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அரு ண்தர்க்ப
ரன்
டிக்கணினியில்
இச்
ட்டச்சு
சய்து
கரண்டிருக்கும்தரது உங்கள் கண்கள் புத்கத்தில் இருந்து
கரண்டிருக்கும். ணன்நரல் அணரும் திர்தரர்த்தடி குருப் 2
இண்டு ர்கரல் அல்னர தணிகளுக்கரண அறிவிக்க
ளியிடப்தட்டுவிட்டது. அறிவிக்க ருற்கு முன்ணரக
ரரய் இருந்ர்களுக்கு கபமும் ரரய் இருக்கிநது ஆணரல்
டிக்க
தரர்த்துக்கரண்டர்களுக்கர
விர்
தருக்கடுத்துக்கரண்டிருக்கும். து ப்தடி இருந்ரலும் கபத்தின்
ன் இருரின் ற்றியும் தீர்ரனிக்கும் ல்ன
கரண்டது.
சரிரக இண்டு ருடங்கள் இருக்கும் ஸ்ரதி ன்ந தண் ணது
அன்ணயுடன் கர பரண்க் கல்லூரியின் கனந்ரய்வுக்கு
சல்ற்கு ததினரக அ ரள் றுனரக சன்ண அண்ர
தல்கனக்கக
கனந்ரய்வுக்கு
ந்துவிட்டணர்
.
அண்ர
தல்கனக்ககம் ந் பின்ணர் ரன் அர்கள் இடம் ரறி ந்து
அர்களுக்க ரிந்து. ஆணரல் அர்கள் அ ரளில் கர
பரண்க் தல்கனக்கக கனந்ரய்வில் தங்கு கரண்டு
விரும்பி இபங்கன பரண் தரடப்பிரி ர்ந்டுத்ரர்.
இப்தடி சரத்திரயிற்று அர்கள் றுனரக ந் புரிந்து
கரண்ட ரழினதிதர் விரண சீட்டு தற்று கரக்கு
உடணடிரக அனுப்பி த்து அன்ந திண கனந்து கரள்ப
முடிந்து இ ரன் ன் கூறுகின்நன் ன்நரல் அதிசம் ன்தது
ப்தரது ண்டுரணரலும் டக்கனரம். நீங்கள் குருப் 2 ர்விற்கு
இப்தரதிலிருந்து முநரக ரர் சய்ரலும் நீங்கள் ற்றி தந
இலும் ன்தற்கரக கூறுகிநன். ண அறிவிக்கக்கு முன்ணர்
ரர் ஆகரர்கள் உங்கள் ரரிப்பிண உச்சரகரக துங்குங்கள்.
சும்ர தன  ணி ம் தடித்துக்கரண்டிருப்தரனர, கடிண
உப்பு ட்டு சய்தி கரண்டிருந்ரனர ற்றி ந்து
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சர்ந்துவிடரது ற்றி தறுற்கன்ந னி உத்தி என்ந
உங்களுக்கரக நீங்கள் ரரித்து கரள்ளுங்கள். கப்தலில் எரு துப
இருந்ரல் கப்தன மூழ்கி விடும் , அ தரல் உங்கள் ரரிப்பில்
சிறு பி இருந்ரலும் கரனம் வீரகி விடும். உங்களுக்கு ரியும்
உங்கள் கப்தலில் ங்க துப இருக்கிநன்று அது டப்பு
நிகழ்ர, அறிவினர அல்னது கணிர , று ரது துபர
ன்த கண்டறிந்து துபயிண சரி சய்ரல் கப்தல் உங்கப
அசுப்தணி ன்ந கயில் கரண்டு சர்க்கும். லும் ர்வுக்கு
தன னட்சம் தர் விண்ப்பிக்கின்நணர் ரனும் விண்ப்பிக்கிநன்
ன்ணரல் ற்றி தந இலுர ண நீங்கள் உங்கபக் கட்டரல்
உங்களுக்கு ட்டும் ரன் ரியும் ரம் உளிரங்கும் தரநர
அல்னது உடதடும் தரநர ன்று ண ரரிப்பில்
உங்களுக்கன்று
எரு
உத்தி
குத்துக்கரண்டு
சிநப்தரக
சல்தடுங்கள் .ரண தருத் உடம்த உடது, கூர்ரணக்
கரம்புகப உடது, ஆயினும் ஊக்கமுள்பரகிப் புலி
ரக்கிணரல் அற்கு அஞ்சும்.அ தரல் உத்திகப குத்து
சல்தடுங்கள், ரப ! னயும் !
ரழ்த்துக்களுடன்
ரச்சரமி முருகன்,
கீக்கனங்கல்,
திருல்லி.

அன்பு ண்தர்களுக்கு க்கம் தரட்டித்ர்வுக்கரக ரணரலி
F M என்று துக்கப்தட இருக்கிநது, இண ரனும் இந்
ஆண்டுக்கரண முனச்சர் கணினித்மிழ் விருது தற்ந திரு
சல் முளி அர்களும் இணந்து சல்தட இருக்கிநரம்.
இவ்ரணரலியில் நீங்கள் உங்கள் ரரிப்புகப எலி டிவில்
ததிவு சய்து அனுப்த ஆர்ரய் இருந்ரல் உங்கள் தருடன்
சர்த்து எலிதப்பு சய்ப்தடும். விருப்தமுடரர் ரடர்பு
கரள்க.
ரச்சரமி 9952521550
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மிழ்ரடு
 சனம் ங்கள்ளியில் தரலிர சரட்டு ருந்து முகர முல்ர்
தனிசரமி ரடங்கி த்துள்பரர்.
 கன்னிரகுரி கடலின் டு அந்துள்ப திருள்ளுர் சினயில்
சரணக் கன பூசுற்கரக , இரும்புக் கம்பிகபரல் சரம் அக்கும்
தணி தீவிரக டதற்று ருகிநது.
 திருள்ளுர் சின டித்ர்

– கததி

ஸ்ததி
 விழுப்புத்தில், திருங்ககளுக்கரண 2017-மிஸ் கூரகம் விர , 
ரம் 8-ஆம் தி டதறுகிநது
 தரந்ர் தரதிரசனின்

126

து

பிநந் திணத்ரட்டி

புதுச்சரியில் உள்ப அது சினக்கு முல்ர் ரரசரமி
னர்கள் இன்று

ற்றும்

ரன அணிவித்து ரிர

சலுத்திணர்.புதுச்சரியில் கடந்

1891

ஆம் ஆண்டு பிநந் கணக

சுப்புத்திணரண இர் , தரதிரரின் கரண்ட தற்றின் கரரக ண
த தரதிரசன் ரற்றிக்கரண்டரர்.
தரதிரசன்
தரதிரசனின்
புது

க.சு.

கிண்டல்கரன்,
கணகசத.

இற்தர்

கணகசுப்புத்திணம்,

தரதிரசன்,
கிறுக்கன்

ரரர்

தர்

க.சு.ஆர்.

ஆகிரகும்.
இனக்குமி

புணதர்கள்:
கண்டழுதுரன்,

ந்ரர்

அம்ரர்.

தர்

புதுச்சரியில்

29.04.1891 அன்று பிநந்ரர். பிஞ்சு ரழிப்தள்ளி, மிழ்ப்தள்ளி,
கல் கல்லூரி ஆகிற்றில் கல்வி தயின்நரர். மிழ், பிஞ்சு ஆகி
ரழிகப அறிந்திருந்ரர். மிழ்ப் புனர் ர்வில் ற்றி தற்நரர்.
1909 முல் 1946  37 ஆண்டுகள் மிரசிரிரகப் தணிரற்றிணரர்.
சசகன்,

ஆத்சக்தி,

ரய்ரடு,

துய்ப்பக்சு,

புது

முசு,

சுப்பிணி தரதி கவிர ண்டனம், முல்ன, குயில் தரன்ந
இழ்களின் ஆசிரிரகவும் தணிரற்றிணரர். இசரடு தரடுதிலும்,
ரடகங்களில் டிப்ததிலும் ஆற்நல் உடர். திப்தடங்களுக்கு
சணமும்

4

(உரடலும்),

ற்றும்

நத்ர

20

தடங்களுக்குப்
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தரடல்களும் ழுதியுள்பரர். 1946ஆம் ஆண்டு கவிஞரின் 55து து
பிநந்

ரள்

விரக்கரண்டரட்டத்தில்

25000

ரூதரய்

தரற்கிழி

ங்கப்தட்டது. தரதிரசன் 21.04.1964 சவ்ரய்க்கி இற்க
ய்திணரர். அப் புட்சிக் கவிஞர், தரந்ர் ன்று அத்து
கிழ்ந்ணர். 1965இல் புதுயில் கடற்க எட்டி, ‚தரதிரசன்
நிணவு

ண்டதம்‛

அக்கப்தட்டது.

1968இல்

உனகத்மிழ்

ரரட்டின் சரர்பில் சன்ணக் கடற்கயில் தரதிரசன் முழு உருச்
சின நிறுப் தற்நது . 1970இல் கவிஞது பிசிரந்ரர் ரடகத்
மிழ் நூலுக்குச் ‚சரகித் அகரமி‛ தரிசு ங்கப்தட்டது. 1972இல்
தரந்ரின்

முழு

உருச்

சின,

புது

அசு

அசிணர்

பூங்கரவில் நிறுவிது. 1982இல் திருச்சியில் புதிரகத் ரடங்கப்தட்ட
தல்கனக்ககத்திற்கு, தரந்ர் தரதிரசன் தல்கனக்ககம் ன்ந
தத் மிக அசு சூட்டிது. 1990ஆம் ஆண்டு அது நூற்நரண்டு
விரரட்டித்

மிக

அசு

அர்ம்

நூல்கப

அசுடரக்கிது.
பாரதியாரும் பாரதிதாசனும்
தரந்ர் ன்று க்கபரல் அன்புடன் அக்கப்தட்ட தரதிரசன்

,

தரதிர முன்முலில் புது ணு வீட்டுத் திருத்தில்
சந்தித்ரர்.

இந்ப் புதி உநவு குரு

-சீடர் முநயில் ற்தட்டது

.

தரதிரரின் கவிகபரல் ஈர்க் கப்தட்ட தரதிரசன் .நீடு துயில் நீக்கப்
தரடி ந் நினர ண தரதிர தரதிரசன் அத்ரர்
 சி ரழ்த்ப் தட்ட ஆத்தின்

(ன்சிஸ்சி)

மிக

இக்குரக ம்.திகன் தரறுப்தற்நரர்.
 முதிரர் ற்றும் ரற்றுத்திநணரளி தணிகள் ளிரக தருந்து
டடக்குச் சல்லு ம் கயில் , சன்ண கரம்தடு புநகர்
தருந்து நினத்தில் இனச தட்டரி கரர் ச அறிமுகம்
சய்ப்தட்டுள்பது.

விரண நினங்கள் ,

யில் நினங்களில்

ட்டு இது அறிமுகம் சய்ப்தட்டிருந் இந் சிநப்பு சதி
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இப்தரது முன் முநரக கரம்தடு தருந்து நினத்தி

ல்

அறிமுகம் சய்ப்தட்டிருக்கிநது
 கீடி அகழ்ரரய்ச்சிக்கரண நிதி ரடர்ந்து ங்கப்தடும் ன்று த்தி
கனரசரத் துந அச்சர் கஷ் சர்ர கூறியுள்பரர்
 ன்ண த்தில் இருந்து இநக்கப்தடும் நீர தரணம் இன்னும் மூன்று
ரங்களில் விற்தணக்குக் கிடக்கவுள்பது
இந்த் கன சட்டப் த துத் னர் தரள்பரச்சி
வி.ெரன் ரிவித்ரர்.

.

நீரதரணரம் ன்நரல் ன்ண?
ன்ண ங்களில் இருந்து இநக்கப்தடும் எருகப் தரணம்ரன்
'நீர'. க்கரக ன்ண  தரப சீவி அதில் உள்தக்கம்
சுண்ரம்பு பூசப்தட்ட ண்கனங்கப தரருத்தி கட்டி த்து 12
ணிம் கரத்திருந்ரல் கிடக்கும் தரணம் தநீர். உடலுக்கு
குளுத் க்கூடி குளுரண தரணம் இது. தரபகளில் சுக்கும்
இந் தநீ கரய்ச்சி கருப்தட்டி, கற்கண்டு தரன்ந இனிப்பு
தரருட்கப உற்தத்தி சய்னரம். இது கரனம் கரனரக இங்கு
டதற்று ரும் குனத்ரழில். அதரல், ன்ணயில் இருந்து
இநக்கப்தடும் ற்நரரு தரணம் கள். இ சரப்பிட்டரல் தர றும்.
சுண்ரம்பு பூசரப்தடர ண்கனத் தரபகளில் கட்டிவிட்டரல்
அதில் சுக்கும் தரணம் ரன் கள். ‘‘ நீர ன்தது தநீருக்கும் கள்ளுக்கும்
இடப்தட்ட தரணம்.
 கரிசல் இனக்கித்தின் முன்ணரடி ழுத்ரபர் கி . ரெரரனுக்கு
'ணரன்ணிம் சுந்ணரர் விருது' புன்கி ங்கப்தட்டது.
ணரன்ணிம் விருது
மிழ் ரழி , இனக்கிம், கன, தண்தரடு ண தன பங்களில்
தங்களிப்பு சய் தருந்ககளுக்கு திருல்லி
ணரன்ணிம் சுந்ணரர் தல் கனக் ககத்தில் நிறுப்தட்டுள்ப
சுந்ணரர் அநக்கட்டபயின் சரர்பில்

,

ரூ.1

னட்சம் திப்புள்ப

ணரன்ணிம் சுந்ணரர் விருது ங்கப்தடுகிநது
முலில் தரசிரிர் இப தருரள்
விஸ்ரன் ஆகிரருக்கு

6

,

. இந் விருது ,

தரதி ஆய்ரபர் சீனி

2014-15ஆம் ஆண்டுக்கு பிரித்

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

து

7

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

ங்கப்தட்டது. பின்ணர், 2015-16ஆம் ஆண்டுக்கு மிறிஞர் ச ..சு.
ன்கிந ச.. சுப்பிணினுக்கு ங்கப்தட்டது
கி. ரெ ரன்
திருல்லி ரட்டத்தில்

,

கரவில்தட்டி அருகயுள்ப

இடசல் கிரத்தில்

1923ஆம் ஆண்டில் பிநந்ர்

கி.ரெரரன். 8ஆம் குப்பு   ட்டு தயின்ந இர் , கரிசல்
இனக்கித்தின் முன்ணரடிரக விபங்கிரல்

,

புதுச்சரி

தல்கனக்ககரணது ருகரு தரசிரிரக இ அத்து

,

ரட்டுப்புநக் ககபத் ரகுத்து ஆப்தடுத்தும் த்தின்
இக்குர் தரறுப்த ங்கிது . அன்று ரடங்கி இன்று 
புதுச்சரியின சித்து ருகிநரர் . இது முல் சிறுக ரகுதி
1965ஆம் ஆண்டில் அச்சரணது . ட்டர க்கு ரழிகளுக்கு சரல்
அகரதி ளியிட்ட தருயும் இ சரும்

. 1965இல் 'கவு'

ன்ந க ரகுப்பில் ரடங்கி 2017இல் ளிரண 'கசரல்லி'
யில் 55 நூல்கப அளித்துள்பரர்
 ரகப்தட்டிணத்தில்
அந்துள்ப
மிழ்ரடு
தல்கனக்ககத்துக்கு
புதி
துந்ரக
ஸ்.ஃதலிக்ஸ் நிமிக்கப்தட்டுள்பரர்.

மீன்ப
தரசிரிர்

 மிக அசின், மிழ் புத்ரண்டு விருதுகள் ற்றும் மிழ்ச்சம்ல்
விருதுகள் 2015
2016 ஆம் ஆண்டிற்கரண விருதுகள்
மிழ்த்ரய் விருது

ரர் ன்நம்

கபினர் விருது

முணர் க. அக்னிபுத்தின்

உ..சர விருது

.அ ங்கட கிருஷ்ன்

கம்தர் விருது

இனங்க ெரஜ்

சரல்லின் சல்ர் விருது

ணிகண்டன்

ஜி.யூ தரப் விருது

திருதி கி யதரர்ட்

உறுப்புனர் விருது

தி.மு அப்துல் கரர்

இபங்கரடிகள் விருது

ர . ஞ்சுண்டன்

அம்ர இனக்கி விருது

யம்சர ணகரதரல்
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முனச்சர் கனினித்மிழ் விருது ச. சல் முளி
விருதுகள் னர ரூ.1 னட்சத்துக்கரண கரசரன, எரு சன் ங்கப்
தக்கம், குதியு ற்றும் தரன்ணரட அடங்கிது.
 மிழ்ச்சம்ல்
விருது எவ்ரரு ரட்டத்திற்கும் எருருக்கு
ங்கப்தடும்.மிழ்ச்சம்ல் விருதுக்கு எரு தருக்கு 25000 ரூதரய்
ற்றும் தரன்ணரட ஆகி ங்கப்தடும்.
 மிகத்திலுள்ப அணத்து ஊரட்சிகளுக்கும் இ இப்பு
ங்கும் தரத் ட் திட்டத்ச் சல்தடுத்துற்கரண தணிகள்
ரடங்கப்தட்டுள்பண. இற்கரண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் னச்
சனகத்தில் கழுத்ரணது
 த்திச் சம்ரழி மிரய்வு நிறுணம் ரல்கரப்பிர் விருதுகப
அறிவித்துள்பது
ரல்கரப்பிர் விருது விங்கள்
2013-2014 ரல்கரப்பிர் விருது

சர.. கந்சரமி

2014-2015 ரல்கரப்பிர் விருது

அ. ட்சிரமூர்த்தி.

