்படுகிறது.

இந்த வரி கவளி�ொடடு நிறுவனங�ள கபரும் 
வருமொனத்தின் மீது விதிக்�ப்படுகிறது அல்லது 
இவவரியொனது இந்தியொவில் நதொன்றுவதொ� 
�ருதப்படுகிறது.

வருமொனம் இந்திய 
நிறுவனங�ள

அயல் �ொடடு 
நிறுவனங�ள

` 50 
ந�ொடிக்குள 25% 40%

` 50 ந�ொடிக்கு 
நமல் 30% 40%

கசோத்து வரி (அ) கசல்வ வரி
கசொத்து வரி (அ) கசல்வ வரி என்பது தனது 

கசொத்திலிருந்து கபறப்பட்ட �ன்்ம�ளுக்�ொ� 
கசொத்தின் உரி்மயொளருக்கு விதிக்�ப்படுகின்ற 
வரியொகும்.  ஒவகவொரு ஆணடும் கசொத்தின் �்டப்பு 
சந்்த மதிப்பின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகிறது.  
இவவரி தனி�பர்�ள மற்றும் நிறுவனங�ளின் மீது 
விதிக்�ப்படும் வரியொகும்.
4.3.2 ம்்றமுக வரிகள்

ஒருவர் மீது விதிக்�ப்பட்ட வரிச்சு்ம 
மற்கறொருவருக்கு மொற்றப்பட்டொல் அது "ம்றமு�வரி" 
எனப்படும்.  வரி விதிக்�ப்பட்டவர் ஒருவர், வரி 
சு்ம்ய சுமப்பவர் நவறு ஒருவரொவொர். ஆ்�யொல், 
ம்றமு�வரியில் வரி்யச் கசலுத்துபவர் வரி 
சு்ம்ய சுமப்பவர் அல்லர்.  

சில ம்றமு�  வரி�ளொவன:  முத்தி்ரத் 
தொள வரி, கபொழுதுநபொக்கு வரி, சுங�த் தீர்்வ 
மற்றும் பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள (GST) மீதொன 
வரி�ளொகும்.

முத்தி்ரத்ேோள் வரி
முத்தி்ரத்தொள வரி என்பது அரசொங� 

ஆவணங�ள மீது விதிக்�ப்படுகின்ற வரி�ளொன  
திருமண பதிவு அல்லது கசொத்து கதொ்டர்பொன 
ஆவணங�ள மற்றும் சில ஒப்பந்தப் பத்திரங�ள 
நபொன்ற்வ�ள மீது  விதிக்�ப்படுவதொகும்.

கபோழுதுநபோககு வரி
எந்தகவொரு கபொழுதுநபொக்கு மூலங�ளொ� 

இருந்தொலும், அரசொங�த்தொல் விதிக்�ப்படுகின்ற 
வரி கபொழுதுநபொக்கு வரியொகும்.  உதொரணமொ� 

நிறுவனவரி
இந்த வரி தங�ள பஙகுதொரர்�ளி்டமிருந்து தனி 

நிறுவனங�ளொ� இருக்கும் நிறுவனங�ளுக்கு 
விதிக்�ப்படுகிறது. இது இந்தியொவில் 
அ்மந்துளள சிறப்பு உரி்ம�ளில், மூலதன 

இந்தியொவில் அரசொங�த்தினொல் 
மூன்று அடுக்கு�ள வரி வசூலிக்�ப்படுகிறது. 
மத்திய அரசொல் எளிதில் வசூலிக்�க்கூடிய 
வரி�ள உளளன. இந்தியொவில் கிட்டத்தட்ட 
அ்னத்து ந�ரடி வரி�ளும் மத்திய அரசொல் 
வசூலிக்�ப்படுகின்றன. கபொருட�ள மற்றும் 
நச்வ�ளுக்�ொன வரி மத்திய மற்றும் 
மொநில அரசொங�ங�ளொல் வசூலிக்�ப்படுகிறது. 
கசொத்துக்�ளுக்�ொன வரி உளளூர் 
அரசொங�ங�ளொல் வசூலிக்�ப்படுகிறது.

இந்தியொவில் ந�ரடி வரி�்ள வி்ட 
ம்றமு� வரி மூலம் அதி� வரி வருவொ்ய 
வசூலிக்கின்நறொம். இந்தியொவின் முக்கிய 
ம்றமு� வரி சுங� வரி மற்றும் GST ஆகும். 
இந்த இரணடு வரி�ளும் கவவநவறு கபொருட�ள 
மற்றும் நச்வ�்ளக் க�ொணடுளளன. 
பணக்�ொர நு�ர்நவொர் ஏ்ை�்ள வி்ட அதி� 
வரி கசலுத்தும் வ்�யில் அரசொங�ங�ள 
வடிவ்மக்� முயற்சிக்கின்றன. இருப்பினும் 
ஏ்ை�ள இன்னும் இந்த வரி�ளின் மூலம் 
அதி� பணம் கசலுத்துகிறொர்�ள. எனநவ, �ொம் 
ம்றமு� வரி�்ளக் கு்றத்து ந�ரடி வரி 
மூலம் வசூ்ல அதி�ரிக்� நவணடும் என்று 
பலர் வொதிடுகின்றனர்.

இந்திய வரிமு்ற வரிவிதிப்புக்�ொன 
அ்னத்து நியதி�்ளயும் பின்பற்றுகிறது. 
ஆனொல் கபரும்பொலும் சமத்துவக் க�ொள்� 
சமரசம் கசய்யப்படுவதொ�வும், ஒரு சிலரின் 
�ன்்மக்�ொ� வரி மு்றயு்டன் �ொம் சரி 
கசய்யும் நபொது உற்பத்தித்திறன் இைக்�ப்படும் 
என்றும் வொதங�ள உளளன. வரு்டொந்திர 
வரவு கசலவுத் திட்டத்தில் வரு்டத்திற்கு ஒரு 
மு்ற வரி மு்ற்ய அறிவிக்கிநறொம். ஆணடு 
�டுப்பகுதியில் வரி மொற்றங�்ள அறிவிப்பதன் 
மூலம் இது மி�வும் அரிதொ�நவ மீறப்படுகிறது. 
எனநவ, இந்திய வரி மு்ற எல்லொவற்்றயும் 
வி்ட உறுதியொன நியதி்ய �்்டபிடிக்கிறது.

கசயல்போடு
மொணவர்�ள, வருமொன வரி வ்லத்தளத்தில் 
�்டப்பு ஆணடிற்�ொன வருமொன வரி 
அறிக்்�யி்ன அறிந்து க�ொளளக் கூறுதல்.
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பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரியின் அ்மப்பு (GST)

மோநில பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி (SGST): (மோநிலத்திறகுள்)
மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT) / விற்ப்ன வரி, க�ொளமுதல் வரி, கபொழுதுநபொக்கு வரி, ஆ்டம்பர வரி, 

பரிசுச்சீடடு வரி, மற்றும் மொநில கூடுதல் �ட்டணம் மற்றும் வரி�ள.

மத்திய பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி (CGST): (மோநிலத்திறகுள்)
மத்திய சுங�த்தீர்்வ, நச்வ வரி, ஈடுகசய்வரி, கூடுதல் ஆயத்தீர்்வ, கூடுதல் �ட்டணம், �ல்வி 

�ட்டணம் (இ்்டநி்லக் �ல்வி மற்றும் நமல்நி்லக் �ல்வி வரி).

ஒருஙகி்ைநே பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி (IGST): (மோநிலஙகளுககு இ்டநய)
�ொன்கு முக்கிய GST விகிதங�ள உளளன.  5%, 12%, 18% மற்றும் 28% �ொய்�றி�ள மற்றும் உணவு 

தொனியங�ள நபொன்ற வொழ்க்்�க்குத் நத்வயொன அத்தியொவசிய நத்வ�ளுக்�ொன அ்னத்து 
பண்டங�ளுக்கும் இந்த வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்�ப்படுகின்றன.

அடுக்கு வி்ளவு�்ள GST நீக்குகிறது.. இது 
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி (VAT) நபொன்று ‘பல மு்ன 
வரி’  இல்லொமல்  இது   'ஒரு மு்ன வரி' ஆகும்.

1954ஆம் ஆணடு முதன் 
முதலில் பண்டங�ள மற்றும் 
பணி�ள வரி்ய அமுல்படுத்திய 
�ொடு பிரொன்ஸ் ஆகும்.  1970-80 

�ளில் பல ஐநரொப்பிய �ொடு�ள பண்டங�ள மற்றும் 
பணி�ள வரி்ய அறிமு�ப்படுத்தியது.

 4.4   வரி எவவோறு விதிககப்படுகி்றது?
வளர்வீத வரி விதிப்பு மு்ற,  விகித வரி 

விதிப்பு மு்ற மற்றும் நதய்வுவீத வரி விதிப்பு மு்ற 
என அரசொங�ம் வரி�்ள விதிக்கின்றன.

வளர்வீே வரி விதிப்பு மு்்ற
வளர்வீத வரி விதிப்பு மு்றயில் 

வரியின் அடிப்ப்்டத் தளம் அதி�ரிக்கும்நபொது 
(கபருக்�ப்படும்) வரி விகிதமும் (கபருகி) 
அதி�ரிக்கிறது.  வரி விகிதத்்த வரி அளவு்டன் 
கபருக்குவதன் மூலம் கசலுத்த நவணடிய வரியின் 
அளவு �ணக்கி்டப்படுகிறது.  ஒரு வளர்வீத வரி்யப் 
கபொறுத்த வ்ரயில் கபருக்�ல் (வருமொனம்) 
அதி�ரிக்கிறது.  வருமொனம் அதி�ரிக்கும் நபொது, 
வரி விகிதமும் அதி�ரிக்கிறது.  இது  வளர்வீத வரி 
விதிப்பு மு்ற என்று அ்ைக்�ப்படுகிறது.

தி்ரப்ப்டங�ள பொர்ப்பதற்�ொ� விதிக்�ப்படுகின்ற 
�ட்டணம், கபொழுது நபொக்கு பூங�ொக்�ள, 
�ண�ொடசி�ள, வி்ளயொடடு அரங�ம், வி்ளயொடடு 
நி�ழ்ச்சி�ள ஆகியவற்்றப் பொர்ப்பதற்�ொ� 
விதிக்�ப்படுகின்ற வரியொகும்.

சுஙகத் தீர்்வ  (அல்லது) கலோல் வரி
சுங�த் தீர்்வ என்பது விற்ப்ன்ய வி்ட, 

உற்பத்தியின்  இயக்�த்தில்  உளள எந்தகவொரு 
உற்பத்திப்  கபொருட�ளின்  மீதும் விதிக்�ப்படும் 
வரியொகும்.  இவவரி கபொதுவொ� விற்ப்ன 
வரி நபொன்ற ம்றமு� வரி�ளுக்கு கூடுதலொ� 
விதிக்�ப்படுகிறது. 

4.3.3  பணடஙகள் மறறும் பணிகள் வரி  
(GST - Goods and Service Tax)

பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி என்பது 
ம்றமு� வரி�ளில் ஒன்றொகும்.  இவவரி இந்தியப் 
பொரொளுமன்றத்தில் மொர்ச் 29, 2017ஆம் ஆணடு 
நி்றநவற்றப்பட்டது.  நமலும் ஜூ்ல 1, 2017 முதல் 
அமுல்படுத்தப்படடு கசயல்படடு வருகிறது. இதன் 
குறிக்ந�ொள "ஒரு �ொடு-ஒரு அங�ொடி-ஒரு வரி" 
என்பதொகும்.

GST என்பது, நு�ர்நவொர் பண்டங�ள 
அல்லது பணி�்ள  வொஙகும் நபொது 
விதிக்�ப்படும் வரியொகும்.  இவவரி  மத்திய 
மற்றும் மொநில அரசொங�ங�ளொல் பண்டங�ள 
மற்றும் பணி�ளுக்கு விதிக்�ப்படும் அ்னத்து 
ம்றமு� வரி�்ளயும் மொற்றுவ்த ந�ொக்�மொ�க் 
க�ொணடுளளது. பண்டங�ள மற்றும் பணி�ளின் 
உற்பத்தி மற்றும் வைஙகுதல் மீதொன வரி�ளின் 
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  4.5   கருப்பு பைம் (Black Money)

க��� 
பண�

கருப்பு பைம்
�ருப்பு பணம் என்பது, �ருப்பு சந்்தயில் 

ஈட்டப்பட்ட வருமொனம் மற்றும் கசலுத்தப்ப்டொத வரிப் 
பணமொகும்.  வரி நிர்வொகியி்டமிருந்து ம்றக்�ப்பட்ட, 
�ணக்கி்டப்ப்டொத பணம் "�ருப்பு பணம்" என்று 
அ்ைக்�ப்படுகிறது.

4.5.1 கருப்பு பைத்திறகோன கோரைஙகள்
�ருப்பு பணத்திற்கு பல 

ஆதொரங�ள �ொரணங�ளொ� 
அ்்டயொளம் �ொணப்படுகின்றன.

1. பணடஙகள் பற்றோககு்்ற
�ருப்பு பணம் 

இயற்்�யொ�நவொ அல்லது 
கசயற்்�யொ�நவொ பண்டங�ள பற்றொக்கு்ற 
ஏற்படுவதற்கு மூல�ொரணமொ� உளளது.  �ருப்பு 
பணத்்த �டடுப்படுத்துவதற்கு அடுத்தடுத்து 
த்்ட�ள அறிமு�ப்படுத்தப்படுகிறது.

2. உரிமம் கபறும் மு்்ற
�டடுப்பொடடு அனுமதி, ஒதுக்கீடு மற்றும் 

உரிமங�ளின் அ்மப்பு, கபொருட�ளின் கு்றவொன 
அளிப்பினொல் தவறொன விநிநயொ�த்து்டன் 
கதொ்டர்பு்்டயது என்று உறுதியொ� �ம்பப்படுகிறது.  
இதன் வி்ளவொ� �ருப்பு பணம் உருவொகிறது.

3. கேோழில் து்்றயின் பஙகு
�ருப்பு பணம் நதொன்றுவதற்கு மி� 

முக்கியமொன பஙகு வகிப்பது கதொழில் து்றயொகும்.   
உதொரணமொ� வ்ரயறுக்�ப்பட்ட கபொதுத் து்ற 
நிறுவனங�ளின் �டடுப்பொட்டொளர் பண்டங�்ள 
மி�வும் கு்றவொன வி்லக்கு வொங�  முயற்சி  
கசய்வது்டன், அப்கபொருளுக்கு அதி� �ட்டணம்  
வசூலிப்பது்டன், அவவித்தியொசத்்த தனிப்பட்ட  
மு்றயில் �ொணபிப்பதில்்ல.

எடுத்துககோட்டு

வரி 
அடிப்ப்்ட வரி விகிதம் வரி அளவு

`10,000 10% `1000
`20,000 15% `3000
`30,000 25% `7500
`40,000 40% `16000

விகிே வரி விதிப்பு மு்்ற அல்லது விகிேோச்சோர 
வரி விதிப்பு மு்்ற

 ஒரு நி்லயொன அளவில் பண்டங�ள 
மற்றும் பணி�ளுக்கு விதிக்�ப்படும் வரி, விகித 
வரி விதிப்பு மு்ற எனப்படுகிறது.  அ்னத்து 
வரி கசலுத்துநவொரும், தங�ள வருமொனத்தில் 
அநத விகிதத்தில் பங�ளிப்பு கசய்கின்றனர். 
இந்த மு்றயில் வருமொனத்தின் அள்வப் 
கபொருடபடுத்தொமல் வரி விதிப்பு விகிதம் ஒநர 
மொதிரியொனதொகும்.  கபறப்பட்ட வரித் கதொ்� 
வருமொனத்தின் அநத விகிதத்தில் மொறுபடும்.
எடுத்துககோட்டு

வரி அடிப்ப்்ட வரி 
விகிதம் வரி அளவு

`10,000 10% `1000

`20,000 10% `2000

`30,000 10% `3000

`40,000 10% `4000

நேய்வுவீே வரி விதிப்பு மு்்ற
இது அதி� வருமொனம் ஈடடுபவர்�்ள வி்ட, 

கு்றந்த வருமொனம் ஈடடுபவர்�ளி்டம் அதி�வரி 
விகிதம் விதிப்ப்தக் குறிக்கிறது.  இது வளர்வீத 
வரி விதிப்பு மு்றக்கு ந�ர் எதிர் மொறொனதொகும்.

வளர்வீத 
வரி விதிப்பு

வருமொன 
அதி�ரிப்பு

வரியும் 
அதி�ரிக்கும்

எ.�ொ. 
வருமொன 
வரி

விகித வரி 
விதிப்பு

வருமொன 
அதி�ரிப்பு

வரி 
கு்றயும்

எ.�ொ.
நிறுவன 
வரி

நதய்வுவீத 
வரி விதிப்பு

வருமொன 
மொற்றம்

எப்நபொதும் 
ஒநர வரி

எ.�ொ. 
விற்ப்ன 
வரி
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நவணடுகமன்நற தவறொ� சித்தரிப்ப்த 
உடபடுத்துகிறது.  நமலும், கு்றந்த வருமொனம், 
இலொபங�ள அல்லது ஆதொயங�்ள உண்மயில் 
சம்பொதித்த கதொ்�்ய வி்ட அறிவித்தல் அல்லது 
விலக்கு�்ள மி்�ப்படுத்துதல் நபொன்ற 
ந�ர்்மயற்ற வரி அறிக்்�்யயும் உளள்டக்கியது.