2015-2016 ரல்கரப்பிர் விருது

இர. கனக்கரன்

ரல்கரப்பிர் விருது
சம்ரழித் மிரய்வில் குறிப்பிடத்க்க தங்களிப்பு ஆற்றிரருக்கு
கடந் 2005-ஆம் ஆண்டு முல் விருதுகள் ங்கிச் சிநப்பித்து
ருகிநது. தண்டக்கரனம் ரடங்கி கி.பி.600 யினரண மிழில்
சரர்ந் இனக்கிம், இனக்கம், ரழியில், ரழிதர்ப்பு,
னரறு,
நுண்கனகள்,
கட்டடவில்,
ரல்தரருளில்,
ரவில்,
கல்ட்டில்,
சுடியில்,
தண்தரடு
முலி
துநகளில் குறிப்பிடத்க்க ஆய்வு நிகழ்த்திரர் விருது தநத் குதி
உடர்.
மிழில் ஆய்வில் ஈடுதட்டு எப்பினரப் தங்களிப்த ங்கியுள்ப
இந்தித் மிறிஞருக்கு ஆண்டுரறும் நிணவுப் தரிசும் ரூ.5 னட்சம்
தரிசுத் ரகயும் அடங்கி ரல்கரப்பிர் விருது ங்கப்தடுகிநது.
 ரட்டின் மிகச் சிநந் சுற்றுச்சூல் கல் ம் ன்ந விருது மிக
சுற்றுச்சூல் கல் த்துக்கு அளிக்கப்தட்டிருக்கிநது.
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 மிழ் ழுத்ரபர் தருரள் முருகன் ழுதி 'ரரருதரகன்' ரலின்
ஆங்கின ரழிதர்ப்தரண 'என் தரர்ட் வுன்' னும் நூல் 2016-ஆம்
ஆண்டுக்கரண சரகித் அகரமி ரழிதர்ப்பு விருதுக்குத்
ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பது. 'ரரருதரகன்' ரன அனிருத்ன்
ரசுன் ன்தர் 'என் தரர்ட் வுன்' னும் தரில் ஆங்கினத்தில்
ரழிதர்த்ரர்.
 முல் முநரக சன்ண ந் .ன்.ஸ். சன்ண தரர்க்கப்தல்
சம்பிர
முநயில்
சன்ண
ரகருக்கு
திங்கள்கி
அர்ப்தணிக்கப்தட்டது. இதில் முல்ர் தனிசரமி ற்றும் அச்சர்கள்
தங்கற்நணர்.இந்தி கடற்தடயில் கடந் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம்
இக்கப்தட்டது.
 உர் தரதுகரப்புத் திட்டத்தின் கீழ், இற்க த்துக்கரக
ங்கப்தடும் உவித் ரக ரூ.20 ஆயிரக உர்த்ப்தட்டுள்பது.
மிக முல்ரின் உர் தரதுகரப்புத் திட்டம் கடந் 2005-ஆம்
ஆண்டு முல் டமுநப்தடுத்ப்தட்டது.
 விருதுகரில் புதி தல் ருத்துக் கல்லூரி ரடங்கப்தடும் ன்று
முல்ர் டப்தரடி க.தனிசரமி அறிவித்துள்பரர்
 மிகத்தின நூறு சவீம் சீக் கருன ங்கள் இல்னர
கிரரக விழுப்பும் ரட்டத்தில் உள்ப டர

னூர்

அறிவிக்கப்தட்டுள்பது.
சீக்கருன ம் தற்றி கல்கள்
சீக்

கருனம்

ன்றும்,

லிக்கரத்ரன்

ன்றும்

தனரக

அறிப்தடும் இது பரண் நினங்கபயும், பிந ரழ்ரரங்கபயும்
ரசப்தடுத்க்கூடி எரு கரடித் ரரகும். இன் அறிவில் தர்
ப்ரசரபிச் சூலிஃப்னரர P r o s o p i s

j ul i f l or a

ன்தரகும்.

இ சுப்தரனி ரழியில் b a y a h o n d a b l a n c a ணக் கூறுர்.
க்சிகர, கரிபின் தீவுகள் ற்றும் ன் அரிக்கர தரன்நற்ந
ரகரகக் கரண்ட

இ, ஆசி, ஆஸ்திலிக்

கண்டங்களில்

மிகப்தரும் ச்சுக் கபத் ரரக உருடுத்துள்பது.
சீக்கருன ம் – கருன ம் றுதரடு
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கருன த்துக்கும், சீக்கருன த்துக்கும் அதிக வித்திரசங்கள்
உண்டு.

இது

தரும்தரனரணரர்க்கு

ரிதில்ன.

இந்

கருன

ரணது க்கு ருந்துப் தரருட்கபரக தன்தடக்கூடி ங்கள்.
குபங்களிலும்,

நீர்நினகளிலும்

சழித்து

பர்ந்திருக்கும்.

இன்

அறிவில் தர் அகசிர நினரடிகர ஆகும். கருன ங்கபரணது
இற்கரக ம் ரட்டில் பக்கூடிது. ஆணரல், ச்சு ம் ன்று
சரல்னக்கூடி சீக்கருன ம் பூமிக்குள் உள்ப நினத்டிநீ
உறிஞ்சி நீர்பத் அழிக்கும் ன் கரண்டது. இது லிக்கரத்ரன்
ணவும் அக்கப்தடுகிநது. இற்குக் கரம், இந் ங்கப முலில்
நினங்களுக்கு

லிரகத்ரன்

தன்தடுத்திணரர்கள்.

சீக்கருனத்தின் அறிவில் தர் ப்ரசரபிஸ் ெூலிப்பரர.
இன்

பூர்வீகம்

க்ஸிகர

ற்றும்

ன்

அரிக்கர

ணவும்

சரல்னப்தடுகிநது.
ப்தரது கரண்டு ப்தட்டது
தயிர்களுக்கு லிரகவும் சலுக்கு விநகரகவும் தன்தடும் ன்ந
ம்பிக்கயில்,

1950களில்ஆசுத்திலிரவில் இருந்து சிறிபவு

விரக இது இந்திரவுக்குக் கரண்டுப்தட்டது
ஆண்டுகளில் பர்ந்து தருகிப் தவி இன்று மிகம் மு

. இந் அறுதது
ழுயு

ஆக்கிமித்து விட்டது . இந் முள்ம் , அரிக்கர தரன்ந தன பர்ந்
ரடுகளில் பரண்க்கு திரண ஆதத்ரண ச்சுத் ரரக
அறிவிக்கப்தட்டு பரண் கண்கரட்சியில் ட்டும் க்கப்தட்டு
ருகிநது.
கபரவில் இ நரடு பிடுங்கிறிப்தட்டு இ பர
ண்ம் தர துகரக்கப்தடுகிநது. மிகத்தில், இ விப நினங்களில்
25 விழுக்கரட்டிற்கு ல் பர்ந்து பரண் ரடர ண்ம்
நினத்ப் தரழ்தடுத்தியிருக்கிநது . இணக் கப தன அசு ற்றும்
ன்ணரர் ரண்டு நிறுணங்கள் முணப்புடன் ஈடுதட்டு ருகின்நண .
நீதின்நத்னயீடு
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சன்ண உர்நீதின்நத்தின் துக்கிபயில் க்கு ரடப்தட்டு
2015-ம் ஆண்டு சீக்கருன ங்கப எழிப்தற்கரண திட்டம் ற்றும்
ழிமுநகப

உள்படக்கி

ெணரியின

சர்ப்பிக்க

அறிக்க
ண்டும்

2016-ம்

ணவும்

ஆண்டு

ணத்துநக்கு

உத்விட்டது. ஆணரல், அந் திட்டம் இது சர்பிக்கப்தட்டரகத்
ரிவில்ன.

இணத்

ரடர்ந்து

நீதின்நம்

னி,

து,

ரரபும் உள்ளிட்ட 13 ரட்ட னகங்களில் உள்ப நீர்நினகள்
ற்றும் னிரர் நினங்களில் உள்ப சீக்கருன ங்கப நரடு
அகற்ந உத்விட்டது. நட்சியின் பிடியில் சிக்கித் விக்க முக்கிரண
கரரக சரல்னப்தடும் சீக்கருன ங்கப நரடு அகற்றும்
ரக்கில் மிகம் முழுதும் ன்ணரர்னர்கள் அசு அதிகரரிகளின்
துரடு கபமிநங்கியுள்பணர்.
ன் சீக்கருன த் அழிக்க ண்டும் ?
லி  கச் சர்ந்

,

முட்கள் நிநந் இந் ங்கபரல்

தநகளுக்குக் கூட ந் பிரெணமும் இல்ன

! டந்ரங்கலில்

இன் முட்கபரல் உடல் கிழிந்து இநந் தநகள் ரபம்

. லும்,

இம்ங்கள் ம் சுற்றுச்சூலில் ப்தநின அதிகரிக்கிநது

. இ

ளியிடும் கதிர்வீச்சிணரல் சுற்றியுள்ப உயிரிணங்களுக்கு தனவி
தரதிப்புகள் ற்தடு கின்நண. உரரக கரல்டகள் இம்ங்களின்
கீ ரடர்ந்து கட்டப்தடும்தரது

, னட்டுத் ன் ற்தடுரக

கண்டறிந்துள்பணர். நினத்தில் ஆரக சன்று தவும் இம்ங்களின்
ர்கள் நினத்டி நீ குரக உறிஞ்சிவிடுரல் ற்ந சடிகரடிகள்
ற்றும் ங்கள் பர்து தரதிக்கப் தடுரடு, நட்சியும் ற்தடுகிநது .
நட்சித் ரங்கக் கூடி முட்கபரடு

, நீ உறிஞ்சி நீர்பத்ப்

தரதிக்கும் இ சமூகத்தின் பத்திற்கு சரனரக அகிநது . தரதுரக
ன் ருதற்ந பர்ப்தது க்கு ப்தரதும் சரனரக இருக்கும் .
ஆணரல், தீ சய்த துரணரலும் அது

கரக தவும் ன்று

சரல்ரர்கள். அதுதரன, சீ கருனம் ங்களும் ளிதில் தக்
கூடி. இந் கருனம் ங்களின் கரய்கப சினர் வினங்குகளுக்கு
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இம்ங்கள் விவில் தருகுகின்நண . இதுகுறித் விழிப்பு ர் ரம்
கரல்ட பர்ப்தர்களிடம் ற்தடுத் ண்டும்.
ன்கள்
 இது தரும்தரனரண கிர க்களுக்கு ரிதரருபரக
தன்தடுகிநது
 தரி ரழிற்சரனகளுக்கரண ரிப்தரருபரகவும்
தன்தடுகிநது
தீகள்
 இது நினத்டி நீ ற்றி தரகச்சய்துவிடுகின்நண ற்றும்
இன் ர் நினத்டி நீ விரக ரற்றி விடுகிநது
 இது கரிமினரயு மிக அதிக அபவில் ளியிடுரல்
சுற்றுப்புந

கரற்று

ண்டன

ச்சுத்

ன்ரக

ரறிவிடுகிநது.
 இன் நிலில் ற்ந உயிரிணங்கள் உயிர் ர முடிர நின
இருக்கிநது. இன் தக்கத்தில் று ந் சடியும் பவிடரது
எருப நினத்தில் நீ கிடக்கவில்ன ன்நரலு
ன்ண சுற்றி கரற்றில் இருக்கும் ஈப்தத்யும் இம்ம்
உறிஞ்சி விடுகிநது. னிர்கபயும் விட்டு ப்ததில்ன.
ன்ண சுற்றி இருக்கிந னிர்களின் உடலில் இருக்கிந
ஈப்தசயும்,

ண்ய்ப்தசயும்

கூட

உறிஞ்சி

விடுரல் இந் த்தின் அருகரயில் சிக்கிநர்களின்
உடல் ரல்கள் நண்டு தரய் விடுகிநது.
 இது ளிவிடும் ச்சு கரற்ந சுரசிப்தரல் கரல்ட,
னினின்

ணநினயும்

தரதிப்தடரக

ஆய்வுகள்

கூறுகின்நண.
 ரரபும், விருதுகர், சிகங்க தரன்ந ரட்டங்கள்
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மிகுந் நட்சிரக கரதடுற்கு இம்ங்கப கரம்
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இந்

ச்சு

த்திலிருந்து

ளிரும்

ப்தம்

உயிரிணங்களுக்கு னட்டுத் ன் ற்தடுத்துகிநது.
 இம் சல்லி ர்கள்  நீ பூமிக்குள் சல்ன விடரல்
ன ங்க த்து விடுகிநது. நினத்டி நீ உறிஞ்சி,
பரண் ரழிலுக்கு தீ விபவிக்கும் இந் த்தின்
இன, கரய், வி ண துவு ந் உயிரிணத்துக்கும்
தன்தடரது.

முக்கிரண

விம்

என்றும்

உள்பது,

ஆச்சரிரக இருந்ரலும் உண் அது ரன்.
 இந் த்தில் கரல்டகப கட்டி த்து பர்த்ரல்
அ னடரகி விடும், அரது சிண பிடிக்கரன
தரய்விடும்,

எருப

மீறி

கன்று

ஈன்நரலு

அது

ஊணத்துடன் ரன் பிநக்கும்.
 இம்ங்களில்

தநகள்

அர்தில்ன.

கூர்

மிக்க

அடர்த்திரண முட்கள் இருப்தரல், ந் தநகபரலும்
இம்ங்களில் கூடுகட்டி, முட்டயிட்டு இணப் தருக்கம்
சய் முடிதில்ன.
 கூடங்குபம் முனரது அணு உனயில் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிநகு
2ஆது முநரக ரிதரருள் (யுனிம் ஆக்மடு) நிப்பும் தணி
ரடங்கியுள்பது.
கூடுல் கல்கள்
இந்தி-ஷி எப்தந்ப்தடி கூடங்குபத்தில் னர ஆயிம் கரரட்
உற்தத்தித் திநன் கரண்ட 2 அணு உனகள் அக்கப்தட்டுள்பண.
இதில், முனரது அணு உனயில் கடந் 2012ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
ரம் ரிதரருள் நிப்தப்தட்டு 22.10.2013 இல் 160 கரரட் மின்
உற்தத்தி சய்ப்தட்டது. இத் ரடர்ந்து தடிப்தடிரக மின் உற்தத்தி
அபவு அதிகரிக்கப்தட்டு ந்து. 7.6.2014இல் முல் அணு உனரணது
அன் முழுக் கரள்பப ட்டிதுடன் 1011 கரரட் உற்தத்தி சய்து
சரண தடத்து. பின்ணர், ணிகரீதிரண மின் உற்தத்தி 31.12.2014இல்
ள்ளிவு 12.01 ணிக்கு ரடங்கிது.
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முல் அணு உனரணது ந்நீ குளிர்விப்தரன் ற்நம் ணிப்தரணரகப்
தன்தடுத்தும் கரகும் (விவிஇஆர்). இந் உனயில் அணு
ரிதரருபரக சரசரிரக 2.5 சவீம் சறியூட்டப்தட்ட யுனிம்
தன்தடுத்ப்தடுகிநது. இந் யுனிம் ஆக்மட ரிதரருபரகக்
கரண்டு அணு மின்சரம் உற்தத்தி சய்ப்தடுகிநது. இற்கரக
உனயில் 163 ரிதரருள் கற்நகள் கரண்ட அப்பு உள்பது. லும்,
4 னிப்தட்ட சுற்சிப் தரகள் உள்பண. எவ்ரரு சுற்சிப் தரயிலும்
அதிக நீர் கரள்பபவு கரண்ட கரதிகனன்கள் உள்பண. இந்க்
கரதிகனனில்
இருந்து
நீரவி
உருரக்கப்தட்டு
டர்தனுக்குள்
சலுத்ப்தடுகிநது. இதில், ரிதரருள் சுற்சிரணது ரடர்ந்து 7 ஆயிம்
ணித்துக்கு
இங்கியுள்பது.
ண,
தன்தடுத்ப்தட்ட
ரிதரருள்களுக்கு ததினரக புதி ரிதரருள்கள் நிப்த ண்டியுள்பது.
 இந்தி கடற்தட தரர்க் கப்தனரண ".ன்.ஸ். சன்ண' 15 ப்ல்
சன்ணத் துநமுகம் ந்டந்து. ".ன்.ஸ். சன்ண' இந்தி
கடற்தடயில் கடந் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் இக்கப்தட்டது
கூடுல் கல்கள்
சன்ண தர்க்கரம்
சுந்திப் தரரட்ட வீர்கள், ன்ணர்கள், முக்கி திகளின் தர்கள்
தரர் ற்றும் ரந்துக் கப்தல்களுக்குச் சூட்டப்தடுது க்கம். இதில்
ற்தரது முக்கி கங்களின் தர்களும் இக்கப்தட்டுள்பண.
அன்தடி கரச்சி, கரல்கத்ர ஆகிற்றுக்கு அடுத்து மூன்நரரக
சன்ண
ரகத்தின்
தர்
இப்தரர்க்கப்தலுக்குச்
சூட்டப்தட்டுள்பது. லும் மிகம் ற்றும் னகர் சன்ணயின்
தருகள்
இக்கப்தலில்
தநசரட்டப்தட்டுள்பண.
".ன்.ஸ். சன்ண' கப்தலின் அடரபச் சின்ணத்தில் திருப்பூர்,
னி ரட்டத் உள்படக்கி ற்குத் ரடர்ச்சி னயில்
அந்துள்ப ஞ்சம்தட்டி தள்பத்ரக்கில் கரப்தடும் அரி க
கரட்டரு, சன்ண ரக தடம் உள்ளிட்ட இடம்
தற்றுள்பண.
சிநப்தம்சங்கள்
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மும்தயில் உள்ப தரதுத் துந நிறுணரண ெகரன் ஷிப் ரர்டில்
கட்டப்தட்ட இக்கப்தலில் இ தரர்க் கப்தல்களில் உள்பப்
தரன்று வுககள், கண்ணிடிகப அழித்ல், பீங்கி, டரர்
உள்ளிட்ட அதிவீண சதிகள் அக்கப்தட்டுள்பண. லும் அணு,
உயிரி, தியில் கருவிகள் தங்களிக்கும் தரர்களிலும் இக்கப்தனப்
தன்தடுத் முடியும். சுரர் 7,500 டன் ட கரண்ட இக்கப்தல் 164
மீட்டர் நீபம், 17 மீட்டர் அகனம், 18 மீட்டர் உம் கரண்டது. இந்க்
கப்தலில் ற்தரது 330 வீர்கள் தணியில் உள்பணர். முழுக்க முழுக்க
உள்ரட்டுத் ரழில்நுட்தங்களுடன் கட்டக்கப்தட்ட இக்கப்தலில்
இக்கப்தட்டுள்ப
தரும்தரனரண
கருவிகள்,
உதகங்கள்
உள்ரட்டின ரரிக்கப்தட்ட.
 மிழ்ரடு ரநினத் ர்ல்
நிமிக்கப்தட்டுள்பரர்

ஆரக

ரலிக்

தரஸ்கரன்

 ெரக்கர்
தடத்துக்கரண
சி
விரு
னி
உரிப்
தரரளிகளுக்கு
அர்ப்தணிப்தரக
இக்குர்
ரெூமுருகன்
ரிவித்ரர்
 சன்ண உர் நீதின்ந 39து ன நீதிததிரக இந்திர தரணர்ஜி
தவிற்நரர்.
கூடுல் கல்கள்
சன்ண உர் நீதின்நத்தில், சுரர் 25 -ஆண்டுகளுக்கு பின்ணர்
இண்டரது
தண்
நீதிததி
எருர்
ன
நீதிததிரக
நிமிக்கப்தட்டுள்பரர். கடந் 1992 -ஆம் ஆண்டு (ெூன்-ம்தர்) முல்
தண் ன நீதிததிரக கந்குரரி தட்ரகர் நிமிக்கப்தட்டது
ன்தது குறிப்பிடத்க்கது.
சன்ண உர் நீதின்நம் உருரக்கப்தட்ட (1862) பிநகு தவிற்கும்
39 -ஆது ன நீதிததி, சுந்தி இந்திரவில் சன்ண உர்
நீதின்நத்தின் 29 -ஆது ன நீதிததி இந்திர தரணர்ஜி ஆரர்.