வரி ஏய்ப்பு என்பது கபொதுவொ� மு்றசொரொ 
கபொருளொதொரத்து்டன் கதொ்டர்பு்்டய ஒரு 
கசயலொகும்.  வரி ஏய்ப்பு அளவின் ஒரு �்டவடிக்்�, 
பதிவு கசய்யப்ப்டொத வருமொனத்தின் அளவு,  வரி 
அதி�ொரி�ளுக்கு கதரிவிக்�ப்ப்ட நவணடிய 
வருமொன அளவிற்கும் உண்மயொன 
அறிக்்�யி்டப்பட்ட கதொ்�க்கும் உளள 
வித்தியொசமொகும்.

வரி ஏய்ப்பு �்டவடிக்்��ளில் 
நசர்க்�ப்படடுளள்வ
�	வருமொனத்்த கு்றத்து  மதிப்பிடுதல்  
�	விலக்கு�ள அல்லது கசலவு�்ள 

உயர்த்துவது.
�	ம்றக்�ப்பட்ட பணம்.
�	�்டல் �்டந்த �ணக்கு�ளில் விவரங�்ள 

ம்றத்தல்.

4.6.1 வரி  ஏய்ப்பிறகோன  கோரைஙகள்
1. �ருப்பு பணத்தின் வி்ளவொ� வரி ஏய்ப்பு  

மத்திய அரசின் வரி திரட்டல் முயற்சி�்ளத் 

4. கடத்ேல்
�ருப்பு பணத்திற்கு �்டத்தல் ஒரு முக்கிய 

ஆதொரமொகும். இந்தியொ �டு்மயொன பரிமொற்ற  
மு்ற�்ளக் க�ொணடிருந்தநபொது வி்ல 
உயர்ந்த கபொருட�ளொன தங�ம், கவளளி, 
ஜவுளி�ள, மின்னனுப் கபொருட�ள ஆகியவற்றுக்கு 
சுங�த் தீர்்வ அதி�மொ� விதிக்�ப்பட்டது.  
அதி�ொரி�்ள மீறி இந்தப் கபொருட�்ளக் 
க�ொணடுவருவது �்டத்தலொகும்.
5. வரியின் அ்மப்பு

வரி விகிதம் அதி�மொ� இருக்கும் நபொது, �ருப்பு 
பணம் நதொன்றக் �ொரணமொ� அ்மகிறது.

  4.6   வரி ஏய்ப்பு (Tax Evasion)

தனி �பர்�ள, நிறுவனங�ள மற்றும் 
அறக்�ட்ட்ள�ள  ஆகிய்வ சட்ட விநரொதமொ�  
வரி கசலுத்தொமல் இருப்பது வரி ஏய்ப்பு எனப்படும்.  
வரி ஏய்ப்பு கபரும்பொலும் வரி கசலுத்துநவொர் தங�ள 
வரி கபொறுப்்பக் கு்றக்� வரி அதி�ொரி�ளி்டம் 
தங�ளின் உண்மயொன விவ�ொரங�்ள 

இநதியோவில் கருப்பு பைத்்ேக கட்டுப்படுத்ே சமீபத்திய சட்ட முயறசிகள்
1.    மொணபுமிகு உச்சநீதி மன்றத்தின் இரணடு முன்னொள நீதிபதி�ளின் த்லவர் மற்றும் து்ண த்லவரின் 

கீழ் �ருப்பு பணம் குறித்த சிறப்பு விசொர்ணக் குழு (Special Investigation Team) அ்மக்�ப்பட்டது.
2.   ஒரு விரிவொன சட்டத்்த இயற்றுவது – �ருப்பு பணம் (கவளியி்டப்ப்டொத கவளி�ொடடு வருமொனம் மற்றும் 

கசொத்துக்�ள) மற்றும் வரி விதித்தல் சட்டம், 2015.
3.   பனொமொவில் சமீபத்திய �ொகித �சிவு�ளின் கவளிப்பொடு�்ள விசொரிப்பதற்�ொ� மத்திய ந�ரடி வரி 

வொரியம் (CBDT), இந்திய ரிசர்வ வஙகி (RBI), அமலொக்� இயக்கு�ர�ம் (ED) மற்றும் நிதி புலனொய்வு பிரிவு 
(FIU) ஆகியவற்்ற உளள்டக்கிய அரசியல்மப்பு அதி�ொரி�்ளக் க�ொண்ட பல நிறுவனக் குழு (MAG) 
அ்மக்�ப்பட்டது.

4.   இரட்்ட வரி விதிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தங�ள (DTAAs) / வரித் த�வல் பரிமொற்ற ஒப்பந்தங�ள (TIEAs) / 
பலதரப்பு மொ�ொடு.

5.   கவளி �ொடடு �ணக்கு வரி இணக்�ச் சட்டம் (FATCA).
6.   பண நமொசடி சட்டம் 2002 மூலம் நிதிச் சட்டம் 2015.
7.   பினொமி பரிவர்த்த்ன�ள (த்்ட) திருத்தச் சட்டம் 2016 கதொ்டக்�ம்.
8.   “சுத்தமொன பணச்கசயல்பொடு” (Operation of Money) ஜனவரி 31, 2017ல் கதொ்டஙகியது.
9.   நலொக்பொல் மற்றும் நலொக் ஆயுக்தொ சட்டம்.
10.   ரியல் எஸ்ந்டட (ஒழுஙகு மு்ற மற்றும் நமம்பொடு) சட்டம் 2016.
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ஏமொற்றுக்�ொரர்�ளின் சிக்�லொன 
்�யொளுதல்�்ளத் தடுக்கிறது.

4.6.2 வரி ஏய்ப்பும், அபரோேமும்
1. ஒரு �பர் வரி ஏய்ப்பு கசய்ல முழு்மயொ�ச்  

கசய்தொல், அவர் நமொசமொன குற்றச்சொடடு�்ள 
சந்திக்� ந�ரிடும். வரி ஏய்ப்பு  அபொரதங�ளில் 
ஐந்து ஆணடு�ள வ்ர சி்றத்   
தண்ட்னயும், அதி� அளவு அபரொதமும் 
அ்டஙகும்.

2. பிரதிவொதி�ள, வைக்கு விசொர்ணக்�ொன 
கசலவு�்ளச் கசலுத்த உத்தரவி்டப்ப்டலொம்.

3. பிற வரி ஏய்ப்பு அபொரதங�ளில் சமூ� 
நச்வ, �ன்ன்டத்்த மற்றும் வைக்கின் 
சூழ்நி்ல�்ளப் கபொறுத்து மறுசீர்மத்தல் 
ஆகிய்வ அ்டஙகும்.

4. வரி ஏய்ப்பு அபரொதம், குற்றத்தின் தன்்ம, 
மற்றும் அதன் தீவிரத்தி்னப் கபொறுத்து 
�டு்மயொனதொ� இருக்கும்.

  4.7   வரி மறறும்  பி்ற கட்டைஙகள்
வரி என்பது வரி கசலுத்துநவொர் ந�ரடி 

வருவொய் அல்லது �ன்்ம என்று எ்தயும் 
எதிர்பொரொமல் அரசொங�த்திற்குக் �ட்டொயமொ� 
கசலுத்திடும் �ட்டணநமயொகும்.

தடுக்கிறது.  நிதிப் பற்றொக்கு்ற வளர்ச்சி 
திட்டங�ள கசயல்படுத்துவ்த சி்தக்கிறது 
மற்றும் கபொதுச் கசலவு�ள தவிர்க்� 
முடியொததொ� இருந்தொல், பற்றொக்கு்ற 
நிதியுதவி்ய �ொடும்படி  அரசொங�த்்த 
�ட்டொயப்படுத்துகிறது.

2. இது நசமிப்பு மற்றும் முதலீடடு மு்ற�்ள 
சி்தப்பதன் மூலமும், கபொருளொதொரத்தின் 
பல்நவறு து்ற�ளுக்�ொன வளங�ளின் 
கி்்டக்கும்  தன்்மயினொலும், அரசொங�த்தின் 
அ றி வி க் � ப் ப ட ்ட  க ப ொ ரு ள ொ த ொ ர க் 
க�ொள்��ளில்  த்லயிடுகிறது.

3. வரி ஏய்ப்பு, வரி அ்மப்பின் சமத்துவப் 
பணபு�்ள கு்ற மதிப்பிற்கு  உடபடுத்துகிறது.  
ந�ர்்மயொன வரி கசலுத்துநவொர் விகிதொசொர 
வரிச்சு்ம்ய விருப்பத்து்டன் சுமக்கிறொர்�ள.  
அவர்�்ள  மனச் நசொர்வ்்டயச் கசய்து   
வரி ஏய்ப்பு கசய்பவர்�ளின் மு�ொமில் நசர 
ஈர்க்�ப்படுகிறொர்�ள.

4. வரி ஏய்ப்பு மற்றும் �ருப்பு பணம் ஆகிய்வ 
�ொடடில் தகுதியற்ற குழுக்�ளின் ்��ளில் 
கபொருளொதொர சக்தி்யக் குவிப்ப்த 
ஊக்குவிக்கின்றன.  இது கபொருளொதொரத்்த 
அதன் வழியில் அச்சுறுத்துதலொகும்.

5. வரிஏய்ப்பு, வரி நிர்வொ�த்தின் ந�ரத்தி்னயும், 
சக்தியி்னயும் பயன்படுத்தி, வரி 

வ. 
எண வரி (Tax) �ட்டணம் (Payments)

1

வரி என்பது எந்தவித பிரதிபலனும் 
எதிர்பொர்க்�ொமல் அரசொங�த்திற்கு 
�ட்டொயமொ� கசலுத்துகின்ற 
கசலுத்து்�யொகும்.

�ட்டணம் என்பது பணி�்ள பயன்படுத்துவதற்�ொ� 
கசலுத்துவதொகும்.

2
கபொதுவொ� அரசொங�த்தின் 
வருமொன இனங�ளில் ஒன்றொ� வரி 
நமநலொஙகியுளளது.

�ட்டணம் என்பது  ஒரு குறிப்பிட்ட 
�ன்்ம�ளுக்�ொன தனிச் சலு்��்ளப் 
கபற்றிருந்தொலும், கபொது �ல ஒழுஙகு மு்றயின் 
சிறப்பொன முதன்்ம ந�ொக்�மொகும்.

3 வரி என்பது �ட்டொய கசலுத்து்� ஆகும். �ட்டணம் (Fee) என்பது தன்னொர்வக் �ட்டணமொகும்.

4

ஒரு தனிப்பட்ட �பரின் மீது வரி 
விதிக்�ப்பட்டொல், அத்ன அவர் கசலுத்த 
நவணடும். இல்்லகயனில் அவர் 
தணடிக்�ப்படுவொர்

மொறொ�, பணி�்ள கபற விருப்பமில்்ல எனில் 
�ட்டணம் கசலுத்தத் நத்வயில்்ல.

5

வரி கசலுத்துபவர்�ள ந�ரடியொ� எவவித 
சலு்��்ளயும் எதிர்பொர்க்� முடியொது.
உேோரைம்: வருமொன வரி, அன்பளிப்பு வரி, 
கசொத்து வரி மற்றும் மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT).

�ட்டணம் கசலுத்துவதன் மூலம் நு�ர்நவொர்�ள,  
ந�ரடியொ� சலு்��்ளப் கபறுகின்றனர்.
உேோரைம்: முத்தி்ர வரி, ஓடடு�ர் உரிமக் 
�ட்டணம், அரசொங� பதிவுக் �ட்டணம்.

4.7.1 வரிககும் கட்டைத்திறகும் உள்ள நவறுபோடுகள்
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பண்டங�ளின் மீது விதிக்�ப்படும் வரி வளர்வீத 
வரியின் தன்்மயு்்டயதொகும்.
3. சமூக �லன்

வரி விதிப்பு சமூ� �ல்ன உருவொக்குகிறது.  
சில விரும்பத்த�ொத கபொருட�ளொன மதுபொனங�ள 
நபொன்ற கபொருட�ளின் மீது அதி�மொ� வரி 
விதிப்பதன் மூலம் சமூ� �லன் பொது�ொக்�ப்படுகிறது.
4. அநநியச் கசலோவணி

வரிவிதிப்பு ஏற்றுமதி்ய ஊக்குவிப்பது்டன்  
இறக்குமதி்யத் தடுக்கிறது. கபொதுவொ�,  வளரும் 
�ொடு�ள மற்றும்  வளர்ந்த �ொடு�ளும் ஏற்றுமதி 
கபொருட�ளுக்கு வரி�்ள விதிப்பதில்்ல.
5. வட்டோர முன்நனற்றம்

வட்டொர வளர்ச்சியில் வரி விதிப்பு முக்கியப் 
பஙகி்ன வகிக்கிறது.  பின் தஙகிய பகுதி�ளில் 
கதொழில் நிறுவனங�ள அ்மப்பதற்�ொ� வரிச் 
சலு்�்யயும், வரி விலக்கு�்ளயும் அளிப்பதன் 
மூலம், அப்பகுதி�ளில் கதொழிற்சொ்ல�்ள 
அ்மப்பதற்கு வணி� நிறுவனங�்ளத் 
தூணடுகிறது. 
6. பைவீககத்்ேக கட்டுப்படுத்ேல்

வரி என்பது பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்தும் 
�ருவி�ளுள ஒன்றொ� பயன்படுத்தப்படுகிறது.  
அரசொங�ம் பண்டங�ள மீதொன வரி விகிதத்்த 
கு்றப்பதன் மூலம் பணவீக்�த்்தக் �டடுப்படுத்த 
முடியும்.

கபொது  நிறுவனங�ளின் கபொருட�ள மற்றும் 
பணி�ளின் உற்பத்தி மற்றும்  பஙகீடு கசய்தல் 
நபொன்றவற்றிலிருந்து கபறப்பட்ட வருமொனம், 
நிர்வொ� �்டவடிக்்�யிலிருந்து கபறப்பட்ட வருவொய் 
ஆகிய்வ   �ட்டணங�ளில்  அ்டஙகும்.  வரி 
வருமொனம் தவிர்த்து, வரி  அல்லொத மூலங�ளிலிருந்து 
கபறக்கூடிய்வ  �ட்டணங�ள ஆகும்.

சில கசலுத்துதல்�ள, �ட்டணங�ள (Fees), 
அபரொதங�ள, தண்ட்ன�ள மற்றும் பறிமுதல்�ள 
ஆகும்.

  4.8    வரிகளும்  முன்நனற்றமும்
கபொருளொதொரத்்த முன்நனற்றுவதில் வரி 

விதிப்பின் பஙகு பின்வருமொறு.

1. வளஙக்ளத் திரட்டுேல்
வரிவிதிப்பு அரசொங�த்திற்கு �ணிசமொன 

அளவிற்கு வருவொய் திரடடுவதற்கு உதவுகிறது.  
குறிப்பொ� ந�ர்மு� வரிமு்றயொன தனி�பர் 
வருமொனவரி, நிறுவனவரி மற்றும் ம்றமு� 
வரி�ளொன ஆயத்தீர்்வ, சுங�வரி ஆகியவற்றின் 
மூலமொ� வரி வருவொய் திரட்டப்படுகிறது.

2. வருமோன ஏற்றேோழ்வுக்ள கு்்றத்ேல்
வரியின் மூலம் சமத்துவமு்ற்ய 

உருவொக்�லொம்.  குறிப்பொ�, ந�ர்மு� வரியில் 
வளர்வீத வரி மு்ற பின்பற்றப்படுகிறது.  
அநதநபொல சில ம்றமு� வரியொன ஆ்டம்பரப் 

போடச்சுருககம்
�	ந�ர்மு� வரி என்பது மத்திய அரசுக்கு அல்லது மொநில அரசுக்கு அல்லது உளளொடசி அ்மப்பு�ளுக்கு 

ந�ரடியொ�ச் கசலுத்தும் வரியொகும்.  இதில் வருமொன வரி, கசொத்துவரி ஆகியன அ்டஙகும்.
�	வருமொன வரி தனி �பர்�ள மற்றும் கதொழில் கசய்பவர்�ளொல் ஈட்டப்பட்ட மற்றும் ஈட்டப்ப்டொத 

வருமொனங�ளின் அடிப்ப்்டயில் விதிக்�ப்படுகிறது.
�	உளளூர் வரி என்பது உளளொடசி அ்மப்பு அல்லது அரசின் மூலம் ஒரு ��ரம் அல்லது ஒரு �ொடடின் 

எல்்லக்குள விதிக்�ப்படுகின்ற வரியொகும்.
�	வரி வீதம் என்பது வருமொன வீதத்்தப் கபொறுத்து விதிக்�ப்படுகிறது.
�	சட்டத்திற்குப் புறம்பொ� சம்பொதிக்கும் �ருப்பு பணத்திற்கு வரி கசலுத்தப்ப்டொமல் உளளது.

        க்லச்கசோறகள்

வரி (விதிககப்பட்ட) Levied To impose taxes
ஏற்ற இ்றககம் Fluctuation To change
கட்டுப்படியோகககூடிய Affordable Inexpensive, reasonably priced

கசல்வ ஈடுகட்ட Defray Meet the expenses
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I.  சரியோன வி்ட்ய 
நேர்நகேடுத்து எழுதுக.

1.  இந்தியொவிலுளள மூன்று நி்ல�ளொன அரசு�ள
அ) ்மய, மொநில மற்றும் உளளொடசி
ஆ) ்மய, மொநில மற்றும் கிரொம
இ) ்மய, ��ரொடசி மற்றும் பஞசொயத்து
ஈ) ஏதுமில்்ல

2. இந்தியொவில் உளள வரி�ள
அ) ந�ர்மு� வரி�ள
ஆ) ம்றமு� வரி�ள
இ) இரணடும் (அ) மற்றும் (ஆ)
ஈ) ஏதுமில்்ல

3.  வளர்ச்சிக் க�ொள்�யில் அரசொங�த்தின் பஙகு 
எது ?
அ) பொது�ொப்பு
ஆ) கவளி�ொடடுக் க�ொள்�
இ) கபொருளொதொரத்்த �டடுப்படுத்தல்
 ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும்

4.  இந்தியொவில் தனி �பர்�ளின் நமல் 
விதிக்�ப்படுகின்ற கபொதுவொன மற்றும் மி� 
முக்கியமொன வரி
அ) நச்வ வரி ஆ) �லொல் வரி
இ) விற்ப்ன வரி  ஈ) மத்திய விற்ப்ன வரி

5.   ஒரு �ொடு, ஒநர மொதிரியொன  வரி என்ப்த 
எந்த வரி உறுதிப்படுத்துகிறது?
அ) மதிப்புக் கூடடு வரி (VAT)
ஆ) வருமொன வரி
இ) பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி
 ஈ) விற்ப்ன வரி

பயிறசி 6.  இந்தியொவில் வருமொன வரிச்சட்டம் முதன் 
முதலில்  ஆம் ஆணடு 
அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது.
அ) 1860 ஆ) 1870 இ) 1880 ஈ) 1850

7.  கசொத்து உரி்மயிலிருந்து கபறப்பட்ட 
�ன்்ம�ளுக்கு  வரி 
விதிக்�ப்படுகிறது.
அ) வருமொன வரி ஆ) கசொத்து வரி
இ) நிறுவன வரி  ஈ) �லொல் வரி

8.  �ருப்பு பணத்திற்�ொன �ொரணங�ள என 
�ண்டறியப்பட்ட  அ்்டயொளம் எ்வ?
அ) பண்டங�ளின் பற்றொக்கு்ற
ஆ) அதி� வரி விகிதம்
இ) �்டத்தல்
ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும்

9.  வரி ஏய்ப்பு என்பது சட்டவிநரொதமொனது, 
  மூலம்  வரி ஏய்ப்பு 

நமற்க�ொளளப்படுகிறது. 
அ) தனி �பர்�ள
ஆ) கபரு நிறுவனங�ள
இ) அறக்�ட்ட்ள�ள
ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும்

10. �ட்டணங�ள என்பது
அ) �ட்டணங�ள (Fees) மற்றும் அபரொதங�ள
ஆ) அபரொதங�ள மற்றும் பறிமுதல்�ள
இ) எதுவுமில்்ல
ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ)

II. நகோடிட்ட இடஙக்ள நிரப்புக.

1.   மொநிலங�ளின் கபொருளொதொர 
வளர்ச்சிக்�ொ� அரசொங�த்தொல் விதிக்�ப்படுகிறது.

2.  “வரி” என்ற வொர்த்்த 
கசொல்லிலிருந்து கபறப்பட்டது.

ககோள்்க கமோழிநவோர் Proponents Person who advocates theory

முறநபோககோன வரி Progressive Tax Happening or developing gradually or in 
stages

பிறநபோககு வரி Regressive Tax Taking a proportionally greater amount from 
those on lower incomes.

விகிேோசோர வரி
Proportionate 
Tax

(of a variable quantity) having a constant 
ratio to another quantity.

ஏய்ப்பு Evasion The action of evading something
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195 அரசாங்கமும் வரி்களும்

3.   வரியில் வரியின் சு்ம்ய 
மற்றவர்�ளுக்கு மொற்ற முடியொது.

4.   பஙகுதொரர்�ளி்டமிருந்து தனி 
நிறுவனங�ளொ� இருக்கும் நிறுவனங�ளுக்கு 
வரி விதிக்�ப்படுகிறது.

5.  பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி  
ஆணடு முதல் �்்டமு்றக்கு வந்தது.

6.  வரி நிர்வொகியி்டமிருந்து ம்றக்�ப்பட்ட, 
�ணக்கி்டப்ப்டொத பணம்  
என்று அ்ைக்�ப்படுகிறது.

III. சரியோன கூற்்ற நேர்நகேடுககவும்
1.  GST பற்றி கீழ்க்�ண்ட கூற்று�ளில் எது 

சரியொனது?
i) GST ‘ஒரு மு்னவரி’
ii)  இது மத்திய மற்றும் மொநில அரசொங�ங�ளொல் 

கபொருட�ள மற்றும் நச்வ�ளுக்கு 
விதிக்�ப்படும் அ்னத்து ந�ரடி வரி�்ளயும் 
மொற்றுவ்த ந�ொக்�மொ�க் க�ொணடுளளது

iii)  இது ஜூ்ல 1, 2017 முதல் �ொடு முழுவதும் 
அமுல்படுத்தப்பட்டது.

iv)  இது இந்தியொவில் வரி �ட்ட்மப்்ப 
ஒன்றி்ணக்கும்.
அ) (i) மற்றும் (ii) சரி
ஆ) (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரி
இ) (i), (iii) மற்றும் (iv) சரி
 ஈ) நமற்கூறிய அ்னத்தும் சரியொன்வ.

2. சரியில்லொ கூற்்ற நதர்ந்கதடுக்�வும்.
i)  இயற்்�யொ�நவொ அல்லது 

கசயற்்�யொ�நவொ பண்டங�ளின் 
பற்றொகு்ற �ருப்பு பணத்திற்கு மூலக் 
�ொரணமொகும்.

ii)  �ருப்பு பணம் நதொன்றுவதற்கு மி� முக்கிய 
பஙகு வகிப்பது கதொழிற்து்றயொகும். 

iii)  �ருப்பு பணம் உருவொவதற்கு �்டத்தல் ஒரு 
முக்கிய மூலமொகும்.

iv)  வரி விகிதம் கு்றவொ� இருக்கும்நபொது, 
அதி� �ருப்பு பணம் நதொன்றுகிறது.

அ) (i) மற்றும் (ii) ஆ) (iv) 
இ) (i)  ஈ) (ii) மற்றும் (iii)

IV. கபோருத்துக.
1. வருமொன வரி - மதிப்புக் கூடடு வரி
2. ஆயத்தீர்்வ - ஜூ்ல 1, 2017
3. VAT - �்டத்துதல்
4. GST - ந�ர்மு� வரி
5. �ருப்பு பணம் - ம்றமு� வரி

V.  கீழ்ககணட வினோககளுககு குறுகிய வி்டயளி
1. வரி வ்ரயறுக்�.
2. அரசுக்கு ஏன் வரி கசலுத்த நவணடும்?
3. வரி மு்றயின் வரி க�ொள்��்ள எழுது�.
4.  வரி�ளின் வ்��ள யொ்வ?  எடுத்துக்�ொடடு தரு�.
5.  பண்டங�ள மற்றும் பணி�ள வரி – சிறு குறிப்பு 

வ்ர�.
6. வளர்வீத வரி என்றொல் என்ன?
7. �ருப்பு பணம் என்பதன் கபொருள என்ன?
8. வரி ஏய்ப்பு என்றொல் என்ன?
9.  வரி ஏய்ப்பிற்�ொன சில �ொரணங�்ளக் கூறு�.
10.  வரிக்கும் �ட்டணத்திற்கும் உளள நவறுபொடு�ள 

யொ்வ?

VI.  கீழ்ககணட வினோககளுககு விரிவோன வி்டயளி
1.  கபொருளொதொர முன்நனற்ற க�ொள்��ளில் 

அரசின் பஙகி்ன விவரி?
2.  சில ந�ர்மு� மற்றும் ம்றமு� வரி�்ள 

விளக்கு�.
3.  GST யின் அ்மப்்ப எழுது�.
4.  �ருப்பு பணம் என்றொல் என்ன?  அதற்�ொன 

�ொரணங�்ள எழுது�.
5.  கபொருளொதொர முன்நனற்றத்தில் வரி விதிப்பின் 

பஙகி்ன விளக்கு�.

VII. கசய்மு்்றகள் மறறும் கசயல்போடுகள்
1.  உளளூரில் விதிக்�ப்படும் வரி�்ளப் பற்றிய 

விவரங�்ள  நச�ரிக்�வும். (குடிநீர், மின்சொரம் 
மற்றும் வீடடுவரி�ள நபொன்ற்வ�ள).

2.  மொணவர்�ள சில புத்த�ங�்ள அங�ொடி�ளில் 
வொஙகும்படி கூறுதல்.  ஆசிரியர் மற்றும் 
மொணவர்�ள அப்புத்த�ங�ளின் அதி�படச 
சில்ல்ர வி்ல்யயும், வொஙகும் வி்ல 
அல்லது GST பற்றி அறிதல்.

நமறநகோள் நூல்கள்
1. நிதியியல் கபொருளொதொரம் - சங�ரன்
2.  கபொது நிதியியல் - H.L. பொடடியொ
3.  வரிவிதிப்பும் வரிச் சட்டங�ளும் - T சிவகுமொர்
4.  இந்திய கபொதுநிதியியல் பிரச்ச்ன�ள -  

D.K. ஸ்ரீ வஸ்தவொ  

இ்ையேள வளஙகள்
1. உல� வஙகி அறிக்்� 2018
2. www.GST.in

10th_Economics_TM_Unit_4.indd   195 26-08-2019   17:32:30
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



196

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
� தமிழ்நாட்டின் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் முன்்னேறைத்தின் வரலநாறறை 

அறிந்து தகநாள்ளுதல். 
� தமிழ்நாடு அரசின் தகநாள்றககள் மறறும் ததநாழில்துறை ்மம்்நாட்டு 

முகறமகறை அறிந்து தகநாள்ளுதல்.
� அரசின் தகநாள்றககளின் தநாககத்றதப் புரிந்து தகநாள்ளுதல்.
� ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கிறனேப் ்றறி அறிந்து தகநாள்ளுதல்.

தமிழ�ோட்டில் ததோழில்துற்ற 
ததோகுப்புகள் 

அலகு - 5

அறிமுகம் – ததோழில்்மய்மோதல்
த்நாதுவநாக மூலப்த்நாருட்கறை எளிதில் 

்யன்்டுத்தக கூடிய த்நாருட்கைநாக மநாறறுவதில் 
ஈடு்ட்டுள்ை எந்த ஒரு மனித ்டவடிகறகறயயும் 
நிறை்வறறுமிடம் “ததோழிற்ோறல” என்று 
அறைககப்்டுகிைது. நுகர்வநாருககும் மறை 
உற்த்தியநாைரகளுககும் ்தறவப்்டும் 
த்நாருட்கறை ்வீனே ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் 
்யன்்டுத்திப் த்ருமைவில் உற்த்திச் தெயவது 
ததநாழில்மயமநாதல் எனேப்்டும். ததநாறல்்சிகள் 
மறறும் ததநாறலககநாட்சிப் த்ட்டிகள் ்்நான்ை 
நுகரவுப் த்நாருட்கள் நுகர்வநாரின் ்தறவகறைப் 
பூரத்திச் தெயகின்ை அ்த ்வறையில் 
ததநாழிறெநாறலகள் உற்த்தியநாைரகளுககுத் 
்தறவயநானே உ்கரணங்கள், இயந்திரங்கள் 
மறறும் இயந்திர உதிரி்நாகங்கள் ்்நான்ைவறறை 
உற்த்திச் தெயகின்ைனே. ஒரு ்நாட்டின் 
உற்த்தியநானேது எண்ணிகறகறயயும் 
அதன் அைறவயும் அதிகரிகக ஒரு வரலநாறறு 
அணுகுமுறைறய நீண்டகநாலமநாக தகநாண்டுள்ைது. 
இதறகு ் ல்்வறு முககிய கநாரணங்களும் உள்ைனே. 
தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்மயமநாதலின் தன்றம, 
ததநாழில் ததநாகுப்புகளின் முககியத்துவம் மறறும் 
தமிழ்நாட்டில் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் எவவநாறு 
முன்்னேறினே என்்றதயும் ததநாழில்கறை 
்மம்்டுத்துவதில் அரசு எடுககும் முயறசிகறையும் 
அதன் ்ங்கிறனேப்்றறியும் இப்்நாடப்்குதியில் ்நாம் 
அறிந்து தகநாள்்வநாம்.

  5.1    ததோழில்்மய்மோதலின் 
முககியத்துவம்

ததநாழிறெநாறலகளின் முககியத்துவத்றதப் 
புரிந்துதகநாள்ளும் முன் ் நாம் ஏன் ் வைநாண்றமயின் 
வைரச்சியுடன் அதன் த்நாருைநாதநார வருவநாய 
மறறும் ்வறல வநாயப்பு குறைகிைது என்்தறனேப் 
புரிந்து தகநாள்ை ்வண்டும். முதலநாவதநாக  
உணவுத் ்தறவயுடன் வருமநானேத் ்தறவயும் 
நிறலயநானேதநாக உள்ைது. எனே்வ, ஒரு ்நாட்டின் 
த்நாருைநாதநாரம் வைரந்து வருமநானேம் அதிகரிககும் 
த்நாழுது நுகர்வநார ்வைநாண்றம உற்த்திப் 
த்நாருட்களுககு தங்கள் வருமநானேத்தில் ஒரு 
சிறு ்குதிறய மட்டும் தெலவிடுகிைநாரகள்.

இரண்டநாவதநாக, நுகரப்்டும் 
உணவும் த்நாருைநாதநார விரிவநால் ்ல 
மநாறைங்களுககு உட்்டுகிைது. அதனேநால் ்ல 
வட்டநாரங்களுககிறட்யயும் மககளுககிறட்யயும் 
்வைநாண் ததநாழிலில் அதிக ்வறலப்்குப்பு முறை 
கநாணப்்டுகிைது. உணவுப் த்நாருட்கள் நீண்ட 
தூரத்திறகு எடுத்துச்தெல்லப்்ட்டுப் ்தப்்டுத்தி 
முத்திறரயிடப்்டுகிைது. இதன் விறைவநாக 
நுகர்வநாரகள் வநாங்கும் விறலறயவிட 
விவெநாயிகள் த்றும் விறல குறைவநாக உள்ைது.

மூன்ைநாவதநாக, நிலத்தின் இறுதிநிறல 
உற்த்தித்திைன் குறைந்து தகநாண்்ட வருவதநால் 
்வைநாண் ்ணிகளுககு ததநாழிலநாைரகறை 
ஈரத்துகதகநாள்வதில் ஆட்கறை ஏற்தில் 
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சில வறரயறைகள் பின்்றை ்்ரிடுகிைது. 
இதன் விறைவநாக ்வைநாண்றம துறையில் 
உறைப்்நாைரகளின் உற்த்தித்திைறனே 
அதிகரிகக முடிவதில்றல. த்ருமைவிலநானே மககள் 
தங்கள் வநாழவநாதநாரத்திறகு ்வைநாண்றமறய 
்ம்பியிருப்்தநாலும், கூலிறய அதிகரிகக 
வநாயப்பில்லநாததநாலும் அதன் விறைவநாக 
வறுறமயின் அைவு ததநாடரந்து அதிகரிககிைது.

இந்த அறனேத்து கநாரணிகளின் 
விறைவநாக ்வைநாண்துறையில் இருந்து விலகி, 
த்நாருைநாதநாரமநானேது உற்த்தி மறறும் ்வறல 
வநாயப்பின் அடிப்்றடயில் ஒரு ்தறவறய 
ஏற்டுத்துகிைது. எனே்வ, த்நாருைநாதநார 
முன்்னேறைத்தில் அறமப்பு ரீதியிலநானே 
மநாறைத்தின் அவசியத்றத ஏற்டுத்துகிைது. 
இதனேநால் ்வைநாண்துறை அல்லநாத துறைகளின் 
்ங்கு அதிகரித்துக தகநாண்டிருககிைது. 
ததநாழில்மயமநாதலநால் த்நாருைநாதநாரக கட்டறமப்ற் 
மநாறறுவதன் மூலம் த்நாருைநாதநாரத்தின் 
வைரச்சிறயக கநாண்்தநால் ததநாழில்மயமநாதலின் 
முககியத்துவத்றதக கநாணமுடிகிைது.

5.1.1  ததோழில்்மய்மோதல் ஒரு த�ோருளோதோர 
வளர்ச்சிககு என்தனென்னெ �ன்ற்மகறளத் 
தருகி்றது?
முன்னேர கூறியது ் ்நால் ஒரு த்நாருைநாதநாரத்தில் 

பிை உற்த்தியநாைரகளுககுத் ்தறவயநானே 
உள்ளீடுகறை உருவநாககுவது அவசியம். ் வைநாண் 
உற்த்தித்திைன் அதிகரிகக உரங்கள் மறறும் 
டிரநாகடரகள் ்்நான்ை ததநாழில்களுககு உள்ளீடுகள் 
்தறவப்்டுகிைது.

இரண்டநாவதநாக, உற்த்தியநாைரகள் மறறும் 
நுகர்வநார ்ண்டங்கள் ஆகிய இரண்டிறகும் 
இறட்ய ஒரு ெந்றத நிலவுகிைது. அ்த ்்நால் 
வங்கி, ்்நாககுவரத்து மறறும் வரத்தகம் ்்நான்ை 
்ணிகள் ததநாழிறெநாறலகளின் உற்த்திறயச் 
ெநாரந்்த உள்ைது.

மூன்ைநாவதநாக, ்வீனே உற்த்தி முறைகறை 
்யன்்டுத்துவதன் மூலம் ததநாழில்கள் சிைந்த 
உற்த்தித்திைறனே அளிககின்ைனே. இதனேநால் 
உற்த்தி தெயயப்்டும் அறனேத்து ்ண்டங்களின் 
உற்த்தி தெலவும் குறைகிைது. இதன் கநாரணமநாக 
மலிவநானே விறலயில் ்ண்டங்கறை வநாங்கிட 
உதவவும் மறறும் அதிகைவு உற்த்தித் ் தறவறய 
உருவநாககவும் உதவுகிைது.