 ெல்லிக்கட்டுப் தரரட்டத்த் ரடர்ந்து டந் ன்முநச்
சம்தங்கள் குறித்து பிர ரக்குமூனங்கள் அளித்ரல் ட்டு
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விசர ஆ நீதிததி ஸ்.ரெஸ்ன் ரிவித்ரர்.
 'அம்ருத்' ணப்தடும் கர்ப்புந உருரற்நம் ற்றும்

புத்ரக்கத்துக்கரண

அடல் இக்கத்தின் கீழ் மிகத்தில் உத்சிக்கப்தட்டுள்ப பர்ச்சித்
திட்டங்கபச் சல்தடுத் ரூ

.11,237 கரடி ங்க த்தி அசு

எப்புல் ங்கிது.

அம்ருத் திட்டத்தின் சிநப்தம்சங்கள்
கங்களில் கர்ப்புநங்களின் த் உர்த்தும் கயில், அம்ருத்
திட்டம் மூனம் மின்ணரளுக, நிதிச் சீர்திருத்ம், குடிநீர், மின்சரம்,
தரக்குத்து உள்ளிட்ட அடிப்தட சதிகப உறுதிப்தடுத் திட்டம்
றுக்கப்தட்டது. இன்தடி இந் கங்களில் எவ்ரரு வீட்டிலும்
அடிப்தட சதிகபரண குடிநீர், ண்ணீர், கரல்ரய் சதிகள், கழிவு
னரண், சரன சதிகள் தரன்ந சய்ப்தடும்.
மிழ் ரட்டில்
முல் கட்டரக மிகத்தில் 32 கங்கபச் சர்க்க த்தி அசு முடிவு
சய்து. இந்ப் தட்டிலில் சன்ண, கர, து, திருச்சி, சனம்,
திருல்லி,
அம்தத்தூர்,
திருப்பூர்,
ஆடி,
திருரற்றியூர்,
தூத்துக்குடி, ரகர்கரவில், ஞ்சரவூர், தல்னரம், திண்டுக்கல், லூர்,
ரம்தம், கடலூர், ஆனந்தூர், கரஞ்சிபும், ஈரடு, திருண்ரன,
கும்தகரம், ரெதரபம், கள்பக்குறிச்சி, ரம், புதுக்கரட்ட,
ஏசூர், ஆம்பூர், கரக்குடி, ரகப்தட்டிணம், பரங்கண்ணி ஆகி
இடம் தற்றுள்பண.
 மிக நட்சி, புல் நிரம் ஆகிற்றுக்கரக த்தி உர்நினக்
குழு தரிந்துத் ரூ.1,712.10 கரடி நிதி ரநின அசுக்கு
விடுவித்துள்பரக த்தி நிதித் துந அச்சகம் ரிவித்துள்பது.
கூடுல் கல்கள்
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தரதிக்கப்தட்டரருக்கு நிரங்கபப் தரிந்துக்க முடியும் ன்று

 மிகத்தில்
புல்
சீற்நம்,
நட்சி
ஆகிற்நரல்
தரதிக்கப்தட்ட தகுதிகப த்தி குழுக்கள் சந்தித்து ஆய்வு
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டத்திண.
அக்குழுக்கள்
அளித்
அறிக்கயின்
அடிப்தடயில் த்தி உள்துந அச்சர் ரஜ்ரத் சிங்
னயினரண உர்நினக் குழு ரர்ச் 23-ஆம் தி
தில்லியில் கூடி ஆனரசண டத்திது.
 ர்ர' புனரல் தரதிக்கப்தட்டுள்ப மிழ்ரட்டுக்கு சிப்
தரிடர் நிர நிதியில் இருந்து ரூ.264.11 கரடி
விடுவிக்கப்தட்டுள்பது. 14-ஆது நிதி ஆத்தின்
தரிந்துப்தடி இந் நிதி த்தி அசுக்கு ரநினங்களில்
இருந்து
ரும்
42
சவீ
ரிகளில்
இருந்து
ங்கப்தடுகிநது.
 2016-17 நிதிரண்டில் ந் த்தி ரிகள் மூனம் கிடத்
ரகயில்
ரூ.6.08
னட்சம்
கரடி
அணத்து
ரநினங்களுக்கும் த்தி அசு தகிர்ந்து ங்கியுள்பது.
இதில் மிக அசு ரூ.24,538 தற்றுள்பது.
 ஆந்தி அசரல் ங்கப்தடும் ன்,டி ரரரவ் திப்தட விரு
பிண்னிப் தரடகர் ஸ்.பி தரனசுப்ணிம் தற்றுள்பரர்.

இந்திர
 இந்திரவுக்கு சுற்றுப் தம் ந்துள்ப சப்ஸ் அதிதர் நிகரஸ்
அணஸ்டரசிரட்முக்கு தில்லியில் விருந்து அளிக்கப்தட்டது. இந்திர
. ர அயில் நிந் உறுப்பிணரற்கு சப்ஸ் ஆவு
அளித்துள்பது.
 கப ரநினம், கரட்டம் ரட்டத்தில் உள்ப ணம் ன்ந
கிரத்தில் உள்ப 15-ஆது ரர்டு ரட்டின முல் முநரக
முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டல் ரக்கப்தட்ட ரர்டு ன்ந தருப்
தற்றுள்பது.
 குநந் கட்டத்தில் உள்ரட்டில் விரணப் தம் ற்கரள்ளும்
'உடரன்' திட்டத் ஹிரசனப் பிசத் னகர் சிம்னரவில் உள்ப
ெுப்தர்யட்டி விரண நினத்தில், பிர் ரடி கரடிசத்துத்
ரடங்கி த்ரர். முல் தணம் சிம்னரவிலிருந்து டில்லி  .
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 ''னரக்தரல் சட்டத் டமுநப்தடுத்ரல், கிடப்பில் தரட்டு
த்திருப்த ற்றுக்கரள்ப முடிரது'' ன்று த்தி அசுக்கு உச்ச
நீதின்நம் கண்டணம் ரிவித்துள்பது
கூடுல் கல்கள்
 ரடரளுன்நத்தில்
நிநற்நப்தட்ட
அலுக்கு ந்து.

கடந்
2013-ஆம்
இந்ச் சட்டம், 2014-ஆம்

ஆண்டு
ஆண்டு

 னரக்தரல்
சட்டப்தடி,
னரக்தரல்
அப்பின்
உறுப்பிணர்கபத் ர்வு சய்யும் குழுவில், பிர்,
க்கபத் னர், க்கப திர்க்கட்சித் னர்,
உச்ச நீதின்நத் ன நீதிததி, நீதித் துநச் சர்ந்
பிதனம் எருர் ஆகிரர் இடம்தற்றிருக்க ண்டும்.
ஆணரல், ற்தரது க்கபயில் திர்க்கட்சித் னர்
இல்ன. இன் கரரக, னரக்தரல் அப்புக்கு
உறுப்பிணர்கபத் ர்வு சய்யும் தணியில் ரய்வு
ற்தட்டது.
 நீதி ஆரக் டமுநயில் இருந் 5 ஆண்டுத் திட்டங்களுக்கு
ரற்நரக 3 ஆண்டு சல் திட்டம் டமுநப்தடுத்ப்தட உள்பது.
இற்கரண வு அறிக்க, த்தி கரள்கக் குழு தரதுக்கள்
தரர்க்கு ளியிட்டது.
 த்தில் ரழும் புதி ண்டரக கரனி ஞ்சரண்டு கபரவில் புதிரக
கரப்தடுகிநது.
 தீணரள் சரய் னும் லிவு வின
பிசத்தில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

உவு

திட்டம்

த்தி

 இந்திரவின் முல் ணவினங்கு டி,ன். ங்கி உத்பிசத்தில்
உள்ப தலியில் உள்ப கரல் ட ஆரய்ச்சி நினத்தில்
துங்கப்தட்டுள்பது.
 யரிரரவில் 2008-ஆம் ஆண்டில் சய்து கரண்ட நின எப்தந்ம்
மூனம் கரங்கிஸ் னர் சரனிர கரந்தியின் ருகன் ரதர்ட் ர
சட்டவிரரக ரூ.50 கரடி னரதம் ஈட்டிரக இந் விகரம்
ரடர்தரக யரிரரவில் ணரகர் னரல் கட்டரர் னயில்
அந் தரெக அசு, இந்க் குற்நச்சரட்டு குறித்து விசர டத்
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ஏய்வுதற்ந நீதிததி திங்க்ர னயில் கடந் 2015-ஆம் ஆண்டில்
குழு அத்து
 ஆணந்த் சர்ர னயினரண ரடரளுன்நக் குழு (சட்டம் ற்றும்
தணிரபர் னன்), மின்ணணு ரக்குப்ததிவு இந்தித்தின் சல்தரடு
குறித்து ஆய்வு சய்ன்று தீர்ரனித்துள்பது
 தில்லி ரகரட்சிக்கு டந் ர்லில் தரெக 184 ரர்டுகபக்
கப்தற்றி ற்றி தற்றுள்பது.
 புதி ரூ.5 ற்றும் ரூ.10 ரங்கப விவில் ளியிட ரிசர்வ்
ங்கி திட்டமிட்டுள்பது. சி ஆக் கரப்தகத்தின் 125-ஆது
ஆண்டு விரக் கரண்டரடும் கயில் புதி ரூ.10 ரம்
ளியிடப்தடுரகத்
ரிவிக்கப்தட்டுள்பது.
அதரன்று
அனகரதரத் உர் நீதின்நத்தின் 150-ஆது ஆண்டு விரக்
குறிக்கும் கயில்
புதி ரூ.5 ரத் ரிசர்வ்
ங்கி
புக்கத்துக்குக் கரண்டுவுள்பது.
 அடுத் 15 ஆண்டுகளில் (2032-ஆம் ஆண்டுக்குள்) '2031-32 னட்சித்
திட்டம்
, அணத்து குடிக்களுக்கும் கழிப்தநகளுடன் கூடி
வீடுகள், இருசக்க ரகணம் அல்னது கரர், மின்சர சதி, குளிர்சரண
இந்திங்கள், டிஜிட்டல் கல்-ரடர்பு சதிகள் ஆகி
கிடக்கச்
சய்து,
புதி
இந்திர
உருரக்குது
ன்ந
முன்ணரடித் திட்டத் த்தி கரள்கக் குழு (நீதி ஆரக்)
குத்துள்பது.
 ற்கு ங்க ரநினம் கரல்கத்ரச் சர்ந் பிதன க
விற்தணகரண பி.சி.சந்திர குழுத்தின் சரர்பில் ஆண்டுரறும்
பிதன சமூக சகர் எருருக்கு 'பி.சி.சந்திர விருது' அளிக்கப்தட்டு
ருகிநது. அந் கயில், இந் ஆண்டுக்கரண விருது, கனரஷ்
சத்ரர்த்திக்கு அளிக்கப்தட்டது.
 தில்லியில் பிர் ந்தி ரடி ெம்மு-கரஷ்மீர் ரநின முல்ர்
யபூதர முஃப்தி ரில் சந்தித்துப் தசிணரர்.
 இந்திர- இந்ரணசிர இட ண்ய் பம், நினக்கரி,
மின்சரம்,
ரிசக்தி
ஆகி
துநகளில்
எத்துப்புடன்
சல்தடுற்கு எப்தந்ம் கழுத்ரகியுள்பது. இந்திர இந்ரணசிர இட ரிசக்தித் துந ரடர்தரண ஆனரசணக்
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கூட்டம், இந்ரணசித் னகர் ெகரர்த்ரவில் கடந் ப்ல் 20ஆம் தி டதற்நது.
 இந்தி
விண்ளி
ஆய்வு
அப்பு
(இஸ்ர)
சலுத்தும்
சற்கக்கரள்களின் ண்ணிக்க ஆண்டுக்கு 12 ன்ந அபவில்
அதிகரிக்கப்தடும் ன்று அன் னர் .ஸ்.கிண் குரர்
ரிவித்ரர்.
 இந்திர-ஷிர கூட்டுத் ரரிப்பில் உருரக்கப்தட்ட பிம்ரஸ்
வுக இந்தி கடற்தட ற்றிகரக தரிசரதித்து.
 அஸ்மரமில் குடிறியிருக்கும் ங்கசத்திணருக்கு குடியுரி
ங்கும் விகரம் குறித்து ஆய்வு சய்து ரடர்தரண விரத்
உச்ச நீதின்நம் ரடங்கிது
கூடுல் கல்கள்
 த்தி அசுக்கும் இட கடந் 1985-ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட்
ரம்
அசரம்
உடன்தடிக்க
கழுத்ரணது,
 இன்தடி இது 1955-ஆம் ஆண்ட குடியுரிச்
சட்டத்தில் 6 பிரிரக சர்க்கப்தட்டுள்பது.
 ரடு முழுதும் சக்கு - ச ரிச் சட்டம் (ஜிஸ்டி) அல்தடுத்த்
திட்டமிட்டிருப்தது இந்தி அசு டுத் துணிச்சனரண டடிக்க
ன்று தன்ணரட்டு நிதித்தின் (ம்ஃப்) னர் கிரிஸ்டீன் னரகர்ட்
தரரட்டு ரிவித்துள்பரர்.
 இந்திரவின முல்முநரக, தில்லி ரகரட்சித் ர்லுக்கரண
ரக்குப்ததிவு டதநவுள்ப 13,234 ரக்குச்சரடிகப "புகயின
தரருள்கள் ட சய்ப்தட்ட தகுதி'ரக ரநின ர்ல் ஆம்
அறிவித்துள்பது.
 மின்ணணு ரக்குப்ததிவு இந்திங்களில் ரருக்கு ரக்களித்ரம்
ன்த அறியும் எப்புகச் சீட்ட ங்கக் கூடி கருவிகப
ரங்குற்கரக நிதி எதுக்கீடு சய் விவுதடுத்துரறு த்தி
அச னத் ர்ல் ஆர் சீம் ெதி லியுறுத்தியுள்பரர்.
 தில்லியில் கடந் 1984-இல் சீக்கிர்களுக்கு திரக டதற்ந
கனத் இணப் தடுகரன ன்று ர்ணித்து கணடர ரட்டின்
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ஆன்டரரிர ரகர சட்டப் த அண்யில் தீர்ரணம்
நிநற்றிது. இத்தீர்ரணத்துக்கு, இந்திர ந் கணடர தரதுகரப்புத்
துந அச்சர் யர்ஜித் சிங் சஜ்ெனிடம் த்தி அச்சர் அருண்
ெட்லி கடும் திர்ப்தத் ரிவித்ரர்.
 ரகரனரந்தில் சல்தட்டு ரும் தீவிர அப்புகளுடன் சய்து
கரள்பப்தட்ட சண்ட நிறுத் எப்தந்த் த்தி அசு ப்ல் 28ஆம் தியில் இருந்து லும் ஏரண்டுக்கு (2018 ப்ல் )
நீட்டித்துள்பது.
கூடுல் கல்கள்
 டகிக்கு ரநினரண ரகரனரந்தில் தல்று தீவிர
அப்புகள் சல்தட்டு ருகின்நண. அற்றில் ரகரனரந்து
சி சரலிஸ்ட் கவுன்சில் - றுனர்ச்சி (ன்ஸ்சின்ஆர்),
ரகரனரந்து
சி
சரலிஸ்ட்
கவுன்சில்
நிரக்தரவ்-கிட்டரவி
(ன்ஸ்சின்-ன்க)
ஆகி
அப்புகளுடன் த்தி அசு கடந் 2015-ஆம் ஆண்டு ப்ல்
28-ஆம் தி சண்ட நிறுத் எப்தந்த்ச் சய்து
கரண்டது.
 ரகரனரந்தில் ற்கண்ட இரு தீவிர அப்புகபத் வி,
ன்ஸ்சின் - சக்-முய்ர, ன்ஸ்சின் - கப்பரங் ஆகி
அப்புகளும் இங்கி ருகின்நண. அற்றில் ன்ஸ்சின் சக்-முய்ர அப்தரணது த்தி அசுடன் கடந் 1997-இல்
சய்து கரண்ட சண்ட நிறுத் எப்தந்த் இது
தரரித்து ருகிநது.
 அடிப்தட
உள்கட்டப்பு
சதித்
திட்டங்களுக்கரக,
ரநின
அசுகளின்
கீழ்
இங்கும்
நிறுணங்கள்
ளிரட்டு
அப்புகளிடமிருந்து
டிரக
கடனுவி
தந
த்தி
அச்ச எப்புல் அளித்துள்பது.
 தங்களூரு
விரண
சபரவில்
டரக்டர்
பி.ஆர்.அம்தத்கர்
தரருபரரப் தள்ளிக்கு (டரக்டர் பி.ஆர்.அம்தத்கர் ஸ்கூல் ஆஃப்
க்கரணரமிக்ஸ்) குடிசுத் னர் அடிக்கல் ரட்டிணரர். இப்தள்ளி
கர்ணரடக அசு துக்கியுள்பது. இது இனண்டன் தரருபரரப்
தள்ளி ரதிரிரகக் கரண்டது.
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 ரட்டில் மிக இபம் தின க்கப உறுப்பிணரண, யரிரர
ரநின முன்ணரள் முல்ர் ஏம்பிகரஷ் சௌரனரவின் தனுரண
துஷ்ந்த் சௌரனரவுக்கு (ப்.18) திரும் டதற்நது.
 கரங்கிஸ்
கட்சியின்
மூத்
னர்
ெரம்
ரல்
ழுப்தட்டுள்ப "இந்திர கரந்தி:  னஃப் இன் ச்சர்' ன்ந புத்கம்,
ரும் ெூன் ரம் 10-ஆம் தி விற்தணக்கு ருகிநது.
 ஆந்திப் பிச ரநினம், அரதியில் ரூ.100 கரடி சனவில்
சட்ட அம்தத்கரின் தரில் நிணவுப் பூங்கர அப்தற்கரக
அந் ரநின முல்ர் சந்திதரபு ரயுடு அடிக்கல் ரட்டிணரர்.
 பிதன ஆன்மிகரதியும் ஈர ரக  நிறுணருரண ெக்கி
ரசுவ், திப்தட பின்ணணிப் தரடகர் க.ெ.ெசுரஸ், மிருங்க
வித்ரன் டி.க.மூர்த்தி, (ரற்றுத் திநணரனிகளுக்கரண சர்ச
தரட்டி) உம் ரண்டுலில் ங்கம் ன்ந "தரர எலிம்பிக்' டகப
வீர் ரரிப்தன், தத்திரிகரபர் சர ரசரமி (த்துக்கு பிந்
விருது) உள்ளிட்ட சரணரபர்களுக்கு தத் விருதுகப குடிசுத்
னர் பிரப் முகர்ஜி ங்கிணரர்.
 சக்கு - ச ரி (ஜிஸ்டி) விதிப்பு ரடர்தரண 4 து
சரரக்களுக்கும் குடிசுத் னர் பிரப் முகர்ஜி எப்புல்
அளித்ரர்.
கூடுல் கல்கள்
 ஜிஸ்டி சட்டத் அல்தடுத்துற்கரக, சி சக்குச ரி சரர (சிஜிஸ்டி),
 எருங்கிந் சக்கு-ச ரி சரர (ஜிஸ்டி),
 யூனின் பிச சக்கு-ச ரி சரர (யுடிஜிஸ்டி),
 ஜிஸ்டிரல் ரநினங்களுக்கு ற்தடும்
சய்யும் சரர (சிஸ்-ஜிஸ்டி)

இப்த

ஈடு

 இந் 4 து சரரக்களும், க்கபயில் கடந் ரர்ச்
29-ஆம் தியும், ரநினங்கபயில் ப்ல் 6-ஆம் தியும்
நிநற்நப்தட்டண.
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 ெம்மு-கரஷ்மீர் ரநினம், ஸ்ரீகர் க்கபத் ரகுதிக்கு டதற்ந
இடத்ர்லில், சி ரரட்டுக் கட்சியின் னர் ஃதரூக்
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 பிர், த்தி
அச்சர்கப
ரில் அத்து
விசரரிக்க
ரடரளுன்ந தரதுக் கக்கு குழுவுக்கு (பிசி) விதிகளின்தடி
அதிகரம் உண்டு ன்று னருரண க.வி. ரஸ் கூறியுள்பரர்.
 கப ரநினத்தில் உள்ப அணத்துப் தள்ளிகளிலும், தத்ரம் குப்பு
 னரபப் தரடம் கட்டரம்.
 க் குடும்தத்தில் பிநக்கும் தண் குந்க்கு கல்வி ற்றும்
திருத்துக்கு உவும் கயில், ரூ. 50,000 பர்ச்சி நிதிப் தத்திம்
ங்குற்கரண 'தரக் னக்ஷ்மி' திட்டம் ன்ந புதி திட்டத்
உத்ப் பிச அசு அல்தடுத்வுள்பது.
 கரத்ர கரந்தி சத்திரகிகப் தரரட்டத்த் ரடங்கின்
நூற்நரண்ட முன்னிட்டு கரந்தி குறித் 3 புத்கங்கப த்தி அசு
றுளியீடு சய்துள்பது.
கரந்தி இன் சம்தண்', "ரன்
ரனண்ட் அண்ட் கரந்தி கஸ்தரண்டன்ஸ்' "கரந்தியின் ரழ்க்க
னரறு' ஆகி 3 புத்கங்கள்
 1988-ஆம்
ஆண்டின்
ரட்டரர்
க்கபயில் நிநற்நப்தட்டது.

ரகணச்

சட்டத்திருத்த்தில்

 இந்தி நினஅபத் துநயின் 250-ஆது ஆண்டு விர தில்லியில்
திங்கள்கி கரண்டரடப்தட்டது.
 ரடக்கக் கல்வி ஆசிரிர்கள் குநந்தட்சத் குதி ட்டுற்கு
ரும் 2019-ஆம் ஆண்டு  அகரசம் அளிக்கும் கயில் கல்வி
உரிச் சட்டத்தில் திருத்ங்கள் ற்கரள்ற்கரண சரர
க்கபயில் அறிமுகம் சய்ப்தட்டது.
கூடுல் கல்கள்
 கல்வி உரிச் சட்டரணது கடந் 2010-ஆம் ஆண்டு
ப்ல் 1-ஆம் தி முல் டமுநயில் உள்பது
 6 து முல் 14 து யுள்ப குந்களுக்கு
இனச ற்றும் கட்டரக் கல்வி அளிப்தற்கரண
த்தும் இந் சரரவில் இடம்தற்றுள்பது.
 சர்ச்சக்குரி
நின
சரர
ரடர்தரக
ஆய்வு
சய்
அக்கப்தட்டுள்ப
ரடபன்ந
கூட்டுக்குழு
கஷ்
சிங்
னயினரண குழு ணது அறிக்க ரக்கல் மீண்டும் கரன
நீட்டிப்பு ங்கப்தட்டுள்பது.
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 திதத்தி தபத் த் துநவி னரய் னரர, அருரசனப் பிச
ரநினத்தில் உள்ப ரங் க சன்நடந்ரர். அருடன் முல்ர்
தர கரண்டுவும் சன்றுள்பரர்.
 அசுமுநப் தரக இந்திர ந்திருன்ந் ங்கசப் பிர்
க் யசீணர பிர் ரடி புகப வினக்கி த்து விட்டு
தில்லி விரண நினத்துக்கு ரில் சன்று ற்நரர்.
 'உனக சுகரர திணம்' ஆண்டுரறும் ப்ல் ரம் 7-ஆம் தி
கரண்டரடப்தடுகிநது.
இந் ஆண்டுக்கரண கருப்தரருள் ண
அழுத்ரகும்.
64-ஆது சி திப்தட விருதுகள்
 சிநந் டிகர் அக்ஷய் குரர்
 சிநந் டிக சுபி னட்சுமி
 இம்முந மிகத்துக்கு 6 சி திப்தட விருதுகள்
கிடத்துள்பண.
 சி
அபவில்
சிநந்
திப்தடரக
ளிரண 'கரசவ்' ர்ரகியுள்பது.

ரத்தியில்

 பிரந்தி ரழிப்தடங்கபப் தரருத்
'ெரக்கர்' தடத்துக்கு விருது கிடத்துள்பது.

மிழில்

 சமூக ரக்கத்துடன் கூடி சிநந் தடத்துக்கரண விருது
அமிரப் தச்சன் டித் 'பிங்க்' தடத்துக்குக் கிடத்துள்பது.
 முல் முநரக சிநந் சண்டக் கனஞருக்கரண விருதும்
அறிவிக்கப்தட்டது. 'புலிமுருகன்' திப்தடத்துக்கரக பீட்டர்
யய்னுக்கு அந் விருது கிடத்துள்பது.
 ர் இந்திர விரண நிறுண ஊழி ரக்கி சம்தத்துக்கரக
சிசண ம்.பி. வீந்தி கய்க்ரட் ருத்ம் ரிவித்டுத்து ,
அர் மீரண ட முழுதும் நீக்கிக் கரள்பப்தடுரக இந்
தி
விரண நிறுணங்கள் கூட்டப்பு அறிவித்து .
 ரநினங்களுக்கு இடயில் நினவும் தி நீர்ப் பிச்ணகளுக்குத் தீர்வு
கர டுர் ன்நத் த்தி அசு அக்க ண்டும் ன்று
எடிமர முல்ர் வீன் தட்ரக் லியுறுத்திணரர்
கூடுல் கல்கள்
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 ""ர்ல் டமுநகப லுப்தடுத்துற்கு ர்ல் முநகளில்
சீர்திருத்ம்  '' ன்று குடிசுத் னர் பி
ரப் முகர்ஜி
லியுறுத்திணரர்.
கூடுல் கல்கள்
 ற்தரதுள்ப ரடரளுன்ந உறுப்பிணர்களின்
ண்ணிக்க, 1971-ஆம் ஆண்டின் க்கள்ரகயின்
அடிப்தடயில்,
கடந்
1976-ஆம் ஆண்டு
நிர்யிக்கப்தட்டரகும்
 அ உறுப்பிணர்களின் ண்ணிக்க , ரும் 2026ஆம் ஆண்டு  நீட்டித்து , கடந் 2001-ஆம் ஆண்டில்
அசப்புச் சட்டத்தில் திருத்ம் கரண்டு ப்தட்டது .
 1971-க்குப் பிநகு ரட்டின் க்கள்ரக தன டங்கு
அதிகரித்துவிட்டதரதிலும்,
அப்தர
க்கள்ரகக்கு ற்த , ரடரளுன்ந உறுப்பிணர்கள்
உள்பணர்.
 ரட்டின கர்ப்புந று எழிப்பில் மி
கம் முலிடம்
கிக்கிநது ன்று த்தி கர்ப்புந பர்ச்சித்துந அச்சர்
ங்கர ரயுடு ரநினங்கபயில் கல் ரிவித்துள்பரர்
 தரகிஸ்ரன் ஆக்கிமிப்பு கரஷ்மீரில் கடந் ஆண்டு டத்ப்தட்ட
துல்லித் ரக்குலில் தங்கற்ந ரணு அதிகரரிகளுக்கு வீ தீச்
சல்கபப் புரிந்ற்கரண சௌர் சக்ர விருதுகப குடிசுத்
னர் பிரப் முகர்ஜி ங்கிணரர்.
கூடுல் கல்
 தரகிஸ்ரன் ஆக்கிமிப்பு கரஷ்மீரில் கடந் ஆண்டு
டத்ப்தட்ட துல்லித் ரக்குலில் தங்கற்று
தங்கரதிகப சுட்டுக் கரன்ந ெர் தீதக்
உதரத்ரய், ெத் சந்திர , கப்டன் ஆசுரஷ் குரர் ,
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 ரநின ஆளுரின் தங்கு குறித்  ளிரண விபக்கம் ,
ரநினங்களின் ன்ணரட்சிப் தனப்தடுத்துல்
உள்ளிட்ட விகரங்களில் தஞ்ச்சி குழு அளித்திருக்கும்
தரிந்துகப எடிமர அசு ஆரிக்கிநது.
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 ட்ரஸ் தடப் பிரிச் சர்ந் ரணு அதிகரரி
டி.விெய் ட்டி , ரஜ்புணர ஃபில்ஸ் தடப்
பிரிச் சர்ந் யவில்ரர் யனுன் ரம் சண்
ஆகிரருக்கும் சௌர் சக்ர விருது ங்கப்தட்டது
 ரணு உதிகரரி னஃப்டிணன் ெணல் யரீுக்கு
தம் விசிஷ்ட் சர தக்கம் ங்கப்தட்டது
 குெரத் ரநின கரல்துந னரக
(டிஜிபி) மூத் பிஸ்
தண் அதிகரரி கீர ெரரி நிமிக்கப்தட்டுள்பரர் . இன்மூனம், அந்
ரநினத்தின் முல் தண் டிஜிபி 
னும் தரு அர்
தற்றுள்பரர்.
 இந்திர உனக அபவில் சர்க்க உற்தத்தியில் 2-ஆது இடத்திலும்,
நுகர்வில் முலிடத்திலும் உள்பது
 தரகிஸ்ரன் ஆக்கிமிப்பு கரஷ்மீர் ற்றும் கில்கித்
- தரல்டிஸ்ரன்
தகுதிகள் இந்திரவுக்குச் சரந்ரண ன்று த்தி அசு
மீண்டும் திட்டட்டரகக் கூறியுள்பது.
கூடுல் கல்கள்
 தரகிஸ்ரன் ஆக்கிமிப்பு கரஷ்மீரின் டக்குப் தகுதியில்
அந்துள்பது கில்கித்
தரல்டிஸ்ரன்.
1947-ஆம் ஆண்டு இந்திர -தரகிஸ்ரன் பிரிவிணத்
ரடர்ந்து, இந்ப் தகுதி தரகிஸ்ரன் ஆக்கிமித்து
இத்துக் கரண்டது . சுரர் 72,971 சது கினர மீட்டர்
தப்தபவு கரண்ட இந்ப் தகுதியில் , 19 னட்சம் தர்
சிப்தரக
2008-ஆம் ஆண்டு க்கள் ரகத்
கல்கள் ரிவிக்கின்நண
.
7
ரட்டங்கள்,
33
தத் ரகுதிகப
உள்படக்கி இந்ப் தகுதி , இந்திரவுடன் இ
விருப்தம் ரிவித்து ருகிநது
.
இந்நினயில், அந்ப் தகுதி 5-ஆது ரகரரக
தரகிஸ்ரன் அசு அண்யில் அறிவித்து
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தரரசூட் வீர் அப்துல் கயூம் ஆகிரருக்கு சௌர் சக்ர
விருது ங்கப்தட்டது
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 ங்கசத்தின் னகர் டரக்கரவில் டதற்று ரும்
ரடரளுன்நங்கள் என்றித்தின்
(பியூ) 136-ஆது கூட்டத்தில்
தங்கற்க க்கபத் னர் சுமித்ர கரென் னயினரண
இந்தி ரடரளுன்நப் பிதிநிதிகள் குழு தங்கற்நது.
 ரட்டின மிக நீபரண சுங்க சரன பிர் ரடி ப்ல்
ஸ்ரீகரில் திநந்து த்ரர்.
கூடுல் கல்கள்
 கரஷ்மீர் ரநினத்தில் ெம்முயும் ஸ்ரீகயும்
இக்கும் கயில் சணரனி ற்றும் ஷ்ரி இட
னப்தகுதியில் 9.28 கி.மீ. தூத்துக்கு சுங்கம் அத்து
சரன அக்கப்தட்டுள்பது
 இந் தர மூனம் , ெம்மு - ஸ்ரீகர் இடரண
த தூம் 31 கி.மீட்டரக குநக்கப்தடும் . லும்,
த மும் 2 ணி ம் அபவுக்கு குநயும் . இந்
தரரல் திணமும் ரூ .27 னட்சம் அபவுக்கு ரிதரருள்
சமிக்கப்தடும்.
 ரட்டின முன்முநரக சர ரிரயு மூனம் இங்கும் தருந்து
கரல்கத்ரவில் அறிமுகம் சய்ப்தட்டுள்பது
.
இந்திரவில்
ட்டுல்னரது, ற்கு ஆசிரவின முன்முநரக இத்க
தருந்து அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.


ரூ.2 னட்சத்துக்கு னரண ரக்கப் தரிர்த்ணக்கு இனி 100 சவீ
அதரம்: நிதி சரரவுக்கு பிரப் எப்புல்.இது ப்ல் 1
முல்
அலுக்கு ந்துள்பது

 தங்கரம் ந் டிவில் ந்ரலும் அண முறிடிப்தற்கு
இருப்பு எத்துப்த லுப்தடுத்துது ன்று இந்திரவும்
னசிரவும் உறுதிபூண்டுள்பண .னசி பிர் ஜீப் மர க், 6 ரள்
தரக இந்திர ந்து சன்நரர்
 ளிமுநயில் ருரண ரிக் கக்கத் ரக்கல் சய் சதிரக
எரு தக்க தடித் (சகஜ்) த்தி அசு அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது.
 பிரிக்ஸ் ங்கி சரர்பில் இந்தி ரூதரய், சீணரவின் யுரன் திப்பி னரண
தத்திங்கள் இந் ஆண்டில் ளியிடப்தடும் ன்று பிரிக்ஸ் ங்கியின்
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 ‘ஆதன் கிளீன் ணி’ திட்டத்தின் இண்டரது கட்டத் ரு
ரண ரித்துநயிணர் ரடங்கியுள்பணர்.
 இந்தி ன்தரருள் நிறுணங் களின் சங்கத் னரக (ரஸ் கரம்)
ரன் ரய் நிணம் சய்ப்தட்டிருக்கிநரர்.
 த்தி அரிக்கரவில் உள்ப நிகரரகுர னகர் ணரகுரவில்
டதற்ந இபம் திணருக்கரண மிஸ் யுனிர்ஸ் தரட்டியில்
இந்திரச் சர்ந் சிருஷ்டி கவுர் முலிடம் பிடித்து குடம் சூடிணரர்.
 இந்தி தண் தரறிரபர் (சுற்றுச்சூல்) இந் ஆண்டுக்
‘கரர்டிர் வின்ஸ் இனிஷிட்டிவ் விரு’ ன்றுள்பரர்.

கரண

 ரஷ்ட்ரி ரஷ்ரி ரெணர ன்ந மூத் குடிக்களுக்கரண
திட்டத்திண த்தி சமூக நீதித்துநக்கரண த்தி இணச்சர்
ஆந்தி ரனினம் ல்லூரில் துக்கி த்ரர்
 இந்தி யில் லும்
அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது.
கூடுல் கல்கள்

4

புதி தசு ழித்டங்கப

 இந்திரவின முல் தசு ழி இயில் டம்
,ரணரது முல் ரஸ்ம்
 தசு ழித்ட இயில்களில் தர டரய்னட் திட்டம்
அல்தடுத்ப்தடும்
 ற்கரசி துண தரருபரரக்
கூட்டப்பில் 7து ரடரக
மிரன்ர் இணந்துள்பது . இவ்ப்பு ஆசி பர்ச்சி ங்கியின்
உறுப்பு ரடுகளுக்கிட உள் அப்பு ஆகும் , 2001 ஆம் ஆண்டு
இவ்ப்பு ற்தடுத்ப்தட்டது . இவ்ப்பின் ரணரடு டல்லியில்
ந்டதற்நது குறிப்பிடத்க்கது
 உய் திட்டத்தில் 27து ர நினரக மிசரம் ப்ல் 1 ஆம் தி முல்
இணந்துள்பது.
கூடுல் கல்கள்
 மின்சர
தகிர்ரண
நிறுணங்கள்
இங்கு விர்க்கவும், அற்ந
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னர்
க.வி.கரத்
ரிவித்துள்பரர்.
கறுப்பு தத் ததுக்கி த்து இருக்கும் தர்கப கண்டறியும்
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ழிகசய்யும்
ரடங்கப்தட்டது.