்நான்கநாவதநாக, அத்தறகயப் ்ண்டங்களின் 
உற்த்திறய அதிகரிப்்தன் மூலம் 
ததநாழில்மயமநாதல் ் வைநாண்றமயில் ஈடு்டும் அதிக 
உறைப்்நாைர ெகதிறய ஈரகக உதவுகிைது. எனே்வ 

்வறலவநாயப்ற் உருவநாககுவது "ததநாழில் 
மயமநாதலின்" ஒரு முககிய ்்நாககமநாகும்.

ஐந்தநாவதநாக, ததநாழில்மயமநாதலுககு ்ன்றம 
தருவது "ததநாழில்நுட்் மநாறை்ம" ஆகும். ்வீனே 
ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் ்யன்்டுத்துவதன் மூலம் 
ததநாழில்மயமநாதலின் முறைகறையும் அதன் 
வைரச்சிறயயும் அறிந்து தகநாள்ை முடிகிைது. 
அவறறின் விறைவநாக உறைப்்நாைரகளின் 
உற்த்தித்திைன் அதநாவது, உறைப்்நாைரின் 
உள்ளீடு அதிகரித்தது. இதனேநால் ததநாழிலநாைரகள் 
அதிக வருமநானேம் ஈட்ட உதவுகிைது.

ஆைநாவதநாக, வருமநானேம் அதிகரிப்்தன் 
மூலம் ்ண்டங்கள் மறறும் ்ணிகளின் 
்தறவககு வழி வகுககிைது. த்நாருைநாதநாரம் 
அத்தறகய ்தறவறயப் பூரத்தி தெயயப் 
்்நாதுமநானே அைவு ்ண்டங்கறை உற்த்திதெயய 
முடியநாவிட்டநால் அது இைககுமதிறய ்ம்பியிருகக 
்வண்டும். இதன் கநாரணமநாக அதிகைவு அந்நிய 
தெலநாவணிறயச் தெலவிட ்வண்டியுள்ைது. 
ஒரு ்நாட்டின் த்நாருைநாதநாரம் ஏறறுமதியில் 
்்நாதுமநானே வருமநானேம் ஈட்டவில்றலதயன்ைநால் 
வைரந்து வரும் ்தறவறய பூரத்தி தெயவது 
கடினேம். எனே்வ ததநாழில்மயமநாதல் ஒரு ்நாட்டின் 
த்நாருைநாதநாரத்றதப் ்நாதுகநாககவும் மறறும் 
ஏறறுமதி மூலம் அந்நியச் தெலநாவணிறய ஈட்டவும் 
உதவுகிைது.

 5.2  ததோழிற்ோறலகளின் வறககள்
ததநாழிறெநாறலகறை கீழககண்ட வறககளில் 

வறகப்்டுத்தலநாம்.
அ. �யனெர்கள்: தவளியீடுகறை இறுதி 
நுகர்வநார ்யன்்டுத்தினேநால் அது "நுகர்வநார 
்ண்டங்கள் துறை" என்றும் தவளியீடுகள் 
மறதைநாரு உற்த்தியநாைரநால் ்யன்்டுத்தப்்ட்டநால் 
அது "மூலதனே ்ண்டங்கள் துறை" என்றும் 
அறைககப்்டுகிைது. சிதமண்ட் மறறும் எஃகு 
்்நான்ை பிை ததநாழில்களுககு மூலப்த்நாருட்கறை 
தயநாரிககும் ததநாழிறெநாறலகள் உள்ைனே. இத்தறகய 
ததநாழில்கறை அடிப்்றட ்ண்டங்கள் ததநாழில்கள் 
என்றும் அறைககப்்டுகின்ைனே.
ஆ. �யன்�டுத்தப்�டும் உள்ளீடுகளின் வறக: 
"்வைநாண் ்தப்்டுத்துதல்" ஜவுளித்துறை, ரப்்ர 
உற்த்தி, ்தநால் த்நாருட்கள் ்்நான்ை மூலப் 
த்நாருட்கறை ்யன்்டுத்தும் அடிப்்றடயில் 
ததநாழிறெநாறலகறை வறகப்்டுத்துகின்ைனேர.
இ. நிறுவனெ உரிற்மயோளர்கள்: 
ததநாழிறெநாறலகைநானேது தனியநாருககு 
தெநாந்தமநானே, த்நாது உரிறமயநாைர (மத்திய 
அல்லது மநாநில அரெநாங்கத்தநால்) தனியநார மறறும் 
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த்நாதுத்துறை (கூட்டுைவநாக) இரண்டிறகும் 
தெநாந்தமநானேது அல்லது கூட்டுைவுககு 
தெநாந்தமநானேதநாகவும் உள்ைனே.
ஈ) அளவு: நிறுவனேங்கள் அவறறின் உற்த்தி, 
விற்றனே, முதலீடு அல்லது ்வறலவநாயப்பு அவறறின் 
அைவின் அடிப்்றடயில் த்ரியதநாக்வநா, சிறியதநாக்வநா 
அல்லது ்டுத்தரமநாக்வநா இருககலநாம். ஒரு நிறுவனேம் 
சிறியது, ்டுத்தரம் அல்லது த்ரியது என்்றதத் 
தீரமநானிகக இந்திய அரசு த்நாதுவநாக முதலீட்றட 
அைவு்கநாலநாகப் ்யன்்டுத்துகிைது. சிறிய 
நிறுவனேங்கறை விட அைவில் சிறியதநாக இருககும் 
நுண்ணிய அல்லது மிகச்சிறிய நிறுவனேங்களும் 
உள்ைனே. இந்த வறகப்்நாடு முககியமநானேது, 
ஏதனேன்ைநால் சிறிய நிறுவனேங்களுககு அவறறை 
்மம்்டுத்துவதறகநாக அரெநாங்கம் த்ருமைவு நிதி, 
உள்கட்டறமப்பு அல்லது மநானிய உதவிகறை 
வைங்குகிைது.

சிறிய நிறுவனேங்கள் இரண்டு கநாரணங்கைநால் 
முககியமநானேதநாகக கருதப்்டுகிைது, முதலநாவதநாக, 
இது த்ரிய அைவிலநானே துறைறய விட அதிக 
்வறலவநாயப்ற் உருவநாககுகிைது என்று 
்ம்்ப்்டுகிைது. த்ரிய நிறுவனேங்கைநானேது மிகவும் 
்மம்்டுத்தப்்ட்ட மறறும் தநானியங்கி ததநாழில்  
நுட்்ங்கறைப் ்யன்்டுத்துவதநால் அது ்்நாதுமநானே 
அைவு ்வறலவநாயப்ற் உருவநாககுவதில்றல. 
இரண்டநாவதநாக, சிறிய அைவிலநானே துறை 
குறைந்த எண்ணிகறகயிலநானே ெலுறகப் த்றைப் 
பின்னேணியில் இருந்து ஏரநாைமநானே ததநாழில் 
முறனே்வநாறர தவளிப்்டுத்த அனுமதிககிைது.

1980 ஆம் ஆண்டு வறர த்ரிய நிறுவனேங்கள் 
மிகவும் திைறமயநானேறவ மறறும் சிறிய 
நிறுவனேங்கறை எதிரத்துப் ்்நாட்டியிட முடியும் 
என்று ்ரவலநாக ்ம்்ப்்ட்டது. ஆனேநால் தற்்நாது 
உலகின் ்ல்்வறு ்குதிகளில் ததநாழில்மயமநாதல் 
அனு்வங்களின் அடிப்்றடயில் ஒரு துறையில் 
நிபுணத்துவம் வநாயந்த சிறிய நிறுவனேங்கள் 
புவியியல் ரீதியநாக குறிப்பிட்ட இடங்களில் 
குவிந்து உற்த்தி மறறும் கறைலின் மூலம் 
த்ரிய நிறுவனேங்களின் திைன் இல்லநாவிட்டநாலும் 
அதறகு ஈடு தகநாடுககும் அைவில் உள்ைததனே 
்ம்்ப்்டுகிைது. இத்தறகய சிறிய நிறுவனேங்களின் 
ததநாகுப்புக்ை "ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்" என்று 
அறைககப்்டுகின்ைனே.

 5.3   ததோழில் ததோகுப்புகள் (Industrial 
Clusters)

ததநாழில் ததநாகுப்புகள் என்்து த்நாதுவநானே 
ெந்றதகள் ததநாழில்நுட்்ங்கள் மறறும் 
திைன்களுககநானே ்தறவகறை ்கிரந்துதகநாள்ை 

வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை 
நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகைநாகும். ததநாகுப்புகளின் 
முககிய அம்ெம் நிறுவனேங்களுககிறட்யயநானே 
ஒரு ் ரஸ்ர ததநாடரற் ஏற்டுத்திக தகநாள்வதநாகும். 
சிைப்்நானே ததநாழில் ததநாகுப்பிறனேப் த்றறிருககும் 
நிறுவனேங்கள் உற்த்திச் தெயல்முறைகளுககு 
உள்ளீடுகறை வைங்குதல் அல்லது 
ததநாகுப்புகளிறட்ய மறதைநாரு நிறுவனேத்தின் 
தவளியீட்றட ஈரத்தல் ் ்நான்ைறவ ததநாகுப்புகளின் 
்்நாட்டித்தன்றமககு முககியமநானேதநாகும். 
இங்கிலநாந்தில் உ்லநாகம் மறறும் த்ெவு ததநாழிலில் 
ஈடு்ட்ட சிறிய நிறுவனேங்களின் தெயல்்நாடுகளின் 
ததநாகுப்பிறனே புரிந்துதகநாள்ை 1920-களில் 
புகழத்றை த்நாருைநாதநார அறிஞரநானே ஆல்ஃபிரட் 
மநார்ஷல் அவரகள் முயறசி தெயதுதகநாண்டிருந்த 
த்நாழுது ததநாழில் ததநாகுப்பு அல்லது 
மநாவட்டங்களின் ்ன்றமகறை முதன்முதலில் 
கண்டறிந்தநார. 1980-களில் இத்தநாலியில் சிறிய 
நிறுவனேங்கள் தவறறி த்றை பின்னேரதநான் 
மநார்ஷலின் “ததநாழில்துறை மநாவட்டம்” (Industrial 
District) என்ை கருத்து பிர்லமநாககப்்ட்டது. 
இந்தியநா ்்நான்ை வைரந்துவரும் ்நாடுகளில் 
தகநாள்றக - வகுப்்நாைரகள் தங்களுறடய ் நாட்டில் 
இது ்்நான்ை ்ல சிறிய நிறுவனேங்களின் ததநாழில் 
ததநாகுப்பிறனே உணரந்ததநால் அவறறிறனே 
ஊககுவிககத் ததநாடங்கினேர.
தவறறிகரமநானே ததநாழில் ததநாகுப்புகளின் முககிய 
்ண்புகள் பின்வருமநாறு:

•  சிறு மறறும் ் டுத்தர நிறுவனேங்களின் புவியியல் 
்குதிகளுககு அருகநாறமயில் இருத்தல் (SMEs)

• துறை ெநாரந்த சிைப்பு கவனேம்.
•  நிறுவனேங்களுககு இறட்ய த்ருககமநானே 

அல்லது ்ரஸ்ர முறையில் இறணந்திருத்தல்.
•  புத்தநாககத்தினேநால் நிறுவனேங்களுககு 

இறட்யயநானே ்்நாட்டி.
•  ் ம்பிகறகறய எளிதநாககும் ஒரு ெமூக கலநாச்ெநார 

அறடயநாைம் 
• ்ல்்வறு திைறமயநானே ததநாழிலநாைரகள் 
• சுய உதவி குழுககள் தெயல்்டுதல்
•  வட்டநார மறறும் ்கரநாட்சிகளுககு அரசின் 

ஆதரவு.
்்நான்ைவறைநால் நிறுவனேங்கள் ஒருவருககு 

ஒருவர ்ரஸ்ரமநாக ஒத்துறைத்து ்்நாட்டியிடும் 
என்று எதிர்நாரககப்்டுகிைது. அ்த ்வறையில் 
்ரஸ்ர ஒத்துறைப்பின் மூலம் அவரகள் தங்கள் 
திைறனே விரிவு்டுத்த முடியும். ்்நாட்டியின் 
மூலம் அவரகள் மிகவும் திைறமயநானேவரகைநாக 
மநாை கட்டநாயப்்டுத்தப்்டுகிைநாரகள். தென்றனே 
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199 தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

வட்டநாரத்றதத் தவிர ததநாழிறதுறை 
வைரச்சியநானேது மநாநிலம் முழுவதும் ்ல்்வறு 
சிறிய ்கரங்களில் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
்மறகு வட்டநாரத்தி்ல்ய குவிந்துள்ைனே. இந்த 
ததநாகுப்புகளின் ்ல்்வறு தெயல்்நாடுகைநாக 
ஆறட வடிவறமத்தல், வீட்டு அலங்கநாரப் 
த்நாருட்கள் உற்த்தி, ஜவுளி, ்தநால், ்கநாழி 
வைரத்தல், கயிறு தயநாரித்தல்,்்நாககுவரத்து 
உ்கரண ்ணிகள், த்நாறியியல் ்ணிகள், 
தநானியங்கி உதிரி ்நாகங்கள் தயநாரித்தல் 
்்நான்ைறவகள் ஆகும்.

5.3.1  ததோழில்ததோகுப்பு எவவோறு நதோன்றுகி்றது?
ததநாழில் ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு 

்ல்்வறு கநாரணிகள் உள்ைனே. ஒரு சில 
ததநாழிற ததநாகுப்புகள் ்தநான்றிய இடங்களில் 
றகவிறனேஞரகள் குடி்யறி த்டுங்கநாலமநாக 
அங்கு தங்கி இருந்ததநாகவும் வரலநாறு கூறுகிைது. 
றகத்தறி த்ெவுத்ததநாழில் வைரச்சி இதறகு 
ஒரு சிைந்த உதநாரணமநாகும். இல்றலதயனில், 
சில துறைகளில், ஒரு த்ரிய நிறுவனேம் 
நிறுவப்்டும்்்நாது, அதன் உள்ளீடு மறறும் 
்ணிகளின் ்தறவகறை கவனித்துக 
தகநாள்வதறகநாக ஒரு ததநாழில் ததநாகுப்பு 
நிறுவனேங்கள் ்தநான்ைகூடும். சில ்்ரங்களில், 
ஒரு வட்டநாரத்திலிருந்து மூலப்த்நாருட்கறைப் 
்யன்்டுத்தி உற்த்திறய ஊககுவிகக 
அரெநாங்கங்கள் முடிவு தெயயலநாம், இது ததநாழில்  
ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு வழிவகுககும்.

 5.4    தமிழ�ோட்டின் ததோழில்்மய்மோதலின் 
முன்நனெற்றம் �றறிய வரலோறு

தமிழ்நாட்டில் கநாலனித்துவ முன்கநாலத்தில் 
ஜவுளி, கப்்ல் கட்டுமநானேம், இரும்பு மறறும் எஃகு 
தயநாரித்தல் மறறும் மட்்நாண்டங்கள் தயநாரித்தல் 
்்நான்ை ததநாழில்துறை ்டவடிகறககளில் 
ஈடு்ட்டதறகநானே ஏரநாைமநானே ெநான்றுகள் உள்ைனே. 
தமிழ்நாடு ்ரந்துவிரிந்த கடறகறரறயக 
தகநாண்டுள்ைதநால், ்ல நூறைநாண்டுகைநாக ததன் 
கிைககு மறறும் ்மறகு ஆசியநாவுடன் வரத்தகத்தில் 
ஈடு்ட்டது. ததநாழிறபுரட்சிககுப் பிைகு இங்கிலநாந்தில் 
இருந்து உற்த்தி தெயயப்்ட்ட இயந்திரங்களின் 
இைககுமதியின் கநாரணமநாகப் ்்நாட்டி 
நிலவி றகத்தறி த்ெவுத்ததநாழில் வீழச்சிககு 
கநாலனித்துவ தகநாள்றககளும் ்ங்களித்தனே. 
இருந்த்்நாதிலும் சில ததநாழில்கள் கநாலனித்துவக 
கநாலத்தில் வைரந்தனே. ்மலும் மநாநிலத்தில் 
ததநாழில்மயமநாதலுககநானே அடிப்்றடயநாக 
விைங்கியது.

5.4.1  கோலனித்துவ கோலத்தில் ததோழில்்மய்மோதல்
கநாலனித்துவ கநாலத்தில் ததநாழில்மயமநாதலில் 

இரண்டு கநாரணிகள் த்ரும்்ங்கு வகித்தது. 
முதலநாவதநாக, ்மறகு மறறும் ததறகு தமிழ ்நாட்டில் 
அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்ட ்ருத்தி ெநாகு்டி அதிகைவு 
த்ெவுத்ததநாழில் ்தநான்றுவதறகுக கநாரணமநாகவும் 
இருந்தது. இந்த ்ருத்தி த்ெவுத் ததநாழிலில் விறத 
நீககுதல், அழுத்துதல், த்ெவு மறறும் நூறபு ்்நான்ை 
தெயல்்நாடுகளில் ஈடு்ட வழிவறக தெயதது. ்மலும் 
ரயில்்வ துறையின் அறிமுகமநானேது ்ருத்தி நூல் 
ெந்றதறய விரிவு்டுத்தவும், இந்த ததநாழில் வைர 
ஒரு கநாரணமநாகவும் இருந்தது.

 இரண்டநாவதநாக, இந்த கநாலகட்டத்தில் 
வநாணி்த்தின் வைரச்சியநானேது தென்றனே 
மறறும் தூத்துககுடி துறைமுக வட்டநாரங்களின் 
அருகநாறமயில் ததநாழிறெநாறலகள் உருவநாக 
கநாரணமநாகவும் இருந்தது. ்மலும் தென்றனேறய 
சுறறி வநாகனேங்கள் மறறும் ்தநால் ததநாழிறெநாறல 
வைரச்சிறயக கண்டது. ததன் தமிழ்நாட்டில் 
தவல்லம் உற்த்தி ததநாழிறெநாறலயின் வைரச்சி 
மறதைநாரு சிைந்த உதநாரணமநாகும். ்மலும், 
கநாலனித்துவ கநாலத்தில் சிவகநாசியில் தீப்த்ட்டி 
ததநாழிறெநாறலகள் நிறுவப்்ட்டு பின்னேர ்ட்டநாசு 
உற்த்தி மறறும் அச்சுத் ததநாழிலுககு முககிய 
றமயமநாக மநாறியது. துறைமுகம் ெநாரந்த 
ததநாழில்களும் இ்த கநாலகட்டத்தில் இப்்குதியின் 
வைரச்சிககுக கநாரணமநாகவும் இருந்தது. ்தநால் 
உற்த்தித் ததநாழிலநானேது திண்டுககல், ்வலூர, 
ஆம்பூர ஆகிய ்குதியில் ்றடத்றைது. 

தமிழ்நாட்டின் ்மறகுப் ்குதியில் 
த்ெவுத் ததநாழில் நுட்்த்தின் வைரச்சியநானேது, 
இயந்திரங்களின் ்தறவறயயும் 
அதறகநானே ததநாழிறெநாறலகறையும் நிறுவ 
கநாரணமநாகவும் இருந்தது. இந்த த்ெவு 
இயந்திரத் ததநாழிறெநாறலகளுககநானே இயந்திர 
உதிரி்நாகங்கள், ்ழுது ்நாரத்தல் மறறும் 
உற்த்தி தெயவதறகநானே சிறிய அைவிலநானே 
ததநாழிறெநாறலகள் அதிக அைவில் வைரச்சி 
அறடந்தனே. 1930களில் தமிைகத்தின் ்மறகுப் 
்குதியில் நீர மின் ெகதியில் இருந்து மின்ெநாரம் 
உற்த்தி மறதைநாரு முககிய ததநாழில் வைரச்சி ஆகும். 
நிலத்தடிநீறர உறிஞ்சுவதறகு ்யன்்டுத்தப்்டும் 
எண்தணய இயந்திரங்களுககு அனுமதிககப்்ட்ட 
மின்ெநாரம் கிறடத்தறமயநால், ்வைநாண்றமத் 
ததநாழில் விரிவறடந்ததுடன் எண்தணய 
இயந்திரங்களின் ்தறவயும் அதிகரித்தது. இதன் 
கநாரணமநாக, இதறனே ெநாரந்த எண்தணய இயந்திர 
உதிரி்நாகங்கள் ்ழுது்நாரககும் ததநாழிறெநாறலகள் 
அதிகைவில் உருவநாயினே. இதனேநால் உ்லநாகத் 
ததநாழிறெநாறலகள் அறமககப்்ட்டு ்வைநாண்றம 
ெநாரந்த இயந்திரங்கள் தயநாரிககப்்ட்டனே.
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ததநாழில்துறைகறை ்மம்்டுத்துவதறகு இத்தறகய 
தகநாள்றக முயறசிகறை ்யன்்டுத்தி தவறறி 
த்ைச் தெயவதறகு ஒரு உதநாரணமநாக தமிைகத்தில் 
ஓசூரில் விரிவநாககப்்ட்ட ததநாழில் ்தநாட்டங்கறை 
ெநான்ைநாகக கூைலநாம்.

5.4.3  தமிழ�ோட்டில் ததோழில் ்மய்மோதல் - 
தோரோள்மய்மோதல் கட்்டம்:

1990களின் முற்குதியில் த்நாருைநாதநார 
சீரதிருத்தங்களுககு பிந்றதய கநாலகட்டத்தில் 
்றடத்றை ததநாழில் மயமநாதலின் இறுதி கட்டம் 
ஆகும். இந்த சீரதிருத்தங்கள் மநாநில அரெநாங்கங்கள் 
வைங்கறை திரட்டுவதறகு த்நாறுப்்்றகச் தெயதனே. 
்மலும் அறவ ததநாழில் மயமநாதலுககு தனியநார 
முதலீடுகறை ஈரப்்தறகநாக ஒருவருகதகநாருவர 
்்நாட்டியிட ்வண்டிய கட்டநாயம் ஏற்ட்டது. 
மலிவநானே நிலம், வரிச்ெலுறககள் மறறும் 
மநானியங்கள் ் ்நான்ை ெலுறககள், ஆனேநால் தரமநானே 
ெகதிகள் மூலம் முதலீட்டநாைரகறை கவரந்திழுகக 
ஊககப்்டுத்தினே. வரத்தக தநாரநாைமயமநாககல் 
மறறும் ்நாணய மதிப்பிைககம் ஆகியறவ ஏறறுமதி 
ெந்றதகறைத் திைகக உதவியது. இது இரண்டு 
த்ரிய முன்்னேறைங்களுககு வழிவகுத்தது.

முதலநாவதநாக, வரத்தக தநாரநாைமயமநாககலின் 
்டவடிகறககள் கநாரணமநாக ஜவுளி, வீட்டு அலங்கநார 
த்நாருட்கள் மறறும் ்தநால் த்நாருட்கள் ஏறறுமதி 
விறரவநாக வைரத் ததநாடங்கியது. இரண்டநாவதநாக, 
முதலீடுகறை ஈரப்்தறகநாக முயறசிகள் 
்மறதகநாள்ைப்்ட்டு ்ன்னேநாட்டு நிறுவனேங்கள் 
(Multi National Companies - MNCs) தமிைகத்தில் 
குறிப்்நாக வநாகனேத்துறையில் நுறைவதறகு 
வழிவகுத்தனே. வநாகனேத் ததநாழில்துறை வநாகனே 
த்நாருட்கள் தயநாரிப்்வரகறை்ய த்ரிதும் 
்ம்பி இருந்தனே. ்ன்னேநாட்டு நிறுவனேங்களின் 
நுறைவு மறை ்ன்னேநாட்டு நிறுவனே வநாகனே 
உதிரி ்நாகங்கள் தயநாரிப்்வரகறை தகநாண்டு 
வரவில்றல. ்கரின் புை ்கரில் ்்நாககியநா, 
ஃ்நாகஸகநான், ெநாம்ெங், மறறும் பிலகஸட்ரநானிகஸ 
்்நான்ை ஆறலகள் ்ன்னேநாட்டு நிறுவனேங்களுடன் 
தென்றனே வட்டநாரத்திலும் மின்னேணுத் துறையின் 
றமயமநாக உருதவடுத்தது. ஆனேநால் உள்்நாட்டு 
உதிரி்நாக த்நாருட்கள் தயநாரிப்்நாைரகளுககு புதிய 
ெந்றத வநாயப்புகறை உருவநாககத் திைந்தது. ஒரு 
குறிப்பிடத்தகக ்ங்கு முதலீட்டினேநால் தென்றனே 
எல்றலயில் உள்ை மநாவட்டங்களில் சிைப்புப் 
த்நாருைநாதநார மண்டலங்கள் (Special Economic 
Zones-SEZs) உருவநாககப்்ட்டனே. உற்த்தி 
முதலீடுகறை ஈரப்்தறகநாக சிைப்புப் த்நாருைநாதநார 
மண்டலங்களின் (SEZs) வழிகறைப் ்யன்்டுத்தி 

5.4.2  சுதந்திரத்திறகுப் பின் 1990களின் 
முற�குதியில்

ததநாழில்வைரச்சியநானேது சுதந்திரத்திறகுப் 
பிைகு மத்திய மறறும் மநாநில அரசுகைநால் 
மநாநிலத்தின் ்ல்்வறு ்குதிகளில் ்ல த்ரிய 
நிறுவனேங்கள் நிறுவப்்ட்டனே. தென்றனேயில் 
ரயில் த்ட்டிகள் தயநாரிககப்்டும் ரயில் த்ட்டித் 
ததநாழிறெநாறலயும் திருச்சிரநாப்்ள்ளியில் தகநாதிகலன் 
மறறும் விறெயநாழிகள் தயநாரிப்்தறகநாக ்நாரத 
கனேரக மின்ெநாதனே நிறுவனேத்றத (Bharat Heavy 
Electricals Limited (BHEL) மத்திய அரசு நிறுவியது. 
BHEL நிறுவனேம் அதனுறடய உள்ளீட்டுப் த்நாருட்கள் 
்தறவகள் ததநாடர்நாக ்ல சிறிய நிறுவனேங்களின் 
ததநாழில் ததநாகுப்புகளின் ்தநாறைத்திறகு வழிவறக 
தெயதது. தென்றனே புை்கரில் உள்ை ஆவடியில் 
்்நார தைவநாடங்கள் தயநாரிகக கனேரக வநாகனேத் 
ததநாழிறெநாறல அறமககப்்ட்டது. ஸடநாண்டரட் 
்மநாட்டநாரஸ நிறுவனேமும் தென்றனேயில் 
மகிழுந்துகறை உற்த்திச் தெயயத் ததநாடங்கியது. 
அ்ெநாக ்மநாட்டநாரஸ (பின்னேர அ்ெநாக ்லலண்ட்) 
ஸடநாண்டரடு ்மநாட்டநாரஸ இறணந்து தென்றனே 
வட்டநாரத்தில் வநாகனேத்ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் 
வைரச்சிககு உதவியது. ்மலும் இது வநாகனே உதிரி 
்நாகங்களின் ்கரமநாக மநாறியது. 1950 களில் 
இப்்குதியில் உள்ை த்ரிய நிறுவனேங்களுககு 
வநாகனே கூறுகறை வைங்குவதறகு சிறிய 
மறறும் ்டுத்தர அைவிலநானே நிறுவனேங்களுககு 
உதவியநாக ஆவடியில் ததநாழில் ்தநாட்டங்கள் 
நிறுவப்்ட்டது. மநாநிலத்தில் அதிக நீர மின்ெகதி 
திட்டங்கள் மூலம் மின்மயமநாதறல ்ரவலநாக 
அதிகரிகக வலியுறுத்தப்்ட்டது. இந்த அறனேத்து 
்டவடிகறககளிலும் அரசு த்ரும் ்ங்கு வகித்தது. 
1973 ஆம் ஆண்டில் எஃகு உற்த்தி தெயவதறகநாக 
்ெலத்தில் இரும்பு எஃகு ஆறல அறமககப்்ட்டது. 

்கநாயம்புத்தூர ்குதியில், ஜவுளி, ஜவுளி 
இயந்திரங்கள், மின்ெநார ்மநாட்டநாரகள் மறறும் 
நிலத்தடி நீறர உறிஞ்சுவதறகநானே ்ம்ப் குைநாயகள் 
மறறும் ்வைநாண் இயந்திரங்கள் ்ன்முகத் 
தன்றமயின் வைரச்சிறயக கண்டது.

1970 மறறும் 1980 களில் ்கநாயம்புத்தூர 
்குதியில் விறெத்தறி த்ெவுத் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
அ்த்்நால் திருப்பூரில் பின்னேலநாறடத் ததநாழில் 
ததநாகுப்புகள் விரிவநாககம் மறறும் கரூரில் வீட்டு 
அலங்கநாரப் த்நாருட்கள் ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
இககநாலகட்டத்தில் உருவநாகியது. மநாநில அரசின் 
மூலம் ்ல்்வறு ்குதிகளில் ததநாழில்துறை 
்தநாட்டங்கள் அறமககப்்ட்டு அதன் மூலம் சிறு 
மறறும் ்டுத்தர நிறுவனேங்கள் ஊககப்்டுத்த்ட்டது. 
மநாநிலத்தில் பின்தங்கிய வட்டநாரங்களில் 
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 5.5   தமிழ�ோட்டின் முககிய ததோழில்துற்ற 
ததோகுப்புகள் ்மறறும் அவறறின் 
சி்றப்புகள்

தோனியஙகி ததோகுப்புகள்
தென்றனே த்ரிய 

அைவிலநானே வநாகனேத் 
ததநாழில்துறை தைமநாக 
இருப்்தநால் “ஆசியநாவின் 
தடட்ரநாயட்” என்று 
அ ற ை க க ப் ் டு கி ை து . 
த ெ ன் ற னே ய நா னே து 
மிக அதிகமநானே 
தநானியங்கி ததநாழிறல ஒருங்கிறணககும் மறறும் 
உதிரி்நாகங்கள் தெயயும் தறலறம இடமநாகத் 
திகழகிைது. சில உள்்நாட்டு நிறுவனேங்கைநானே TVS, TI 
றெககிைஸ, அ்ெநாக ்லலண்ட் மறறும் ஸடநாண்டரட் 
்மநாட்டநாரஸ ஆகியனே இதறகு முன்னேர இருந்தனே. 
த்நாருைநாதநார சீரத்திருத்தத்திறகு பின்னேர ஹுன்டநாய, 
ஃ்்நாரடு, றடம்லரத்ன்ஸ மறறும் தரனேநால்ட் – 
நிெநான் ்்நான்ை ்ல ்ன்னேநாட்டு நிறுவனேங்கள் 
(Multi National Companies) (MNC) இப்்குதியில் 
ததநாழிறெநாறலகறைத் திைந்துள்ைனே. எனே்வ 
தவளி்நாடுகளிலிருந்து ் ல உதிரி ் நாகங்கள் உற்த்தி 
தெயயும் உற்த்தியநாைரின் கவனேங்கள் இங்்க 
ஈரககப்்ட்டுள்ைது. ்ல உள்்நாட்டு நிறுவனேங்களும் 
்ெரந்து அறனேத்து நிறுவனேங்களுககநானே உதிரி 
்நாகங்களின் உற்த்தித் ்தறவறயப் பூரத்தி 
தெயகின்ைனே.

ஒசூர மறதைநாரு தநானியங்கி ததநாகுப்்நாகும். 
இங்கு TVS மறறும் அ்ெநாக்லலண்ட் ்்நான்ை 
நிறுவனேங்கள் தங்கள் ததநாழிறெநாறலகறை 
இயககி வருகின்ைனே. ்கநாயம்புத்தூர ்குதி ஒரு 
தநானியங்கிகளின் ததநாகுப்்நாக வைரந்து வருகிைது. 

வோகனெ ்மறறும் ந�ருந்து கட்டு்மோனெத் ததோழில் 
ததோகுப்புகள்

த மி ை க த் தி ன் 
்மறகு ் குதியில் உள்ை 
்நாமககல் மறறும் 
தி ரு ச் த ெ ங் ் க நா டு 
்குதிகள் சுறம தூககும் 
வநாகனே முழு்நாக 
க ட் ட ற ம ப் பி ற க நா னே 
ததநாழிறெநாறலகளுககுப் 
த்யர த்றை 
இடங்கைநாகும். சுறம தூககும் வநாகனேக கட்டுமநானேத் 
துறையில் 150 ததநாழில்களில் 250 அலகுகளில் 
இந்த ததநாகுப்பில் 12 த்ரிய அைவிலநானே சுறம 
தூககும் வநாகனேக கட்டுமநானே துறைகள் உள்ைனே. 

தவறறியறடந்ததில் ஒரு முன் மநாதிரியநாக 
விைங்கிய தமிழ்நாடு த்ரிதும் ்நாரநாட்டத்தககது.

தமிைகத்தில் மிக நீண்ட கநாலமநாக உருவநாகிய 
முககிய ததநாழில்கைநானே ெரககறர, உரங்கள், 
சிதமண்ட், விவெநாயக கருவிகள், இரும்பு மறறும் 
எஃகு ரெநாயனேங்கள், மின்மநாறறிகள் மறறும் 
கநாகிதங்கள் ்்நான்ைறவகைநாகும்.

இந்தக கநாரணிகளின் விறைவநாக தற்்நாது 
இந்தியநாவின் அறனேத்து மநாநிலங்கறையும்விட 
தமிழ்நாடு அதிக ததநாழிறெநாறலகறைக 
தகநாண்டுள்ைது. ்மலும் உற்த்தித் துறையில் 
்வறலப்்ணி இடங்களிலும் அதிகப் ்ங்கிறனே 
த்றறுள்ைது. முககியமநாக மகநாரநாஷ்டிரநா மறறும் 
குஜரநாத் ்்நான்ை முன்்னேறிய மநாநிலங்களுடன் 
ஒப்பிடும்்்நாது இது அதிக உறைப்பு மிகுந்ததநாகும்.  
வநாகனே ததநாழில்கள், தநானியங்கி கூறுகள், இலகுரக 
மறறும் கனேரக த்நாறியியல், இயந்திரங்கள், ்ருத்தி, 
ஜவுளி, ரப்்ர, உணவுப் த்நாருட்கள், ்்நாககுவரத்து 
உ்கரணங்கள், இரெநாயனேங்கள் மறறும் 
்தநால் த்நாருட்கள் ்்நான்ைறவகள் முககியத் 
ததநாழில்கைநாகும்.  மறை மநாநிலங்கறைப் ்்நால் 
அல்லநாமல் தமிைகத்தின் அறனேத்துப் ்குதிகளிலும் 
(13 மநாவட்டங்களில் 27 ததநாழில் ததநாகுப்புகள்) 
ததநாழில்துறைகள் ்ரவியிருககின்ைனே. 
்மலும் அவறறுள் ்ல ததநாழில்கள் ஏறறுமதி 
ெநாரந்தறவயநாகும். மநாநிலத்தின் ெநாறலகள், 
ரயில் ்்நாககுவரத்து, வநான்வழிப் ்்நாககுவரத்து 
மறறும் முககிய துறைமுகங்கள் அறனேத்தும் 
்்நாககுவரத்து இறணப்பினேநால் ்ன்கு வைரச்சி 
அறடந்து கநாணப்்டுகிைது.