கயில்

இந்

திட்டம்

 ரட்டின் மின் தகிர்ரண நிறுணங்களின் ஷ்டம்
நக்குந 3,80,000 கரடி ரூதரய். இற்ந னரத
தரயில்இக்குற்கு இந் திட்டம் ழிகரட்டும்.
 E- Nagarpalika னும் சலி த்தி பிசம் அல்தடுத்தியுள்பது
 த்தி னிப ம்தரட்டு அச்சகம் சி கல்வி நிறுண
ரிசப் தட்டின ளியிட்டது அதில்
, தங்களுரு இந்தி
அறிவில் நிறுணம் முலிடம் தற்றுள்பது
 யுணஸ்கர ங்கும் உனக ஊடக சுந்தி விருது டவ்த் சக்
ன்தருக்கு இந்த் ஆண்டுக்கரண விருது ங்கப்தட்டுள்பது
 யரிரண அசு தண் குந்களின் ண்ணிக்க உர்த்
‛ஆப்கி தட்டி குரரி தட்டி
‚ னும் திட்டத்தில்
மூன்நரது
தண்குந் பிநந்ரல் 21 ஆயிம் ரூ ன்க இருக்கிநது
கூடுல் கல்
 குந்கள் தரலிண விகித்தில் இந்திரவின பிந்ங்கி
இருப்தது யரிரணர ரனினம் ஆகும்
 ரத் உள்ணரட்டு உற்தத்தி அடிப்தடயில் இந்திர
7து சுற்றுனர
ரடரக உருடுத்துள்பரக சர்ச சுற்றுனர கவுன்சில் கூறியுள்பது
 ற்கு ங்கத்தின் 22து ரநினரக ெரர்கிரம்
ற்றும் 23 து ர
நினரக ற்கு தர்த்ரன் ஆகிற்நரஇ முல்ர் ம்ர தரணர்ஜிரல்
துக்கி க்கப்தட்டது
 தரத் கீ வீர் னும் சலி த்தி உள்துந அச்சர் ரஜ் ரத் சிங்
ரடங்கி த்ரர் . இன்மூனம் தணியின் தரது உயிரிந்
குடும்தத்திணருக்கு உவி சய் ருரர் அன்தளிப்பு சய் முடியும்.
 சணரய் இசக்கனஞர் பிஸ்மில்னர கரனின் தரில்
இசக்கிரத் உருரக்குண உத்தி பிச அசு
முடிடுத்துள்பது.
 பிர் ந்தி ரதி சம்தரன் சத்ரகிகத்
டிஜிட்டல் கண்கரட்சி துக்கி த்ரர்.

 நிணவு கூறும்

கூடுல் கல்கள்
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 1917-ல் பிகரர் ரநினத்தின் ல்னர தகுதிரண
சம்தரன் ன்ந இடத்தில் கரத்ர கரந்தி
னயில் டந்துரன் இந்தி சுந்திப்
தரரட்டத்தின் முல் சத்திரகிகப் தரரட்டம்
.
ன்ணரப்பிரிக்கரவிலிருந்து இந்திர திரும்பி
கரந்தி இந்திரவில் டத்தி முல் தரரட்டம்
மூனம் ஆங்கின ஆட்சிரபர்கப கல்விறிற்ந
சரரக் குடிரணர்களும் திர்த்து நிற்க முடியும்
ன்த உனகுக்குக் கரட்டி முக்கி நிகழ்வு இது.
 தரப ல்னரப் தகுதிரண சம்தரனி
ல்
நினபிபுக்கபரக இருந் ஆங்கினர்கள்
டமுநப்தடுத்தி தீன்கதிர ன்ந முநயின்
மூனம் குடிரணர்கள் ங்கபது நினங்களில் 20-ல் 1
தங்கில் சரத்துக்கரகப் தன்தடக்கூடி
அவுரிச்சடி கட்டரம் சரகுதடி சய்து
கரடுக்க ண்டும் . இணரல், ஆயிக்கக்கரண
விசரயிகள் த
ருந்துத்துக்கு ஆபரகிணர்
.
அவ்ரறு துத்துக்கு ஆபரணர்களில் எருரண
ரஜ்குரர்சுக்னர, 1916 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில்
னட்சுபுரியில் டதற்ந கரங்கிஸ் ரரட்டில்
தங்கற்ந கரந்தி ரில் சந்தித்து ங்களுக்கு
உண்டும் ண கட்டுக்கரண்டரர்
.
இத்ரடர்ந்து, 1917, ப்லில் சம்தரனுக்கு
கரந்தி சன்று
,
அர்கப விடுவிக்க
முன்நதரது, ஆங்கின அசு 144 ட உத்வு
தரட்டு கரந்தி ளிந ண்டுண
அறிவித்து.
 வீப்த ரய்லி ழுதி த்பததி னும் புத்கத்திண
குடிசுத்னர் பிரப் முகர்ஜி ளியிட்டரர் . இண்டரம் நிர்ரக
சீர்திருத் குழுவின் னரக வீப்த ரய்லி சல்தட்டரர் ன்தது
குறிப்பிடத்க்கது.
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 சி குந்கள் தி
டதற்நது

ப்தட விர விசரகப்தட்டிணத்தில்

 இந்திர ங்கரலிர இடயினரண ரடரடி ரண னும் இரணு
எத்திக மிசரம் ரனினத்தில் டதற்நது.
 த்தி டி
ரிகள் ரரித்தின் னரக அஜித் குரர்
ஸ்ரித்சரர ற்றும் சரப்ரி தட்டசரலி நிமிக்கப்தட்டுள்பணர் .
 123து அசினப்புச் சட்டத்திருத் சரர – சமூக தரருபரர
ரீதியில் பிந்ங்கிரருக்கரண புதி ஆம் அப்தற்கரண
சரர க்கபயில் அறிமுகம் சய்ப்தட்டது .
கூடுல் கல்கள்
 இம்சரர அசினப்புச் சட்டத்திருத்
சரரரகும்
 இன்மூனம் அசினப்பின் ச்த்து

338Bல் ரற்நம்

கரண்டு ப்தட்டு புதி ஆம் அக்கப்தடும்.
 இந்தி சர் ஆம் 250 ஆண்டுகப நிநவு சய்துள்பது.
 யரல்டி துநமுகம் சுத்ரண துநமுகங்கள் த ட்டிலில் முலிடம்
உள்பது
 உர்ெர மித்ர னும் சலி அச்சர் பியூஷ் கரல்
அறிமுகப்ப்டுத்திணரர் இன்மூனம் ஊகப்தகுதியில் மின் நின
அறிந்து கரள்ப முடியும்.
 கர்ணரடக அசு சுக் ர னும் சலி தண்கள் தரதுகரப்புக்கரக
அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது
 சரனண ெணரகத்தில் ம்பிக்க - Hope in a Challenged Democracy
இந்தி கயில் னும் நூன அஸ்னி குரர் ளியிட துண
குடிசுத் னர் தற்றுக்கரண்டரர்.
 ஆஸ்திலி பிர் ல்கரம் டர்ன்புல்
ந்திருந்ரர்.

4 ரள் தணரக இந்திர

 கங்கர ஆற்றுச் சட்டம் ரடர்தரக அக்கப்தட்ட
க்ரிர் ரல்விர
குழு த்தி நீர்பத்துந அச்சர் உரதரதியிடம் அறிக்க
ரக்கல் சய்து
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 யரிரணர அசு துர்கர ரகினி னும் தரில் தரது இடங்களில்
தண்களுக்கு தரதுகரப்தளிப்தற்கரக இச்சல் திட்டத்
துங்கியுள்பது
 ஊன கண்கரனிப்தற்கரக டர்தரன் னும் இண
ணிப்பூர் அசு அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது.

சலி

 இந்திரவின் முல்முநரக னிரரிடம் கரடுக்கப்தட்டுள்பது
த்திப்பிசத்தில் யபிகஞ் இயில் நினம்
எப்தடக்கப்தட்டுள்பது
 6து ம் .ஸ் சுரமி ரன் விருது ரப்தர ரப்தர யனிஞ்சரல்
ன்தருக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.
 கூகுள் அ னும் சலி உவு டலிரி சய்ற்கரக
இந்திரவில் அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது.
 ..டி கரக்பூர் ரஸ்து சரஸ்ர னும் தரடத் கட்டிடக்கன
தரடத்திட்டத்தில் சர்த்துள்பது.
 ஆக்ர விரண நினத்தின் த தண்டிட் தீணரள் விரண
நினம் ண தர் ரற்நம் சய்ப்தட்டுள்பது.
 அமிர் கரன் ற்றும் கபில் வ் திணணரத் ங்கஸ்கர் விருது
தற்றுள்பணர்,
 க்கி ரடுகளின் உறுப்பு அப்தரண சர்ச சமூக தரருபரர
அயில் இந்திர மீண்டும் உறுப்பிணரக ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பது .
 டண்ட்ரிக் சல்கள் ணப்தடும் புதி க
கண்டுபிடிக்கப்தட்டுள்பது.

இத் சல்கள்

 ஆந்தி அசு திருங்ககளுக்கரண னி ரரித் ற்தடுத்தியுள்பது .
இந்திரவின முல் முநரக திரு ங்ககளுக்கரண னி
ரரித் மிழ் ரடு 2008 ஆம் அத்து குறிப்பிடத்க்கது.
 இரணுத்திற்கு சனவு சய்தில் இந்திர 5து இடம் கிக்கிநது
 கரல்டுன் சுற்றுச்சூல் விருது 2017 க்கு இந்திரவிலிருந்து பிபுல்னர
சந்ர தற்றுள்பரர்.
 ரற்றுத்திநணரளிகளுக்கரண தல்கனக் ககம் த்தி பிசத்தில்
அக்கப்தட உள்பது.
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 இந்திர ப்ரண்சு இரணு எத்திக ருணர ப்ல்
துங்கிது.

24 ஆம்

 சினிரத்துநயில் ங்கப்ப்டும் உரி விருரண 48து ரர சரகிப்
தரல்க விருது இக்குணர் க.விஸ்ரத்துக்கு ங்கப்தட்டுள்பது
கூடுல் கல்
 ரர சரகிப் தரல்க விருது
ங்கப்தட்டு ருகிநது.

1969 ஆம் ஆண்டு முல்

 இவ்விருப் தற்ந முல் தர் ய்வீக ரணி
 இவ்விருது தருரருக்கு 10 னட்ச ரூதரய் ,தரன்ணரட
ஆகி ங்கப்தடும்
 சிரஜி கசன்
தற்றிருக்கிநரர்.

1996

ஆம் ஆண்டு இவ்விருப்

 2010 ஆம் ஆண்டு இக்குணர் தரனச்சந்ர் இவிருப்
தற்றுள்பரர்.
 இந்திர சினிரவின் ந் ண அறிப்தடும் தரல்க
ன்தரின் தரில் இவ்விருது ங்கப்தட்டு ருகிநது.
 இர்ரன் இந்திரவின் முல் சினிரரண ரெர
அரிச்சந்திர தடத் டுத்ரரர்.
 இந்திர 18து சர்ச சரன ர ரட்ட ம்தரில் டத்
இருக்கிநது
 சர்ச ஊடக சுந்தி குறியீட்டில்
முலிடத்தில் ரர் உள்பது

136 து இடத்தில் உள்பது

.

 சரனரர் கரல்குனட்டர் னும் சலி இஸ்ர
அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது, இன்மூனம் சரனரர் தனககள் அந்துள்ப
இடத் அறிமுடியும்.
 இந்திரவின் முல் E-Taxi ச ரக்பூரில் தரிசரண முநயில்
ரக்பூரில்  23ல் சரதிக்கப்தட இருக்கிநது.
 இந்திரவின முல் முநரக திரு ங்ககளுக்கரண விபரட்டு
தரட்டி கபர திருணந்புத்தில் டத்திது .
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 இந்திரவின் முல் புத்க கிரம் யரஷ்ட்ரவின் பீனரர்
அக்கப்தட இருக்கிநது
உனகம்
 இந்திரவுடன் தரருபரர உநவுகப ம்தடுத்துதில் இனங்க
ஆர்த்துடன் இருப்தரக அந்ரட்டின் பிர் ணி

ல் விக்சிங்க

ரிவித்ரர்.
 ட கரரிரவில் உடல் ஊணமுற்நரர் உரிகள் குறித்து ரில்
ஆய்வு சய்  .ர. னி உரிகள் ஆத்தின் பிதிநிதிக்கு
அந் ரட்டு அசு அனுதி அளித்துள்பது
.ர.

.

னி உரிகள் ஆ அதிகரரிரருர் ட

கரரிரவுக்குப் தம் ற்கரள்ப அனு

திக்கப்தடுது இது

முல் முநரகும் . .ர. னி உரிகள் ஆத்தின் சரர்பில்
சிநப்பு அதிகரரி கத்லீணர அகிரர்
அந் ரட்டுக்குப் தம் ற்கரள்ப இருக்கிநரர்
 க்கி ரட்டு ம்தரட்டு திட்டத்தின் நிர்ரக னரக அச்சிம்
ஸ்டயிணர் நிமிக்கப்தட்டுள்பரர்.
 அரிக்க அதிதரக இருந் ெரன் ப்

.

கன்ணடி இண்டரம்

உனகப்தரரின்தரது தன்தடுத்தி ரட்குறிப்பு சுரர் ரூ.4.74 கரடிக்கு
(7,18,750 டரனர்) னத்தில் விற்தணரகிது.
 ற்கு ரப்பி ரடுகளுடணரண ர்த்கத் தனப்தடுத்தும்
கயில் பிரிட்டன் னகர் னண்டன்

-சீணர இடயினரண

டி சக்கு யில் தரக்குத்து ரடங்கப்தட்டுள்பது

முல்

. உனகின்

இண்டரது நீபரண யில் தர இதுரகும்.
 உனகின் பிந ரடுகளின் எட்டுரத் ண்ணிக்கவிட

, சீணர

கடந் ஆண்டு அதிக  ண்டணகப நிநற்றியுள்பரக
ஆம்ணஸ்டி இண்டர்ணல் ' சர்ச னி உரிகள் அ ப்பு
ரிவித்துள்பது. இந்திரவில் கடந் 2016-ஆம் ஆண்டில் ரருக்கும்
தூக்குத் ண்டண நிநற்நப்தடவில்ன
 தரகிஸ்ரனில் லிதரன்களின் தங்கரத் ரக்குலுக்கு உள்பரகிப்
பின்ணர் தண்கள் கல்வி லியுறுத்தி சமூக
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சரற்றிக்கரக ரதல் தரிசு ன்ந னரனர யூசப் சரய் (19),
கணடரவின் கப குடியுரி தற்நரர்.
 தரகிஸ்ரனின் யசன் அப்ல் கரில்
கரண்டரட்டம் ள்ளிக்கி ரடங்கிது

"தசரகி திருவிர
.

'

இந் விரவில்

இந்திரவில் இருந்து சன்றுள்ப 1,400 சீக்கிர்கள் கனந்து கரண்டணர் .
தசரகி திருவிர ன்நரல் ன்ண?
சூரி ஆண்டி ன் ரடக்கத்யும் , அறுடப் தருத்யும்
கரண்டரடும் கயில் , 17-ஆம் நூற்நரண்டிலிருந்து சீக்கிர்கபரல்
"தசரகி திருவிர' கரண்டரடப்தட்டு ருகிநது
 பிசிலில் அசு எப்தந் தறுற்கரக கட்டுரண நிறுணங்கள்
ப்பில் கரடிக்கக்கில் னஞ்சம் கரடுக்கப்தட்ட விகர
த்தில்
ணக்கு ரடர்புள்பரக ழுந்துள்ப குற்நச்சரட்ட அந்ரட்டு அதிதர்
க்கல் ர் றுத்துள்பரர்.
 இந்தி முன்ணரள் கடற்தட வீர் குல்பூண் ெரவுக்கு தரகிஸ்ரன்
ரணு நீதின்நம் பிநப்பித்  ண்டண திர்த்து
ல்முநயீடு சய்ப்தடும் ன்று இந்திர ரிவித்துள்பது.
 கணினி ற்றும் இப முன்ணரடிரண ரதர்ட் டய்னர்
(85)
கரனரணரர்.
கூடுல் கல்கள்
அரிக்க தரதுகரப்புத் துந னகரண தன்டகனில் கணினி
ம்தரட்டுக்கரண மின்ணணு ஆரய்ச்சியில் அர் ஈடுதட்டிருந்தரது ,
தன்டகனின் நிதி உவியுடன் ரட்டின் தல்று
தகுதிகளில்
சல்தட்டு ந் தன நிறுணங்கள் , கல்வி நினங்கப மூன்று
னித்னி கணினிகள் மூனம் ரடர்பு கரள்ப ண்டியிருந்து
.
அணத் விர்க்கும் ழி ஆரய்ந்ரர் . அன் விபரகப் தன
கணினிகப இத்துச் சல்தட க்கும் ட்ர்க் முந 1966இல் உருரணது
.
இது
பிநகு இண்டர்ட் அல்னது இபத்துக்கு
முன்ணரடிரக அந்து.
 அருரசனப் பிசத் சரந்ம் கரண்டரடிரும் சீணர அந்
ரநினத்தின் 6 இடங்களுக்கு அதிகரப்பூர்ரக தர் சூட்டிது
ரக்யிங்லிங், மினரரி, கரய்டங்கர்தரரி, யின்குகர, புர னர ,
கபும்ரி ஆகி ஆறும் அந் தகுதிகளுக்கு க்கப்தட்டுள்ப தர்கள்
ஆகும்.
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 அரிக்கர அணத்து குண்டுகளின் அன்ண னும் மிகப்தரி
குண்ட ஆப்கரனிஸ்ரணத்தில் வீசிது.
 நினத்டி யில்சரன னும் நூலுக்கு கரல்சன் யட் புலிட்சர்
விருது தற்றுள்பரர்.
 .ர.வின் கரள்ககப கன , இச, இனக்கிம், விபரட்டு
ஆகிற்றின் மூனம் தப்பி ருரருக்கு
".ர. அதித் தூர் '
ன்ந தட்டத் 
.ர.
அப்பு ங்கி ருகிநது
.
அந் கயில் , தரகிஸ்ரணச் சர்ந் தண் கல்வி உரிரபர்
னரனர யூசுப்சரய் அண்யில் 
.ர.
அதித் தூரக
நிமிக்கப்தட்டரர்.
அண்ட ளியில் ர் ரண டிப்பு என்று நிகழ்ந்ரகவும் , அது
அணத்து ட்சத்திங்கபயும் விட ஆயிம் டங்கு எளி
ற்தடுத்தியும் அரிக்க விண்ளி ஆய்வு அப்தரண
ரசரவின் விஞ்ஞரனிகள் கண்டறிந்துள்பணர் .
கூடுல் கல்கள்
 அண்டளியில் விஞ்ஞரனி சந்திசகரின் தரில்
அக்கப்தடும் "சந்திர கபம் -ற்கு' ன்ந இடத்தில்
தரி டிப்பு என்று ற்தட்டது.
 ன் அரிக்க ரடரண ஈக்டரரில் டதற்ந அதிதர் ர்லில்
இடதுசரரி ட்தரபரண னனின் ரரீணர ற்றி தற்நரர் .
 னண்டனின் த்தி குற்நவில் நீதின்நத்தில் முல்முநரக
இந்தி ம்சரளிச் சர்
ந் தண் நீதிததிரக
நிமிக்கப்தட்டுள்பரர்.அனுெர வீந்தி தீர் (49) ன்ந அர் , அந்
நீதின்நத்துக்கு நிமிக்கப்தடும் முல் ள்பர் அல்னர
நீதிததி ன்ததும் முக்கி அம்சரகும்.
 உனகின் மிக ரணரக விபங்கி இத்ரலிச் சர்ந் ம்ர
ரணர, 117 ஆண்டுகள் 137 ரட்கபக் கடந் நினயில் கடந்
15-ம் தி உயிரிந்ரர். இடுத்து, ெத்கரச் சர்ந்
னட் ரஸ் ப்வுன், உனகின் புதி மிக ரண னிரக
உருடுத்துள்பரர். இர் 117 ஆண்டுகள் 138 ரட்கபக்
கடந்துள்பரர்.
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 சுற்றுப்புந சூன தூய்ரக க்க அஸ்பீரிஸ் தூரிஞ்ெ னிஸ்
னும் பூஞ்ச ப்பரஸ்டிக்க உண்ணும் பூஞ்ச சீணர
கண்டுபிடித்துள்பது.
 ெப்தரன் ப்ல் 1 முல் பிட்கரயிண அங்கீகரிக்கப்தட்ட தரக
அறிவித்துள்பது
 ரிெணர னும் தரப்தரருள் தன்தரட்ட சட்டரீதிரக
அங்கீகரித்துள்ப உனகின் முல் ரடு ஜீரிர .
 அரிக்கரச் சர்ந் இசக் கனஞர் தரப் டனன், சின
ரங்களுக்குப் பிநகு இனக்கித்திற்கரண ரதல் தரிச தற்றுக்
கரண்டரர்.
 முன்ணரள் அச்சர் அஸ்னி குரர் ெப்தரனின் ஆர்டர் ஆப் சிங்
சன் ன்ந விருப் தற்றுள்பரர்.