ததநாழில்மயமநாதல் ்ரவலினேநால் ததநாழில் 
முறனே்வநாரகளின் ெமூக ்லத்திறனே 
விரிவு்டுத்தியது. தமிழ்நாட்டில் த்ரும்்நாலும் 
வணிக ெமூகங்கள் வட இந்திய ததநாழில் 
முறனே்வநார மறறும் வணிகக குழுககறைப் ்்நால் 
அல்லநாமல் ஒரு பின்தங்கிய ெமூக பின்னேணியில் 
இருப்்தனேநால் ஒரு வியநா்நாரத்திறனேத் 
ததநாடங்குவதறகு மூலதனேத்தின் ஒப்பீட்டைவில் ஒரு 
சிறிய அைவி்ல்ய முதலீடு தெயயமுடிகிைது. ஆனேநால் 
தமிழ்நாடு ததநாழிறெநாறலகளின் அதிகப்்டியநானே 
்ரவறல த்றறுள்ைது. தமிைகத்தில் த்ரிய, சிறிய 
மறறும் வீட்டு ததநாழில்கள் ்்நான்ைறவகளின் 
கலறவயநாக ததநாழில்கள் உள்ைது. இந்த ்ரவலநானே 
ததநாழில்மயமநாதல் மறறும் ்கரமயமநாதலின் தெயல் 
முறைகைநால் மறை மநாநிலங்கறைக கநாட்டிலும் 
தமிழ்நாட்டில் சிைந்த கிரநாம மறறும் ்கரப்புை 
இறணப்புகளுககு வழிவகுத்தது.

தோனியஙகி 
ததோழிற்ோறல

வநாகனே மறறும் 
்்ருந்து கட்டுமநானேத் 

ததநாழிறெநாறல
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ததநாழில் வைரச்சியின் கநாரணமநாக ்கநாயம்புத்தூர 
“ததன்னிந்தியநாவின் மநான்தெஸடர” எனே 
அறைககப்்டுகிைது. தற்்நாது த்ெவு ஆறலகளில் 
த்ரும்்நாலநானேறவ ்கநாயம்புத்தூறரச் சுறறியுள்ை 
சிறு ்கரங்கள் கிரநாமங்களுககு ்கரந்துள்ைனே. 
அறவகள் ்கநாயம்புத்தூறரச் சுறறி 100 முதல் 150 
கி.மீ சுறறு வட்டநார ்குதிகைநாகும். எனே்வ ்மது 
்நாட்டின் மிகப் த்ரிய ்ருத்தி த்ெவு ததநாழில் 
உற்த்தியில் தமிைகம் த்ரும்்ங்கு வகிககிைது. 

்கநாயம்புத்தூறரச் சுறறி 
அருகிலுள்ை ்ல்லடம் மறறும் 
்ெநாமனூர சுறறி சிறு ்கரங்கள் 
மறறும் கிரநாமங்களில் ்ன்கு 
தெயல்்டும் விறெத்தறி த்ெவுத் 
ததநாழில் ததநாகுப்புகள் தங்கைது 
வீடுகளி்ல்ய தெநாந்தமநாக 
உற்த்தி தெயகின்ைனே. ஈ்ரநாடு மறறும் ்ெலம் 
்குதியிலும் அதிகைவிலநானே மின்தறி அலகுகள் 
இருப்்தநால் மின்விறெத்தறித் ததநாழில் மிகவும் 
்ரவலநாக உள்ைது.

50ககும் ்மற்ட்ட அலகுகறைக தகநாண்டு கரூர 
மறதைநாரு முககிய றமயமநாகத் திகழகிைது. ்ல 
ததநாழில் முறனே்வநாரகள் த்ரிய அைவிலநானே 
வநாகனேக கட்டுமநானேத் துறையில் ்ணி புரிந்து 
தற்்நாது தங்கள் தெநாந்த அலகுகறை அறமகக 
முன்வந்துள்ைனேர.

த�்வுத் ததோழில் ததோகுப்புகள்

த�்வுத் ததோழிற்ோறல
இந்தியநாவில் மிகப்த்ரிய த்ெவுத் ததநாழில் 

துறைகளுககு தமிழ்நாடு தநாயகமநாக விைங்குகிைது. 
கநாலனித்துவ கநாலத்திலிருந்து ்ருத்தி த்ெவுத் 
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த்றறிருககிைது. ்வலூர அதறனேச் சுறறியுள்ை 
ரநாணிப்்்ட்றட, ஆம்பூர, வநாணியம்்நாடி ஆகிய 
்கரங்களில் நூறறுககணககநானே ்தநால் உற்த்தி 
மறறும் ்தனிடும் வெதிறயக தகநாண்டுள்ைது. 
்தநால் த்நாருட்கள் ஏறறுமதியில் இந்தியநாவி்ல்ய 
முதன்றம மநாவட்டமநாக ்வலூர திகழகிைது. 
தென்றனேயிலும் ் ல ் தநால் ெநாரந்த உற்த்தி மறறும் 
ஏறறுமதி ததநாழிறெநாறல நிறுவனேங்கள் உள்ைனே. 
திண்டுககல் மறறும் ஈ்ரநாடு மநாவட்டங்களில் ்தநால் 
்தனிடுதல் மறறும் உற்த்தித் ததநாழிறெநாறலகளின் 
ததநாகுப்பு கநாணப்்டுகிைது. ்தநால் உற்த்தித் 
ததநாழிறெநாறலயும் ்வறலவநாயப்ற் அளிப்்தில் 
முககிய ்ங்கு வகிககிைது.

�ட்்டோசு, தீப்த�ட்டி ்மறறும் அச்சிடுதல் ததோகுப்பு
தீப்த்ட்டி உற்த்தித் ததநாழிறெநாறலயில் 

புகழத்றறு விைங்கும். சிவகநாசி ்குதியநானேது 
தறத்நாழுது ்ட்டநாசு மறறும் அச்சிடும் ததநாழிலில் 
்நாட்டின் சிைந்த ்கரமநாகத் திகழகிைது. இந்தியநா 
90% ்ட்டநாசு உற்த்தி 80% ்நாதுகநாப்்நானே 
தீப்த்ட்டி உற்த்தி மறறும் 60% அச்சுப்்ணி 
்தரவுகளுககு முககிய ்ங்கநாக இதறனே்ய 
ெநாரந்துள்ைது. அச்சிடும் ததநாழிறெநாறல 
ஒவதவநான்றும் அவறறின் ்ணிகளில் 
தனித்துவம் த்றறு ்ம்லநாங்கி விைங்குகிைது. 
கநாலனித்துவ கநாலத்தில் ததநாடங்கப்்ட்ட 
இத்ததநாழிலநானேது தறத்நாழுது அதிகைவில் 
்வறல வநாயப்ற் அளிககிைது.

�ட்்டோசு ததோழிற்ோறல
மின்னெணுவியல் ்மறறும் தகவல் ததோழில்நுட்� 
ததோகுப்புகள்

1990-களில் ஏற்ட்ட த்நாருைநாதநார 
சீரதிருத்தத்திறகுப் பின் வந்த ்்நாககியநா, 
ஃ்நாகஸகநான், ் மநாட்்டநா்ரநாலநா, ் ெநானி எரிக்ஸன், 
ெநாம்ெங் மறறும் தடல் ் ்நான்ை வன் த்நாருள் மறறும் 
மின்னேணு த்நாருள் தயநாரிப்பு நிறுவனேங்கள் 
றக்்சி கருவிகள், சுைல் ்லறககள், நுகர்வநார 
மின் ெநாதனேப் த்நாருள் தயநாரிப்பில் ஈடு்ட 
ஆரம்பித்தனே. இந்நிறுவனேங்கள் தென்றனேறயச் 
சுறறியுள்ை ்குதிகளில் நிறுவனேங்கறை நிறுவினே. 

திருப்பூரநானேது பின்னேலநாறட தயநாரிககும் 
ஏரநாைமநானே நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகளுககு 
புகழத்றை இடமநாகும். இது ்நாட்டின் ்ருத்தி 
பின்னேலநாறட ஏறறுமதியில் கிட்டத்தட்ட 80% 
்ங்கிறனேக தகநாண்டுள்ைது. 1980 களின் 
பிற்குதியிலிருந்து மூன்று இலட்ெத்துககும் 
்மற்ட்ட மககளுககு ்வறல வநாயப்ற் 
உருவநாககியுள்ைது. இது உள்்நாட்டுச் ெந்றதயில் 
ஒரு மிகப்த்ரிய உற்த்தியநாைரநாகத் திகழகிைது. 
இந்த மிகப்த்ரிய தவறறியின் கநாரணமநாக 
உலகச் ெந்றதயில் உலகின் ததறகு அறரக 
்கநாைத்தில் ஒரு ெகதி வநாயந்த ததநாகுப்்நாக 
இந்த இடம் உள்ைது. ஆரம்்த்தில் உள்ளூர 
ததநாழில்முறனே்வநாரநால் த்ரும்்நாலநானே 
நிறுவனேங்கள் ததநாடங்கப்்ட்டனே. தற்்நாது 
இந்தியநாவின் மிகப்த்ரிய முன்னேணி 
பின்னேலநாறட ஏறறுமதியநாைரகள் இங்கு தங்கள் 
ததநாழிறெநாறலகறை அறமத்துள்ைனேர.

உலகளோவிய ததறகு �ோடுகள் (Global South)
ததறகு அறரக்கநாைத்தில்  உள்ை 

்நாடுகள் உலகைநாவிய ததறகு ்நாடுகள் என்று 
அறைககப்்டுகின்ைனே.

வநாகனேக கட்டுமநானேத் ததநாழிலறமப்ற்த் 
தவிர ்மறெத்துணி, திறரச்சீறலகள், ்டுகறக 
விரிப்புகள் மறறும் துண்டுகள் ்்நான்ை வீட்டு 
அலங்கநார த்நாருட்கறை ஏறறுமதி தெயயும் 
முககிய றமயமநாக கரூர உள்ைது. ் மலும் ் வநானி 
மறறும் குமநார்நாறையம் உள்்நாட்டு மறறும் 
உலகைநாவிய ெந்றதகளுககு தறர விரிப்புகறை 
உற்த்திச் தெயயும் முககிய றமயங்கைநாகத் 
திகழகின்ைனே.

 இத்தறகய ்வீனே ததநாகுப்புகறைத் 
தவிர ்ட்டு மறறும் றகத்தறிப் புடறவகளுககு 
பிர்லமநானே மதுறர மறறும் கநாஞ்சிபுரம் ்்நான்ை 
்நாரம்்ரிய றகவிறனேத் ததநாகுப்புகளும் உள்ைனே. 
இந்த விறெத்தறி ததநாகுப்புகளில் ்ல அலகுகள் 
்யன்்டுத்தியதன் மூலம் புதுறமமயமநாதலின் 
அைறவ அறடந்தனே.

நதோல் ்மறறும் நதோல் 
த�ோருட்களின் ததோகுப்பு

இ ந் தி ய நா வி ன் 
60% ்தநால் ்தனிடும் 
உற்த்தித்திைறனேயும் 
38% ்தநால் 
கநாலணிகள் மறறும் 
்தநால் உதிரி ்நாகங்கள் அதறனேச் ெநாரந்த 
த்நாருட்களின் உற்த்திறயயும் தமிழ்நாடு 

நதோல் ததோழிற்ோறல
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204தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

 5.6   தமிழ�ோட்டில் ததோழிற்ோறல 
விரிவோககத்திறகு உதவும் 
தகோள்றகக கோரணிகள்

தகநாள்றகக கநாரணிகறை மூன்று 
்குதிகைநாகப் பிரிககலநாம்.
கல்வி

திைறம வநாயந்த மனித வைங்கள்  
ததநாழிறெநாறலககுத் ்தறவப்்டுகிைது. 
்மது மநாநிலமநானேது ததநாடககக கல்விககநாக 
அதிகமநானே கவனேம் தெலுத்துவது மட்டுமல்லநாமல், 
்டித்தவரகளின், எண்ணிகறகறய அதிகரிப்்து 
மட்டுமல்லநாமல் அடிப்்றட எண் கணித திைன்கறை 
வைரப்்திலும் கவனேம் தெலுத்துகிைது. இது ்நாட்டில் 
மிக அதிகப்்டியநானே ததநாழில்நுட்் வல்லு்ரகறைத் 
தருவதிலும் த்யர த்றை இடமநாகும். இந்தியநாவில் 
அதிக அைவில் த்நாறியியல் கல்லூரிகள், 
்ல்ததநாழில்நுட்் கல்லூரிகள் மறறும் ததநாழில் 
்யிறசி றமயம் ்்நான்ைறவகளின் புகலிடமநாக 
தமிைகம் உள்ைது.
உள்கட்்டற்மப்பு

மநாநிலங்களில் உள்ை சிறிய ்கரங்கள் மறறும் 
கிரநாமங்களில் ததநாழில்மயமநாதல் ்ரவுதலுககு 
மின்ெநார விநி்யநாகம் சிைப்்நானே ்ங்கிறனே 
வகிககிைது. மின்ெநார விநி்யநாகம் மட்டுமல்லநாது, 
தமிழ்நாடநானேது மிகச் சிைந்த ்்நாககுவரத்து 
உள்கட்டறமப்புககுப் த்யர ்்நானேது ஆகும். 
குறிப்்நாக  கிரநாமப்புை சிறு ெநாறல வெதிகைநால் 
அருகிலுள்ை சிறு ்கரங்களுடனும், த்ரு 
்கரங்களுடனும் சிைப்்நானே முறையில் 
இறணககப்்ட்டுள்ைது. த்நாது மறறும் தனியநார 
்்நாககுவரத்துத் துறைகள் ஒருங்கிறணந்து 
கிரநாமப்புை மறறும் ்கரபுைங்களின் இறணப்ற் 
எளிதநாககியுள்ைது, சிறு உற்த்தியநாைரகறை 
சிைந்த ெந்றதக்ைநாடு இறணத்து அவரகளுககு 
்ற்லறனேக தகநாடுககிைது.
ததோழில்துற்ற ஊககுவிப்பு

கல்வி, ்்நாககுவரத்து மறறும் ஆறைல் 
வநாயந்த உள்கட்டறமப்புகளுககு முதலீடு தெயவது 
மட்டுமல்லநாமல், சிைந்த ததநாழிற பிரிவுககநானே 
ததநாழிறெநாறல விரிவநாககங்கறை சிைந்த ் குதிகளில் 
ஏற்டுத்த முயறசிகள் ்மறதகநாள்ைப்்ட்டனே. 
த்நாருைநாதநார சீரதிருத்தத்திறகு பின் குறிப்பிட்ட 
கநாரணிகைநானே தநானியங்கி, தநானியங்கிக கருவிகள், 
உயிரி ததநாழில்நுட்்ம் மறறும் தெயதி மறறும் 
தெயதித் ததநாடரபுககநானே பிரிவுகள் சிைந்த முறையில் 
்றடமுறை்டுத்தப்்ட்டுள்ைது. எனே்வ த்ரிய, 
சிறிய மறறும் ்டுத்தர பிரிவில் ்மம்்டுத்த உதவும் 
ஆதரவநானே உள்கட்டறமப்புகறை ்நாடு முழுவதும் 
்ல இடங்களில் ததநாழில்துறை ்மம்்நாட்டு  
முகறமகறை அரசு நிறுவியுள்ைது.

்்நாககியநா நிறுவனேம் மூடப்்ட்ட ்்நாதிலும் 
தென்றனே ததநாடரந்து ்நாட்டின் மின்னேணு ெநாதனே 
உற்த்தியின் றமயமநாக்வ உள்ைது. 

ற்ட்டல் �ோர்க - த்ன்றனெ
அ்த ்்நால் தமன்த்நாருள் உற்த்தித்துறை 

விரிவநாககம் தென்றனேயிலும் குறிப்பிட்ட அைவு 
்கநாயம்புத்தூரிலும் தமன்த்நாருள் உற்த்தி 
்ெறவயில் சிைந்த றமயங்கைநாக விைங்குகிைது.

குறிப்பிட்்ட சில தகவல்ததோழில்நுட்� 
த�ோருளோதோர ்மண்டலஙகள் 

வைரச்சிறய ்மலும் அதிகப்்டுத்தும் 
த்நாருட்டு தென்றனே வட்டநார ்குதிகறைத் 
தவிர, இரண்டடுககு (Tier-II) ்கரங்கைநானே 
்கநாயம்புத்தூர, மதுறர, திருச்சிரநாப்்ள்ளி, 
திருத்ல்்வலி, ஓசூர மறறும் ்ெலம் தகவல் 
ததநாழிறநுட்் முதலீட்டிறகநானே இடங்கைநாகத் 
்தரந்ததடுககப்்ட்டுள்ைனே. இதறனே 
எளிதநாககுவதறகநாக ELCOT நிறுவனேம் 
பின்வரும், எட்டு இடங்களில் ELCOSEZs  
(IT குறிப்பிட்ட த்நாருைநாதநார சிைப்பு மண்டலங்கள்) 
நிறுவியுள்ைது.

• தென்றனே - ்ெநாழிங்க்ல்லூர
• ்கநாயம்புத்தூர - விைநாங்குறிச்சி
• மதுறர - இலந்றத குைம்
• மதுறர - வட்நாலஞ்சி, கிண்ணிமங்கலம்   
• திருச்சிரநாப்்ள்ளி - ்நாவல்்ட்டு 

மநாநிலத்தின் அலகுகறை அறமகக 
விரும்பும் நிறுவனேங்கள் ELCOSEZs மூலம் 
வெதிகள் வைங்கப்்டுகிைது.  புதிய இடங்களில் 
ELCOSEZs அறமப்்தறகநானே ெநாத்தியககூறுகள் 
்தறவ மறறும் ்ம்்கத் தன்றமயின் 
அடிப்்றடயில் வைங்கப்்டுகிைது. (வறர்ட 
தகவல் ததநாழில்நுட்்க தகநாள்றக - 2018-19)

• திருத்ல்்வலி - கங்றகதகநாண்டநான் 
• ்ெலம் - ஜநாகீர அம்மநா்நாறையம் 
• ஓசூர – விஸவ்நாதபுரம்

10th_Economics_TM_Unit_5.indd   204 26-08-2019   17:33:16
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



205 தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

தமிழ்நாடு மநாநில சிறுததநாழில் வைரச்சிக 
கைகம் (TANSIDCO) என்்து 1970ல் தமிைக அரெநால் 
்ம் மநாநிலத்தில் சிறுததநாழில் முன்்னேறைத்திறகநாக 
நிறுவப்்ட்ட ஒரு அரசு நிறுவனேமநாகும். சிறு 
ததநாழிறபிரிவின் புதிய நிறுவனேங்களுககு மநானியம் 
மறறும் ததநாழிற நுட்் உதவிகறையும் இந்த 
நிறுவனேம் வைங்குகிைது.

தமிழ�ோடு ததோழில்துற்ற ந்மம்�ோட்டு கழகம் 
(TIDCO - Tamil Nadu Industrial Development 
Corporation) 1965

்ம் மநாநிலத்தில் ததநாழில் ்தநாட்டங்கறை 
நிறுவுவதறகும் ததநாழிறெநாறலகறை 
்மம்்டுத்துவதறகும் உதவும் மறறுதமநாரு அரசு 
நிறுவனேமநாகும்.

தமிழ�ோடு ததோழில் முதலீட்டுக கழகம் - 
வறரயறுககப்்ட்டது (TIIC – Tamil Nadu Industrial 
Investment Corporation Ltd) 1949

புதிய ததநாழில் பிரிவுகறை நிறுவுவதறகும் 
தற்்நாதுள்ை  ததநாழில் பிரிவுகறை த்ருககுவதறகும் 
தமிழ்நாடு ததநாழில் முதலீட்டுக கைகமநானேது குறைந்த  
அைவிலநானே நிதி உதவிறயச் தெயகிைது. அறனேத்து 

5.6.1  தமிழகத்தில் ததோழில் விரிவோககத்திறகு 
தி்றவுநகோலோக த்யல்�டும் முகற்மகள்
தமிழ�ோடு அரசு ததோழில் முன்நனெற்றக கழகம் 

(SIPCOT – State Industries Promotion Corporation of 
Tamil Nadu), 1971.

தமிழ்நாடு அரசு ததநாழில் முன்்னேறைக கைகம் 
(Sipcot) என்்து 1971ல் ததநாழில் முன்்னேறைத்திறகநாக 
நிறுவப்்ட்டு. ததநாழிற ்தநாட்டங்கறை அறமத்தது.

தமிழ�ோடு அரசு ததோழில் முன்நனெற்றக கழகம்
தமிழ�ோடு ்மோநில சிறுததோழில் வளர்ச்சிக 

கழகம் (TANSIDCO – Tamil Nadu Small Industries 
Development Corporation) 1970

சி்றப்புப் த�ோருளோதோர ்மண்டலஙகள் (Special Economic Zones-SEZs)
்நாட்டில் ஏறறுமதிககு இறடயூறு இல்லநாத சூைறல கருத்தில் தகநாண்டு சிைப்புப் த்நாருைநாதநார 

மண்டலங்கறை அறமப்்தறகநானே ஒரு தகநாள்றக ஏப்ரல்  2000ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்டது.  
SEZ அலகுகளில் சுய ெநான்றிதழ அடிப்்றடயில் அலகுகள் அறமககப்்டலநாம்.  த்நாதுத் துறை, தனியநார 
துறை அல்லது கூட்டுத் துறை அல்லது மநாநிலங்களில் SEZ அறமப்்தறகநானே தகநாள்றக வைங்கப்்டுகிைது. 
தற்்நாதுள்ை சில ஏறறுமதி தெயலநாகக மண்டலங்கள் சிைப்புப் த்நாருைநாதநார மண்டலங்கைநாக மநாறைப்்டும்.  

அதன்�டி, பின்வரும் இ்டஙகளில் அற்மந்துள்ள ஏறறு்மதி த்யலோகக ்மண்டலஙகறள அரசு 
அற்மத்துள்ளது. 
்நாங்கு்்ரி SEZ – ்ல் ்்நாககு உற்த்தி SEZ திருத்ல்்வலி
எண்ணூர SEZ – அனேல் மின் திட்டம், வயலூர 
்கநாயம்புத்தூர SEZ – தகவல் ததநாழிறநுட்் பூங்கநாககள் 
ஓசூர SEZ –  தநானியங்கி த்நாறியியல், மின்னேணுவியல், விண்தவளி மறறும் 

்நாதுகநாப்பு
த்ரம்்லூர SEZ – ்ல்்்நாககு உற்த்தி SEZ
தநானியங்கி ்கரம் – தநானியங்கிகள்/ தநானியங்கி உதிரி ்நாகங்கள், திருவள்ளூர
(Auto city) SEZ
இந்தியநா-சிங்கப்பூர SEZ –  IT/ITEs, மின்னேணு வன்த்நாருள், தைவநாடங்கள் மறறும் கிடங்குகள் - 

திருவள்ளூர மநாவட்டங்கள் 
உயிரி-மருந்துகள் SEZ –  மருத்துவ ஆரநாயச்சி அறமப்பு, வி்ஷககட்டுப்்நாட்டு  றமயம், றமய மீள் 

உருவநாகக மருத்துவம், மருத்துவ ஆரநாயச்சி 

த்மட்ரோஸ் ஏறறு்மதி த்யலோகக ற்மயம் (Madras Export Processing Zone)
தமட்ரநாஸ ஏறறுமதி தெயலநாகக றமயம் தென்றனேயில் ஒரு சிைப்புப் த்நாருைநாதநார றமயமநாகும்.  மத்திய 

அரசு அறமத்த ் நாட்டின் ஏழு ஏறறுமதி தெயலநாகக மண்டலங்களில் இதுவும் ஒன்ைநாகும். இது அந்நிய ் ்ரடி 
முதலீட்டிறனே ஊககுவிப்்தறகும் அந்நிய தெலநாவணிறய ஈட்டுவதறகும், வட்டநாரப் ்குதிகளில் அதிக 
்வறல வநாயப்புககறை உருவநாககுவதறகும் 1984ஆம் ஆண்டு நிறுவப்்ட்டது.   MEPZ தறலறமயகம் 
தென்றனேறய அடுத்த தநாம்்ரம் GST ெநாறலயில் அறமந்துள்ைது.
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வறகயநானே ததநாழில் நிறுவனேங்களுககும் உதவும் 
என்ைநாலும் குறிப்்நாக 90% மிகச்சிறு, சிறிய மறறும் 
்டுத்தர நிறுவனேங்களுககு இது உதவுகிைது.

தமிழ�ோடு சிறுததோழில் கழகம் – 
வறரயறுககப்�ட்்டது (TANSI – Tamil Nadu Small 
Industries Corporation Ltd) 1965

ததநாழில் மறறும் வணிக நிறுவனேங்கைநால் 
அறமப்புத் துறையில் நிறுவப்்ட்டு, 
தெயல்்டுத்தப்்ட்டு, வரும் சிறுததநாழில் 
அறமப்புகறை 1965இல் தமிழ்நாடு சிறுததநாழில் 
கைகமநானேது (TANSI) தன் த்நாறுப்பில் 
எடுத்துகதகநாண்டது. சிறு நிறுவனேங்களுககநாக 
நிறுவப்்ட்ட முதல் ததநாழில்துறை நிறுவனேமநாகும்.

5.6.2  தமிழ�ோட்டில் வளர்ந்து வரும் �ணிகள் 
துற்ற

ததநாழில்நுட்் மநாறைங்கைநால், 
ததநாழிறெநாறலகளில் ்ணியநாைரகறை 
்ணிககு நியமிப்்து என்்து முடியநாதது 
ஆகிைது. தநானியங்கிகளின் ்யன்்நாட்டநால், 
உற்த்தியில் ததநாழிலநாைரகளின் ்தறவயநானேது 
குறைந்துவிட்டது. கடந்த மூன்று ெகநாப்தங்கைநாக 
மிக அதிகமநானே ்ணியநாைரகள், ்ணிகள் 
துறையினேநால் ்ணி அமரத்தப்்ட்டுள்ைனேர. சில 
முககியமநானே மறறும் ெகதி வநாயந்த ததநாழில் 
பிரிவுகைநானே தமன்த்நாருள் ்ணிகள், சுகநாதநாரம்  
மறறும் கல்வி துறைககநானே ெகதி வநாயந்த 
இடமநாக தமிைகம் திகழகிைது. சுகநாதநாரம் மறறும் 
கல்வித் துறையநானேது தென்றனே மறறும் 
்கநாயம்புத்தூரிலும் ்ரவலநாக தெயல்்டுகிைது. 
தமன்த்நாருள் ்ெறவகள் மிக அதிகமநாக 
தென்றனேயி்ல்ய குவிந்துள்ைது. கடந்த 10 
ஆண்டுகைநாக, சில தமன்த்நாருள் நிறுவனேங்கள்  
்கநாயம்புத்தூருககு மநாறியுள்ைனே.

5.6.3  ததோழில்்மய்மோதலின் பிரச்்றனெகள்
தமிைகம், ்மது ்நாட்டின் சிைந்த ததநாழில்மயமநானே 

மநாநிலமநாக இருந்த ்்நாதிலும் சில குறைகறை 
ெந்திகக ்வண்டியுள்ைது. ்வதிப்த்நாருட்கள், ஜவுளித் 
துறை மறறும் ் தநால் ததநாகுப்புகள் மூலம் வரும் திரவக 
கழிவுகள் ் மது சுகநாதநாரத்றத தகடுககிைது. இந்த திரவக 
கழிவுகள் ்ெரும் நீர நிறலகறை மட்டுமல்லநாமல் 
அறததயநாட்டியுள்ை விவெநாய நிறுவனேங்கறையும் 
மநாசு்டுத்துகிைது. இந்த குறைகள் உடனேடியநாக 
கவனிககப்்ட ்வண்டியதநாகும். உலகைநாவிய 
அைவில் ்்நாட்டிப் ்்நாடுவதறகநாக முதன்றமயநானே 
ததநாழில் நுட்்ங்கறை ் யன்்டுத்துவதநால் நிறலயநானே 
்வறல வநாயப்புககநானே குறை ஏற்டுகிைது. 
்ணியநாைரகளின் தரமநானேது, இன்றைய 
கநாலகட்டத்தில் தறகநாலிகமநாக ்ணியமரத்துவதநால் 

குறை ஏற்டுகிைது. இந்த குறையும் உடனேடியநாக 
தகநாள்றக வகுப்்நாைரகள் கவனிகக ்வண்டிய ஒரு 
குறை ஆகும்.

ஸ்்டோர்ட் அப் இந்தியோ திட்்டம் (ததோ்டஙகப்�ட்்டது: 
ஜனெவரி 16, 2016)

ஸடநாரட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 
இந்திய அரசின் ஒரு முன் முயறசித் திட்டமநாகும்.  
இதன் முதன்றமயநானே ்்நாககம் ததநாழில் 
ததநாடங்குவதறகநானே ததநாடகக முயறசிகறை 
ஏற்டுத்துதல், ்வறலவநாயப்பு உருவநாககுதல் 
மறறும் வைங்கறை உருவநாககுதல்.
ஸ்்டோணட் அப் இந்தியோ திட்்டம் (ததோ்டஙகப்�ட்்டது: 
ஏப்ரல் 5, 2016)

ஸடநாண்ட் அப் இந்தியநா திட்டம் என்்து 
்ச்றெப் புல்தவளி(Greenfield Enterprise) 
நிறுவனேம் அறமப்்தறகநாக குறைந்த்ட்ெம் 
10 லட்ெத்துககும், 1 ்கநாடிககும் இறடயில், ஒரு 
்ட்டியல் ெநாதியினேர (SC) அல்லது ்ட்டியல் 
்ைங்குடியினேர (ST) மறறும் ஒரு வங்கிக  
கிறைககு ஒரு த்ண் கடன் த்று்வர  
எனே கடன் வைங்கி  வங்கிககடன்கறை 
எளிதநாககுவ்த இத்திட்டமநாகும்.

 5.7  ததோழில் முறனெநவோர்
ஒரு "ததநாழில் முறனே்வநார" என்்வர 

புதிய சிந்தறனேகளுககும், வணிக 
தெயல்முறைகளுககும் புத்தநாககம் புறனே்வர 
ஆவநார. இவரகளிடம் சிைந்த நிரவநாகத் திைன்கள், 
வலிறமயநானே குழுறவ அறமககும் திைறமகளும் 
மறறும் ்தறவயநானே தறலறமககநானே 
்ண்புகளும் இருககும்.
ததோழில் முறனெவு

ததநாழில் முறனே்வநார தங்கள் ததநாழிறல 
த்ருககுவதறகநானே தெயல்முறைக்ை 
ததநாழில் முறனேவு எனேப்்டும். இறவ 
ஒன்றை உருவநாககுவதறகும் ்மலும் 
த்ரிது்டுத்துவதறகுமநானே திைன் ஆகும்.
5.7.1  ததோழில் முறனெநவோரின் �ஙகு

்நாட்டின் த்நாருைநாதநார வைரச்சி மறறும் 
முன்்னேறைத்தில் ததநாழில் முறனே்வநாரின் ்ங்கு 
மிக முககிய ்ங்கு வகிககிைது.
1.  ததநாழில் முறனே்வநார கிரநாமப்புை மறறும் 

பின்தங்கிய ததநாழிறெநாறலகறை 
முன்்னேறறுவதுடன், ்நாட்டில் 
்ல்்வறு ்குதிகளில் நிலவும் வட்டநார 
ஏறைதநாழவுகறை நீககுகிைநாரகள்.
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2.  இவரகள் ்நாட்டின் தமநாத்த உள்்நாட்டு உற்த்தி 
(GDP) மறறும் தலநா வருமநானேம் உயரவதறகு 
உதவி புரிகிைநாரகள்.

3.  வருமநானேம் மறறும் தெல்வத்தின் தெறிறவக 
குறைப்்தன் மூலம் அறவ ெமூகத்தின் 
வைரச்சிககு ்ங்களிககின்ைனே.

4.  குடிமககளின் அறெயநா ்ெமிப்புகள் மறறும் 
்நாட்டின் ஏறறுமதி வியநா்நாரம் மூலமநாக 
மூலதனேத்றதச் தெயல்்ட றவககிைநாரகள்.

5.  ததநாழில்முறனே்வநார றகவிறனேஞரகள், 
ததநாழில்நுட்்த் தகுதி வநாயந்த ்்ரகள் மறறும் 
ததநாழில் வல்லு்ரகளுககு த்ரிய அைவிலநானே 
்வறலவநாயப்ற் வைங்குகிைநாரகள். 
ததநாழில்நுட்்த்றத மநாறறும் சூைலில் ்ணியநாறறி 
்மலும் புத்தநாககத்தின் மூலம் இலநா்த்திறனே 
அதிகரிகக முயறசிககின்ைனேர.

6.  ததநாழில்முறனே்வநார, குறைந்த விறலயில் 
சிைந்த தரமநானே த்நாருட்கறைப் த்ை மககளுககு 
உதவுகின்ைனேர, இதன் விறைவநாக அவரகளின் 
வநாழகறகத் தரம் ்மம்்டுகிைது.

�ோ்டச்சுருககம்
� ததநாழில்மயமநாதல் என்்து நுகர்வநார மறறும் உற்த்தியநாைர ஆகிய இருவருககும் ்தறவப்்டும் 

்ண்டங்கறை உற்த்தி தெயய த்ரியைவிலநானே ்வீனே உற்த்தி ததநாழில் நுட்்ங்கறை 
்யன்்டுத்துவதறகநானே அணுகு முறைறயக குறிககிைது.

� ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள் என்்து த்நாதுவநானே ெந்றதகள் ததநாழில்நுட்்ங்கள் மறறும் 
திைன்களுககநானே ்தறவகறை ்கிரந்துதகநாள்ை வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை 
நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகைநாகும்.

� ததநாழில் ததநாகுப்பு ்தநான்றுவதறகு ்ல்்வறு கநாரணிகள் உள்ைனே. ஒரு சில ததநாழில் ததநாகுப்புகள் 
்தநான்றிய இடங்களில் றகவிறனேஞரகள் குடி்யறி த்டுங்கநாலமநாக அங்கு தங்கி இருந்ததநாகவும் 
வரலநாறு கூறுகிைது.

� ்கநாயம்புத்தூர ்குதியில் ஜவுளி இயந்திரங்கள் மறறும் மின்ெநார ்மநாட்டநாரகள் மறறும் நிலத்தடி 
நீறர உறிஞ்சுவதறகநானே குைநாயகள் மறறும் ்வைநாண் இயந்திரங்கள் ்ன்முகத் தன்றமயின் 
வைரச்சிறயக கண்டது.

� தென்றனே த்ரிய அைவிலநானே வநாகனேத் ததநாழில்துறைத் தைமநாக இருப்்தநால் “ஆசியநாவின் 
தடட்ரநாயட்” என்று அறைககப்்டுகிைது. 

     கறலச் த்ோறகள் 

திரட்சிகள் agglomerations a mass or collection of things

ததோழில் உற�த்தி 
ததோகுப்புகள்

Industrial 
Clusters Relating to or characterised by industry.