விபரட்டு
 26-ஆது சுல்ரன் அஸ்னரன் ர கரப்தக்கரண யரக்கிப்
னசிரவின் இப்தர கரில் ரடங்கிது

தரட்டி

 சரம்பின்ஸ் டிரபி கிரிக்கட் தரட்டியில் இந்தி அணி தங்கற்தது
குறித்து, பிசிசி சிநப்புப் தரதுக் குழு கூட்டத்துக்குப் பிநகு முடிவு
சய்ப்தடும் ன்று பிசிசி நிர்ரகக் குழு னர் விணரத் ரய்
கூறிணரர்.
 சர்ச

எலிம்பிக் கமிட்டியின் கீழ்

26

ஆங்கள் உள்பண .

அற்றில் 2017-ஆம் ஆண்டுக்கரண எலிம்பிக் கல்வி ஆம் ற்றும்
எலிம்பிக் ரனக்கரட்சி சணல் ஆம் ஆகிற்றின்
உறுப்பிணரக நீர அம்தரனி நிணம் சய்ப்தட்டுள்பரர்.
 ஆசி தரட்மிண்டன் சரம்பின்ஷிப் தரட்டி சீணரவின்

உயரன் கரில்

சவ்ரய்க்கி ரடங்குகிநது.
 ரன்டி கரர்னர ரஸ்டர்ஸ் டன்னிஸ் தரட்டியில் ஸ்தயினின்
ஃதல் 10து டரல் சரம்பின் தட்டம் ன்நரர்.
 2018 ஆசி விபரட்டுப் தரட்டியில் புதிரக
5 விபரட்டுகள்
சர்க்கப்தட்டுள்பண. அத்தில் கிரிக்கட் நீக்கப்தட்
டுள்பது.
இந்ரணசிரவின் முக்கி விபரட்டரண தன்கரக் சினரட்
,
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ெுஜிட்மு, தரரகிபடிங், ெட் ஸ்க , ஸ்தரர்ட் கிபம்பிங் ஆகி
புதி விபரட்டுகள் சர்க்கப்தட்டுள்பண
.
ரத்ம்
39
விபரட்டுகள் இடம்தற்றுள்பண.
 இந்தி களிர் கிரிக்கட் அணியின்
புதி தயிற்சிரபரக
தரடரச் சர்ந் முன்ணரள் வீரண துரர் அரத்
நிமிக்கப்தட்டுள்பரர்.
 சர்ச தரட்மிண்டன் ரிசயில் இந்தி வீரங்கண பி .வி.சிந்து
3-ஆது இடத்துக்கு முன்ணறியுள்பரர்
.
ற்நரரு இந்தி
வீரங்கணரண சரய்ணர ரல் ஏர் இடம் முன்ணறி
8-ஆது
இடத்ப் பிடித்துள்பர ர். ற்நரரு இந்தி வீரங்கணரண சரய்ணர
ரல் ஏர் இடம் முன்ணறி 8-ஆது இடத்ப் பிடித்துள்பரர்.
 ஆசி பில்லிரர்ட்ஸ் தரட்டியில் தங்கத் அஜ்ரனி ற்றி
தற்றுள்பரர்.
 டி20 கிரிக்கட் தரட்டியில் 10,000 ன்கள் விபரசி முல் வீர் ன்ந
தரு அடந்துள்பரர் கிறி ஸ் கயில் . குெரத்துக்கு திரண
இந் ஆட்டத்தில்

77

ன்கள் விபரசி கயில்

,

டி20

கிரிக்கட்

தரட்டியில் 10,000 ன்கள் விபரசி முல் வீர் ன்ந தரு
ணரக்கிக் கரண்டரர்.
 சிங்கப்பூர் ஏதன் சூப்தர் சீரிஸ் தரட்மிண்டன் தரட்டியில் இந்திரவின்
சரய் பிணீத் சரம்பின் தட்டம் ன்நரர்.
 தரர்க்வியூ' ஏதன் ஸ்குரஷ் தரட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் இந்தி வீர்
னன் சந்தில்குரர் ரல்வி கண்டரர்
 னரர கமிட்டியின் தரிந்து அடிப்தடயில் பிசிசி ற்றும் ரநின
கிரிக்கட் சங்கங்களில் நிர்ரகிகபரக இருக்க குதிற்நர்கள்
,
இந்திரவின் சரர்பில் சிசி கூட்டத்தில் தங்கற்கனரர ன்தது குறித்து
உச்ச நீதின்நத்திடம் ஆனரசண கட்டுள்பது விணரத் ரய்
னயினரண பிசிசி நிர்ரகக் குழு
 சர்ச ல்யுத் ரிசயில் களிர் 58 கினர டப் பிரிவில்
இந்திரவின் சரக்ஷி ரலிக் 5-ஆது இடத்துக்கு முன்ணறியுள்பரர்.
 ரய்னரந்து சர்ச குத்துச்சண்ட தரட்டியில் இந்திரவின் ஷிரம்
குரர் (49 கினர டப் பிரிவு) ங்கப் தக்கம் ன்றுள்பரர்.
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 மிரமி ரஸ்டர்ஸ் டன்னிஸ் தரட்டியின் ஆடர் எற்நர் இறுதிச்
சுற்றில் ஸ்விட்சர்னரந்தின் ரெர் ஃதடர் ஸ்தயினின் ஃதல்
டரன வீழ்த்தி சரம்பின் தட்டம் ன்நரர்.
 இந்தி ஸ்குரஷ் தயிற்சிரபர் சஸ் தரன்சர

,

2016-ஆம்

ஆண்டுக்கரண ஆசிரவின் னசிநந் ஸ்குரஷ் தயிற்சிர

பர்

விருதுக்கு ர்வு சய்ப்தட்டுள்பரர்.
 2016-ஆம் ஆண்டுக்கரண உனகின் முன்ணணி கிரிக்கட் வீர் ன்ந
கபத் இந்தி கிரிக்கட் அணியின் கப்டன் விரட் கரலிக்கு
ங்கியுள்பது விஸ்டன் தத்திரிக.
10 து .பி.ல் தரட்டி
 10-ஆது பில் கிரிக்கட் ரடர் ப்ல்
5ல் யரதரதில்
ரடங்கிது.ரத்ம் 8 அணிகள் தங்கு கரள்கின்நண
கூடுல் கல்கள்
 ரடக்க விரவில் தரலிவுட் டிக மி ெரக்சன்
னயினரண டணக் குழுவிணர் டணரடி
தரர்ரபர்கப அசத்திணர்.
 விரவில் சச்சின் டண்டுல்கருக்கு பில் னர்
ரஜீவ் சுக்னரவும், சபவ் கங்குலிக்கு பிசிசி தரறுப்பு
னர் சி .க.கண்ரவும், வி.வி.ஸ்.னட்சுணுக்கு
உச்ச நீதின்நத்ரல் நிமிக்கப்தட்டுள்ப பிசிசி
நிர்ரகக் குழு னர் விணரத் ரயும் நிணவுப்
தரிச ங்கி கௌவித்ணர்
.
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டல்லி

ெரஹீர் கரன்

கரல்கத்ர

கவும் கம்பீர்

பு

ஸ்டீதன் ஸ்மித்

மும்த

ரஹித் சர்ர

குெரத்

ய்ணர

யரதரத்

டவிட் ரர்ணர்

மிரமி எப்தன் டன்னிஸ் – 2017
பிரிவு

ற்றி தற்நர்கள்

ஆண்கள் எற்நர்

ரகர் தடர் ( ஸ்விட்ச்னரந்து)

தண்கள் எற்நர்

ெரகன்ணர கரண்டர ( ப்ரிட்டன்)

ஆடர் இட்டர்

லூகரஸ் குதரட் / ரர்சல்ன மினர

களிர் இட்டர்

கப்ரினர ப்வ்ஸ்கி / யூ இபின்

மிழ் ரட்டில் தஞ்சரத்து முந
க்கபரட்சி முந அறுதது ஆண்டுகளுக்கு னரக திநம்தட டத்திக்
கரண்டிருக்கும் இந்திர, உனகின மிகப் தரி ெணரக ரடுகளுள்
என்நரகும். மிகச் சின பரும் ரடுகபரல் ட்டு லிரண
க்கபரட்சி முந டத்திட முடிகிநது ன்தரல் இற்கரக ரம்
அணரும் தருப்தட ண்டும். இந்தி சம் ந் கரள்ககள்
அடிப்தடயில்
உருரக்கப்தட்டர
அக்கரள்ககப
நினநிறுத்துது இந்தி ர்ல் ஆத்தின் தணிரகும். ர்ல்
ஆரணது தன ஆண்டுகபரக ணது ர்ரண, அச்சற்ந,
லிரண
ற்றும்
தரகுதரடற்ந
சட்டப்பூர்ரண
ம்பிற்குள்
சல்தட்டு இந்தி ர்ல் முந தூய்ப்தடுத்தி ணது
ம்தகத்ன்
உர்த்திக்
கரண்டுள்பரடு
க்கபரட்சியின்
தரதுகரனணரகவும் விபங்கி ருகிநது. க்கபரட்சி ண்தது க்களுக்கரக,
க்கப க்கபரல் ஆட்சி புரிது ன்தரல் ற்கரனத்தில் தரும்தரனரண
ரடுகள் க்கபரட்சி முநயிணரல் ஈர்க்கப்தட்டுள்பண. க்கபரட்சியில்
அசிடமிருந்து உள்பரட்சி அப்புகளுக்கு ட்டுல்னரது உர்ட்ட
அதிகர த்திலிருந்து கடட்ட நிர்ரகம்  அதிகரப்தல்
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உறுதி சய்ப்தட ண்டும். இன் கரரக,  அசிலிருந்து
உள்பரட்சி அப்பிற்கு அதிகரம் திருப்தப்தடும் கயில் 'க்கப
முல் கிர சத  ன்ந சரற்நரடர் உருரக்கப்தட்டுள்பது.
இந்தி அசினப்பில் 73 ற்றும் 74து திருத்ங்கள் கரண்டு
ந்து. உள்பரட்சி அப்புகள் மூனரக தனரக்கப்தட்ட க்கபரட்சி
நிர்ரகத்
ற்தடுத்துதில்
ட்டப்தட்ட
எரு
ல்கல்னரகும்
ன்தரடு தரருபரர, சமுக நீதி நினரட்டும் கயில்
நிர்ரகத் க்களின் இல்னங்களுக்க கரண்டு சல்துரகும்.
ற்கண்ட திருத்ங்கபரல் உள்பரட்சி அப்புகளுக்கு ர்ல்கப
டத்தும் முநரணது அசினப்பின்தடி கட்டரரக்கப்தட்டுள்பது.
இந்தி அசினப்பின் 73து திருத்ச் சட்டம் (ஊரட்சிகள்):
 எவ்ரரு
ஊரட்சியிலும்
கிர
சத
உருரக்கி
ர்ந்டுக்கப்தட்ட பிதிநிதிகளுக்கு தரது ற்தரர்க்கரண
அதிகரங்கப
ங்கி
எவ்ரரு
ஊரட்சியின்
ஆண்டு
திட்டங்கப அங்கீகரிக்கவும் அதிகரம் ங்குல்,
 மூன்று அடுக்கு ஊரட்சி முந உருரக்குல் அரது
ரட்ட ஊரட்சிகள், ஊரட்சி என்றிங்கள் ற்றும் கிர
ஊரட்சிகள் ஆகிற்ந உருரக்கு கட்டரரக்குல்.
 ரடு முழுதும் அணத்து கரண ஊரட்சிகளும் நக்குந
எ ரதிரிரண அப்தக் கரண்டிருத்ல்,
 ஊரட்சி ரர்டு உறுப்பிணர்கள் ட்டுல்னரல் னப்
தவிகளிலும் சமூகத்தில் லிடந் பிரிவிணர்கபரண ஆதி
திரவிட குப்பிணர்
,
தங்குடியிணர் ற்றும் தண்கள்
ஆகிரருக்கு இட எதுக்கீடு அளித்ல்,
 ர்ந்டுக்கப்தட்ட உள்பரட்சி அப்புகளின் தவிக்கரனத்
ரற்நமின்றி கண்டிப்தரக ந்து ஆண்டுகள் ண எ சீரக
நிர்யித்ல் ற்றும் அசிப்பின்கீழ் உருரக்கப்தட்ட
ன்னிச்சரக ஏர் அப்பின்
அரது ரநின ர்ல்
ஆத்தின் கண்கரணிப்பு ழிகரட்டுல் ற்றும்
கட்டுப்தரட்டின்கீழ் தஞ்சரத்துகளுக்கு ர்ல் டத்துல்,
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 தரதுரண அதிகரங்கள் ற்றும் தரறுப்புகப அளித்ல்
 ரநின நிதிக் குழு அப்தன் மூனம் ரிகள் விதித்துக்
கரள்ப அதிகரம் அளிப்தரடு அசு ரனிங்கள் ற்றும் தங்கு
எதுக்கீடுகப ங்க க சய்ல்,
இந்தி அசினப்பின்
உள்பரட்சி அப்புகள்):

74து

 கூடுனரண
சல்தரடுகள்
அதிகரங்கபப் பிரித்ளித்ல்.

திருத்ச்

ற்றும்

சட்டம்

(கர்ப்புந

ரி

விதிப்பு

 ரநின அசுடன் நிதிப்தங்கீடு.
 கரனந்நரது ர்ல்கப டத்துல்
 ஆதி திரவிடர், தங்குடியிணர் ற்றும் தண்களுக்கு
எதுக்கீடு
 ரடு முழுதும்
அப்புகள்

எ

ரதிரிரண

கர்ப்புந

இட

உள்பரட்சி

 தரூரட்சிகள், கரட்சிகள் ற்றும் ரகரட்சிகள் தரன்ந
கர்ப்புந உள்பரட்சி அப்புகப கப்தடுத்லுக்கரண
குதிகப நிர்யித்ல்
 எரு
குடியிருப்புப்
தகுதியின்
அணத்து
கர்ப்புந
சகபயும்
அங்கு
அந்துள்ப
ரழிற்சரன
ங்கும் அல்னது ங்க முன்ரும் நினயில் ட்டு
அத்ரழிற்சரனப் தகுதிகளில் கர்ப்புந குடியிருப்புகப
(T o wn s h i p s ) ற்தடுத்துல்.
 ரட்ட திட்டமிடுல்
குழுக்கப அத்ல்,