நதோற்றம் Emergence the process of coming into existence

உதிரி�ோகஙகள் Component a part or element of a larger whole, especially 
a part of a machine or vehicle

�ரவல் diffusion the spreading of something more widely

றகவிறனெ ்ோர்ந்த Artisanal relating to or characteristic of an artisan

திரவக கழிவுகள் Effluents liquid waste or sewage discharged into a river 
or the sea

எல்றல frontier the extreme limit of understanding or 
achievement in a particular area.
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I.  ் ரியோனெ விற்டறய 
நதர்ந்ததடுத்து எழுதுக.

1.  ஆசியநாவின் தடட்ரநாயட் எனே அறைககப்்டுவது 
.

அ) தூத்துககுடி ஆ) ்கநாயம்புத்தூர
இ) தென்றனே ஈ) மதுறர 

2.  குைநாயகள் மறறும் நீரிறைககும் இயந்திரம் 
த்ருமைவில் உற்த்தி தெயயப்்டுவது _____.
அ) ்ெலம் ஆ) ்கநாயம்புத்தூர
இ) தென்றனே ஈ) தருமபுரி 

3. தூத்துககுடி  எனே அறைககப்்டுகிைது.
அ) இந்தியநாவின் நுறைவநாயில்
ஆ) தமிழ்நாட்டின் நுறைவநாயில்
இ) குைநாய ்கரம்
ஈ)  ்மறகண்ட எதுவுமில்றல 

4.   என்்து ஒரு ்நாட்டின் 
வைரச்சியில் முககிய அம்ெமநாகும்.
அ)  ்வைநாண்றம ஆ) ததநாழில்
இ)  இரயில்்வ ஈ) ் மறகண்ட எதுவுமில்றல 

5.  திருப்பூர  ததநாழிலுககுப் 
த்யரத்றைது.
அ)  ்தநால் ்தனிடுதல்
ஆ)  பூட்டு தயநாரித்தல்
இ)  பின்னேலநாறட தயநாரித்தல்
ஈ)  ்வைநாண்  ்தப்்டுத்துதல்

6.  ஆம்பூர மறறும் வநாணியம்்நாடியுடன்  ல் 
்தநால் த்நாருள் ஏறறுமதிககநானே றமயம் உள்ைது. 
அ) தென்றனே ஆ) சிவகநாசி
இ) ்கநாயம்புத்தூர ஈ) மதுறர 

7.  Information Technology (IT) என்ை தெநால்லுககு  
 எனேப் த்நாருள் 

அ) இந்திய ததநாழில்நுட்்ம்
ஆ) தகவல் ததநாழில்நுட்்ம்
இ) ததநாழில்நுட்் நிறுவனேம்
ஈ) முறனேவு ததநாழில்நுட்்ம்

8.   இல் ஒரு தவறறிகரமநானே 
ததநாழில்துறை ததநாகுப்பு  முறறிலும் தமிழ்நாட்டநால் 
உருவநாககப்்ட்டது.
அ) ஓசூர ஆ) திண்டுககல்
இ) ்கநாவில்்ட்டி ஈ) திருத்ல்்வலி 

9.  SIPCOT உருவநாககப்்ட்ட ஆண்டு .
அ)   1972 ஆ)  1976 இ) 1971 ஈ)  1978

10.  கீழககண்டவறறுள்  தமிழ்நாடு ததநாழில்துறை 
வைரச்சி  முகறம எறவ?. 
அ) SIPCOT ஆ) TANSIDCO
இ) TIDCO ஈ) All of these

�யிறசி

II. நகோடிட்்ட இ்டஙகறள நிரப்புக.
1.   மனிதனின் ்வீனேப் த்நாருைநாதநார 

்டவடிகறககளில் மிகவும் முககியமநானேதநாகும்.
2.   என்்து த்நாதுவநானே ெந்றத மறறும் 

ததநாழில்நுட்்ங்கறைப் ்கிரந்து தகநாள்ளும் 
வறரயறுககப்்ட்ட புவியியல் ்குதியில் உள்ை 
நிறுவனேங்களின் ததநாகுப்புகைநாகும்.

3.  நூறறுககணககநானே ்தநால் மறறும் ்தநால் 
்தனிடும்  வெதிகள் தமிழ்நாட்டில்   
மநாவட்டத்றதச் சுறறி அறமந்துள்ைனே.

4.   'லிட்டில் ஜப்்நான்' என்று 
்றறுடன்  அறைககப்்டுகிைது.

5.  சிைப்புப் த்நாருைநாதநார மண்டலக தகநாள்றககள் 
 ம் ஆண்டு அறிமுகப்்டுத்தப்்ட்டது.

6.   என்்வர  புத்தநாகக 
சிந்தறனேகள் மறறும் வணிக தெயல்முறைகளின் 
புத்தநாககம்புறனே்வர ஆவநார.

III. ்ரியோனெ கூறற்ற நதர்வு த்யக.
1. I)  த்நாதுமககளின் தெயலறை ்ெமிப்ற் 

அணிதிரட்டுவதன் மூலம் மூலதனே 
உருவநாககத்றத ஊககுவிககிைது.

ii)  அவரகள் றகவிறனேஞர, ததநாழில்நுட்் 
தகுதி வநாயந்த ்்ரகள் மறறும் ததநாழில் 
வல்லு்ரகளுககு த்ரிய அைவிலநானே 
்வறலவநாயப்ற் வைங்கவில்றல.

iii)  தமநாத்த உள்்நாட்டு உற்த்திறயயும் தலநா  
வருமநானேத்றதயும் அதிகரிகக ததநாழில் 
முறனே்வநார ்நாட்டிறகு உதவுகிைநாரகள்.

iv)  ததநாழில் முறனே்வநார ்நாட்டின் ஏறறுமதி 
வரத்தகத்றத ஊககுவிப்்தில்றல.
அ) I மறறும்  iv ெரி ஆ) I  மட்டும் ெரி   
இ) iii மறறும் iv ெரி  ஈ) I  மறறும் iii ெரி

IV. தவ்றோனெ ஒன்றிறனெ நதர்வு த்யக.
1.  பின்வருவனேவறறில் ்தநால் ததநாழிறெநாறலகள் 

இல்லநாதது எது?.
அ) ரநாணிப்்்ட்றட ஆ) தரமபுரி
இ) ஆம்பூர ஈ) வநாணியம்்நாடி

2.  பின்வருவனேவறறில் எது ததநாழில்துறை 
வைரச்சி நிறுவனேம் அல்ல?.
அ) TIDCO ஆ) SIDCO
இ) MEPG ஈ) SIPCOT

V. பின்வருவனெவறற்றப் த�ோருத்துக.
1. ததநாழில்முறனே்வநார -  ஏறறுமதி 

தெயலநாகக 
மண்டலம்

2. MEPZ - ்கநாயம்புத்தூர
3. இந்திய ஒழுங்குமுறை – அறமப்்நாைர 
 ததநாழிறெநாறல
4. TNPL - அரவங்கநாடு
5. ததன்னிந்தியநாவின் - கரூர 
 மநான்தெஸடர
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209 தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகள்

VI.  கீழககண்ட வினெோககளுககு குறுகிய விற்டயளி
1.  வைரும் த்நாருைநாதநாரம் ஏன் விவெநாயத்திலிருந்து 

்ன்முகப்்டுத்தப்்ட ்வண்டும்?
2.  விவெநாயத்துறையில் ஊதியங்கள் ஏன் 

குறைவநாக உள்ைனே?
3.  ததநாழில்துறை ததநாகுப்பு என்ைநால் என்னே?
4.  ததநாழில் ததநாகுப்புகள்  உருவநாவதறகநானே 

வழிகள் யநாறவ?
5.  ் நாட்டின் மிகவும் ததநாழில்மயமநானே 

மநாநிலங்களில் ஒன்ைநாக தமிழ்நாடு மநாை உதவிய 
தகநாள்றக வகுப்பின் 3 ்குதிகறைக குறிப்பிடுக.

6.  தமிழ்நாட்டில் உள்ை  மூன்று ததநாழில்துறை 
வைரச்சி ்மம்்நாட்டு நிறுவனேங்கறையும் 
அவறறின் ்ங்கிறனேயும் குறிப்பிடுக.

7.  தற்்நாது தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்மயமநாதலின் 
சிககல்கள் யநாறவ?.

8.  ததநாழில்முறனே்வநார என்்வர யநாவர?
9.  ததநாழில்முறனேவு என்ைநால் என்னே?
VII.  கீழககண்ட வினெோககளுககு விரிவோனெ விற்டயளி
1.  ததநாழில்மயமநாதலின் வைரச்சிககு ்ங்களிப்புகள் 

யநாறவ?
2.  தமிழ்நாட்டில் ததநாழில்மயமநாதலின் வரலநாறு 

்றறி குறிப்பு வறரக.
3.  தவறறிகரமநானே ததநாழில்துறை ததநாகுப்புகளின் 

முககிய ்ண்புகள் என்னே?
4.  தமிழ்நாட்டில் த்ெவுத் ததநாழில் ததநாகுப்பு ்றறி 

எழுதுக?
5.  ததநாழில்மயமநாதலுககு தமிழ்நாடு அரசு 

ஏறறுகதகநாண்ட தகநாள்றககளின் வறககள் 
்றறி விரிவநாக எழுதுக.

6.  ததநாழில்முறனே்வநாரின் ்ங்கிறனேப் ்றறி 
விைககுக.

VIII.  களஆயவு
1.  இறணய வழி ஆரநாயச்சியின் அடிப்்றடயில் 

தமிழ்நாட்டில் ஒரு ததநாழில் ததநாகுப்பிறனே 
்தரந்ததடுத்து அதறனேப் ்றறிய குறிப்புகறை 
எழுதுக.

IX. த்யமுற்றகள் ்மறறும் த்யல்�ோடு.
1.  உங்கள்  கூரந்து ்்நாககுதலின் அடிப்்றடயில் 

உங்கள் ்ள்ளி / வீட்டிறகு அருகிலுள்ை 
ஒரு ததநாழில் ததநாகுப்பிறனே அல்லது ஒரு 
நிறுவனேத்றதப்  ்றறி ஒரு குறிப்ற் எழுதுக.

X. வோழகறகத் தி்றன்கள்
1.  ஆசிரியரும் மநாணவரகளும் 

ததநாழில்முறனே்வநார மறறும் அவரகளின் 
தெயல்்நாடுகள் ்றறி விவநாதித்து, ‘நீங்கள் ஒரு 
ததநாழில் முறனே்வநாறரப்  ்்நால இருந்தநால்’  
என்ை தறலப்பில் ஒரு கட்டுறர எழுதுங்கள்.

ந்மறநகோள் நூல்கள்
1. Role of Entrepreneurship in economic 

development, D.K.Sinha
2. The Productivity Analysis of Industrial 

Clusters in India - Department of Industries 
& Commerce (Government of Tamil Nadu)

3. State Industrial Profile - Tamil Nadu
4. Indian Industrial Clusters - Keshab Das
4. தமிழ்நாட்டு த்நாருைநாதநாரம் Dr. N. ரநாஜலட்சுமி 

இறையதள வளஙகள்

1. www.tn.gov.in 
2. www.msmedi-chennai.gov.in
3. www.data.gov.in

�டி – 1   URL அல்லது QR குறியீட்டிறனேப் ்யன்்டுத்தி இச்தெயல்்நாட்டிறகநானே 
இறணயப்்ககத்திறகு தெல்க 

�டி – 2   தமனுவின் இடது ்ககத்தில் உள்ை ’ Industrial area’ என்்றத தெநாடுககவும்
�டி – 3   ் தநான்றும் வறர்டத்தில் ஒவதவநான்ைநாக ்தரந்ததடுத்து அதறகநானே 

விைககத்றதப் ்நாரககவும்

உரலி:
https://portal.sipcot.in/pages/sipcotmap

இறையச் த்யல்�ோடு 

* ்டங்கள் அறடயநாைத்திறகு மட்டு்ம. 
* ்தறவதயனில் Flash Player அல்லது Java Script ஐ அனுமதிககவும்.

தமிழ�ோட்டில் ததோழில்துற்ற ததோகுப்புகள்
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பத்தாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல் (த்தாகுதி II)
பதாடநூல் ஆசிரியரகள் மற்றும் மமலதாயவதாளர குழுவினர

வரலதாறு புவியியல் குடிமமயியல்
பதாடக்குழுத ்மலவர
முமனவர.கதா.அ. மணிக்குமதார 
மேனாள் மேராசிரியர்
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் 
ேல்கலைக்கழ்கம், திருநெலமவேலி

பதாடக்குழு இமைத ்மலவர
முமனவர. ஆ. இரதா. மவஙகடதாசலபதி 
மேராசிரியர்
நெனலன வேளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவேனம் 
நெனலன

பதாடநூல் ஆசிரியரகள்
முமனவர. மதாமவந்ர சிங 
உ்தவிப் மேராசிரியர்
எஸ்.ஆர்.எம். ேல்கலைக்கழ்கம்
அேராவேதி, ஆநதிரப்பிரம்தெம்

முமனவர. தவஙகட ரதாமதானுஜம் 
இலைப் மேராசிரியர்
நெனலன கிறித்துவேக ்கலலூரி, நெனலன

முமனவர சீ. ஆனந் கிருஷைன் 
இலைப் மேராசிரியர்
ஏ.எம்.நெயின ்கலலூரி, நெனலன

முமனவர. ஜீவதானந்ம் 
உ்தவிப் மேராசிரியர்
ேத்திய ேலலைக்கழ்கம், சிககிம்

பதாடப்தபதாருள் மீளதாயவதாளரகள்
முமனவர ம். ச. சரவைன் 
துலை இயககுெர் 
்தமிழொடு ோடநூல ேற்றும் ்கலவியியல 
ேணி்கள் ்கழ்கம், நெனலன

சு. மகதாமதிமதாணிக்கம் 
ேடட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, ேலழய நேருங்களத்தூர் 
நெனலன

தப. பதாலமுருகன் 
முது்கலை ஆசிரியர் 
அ.ஆ.மே.நி. ேள்ளி, ்தம்ேம்ேடடி, மெைம்

வி. மவல்முருகன் 
ேடட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. மே. நி ேள்ளி, நவேள்ளாளகுணடம், மெைம்

அ. ஜதாபர அலி 
முது்கலை ஆசிரியர்
அ. மே. நி ேள்ளி, கீரிப்ேடடி, மெைம்

க. மவலு 
ேடட்தாரி ஆசிரியர் 
அ. ே. மே. நி. ேள்ளி, ்தலைவோெல, மெைம்

முமனவர க. சுமரஷ 
ேடட்தாரி ஆசிரியர் 
குோர ராொ முத்ல்தயா மே. நி ேள்ளி 
அலடயாறு, நெனலன

்மிழதாக்கம்
முமனவர S. இரவிசசநதிரன்  
இலைப் மேராசிரியர் (ஓய்வு)  
ராெுஸ் ்கலலூரி, ராெோலளயம், விருதுெ்கர்

விமனதாத வின்தசன்ட் ரதாமஜஷ 
உ்தவிப் மேராசிரியர் 
ேமனானேணியம் சுந்தரனார் 
ேல்கலைக்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரி 
திருநெலமவேலி

இரதா. இரதாஜ்குமதார பதாலசுப்பிரமணியன் 
ொடாளுேன்ற நோழிநேயர்ப்ோளர் (்தமிழ) 
புதுதிலலி

பதாட வல்லுநர & மமலதாயவதாளர
வி. ்மிழரசன்  
இலைப் மேராசிரியர் & 
துல்றத் ்தலைவேர்
அரசு ்கலைக ்கலலூரி, ்கரூர்

பதாடநூல் ஆசிரியர
். ஸ்ரீஜனனி 
முது்கலை ஆசிரியர்
அ.ஆ.மே.நி. ேள்ளி 
ோப்பிநரடடிேடடி, ்தருேபுரி

பதாடப்தபதாருள் மீளதாயவதாளரகள்
முமனவர. தப. அருள் 
இலைப்மேராசிரியர் 
அரசு ்கலைக ்கலலூரி, மெைம்

முமனவர. கு. ருதரமவல் மூரததி 
ந்கௌரவே விரிவுலரயாளர்
அறிஞர் அணைா அரசு ்கலைக ்கலலூரி 
ொேக்கல

முமனவர. சு. தசநதில் குமதார 
ந்கௌரவே விரிவுலரயாளர்
அறிஞர் அணைா அரசு ்கலைக ்கலலூரி 
ொேக்கல

க.மகதா. மஜதாதி 
ேடட்தாரி ஆசிரியர்
அ.ஆ.மே.நி. ேள்ளி 
விரிஞ்சிபுரம், மவேலூர்

்மிழதாக்கம்
சி. ஐயநதுமர 
ேடட்தாரி ஆசிரியர்
அ. உ. நி. ேள்ளி 
டி.நேருோோலளயம், மெைம்

இரதா. எழில்மமதாகன் 
ேடட்தாரி ஆசிரியர்
அ.ே.உ.நி. ேள்ளி 
ஏத்்தாப்பூர், மெைம்

வ. இரவிக்குமதார 
ேடட்தாரி ஆசிரியர்
அ. மே. நி. ேள்ளி  
்தாணடவேராயபுரம், மெைம்

பதாட வல்லுநர
முமனவர எம். கலியதபருமதாள்
மேனாள் இலைப் மேராசிரியர் & 
துல்றத் ்தலைவேர் 
அரசியல அறிவியலதுல்ற, ோநிைக ்கலலூரி 
நெனலன

மமலதாயவதாளர
முமனவர A. கருைதானந்ம்  
துல்றத் ்தலைவேர் (ஓய்வு) 
விமவே்கானந்தா ்கலலூரி, நெனலன

பதாடநூல் ஆசிரியர
சு. மகதாமதிமதாணிக்கம் 
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திருவேணைாேலை ோவேடடம்.
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