குழு

ற்றும்

ரக

திட்டமிடுல்

மிழ் ரட்டில் தஞ்சரத்து அப்பின் பர்ச்சி முந
சுந்தித்திற்கு முந் நின
ற்தர கிர ஊரட்சிகளுக்கு முன்ணரடிகபரக மிழ்ரட்டில்
விபங்கி கிர ன்நங்கள்
, தண்ட கரனத்தில் ரன்றி
ன்தரடு உள்பரட்சி அ ப்பினரண உரி கயினரண ன்ணரட்சி
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நினயுடன் ரிவிதிப்பு உட்தட்ட அதிகரங்கபக் கரண்டு சிறி
குடிசுகபப் தரல் இங்கி ந்ண
. சங்கல்தட்டு ரட்டம் ,
உத்திருரில் அந்துள்ப குண்ட தருரள் கரவில் சுர்களில்
கரப்தடும் கல்ட்டு சரசணம் இற்கு குந் சரன்நரக
விபங்குகிநது.
கிரங்கள் வ்ரறு ரர்டுகபரக (ண்டனங்கள்) பிரிக்கப்தட்டு "சத"
ன்ந அப்புகள் மூனம் கிர நிர்ரகம் சல்தட்டது ன்த
இக்கல்ட்டு சரசணம் விபக்குகிநது
. எவ்ரரு ரர்ருக்குரண
பிதிநிதிகள் குடத்தில் எனயிட்டு ருக்கும் முநயில்
(குடரன
முந) வ்ரறு ர்ந்ருக்கப்தட்டணர் ன்தயும் இது விபக்குகிநது .
இந்திரவில் ஆங்கினரின் ருக  கிரங்களின் அன்நரட
தணிகளிலிருந்து  அதிகரம் குரனவில் இருந்து
.
ஆங்கின ஆட்சி கிரங்களில் அதிக அபவினரண ரக்கத்
ற்தடுத்திது. ரழிற்சரனகளில், ய்ப்தட்ட துணிகள் ற்றும்
உற்தத்தி சய்ப்தட்ட தரருள்களின் அறிமுகத்ரல் கிரத் ரழில்கள்
லிடந்ண.
கிர கவிணத் ரழினரபர்களும் விசரத் ரழினரபர்களும்
,
ங்கபது ன ரய்ப்பிலிருந்து ளிற்நப்தட்டரல் தரும்
ண்ணிக்கயில் பர்ந்து ந் கங்களுக்கு இடம்
தர்ந்ணர்.
இணத் ரடர்ந்து கிர தரருபரரம் மிகுந் தரதிப்புக்குள்பரணது
.
நிர்ரகமும் ஆங்கினர் ஆட்சியில் அதிக அபவில்
ப்தடுத்ப்தட்டது. கிரப்புநங்களில் நீதிதரிதரனணம் குடியில்
ற்றும் குற்நவில் நீதி ன்நங்களின் சரணது ; கிரங்களில் அதி
ற்தடுத்தும் தணிகப கரல்துந டுத்துக் கரண்டது ; நின ருரய்
நிர்ரகம் அசின் னி துநயிடம் எப்தடக்கப்தட்டது
. கிரரசிகள்
ங்கபது தணிகப ர நிர்கித்துக் கரண்ட சு சரர்பு நினரணது
தடிப்தடிரக நந்ரரு தனுள்ப ஊக அப்புகபரக விபங்கி
கிரப் தஞ்சரத்து கள் முக்கித்துத் இந்து ரழ்ந்ண
. க்கள்
சரர உள்ளுர் தணிகளுக்குக் கூட  அதிகர அப்த
திர்ரக்கும் சூல் உருரணது.
ரபடவில்,
கூடுனரண ப்தடுத்துல் தணற்நது ன்தது
ஆங்கின நிர்ரகத்ரலும் அறிப்தட்டது . முநற்ந அசு அப்பில்
உள்ப குநதரடுகப க் கப கிர தஞ்சரத்துகப ன சிநந்
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தீர்ரக அயும் ண அர்கள் உர்ந்ணர்
. ’தரது ரக்கங்கப
சல்தடுத்துதில் க்கள் ர முன்ந்து ரும் எத்துப்பு மிக
அசிம் ன்தயும் உர்ந்ணர் . இந்ரக்கில் புதி முற்சிகப
உருரக்கண்டின் முக்கித்துத் உ ர்த்தி தரு ரிப்தன்
பிபு சரரும். உள்பரட்சி அப்புகளின் நிர்ரகத்தில் அலுல்சரர
அப்பிணரும் தங்கற்கும் கயில் 1882-ஆம் ஆண்டு இர் இற்றி
தீர்ரணம், ட்ரஸ் னரக்கல் தரர்டு சட்டம் - 1884 இற்ந ழிகுத்து.
இச்சட்டம், சிறி கங்களிலும், தரி கிரங்களிலும் குறிப்தரக சுகரர
ற்றும் மின்சதிகப ற்கரள்ளும் தரருட்டு
'என்றிங்கள்
உருரக்க கசய்து . அதிகரப் தலுக்கரண அசு ட்டக்குழுவின்
ருகக்குப் பிநகு எவ்ரரு என்றித்திற்குரண உறுப்பிணர்கள்
நிமிக்கப்தட்டணர். இவ்ரன்றிங்களின் ண்ணிக்க உர்த்வும்,
ர்ல் றிமுநகப அறிமுகப்தடுத்வும்
"ரஸ் அசு முடிவு
சய்து. உள்ளுர் னர்கப அலுல் ரீதிரண னர்கபரகக்
கரண்ட அதிகரப்பூர்ற்ந தஞ்சரத்துகப ரட்ட ஆட்சித்
னர்களின் கட்டுப்தரட்டின்கீழ் அக்கவும் முடிவு சய்ணர் . சுரர்
1000 அதிகரப்பூர்ற்ந தஞ்சரத்துகள் அக்கப்தட்டரலும் சட்டப்பூர்
அடிப்தடயில்னரரல் அற்றின் நின லுவிந்தும் திருப்தியின்றியும்
இருந்து. லும், அ ரட்ட ற்றும் ட்ட தரர்டுகளுடன் வ்வி
ரடர்புமின்றி இருந்ண . அதிகர தகிர்ந்ளிப்பிற்கரண அசுட்டக்குழு
சட்டப்பூர்ரண நின ற்தடுத்துன் முக்கித்துத்
லியுறுத்திரல் அற்கற்த
1920-ஆம் ஆண்டு
'ரஸ் கிர
தஞ்சரத்துக்கள் சட்டம் ற்தடுத்ப்தட்டு டமுநக்கு ந்து
.
இச்சட்டம், 25 துக்கு ற்தட்ட அணருக்கும் ரக்குரி
அளித்ரரு தஞ்சரத்துகளின் அணத்து உ
றுப்பிணர் ர்லுக்கும்
ழிகுத்து.
1930-ஆம் ஆண்ருரக்கில் தஞ்சரத்துகளின் ண்ணிக்க
உர்த்ப்தட்டு,
ட்ரஸ் னரக்கல் தரர்டு சட்டத்தின் கீழ்
அக்கப்தட்ட 'என்றிங்களுக்கு நிகரண நினயில் தஞ்சரத்துகள்
க்கப்தட்டரடு கூடுல் அதிகரங்களும் ங்கப்தட்டண
பின்ணரளில் இற்ந ற்தரர்யிடுல் ற்றும் கட்டுப்தடுத்தும்
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அதிகரம் னரக்கல் தரர்டு சட்டத்தின்தடி ஆய்ரபர் ற்றும் கரட்சித்
னருக்கு ங்கப்தட்டது.
சுந்திதிற்கு பின் பர்ச்சி
ரஸ்
கிர
ஊரட்சிகள்
சட்டம்
1950
நிநற்நப்தட்டது
சுந்தித்திற்கு பிந் கரன ரடக்கத்தில் கரப்தட்ட குறிப்பிடத்க்க
நினரகும்.
இந்
சட்டம்
அசினப்பின்
40-து
பிரி
சல்தடுத்தும் கயில் இற்நப்தட்டரகும்.
சுந்தி இக்கத்தினுரட சத்ந் கரத்ரகரந்தி அர்கள் கிர
க்கள் "சுரஜ்த்தின் உண்ரண ன்ப் தறும் கயில்
தஞ்சரத்துரஜ் அப்புகள் தரதி அதிகரங்களுடன் உயிர்ப்பிக்கப்தட
ண்டும் ன்ந கருத் லியுறுத்தி ந்ரர். கரந்திஜியின் இந்
லியுறுத்னரல் இந்தி அசினப்புச் சட்டத்தில் 40-து பிரிவு
(கிர ஊரட்சிகளின் அப்பு) அறிமுகப்தடுத்ப் தட்டது.
அது கீழ்க்கண்டரறு தடிக்கப்தடுகிநது:"ன்ணரட்சியின்
அதிகரங்கபரடு

அங்கங்கபரக
அப்தயும்

சல்தடும்கயில்
உரி
கரண்ட கிர தஞ்சரத்துகப

ற்தடுத் அசு டடிக்ககள் டுக்கண்டும்"
500 ற்றும் அற்கு ல் க்கள் ரக கரண்ட எவ்ரரு கிரம்
அல்னது குக்கிரத்தில் கிர தஞ்சரத்துகப அக்க ரஸ் கிர
தஞ்சரத்துகள் சட்டம் - 1950-ல் ழிக சய்ப்தட்டுள்பது.
கட்டர அடிப்தட  சரர்ந் சின தணிகளும் தன விருப்புரிப்
தணிகளும் கிர தஞ்சரத்துகளிடம் எப்தடக்கப்தட்டண. ஆணரல்,
ல்னர கிரங்களும் இப்தஞ்சரத்துகளில் அடங்கவில்ன.
இணத் ரடர்ந்து, ரடு ழுவிரரு சமுக பர்ச்சித் திட்டம்
ரடங்கப்தட்டதரது உள்ளுர் சமுரங்கப பர்ச்சிப் தரயில்
ஈடுதடுத்தும் கயில் எரு திநன்மிகு அப்பு சரர்ந் டமுநயின்
 உப்தட்டது. 50-களின் பிந் கரனத்தில் ற்தடுத்ப்தட்ட
சமூக பர்ச்சித் திட்டம் ற்றும் தஞ்சரத்து ரஜ்கரண ஆய்வுக்குழு
(தல்ந்த்ரய் த்ர கமிட்டி ண அணரலும் அறிப்தட்டது)
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தல்ந்த்ரம் த்ர குழுவின் அறிக்கயிணத் ரடர்ந்து உடணடிரக
மிழ்ரடு ஊரட்சிகள் சட்டம், 1958 இற்நப்தட்டது. இச்சட்டம்,
மிழ்ரட்டின் அணத்து தகுதிகளிலும் கிர ஊரட்சிகள் அ
ழிகுத்து. சுரர் 12,600 கிர ஊரட்சிகள் ரற்றுவிக்கப்தட்டண.
கச்
சரனக்
கரண்ட
கிரங்கள்
தருரட்சிகபரக
கப்தடுத்ப்தட்டண. ஏர் ஊரட்சி என்றித் ற்தடுத்தும் கயில்
எரு சமுர பர்ச்சி ட்டரத்தில் உள்படங்கி அணத்து கிர
ஊரட்சிகளும் தருரட்சிகளும் இக்கப்தட்டு ரடக்கரக 385
ஊரட்சி என்றிங்கள் உருரக்கப்தட்டண.
மிழ்ரட்டில் ரட்ட அபவில் மூன்நரது அருக்கு கரண்டு
ப்தடவில்ன. ரநரக, மிழ்ரடு ரட்ட பர்ச்சிக் குழுக்கள் சட்டம்
1958-ன்கீழ் எவ்ரரு பர்ச்சி ரட்டத்திலும் எரு ரட்ட பர்ச்சிக்
குழு ற்தடுத்ப்தட்டது. பர்ச்சி நிர்ரகத்திற்கண தரி ருரய்
ரட்டங்கள் இண்டு பர்ச்சி ரட்டங்கபரக உருரக்கப்தட்டண.
இந் ரட்ட பர்ச்சிக் குழுக்கள் ரட்டத்தின் சட்டபூர் ற்றும்
பர்ச்சிப் தணிகப ஆய்வு சய்து அறிவு ங்கண்டும். அன்
பின் முன்பிருந் ரட்ட ன்நங்கள் சல்தடவில்ன.
இந்தி அசினப்புச் சட்டத்தின் 73-து திருத்த்திணத் ரடர்ந்து
இற்நப்தட்ட மிழ்ரடு ஊரட்சிகள் சட்டம், 1994-ன்கீழ் கிர ஊரட்சி,
ஊரட்சி என்றிம் ற்றும் ரட்ட ஊரட்சி ன்ந முன்நடுக்கு
தஞ்சரத்து ரஜ் முந நிர்யித்துள்பது.
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முன்நருக்கு தஞ்சரத்து ரஜ் அப்த நிறு தரிந்து சய்து.
த்தி அசுக்கரண தஞ்சரத் சமிதி (மிழ்ரட்டப் தரறுத்
ஊரட்சி என்றிம்) அதிகரப் தலின் எரு முக்கி நினரக
அந்து. ஊரட்சி என்றித்தின் அதிகர ல்னரணது சமுக பர்ச்சி
ட்டரத்தின் ல்ன எத்ரக இருந்து. ரட்ட அபவில்
இன்றிர எரு ஆனரசண அப்தரக ஜில்னர தரிசத் விபங்கிது.
கிர ஊரட்சிரணது முன்நடுக்கு அப்பில் அடிட்ட நினயில்
அயும்.

மிழ்ரடு ரநின ர்ல் ஆம்
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இந்தி அசினப்புச் சட்டக்கூறு 243-K ற்றும் சட்டக்கூறு 243-Z A ன்கீரண அசினப்பு சரர்ந் அதிகர அப்த ரநின ர்ல்
ஆரகும். லும், இது மிழ்ரடு ஊரட்சிகள் சட்டம், 1994 பிரிவு
239 ற்றும் கர்ப்புந உள்பரட்சி சட்டங்களின் ரடர்புட பிரிவுகளின்
கீழ் நிறுப்தட்ட எரு அப்தரகும்.
இந்தி அசினப்பின் 73-து ற்றும் 74-து திருத்ச் சட்டங்கள்,
1992-ன் கீழ் நிறுப்தட்ட சுந்திரண, ன்ணரட்சியுட எரு சட்டபூர்
அப்தரண மிழ்ரடு ரநின ர்ல் ஆம், மிழ்ரடு ரநின
ர்ல் ஆர் அர்களின் னயில் இங்கி ருகிநது.
இந்தி அசினப்புச் சட்டக்கூறு 243-K
ற்றும் அனுடன்
தடிக்கப்தட்ட
243-Z A-யின்தடி
ஊக
ற்றும்
கர்ப்புந
உள்பரட்சிகளுக்கரண
அணத்துத்
ர்ல்களும்
ரநின
ர்ல்
ஆத்தின் கண்கரணிப்பு ழிடத்துல் ற்றும் கட்டுப்தரட்டின்
கீ டத்ப்தட ண்டும்.
மிழ்ரடு ரநின ர்ல் ஆரணது, 1994-ஆம் ஆண்டு ெூன 15ந்தி ரற்றுவிக்கப்தட்டது.
ர நின ர்ல் ஆ ஆளுணர் நிணம் சய்கிநரர். ர நின
ர்ல் ஆம் உள்பரட்சித் ர்ல்களுக்கு ட்டு ர்ல்
டத்தும் , சட்டப்த, தரபன்நத் ர்ல் தரன்நற்றிற்கு ர்ல்
டத்ரது.
உர் நீதின்நம்
உர்நீதின்நம்
எரு
ரனினத்தின்
நீதித்துநயின்
னரக
உர்நீதின்நம் திகழ்கிநது. அது எரு ன நீதிததியும் ற்றும் தன
நீதிததிகபயும் தற்றுள்பது. இத்வி உர்நீதின்நத்தில் நிலுப்
தணிகப முடிப்தற்கரக இண்டு ருடங்களுக்கு மிகரல் ற்கரலிக
தவி கிக்கக்கூடி கூடுல் நீதிததிகப நிணம் சய்ற்கு
ெணரதிததி அதிகரம் தற்றுள்பரர். லும், உர்நீதின்நத்தின் எரு
நிந் நீதிததி ற்கரலிகரக தணிக்கு ரலிருந்ரனர அல்னது
அரின் கடகப சய் முடிரதிருந்ரனர அல்னது ற்கரலிகரக
ன நீதிததிரக நிமிக்கப்தட்டரனர அந் இடத்தில் எரு சல்
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நீதிததி
நிமிக்க
ெணரதிததி
அதிகரம்
தற்றுள்பரர்.
உர்நீதின்நத்தின் எரு நீதிததி 62 து முடியும்  தவி கிப்தரர்.
நிந், கூடுல் அல்னது சல் நீதிததி எவ்ரருரும் தவிக்கரனம்
முடிற்கு முன்பு பின்ரும் ழிகளில் தவி விட்டு வினகனரம்.
உர் நீதின்ந நீதிததிகள் நி முந
ன நீதிததி இந்தி ெணரதிததிரல் நிமிக்கப்தடுகிநரர். ற்ந
நீதிததிகள் உச்சநீதின்நத்தின் ன நீதிததி, ரநின ஆளுர் ற்றும்
உர்நீதின்நத்தின் ன நீதிததி ஆகிரருடன் கனந்து ஆனரசித்
பின்பு ெணரதிததிரல் நிமிக்கப்தடுகின்நணர்.
தவி வினகல் முந
 ெணரதிததிக்கு ழுதி சர்ப்பித்து இரஜிணரர சய்ரல்,
 ெணரதிததிரல் உச்சநீதின்ந நீதிததிரக நிமிக்கப்தட்டரல்
அல்னது
எரு
உர்நீதின்நத்திலிருந்து
று
உர்நீதின்நத்திற்கு இட ரற்நம் சய்ப்தட்டரல், ற்றும்
 நரண
டத் அல்னது திநயின் கரரக
தரரளுன்நத்தின் ஈகளில் ெணரதிததி உப்தடி மீது
தவி வினக்கப்தட்டரல், குதிகள்
உர் நீதின்ந நீதிததி ஆகுற்கரண குதிகள்
 அர் எரு இந்திக் குடிகணரக இருத்ல் ண்டும்.
 அர் 62 து முடிந்ரக இருத்ல் கூடரது
 இந்தி நினப்தப்பில் நீதித்துநயில் நீதிப்தணி அர்
தற்றிருந்திருக்க ண்டும்: அல்ல்து
 குநந்து 10 ருடங்கபரது எரு உர்நீதின்நத்தில் ஏர்
க்கறிஞரக இருந்திருக்க ண்டும்.
நீதிததிகளின் சுந்திம்
உச்சநீதின்நத்தின் நீதிததிகபப்தரன, உர்நீதின்ந நீதிததிகளின்
சுந்தித் நினநிறுத் பின்ரும் ழிகளிணரல் அசினப்பு
ரடுகிநது.
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 உர்நீதின்ந நீதிததிகள் முக்கிரண
ஆயுரிரபர்கபரக உள்பணர்.

அசினப்பு

 ரநினத்தின்
ரகுப்பு
நிதியிலிருந்து
நீதிததிகளின்
சம்தபங்களும், தடிகளும் ங்கப்தடுகின்நண.
 அசினப்பு விதி 360ன்தடி நிதி அசநினக் கரனத்தில்
வி, எரு நீதிததிக்கு ங்கக்கூடி சம்தபத்யும்,
தடிகபயும் ற்றும் அரின் தணி ஏய்விற்குப் பின்ணர் உள்ப
உரிகபயும்
சலுககபயும்
தரரளுன்நத்ரல்
குநக்க அல்னது றுதடுத் முடிரது.
 சத்து 217 (1) (b ) வ்ரறு ஏர் உர்நீதின்ந நீதிததிப்
தவிநீக்கம் சய்னரம் ன்தக் கூறுகிநது. இற்கரண
டமுந சத்து 124 (4) இன் கீழ் ஏர் உச்சநீதின்ந
நீதிததிப் தவி நீக்கம் சய்ப்தடும் முந தரன்நது.
 எரு நீதிததி ணது தணி ஏய்வுக்குப் பின்ணர் வ்வி ருரய்
ரும் தவியும் கித்ல் கூடரது. சத்து 220
அதிகரம்பும் அதிகரங்களும்
அசினப்பின்தடி
உர்நீதி
ன்நம்
ம்தயும், அதிகரங்கபயும் தற்றுள்பது.

பின்ருகின்ந

அதிகர

உண்ரண அதிகரம்பு
அசப்புச் சட்டத்தின் சத்தி 225.இந்தி அசப்புச் சற்தரட்டிற்கு
ரும் முன்ணர் ஏர் உர்நீதின்நத்திற்கு இருந் அதிகர ம்பு
(ஆள்) ற்றும் அன் அதிகரங்கப அப்தடி க்க த்துக்
கரள்ப ழிக சய்துள்பண. இது உர்நீதின்நத்தின் அதிகர ம்பு,
அணரல்
நிர்கிக்கப்தடும்
சட்டம்,
நீதின்ந
நிர்ரகம்
குறித்
நீதிததிகளின் அதிகரம் ற்றும் உர்நீதின்நம் குறித்து விதிகப
குக்கும் அதிகரம் குறித்ரகும்.
ல் முநயீட்டு அதிகரம்பு
உர்நீதின்நம் னர நீதின்நரக உள்பது. சிவில் ற்றும் குற்ந
க்குகள்
இண்டிலும்
ல்முநயீட்டு
அதிகரம்த
அது
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டிரக ல்முநயீடுகள் உர்நீதின்நத்திற்கு ருகின்நண
ததிவு நீதின்நரக சல்தடுகிநது
எவ்ரரு உர்நீதின்நமும் எரு ததிவு ற்றும் திப்புறுத்து நீதின்ந
ரகும் ண உறுப்பு 215 ரிவிக்கிநது. ண உர்நீதின்நம் எரு ததிவு
ற்றும் திப்புறுத்து நீதின்நம் (Co u r t o f r e c o r d ) ஆகும். லும்
இது ன் மீரண அதிப்தத் ண்டிக்கவும் அதிகரம் கரண்டுள்பது.
ததிவு ற்றும் திப்புறுத்து நீதின்நம் ன்தது ஏர் நீதின்நத்தின்
ததிடுகள், அன் சரன்றில் ததிப்பிற்கரண ற்கத் க்க ற்றும்
ந்ரரு நீதின்நத்தின் முன்னினயிலும் சர்ப்பிக்கப் தட்டரலும்
அண றுக்க முடிரது
நீதிப்தரண அதிகரம்பு
இந்தி அசினப்பு டிப்புக் குழுவின் னரண பி.ஆர்.
அம்தத்கரின் கருத்திற்கிங்க, விதி 32 அசினப்பின் உயிரும்
இமும் ஆகும். ணன்நரல், நீதிப்தரகள் மூனரக எவ்ரரு
இந்திக் குடிகனின் உரிகள், சுந்திம் ற்றும் சலுககள்
தரன்நற்ந அது தரதுகரக்கிநது. அதரன, விதி 226ன் தடி
உர்நீதின்நம் நீதிப்தர அதிகர ம்தப் தற்றுள்பது.
ஆட்கரர்தர,
கட்டபப்தர,
டுப்புதர.
சரன்றுதர
ற்றும் குதிவிணர தர தரன்ந ந்து
தரகள் உள்பண.
கீ நீதின்நங்கப கண்கரணிக்கும் அதிகரம்
 கீ நீதின்நங்களிலிருந்து வி அறிக்க (r e t u r n )
தந;
 கீ நீதின்நங்களின் டமுந ற்றும் டடிக்க
குறித்துப் தரதுரண விதிகப ற்தடுத்ப் தடிங்கப
குக்க :
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தற்றுள்பது. சிவில் தகுதியில், ரட்ட நீதிததியின் முடிவிலிருந்தும்,
உர் திப்பீட்டின் கரரக து நீதிததியின் முடிவிலிருந்தும்

 கீ நீதின்நங்களின் அலுனர்கள் கக்கு முனரண
த்திருக்கப் தடிங்கள் உருரக்க அதிகரம் உண்டு.
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க்குஞர்கள், ற்றும் நீதின்ந அலுனர்களுக்கரண
கட்டத்த் தீர்ரனிக்கவும் அதிகரம் உண்டு.
 ணக்குக் கீழுள்பநீதின்நங்கள் ற்றும் தீர்ப்தரங்கள் மீது
சத்து 227 இன் கீழ் ஏர் உர்நீதின்நம் கரண்டுள்ப
கண்கரணிப்பு அதிகரரணது, சத்து 226 இன் கீழ் நீதிப்
தரகள் ரயினரக உள்ப அதிகரத்துடன் கூடுனரகக்
கிடக்கும் அதிகரம் ஆகும். லும் ற்நச் சட்டங்கள்
ரயினரக உள்ப சீரய்வு (r e v i s i o n ) அதிகரத்துடனும்
கூடுனரணது ஆகும்

சன்ண உர் நீதின்நம் தற்றி கூடுல் கல்கள்
சன்ண உர் நீதின்நம் கடந் 1862ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ந் தி
ஆம்பிக்கப்தட்டது 2012 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தியுடன்,
சன்ண
உர்
நீதின்நம்
ரடங்கப்தட்டு
150
ஆண்டுகள்
நிநடந்துள்பது. இந் 150 து ஆண்டு ரடக்க 2012 ஆம் ஆண்டு
கரண்டரடப்தட்டது
இந்திரவின் ரநினரண மிகத்தின் னகரண சன்ணயில் அன்
சிநப்த உர்த்துதில் முக்கி இடரக விபங்குகின்நது. இந்
உர்நீதின்நம் உனகின் இண்டரது மிகப்தரி நீதின்ந பரகன்ந
சிநப்புடது.
னரறு
இந்திர சுந்திம் அடற்கு நூநரண்டுகளுக்கு முன்தரக,
நீதின்நங்கபபிரித்ரனி அசு இந்திரவில் நிறுவிது. அப்தடி
நிறுப்தட்ட மூன்று நீதின்நங்களில் என்றுரன் சன்ண உர்நீதி
ன்நம். ற்ந இண்டு நீதின்நங்களில் என்று மும்தயிலும் &
ற்நரன்று கரல்கத்ரவிலும்நிறுப்தட்டது.

சன்ண உர்நீதின்நம் சூன் 26, 1862, ஆம் ஆண்டு இந்திரவின் மூன்று
உர்நீதின்நங்களில் என்நரக (ற்ந மும்த,கரல்கத்ர), சன்ண
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இரெரனி
கத்திற்கு
விக்டரரிர
தசியின்
அசரட்சியில்
ங்கப்தட்ட கரப்புரியின்தடி நிறுப்தட்டது. இன் நீதிதரிதரன
மிழ்ரடு ற்றும் புது (தரண்டிச்சரி) உள்படக்கிது.
ரடக்கத்தில்,
'சுப்ரீம்
கரர்ட்
ஆஃப்
ட்ரஸ்'
ன்றுரன்
அக்கப்தட்டது. அன் பிநகு உர் நீதின்ந சட்ட வுகள்
ற்தடுத்ப்தட்டு, 1862- ஆகஸ்ட் 15-ம் ரள் முல் 'ட்ரஸ் ய கரர்ட்'
ன்ந தர் ரற்நம் தற்நது. ற்தர சன்ண உர் நீதின்நக்
கட்டடத்துக்கு முன் கரய்ர ரப்பு (ெரர்ஜ் டவுன்) ன்ந இடத்தில்
சன்ண உர் நீதின்நம் இங்கிந்து. பிரிட்டிஷ் நீதிததி யரலி
யரர்ன் உர் நீதின்நத்துக்கு னிக் கட்டடம் ண்டும் ன்று ழுப்பி
கரரிக்க ற்று, விக்டரரிர கரரணி எப்புல் அளித் பின்த,
ற்தர உர் நீதின்நக் கட்டடம் கட்டப்தட்டது.
1996 ஆம் ஆண்டு ரசு ன்தது சன்ண ன்று சட்டப்பூர்ரக தர்
ரற்நம் கண்டதரழுது உர்நீதின்நம் அதிலிருந்து வினக்கு தற்று
அன் தரம்தரிப் தருக்கரக ரசு உர்நீதின்நம் (Ma d r a s
Hi g h Co u r t ) ன்ந ங்கப்தடுகின்நது. இணரடு சர்ந்து
அக்கப்தட்ட மூன்று உர்நீதி ன்நங்களில் ற்ந இண்டரண மும்த,
கரல்கத்ர நீதின்நங்கள் உச்சநீதின்நங்கபரக, 1861 உர்நீதின்ந சட்ட
விற்கு முன்பு  சல்தட்டுக்கரண்டிருந்ண.
கட்டுரண அப்பு
இன் கட்டுரணம் இந்ர-சரர்சினிக் முநயில் 1892 ல் ன்றி இர்வின்
ழிகரட்டுலின்தடி கட்டப்தட்டது. இன் கட்டுரணம்சப்டம்தர் 22, 1914
இல் முல்உனகப்தரரின் துக்கத்தின்தரதுசர்னின் சு ம் சு
ம்டன் தரர்க்கப்தலின் ரக்குலிணரல் சடந்து. உர் நீதின்நக்
கட்டடத் அப்தற்கு அப்தரது ஆண சனவு 13 னட்ச ரூதரய்.
உனகின் இண்டரது தரி நீதின்நரகவும் (உனகின் முனரது
தரி நீதின்நரக இருப்தது னண்டன், தய்லி நீதின்நம்) இந்திரவில்
முல் தரி உர் நீதின்நரகவும் சன்ண உர் நீதின்நம்
திகழ்கிநது.
அகரக ண்ம் தீட்டப்தட்ட கட்டிடத்தின் கூகளும் ண்க்
கண்ரடிகள்
தரதிந்
கவுகளும்
மிக்க
கனண்த்துடன்
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டிக்கப்தட்டுள்பண. இங்கு மிக உரண ரடகரபுத்தில்
கனங்க விபக்கு சல்தட்டு ந்து. சரிரண தரரிப்பின்றியும்
ரிணரக் கடற்கயில் புதி கனங்க விபக்கு அக்கப்தட்டரலும்
ற்தரது இது சல்தடரது உள்பது.
உர் நீதின்நக் கிப
சன்ண உர் நீதின்நத்தின் துக் கிப 2004 ஆம் ஆண்டு
அக்கப்தட்டது. து உர் நீதின்நக் கிபயின் அதிகர
ம்பிற்குள் 13 ரட்டங்கள் ருகின்நன்
குந்த் ரழினரபர்கள்/ இந்திர/ மிழ்ரடு
குருப் 1 ற்றும் குருப் 2 முன்த் ர்வுக்கரக
இந்திரவில் குந்கள் தகுதி  அல்னது முழு  அடிப்தடயில்,
தரருபரர
டடிக்ககளில்
ஈடுதடும்
டமுந
உள்பது.
இந்டமுந அர்கள் குந்ப் தருத்ப் தறித்து, அர்களுட
உடல் ற்றும் ண பர்ச்சிக்குத் டரக உள்பது. று, ல்ன
தள்ளிகள் ற்றும் முநசரர தரருபரர
பர்ச்சி இல்னர
இந்திரவில் குந்த் ரழினரபர் டமுந இருக்க முக்கி
கரங்கள் ண கருப்தடுகிநது.
இந்திரவில் ட்டும் 70 முல் 80 மில்லின் குந்த் ரழினரபர்கள்
இருப்தரக சிசில் ரிவித்திருக்கிநது. இதரல் ங்கரபசத்திலும்
குந்த் ரழினரபர்கள் இருப்தரக அது ரிவித்துள்பது. உனக
அபவில்
டுத்துக்கரண்டரல்
ஆசிரவில்
61
சவிகிமும்,
ஆப்பிரிக்கரவில் 32 சவிகிமும், னத்தீன் அரிக்கரவில் 7 சவிகிமும்,
அரிக்கரவில் 1 சவிகிமும் குந்த் ரழினரபர்கள் உள்பணர்.
இதுவி கணடர, ரப்தர தரன்ந ரடுகளிலும் உள்பணர். ஆசிரவில்
டதறும் னகளில் 22 சவிகிமும், னத்தீன் அரிக்கரவில்
டதறும் னகளில் 17 சவிகிமும் அங்குள்ப குந்த்
ரழினரபர்கபரல் சய்ப்தடுகின்நண. குந்த் ரழினரபர்களின்
ண்ணிக்க ரட்டுக்கு ரடு றுதட்டு இருந்ரலும், சி அபவில் 14
துக்குட்தட்ட
குந்கள்
தணிர்த்ப்தடுது
முற்றிலும்
டுக்கப்தடவில்ன ன்ததுரன் றுக்கமுடிர உண்.
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2011-ம்
ஆண்டு
க்கள்ரகக்
கக்கடுப்பின்தடி
10-19
துடரர் இந்திரவில் 25 கரடி தர் உள்பணர். இர்களில் 15 முல்
25 து  உள்பர்கள், விசரப் தணிகளில் 18 சவிகிமும்
விசரக் கூலிகபரக 48 சவிகிமும் உள்பணர். 15 திலிருந்து 18 து
 உள்ப சுரர் 75 சவிகிக் குந்கள் உப்புச் சந்யில்
ஈடுதடுத்ப்தடுகின்நணர். இர்கள் தட்டரசுத் ரழிற்சரனகள், தஞ்சு
நூற்தரனகள், யரட்டல்கள், னரட்ஜ்கள், திங்குகள் தரன்நற்றில்
தணிபுரிதர்கபரவும், ூ தரலீஸ், தப்தர், தரல் தரக்கட், ரட்டர் கன்
தரடுதர்கபரகவும், யில் கூலிகபரகவும் ஈடுதடுத்ப்தடுகின்நணர்.
இந்தி அசினப்பின் 24ஆம் த்து குந் ரழினரபர்
டமுநத் ட சய்கிநது. லும், இந்தி குற்நவில்
டமுந சட்டம், இபம் நீதி (தரரிப்பு ற்றும் தரதுகரப்பு)குந்கள்
சட்டம்-2000 ற்றும் குந் ரழினரபர் எழிப்புச் சட்டம்-1986, குந்
ரழினரபர் டமுந அடரபம் கண்டு, டடிக்க டுக்க
ற்றும் டுக்க சட்ட அடிப்தட ங்குகின்நணர்
ரரரண கக்கீட்டின்தடி சுரர் 3 கரடி குந்த் ரழினரபர்கள்
ரடு முழுதும் இருப்தர் ணத் ரிகிநது. ரழினரபர் துநயின் கல்
தடி ரடு முழுதும் 1,26,66,377 குந் ரழினரபர்கள் உள்பணர். 1,
85,595 தர் சரனரக் கடகளிலும், வீடுகளிலும் குந்த்
ரழினரபர்கபரக உள்பணர். இர்களில் தரும்தரன்ரணரர் எரிசர,
ெரர்கண்ட், உத்ப் பிசம், பிகரர் ஆகி ரநினங்களில் இருந்து
கடத்ப்தட்டு ந்ர்கள் ஆர்.
அசினப்பு ங்கியுள்ப உரிகள்
1.
2.
3.
4.
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அசினப்புச் சட்டம் த்து 24 குந்த் ரழினரபர்
முந ட சய்கிநது.
அசினப்பு 21A அணத்து குந்களுக்கும் இனச
கட்டர கல்வி
அசினப்புச் சட்டம் 39f
குந்களின் னன்கபக்
கரணண்டும் ணக்கூறுகிநது.
அசினப்பு சட்டம் த்து 45 6-14 துள்ப குந்களின்
கனிப்புகள் தற்றி குறிப்பிடுகிநது
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5.

அசினப்புச்

சட்டம்

51அ

தற்நரர்கள்

குந்கபப்

தள்ளிக்கு அனுப்த ண்டும் ணக்கூறுகிநது.
குந்கள் ந
இந்தி
அசினப்புச்
சட்டப்பிரிவு
24-ன்
தடி
ததிணரன்கு
திற்குட்தட்ட அணரும் குந்கப. குந்த் ரழினரபர்
(எழித்ல் ற்றும் எழுங்குதடுத்ல்) சட்டம்1986-ன் தடியும் ததிணரன்கு
திற்குட்தட்ட
ர்கள்
குந்கபரக
கருப்தடுர்.க்கி
ரடுகளின் குந்களின் உரி சரசணப் பிரிவு-1 ததிணட்டு
திற்குட்தட்டர்கப குந்கள் ன்று கப்தடுத்துகிநது
குந்த் ரழினரபர் ந
சர்சத் ரழினரபர் அப்பு தடி, குந்களின் ``குந்களின்
குந் தரும், அர்களின் திநண, கண்ணித் தறிக்கும் ன,
உடல் ற்றும் ண பர்ச்சிக்கு டரக உள்ப னயில் ஈடுதடு
குந் ரழினரபர் ண றுக்கிநது. ண, உடல், சமூக ரீதியில்
அல்னது றிமுநயில் ஆதத்ரண ற்றும் தள்ளி சல்ன டரக
உள்ப, அல்னது தள்ளியில் ங்கள் திநண தரதிக்கின்ந ன அது
குறிக்கிநது.
யுனிசப் குந் ரழினரப வித்திரசரக றுக்கிநது. 5 முல்
11 ஆண்டுகள் து  உள்ப குந், எரு ரத்தில் குநந்து எரு
ணி ம் தரருபரர சல்தரடு அல்னது 28 ணி ம்
வீட்டச்சர்ந் ன, 12 முல் 14 ஆண்டுகள் தில் குநந்து 14
ணி ம் தரருபரர சல்தரடு அல்னது ரத்திற்கு 42 ணி ம்
வீட்டச்சர்ந்
ன
சய்ரல்
குந்
ரழினரபர்
ண
றுக்கிநது
இந்தி க்கள் ரக கக்கடுப்பு-2001 அலுனகம் 17 ஆண்டுகள்
குநரண
துட
எரு
குந்
தரருபரர
உற்தத்தி
டடிக்ககளில் இப்பீடு, ஊதிம் அல்னது இனரத தங்கு இருந்து
அல்னது
இல்னரல்
தங்கற்நரல்
குந்த்
ரழினரபர்
ண
றுக்கிநது. இத்க தங்கு உடல் அல்னது ண அபவில்
இருக்கனரம். இந்தி அசரங்கம் இண்டு குழுக்கபரக குந்
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ரழினரபர்கப
கப்தடுத்துகிநது:
முன்
ரழினரபர்கள்
ருடத்திற்கு 6 ரங்கள் அல்னது அற்கு ல் ன சய்தர் ஆர்
ற்றும் குறு குந்த் ரழினரபர்கள் ஆண்டில் ந் த்திலும்
ஆணரல் குநந்தட்சம் 6 ரங்களுக்கு ன சய்தர் ஆர்.
குந்த் ரழினரபர் கரங்கள்
று
குந்த் ரழினரபர்கள் உருரக றுரன் அடிப்தடக்கரம்
ஆகும், இந்தி க்கள் ரகயில் நத்ர 30-40 % தர் றுரல்
தரதிக்கப்தட்டுள்பணர்
னரய்ப்பின்
இந்திப் தரறுத் னரய்ப்பின்ப் பிச்சண எரு
முக்கிக் கரணிரகும். க்கள் ரகயில் கிட்டத்ட்ட னப்
சந்யில் ( Wo r k F o r c e ) 10 லிருந்து 20 % சவீம் தருக்கு
னரய்ப்பின் கரணப்தடுகிநது, து ரடு விசரம் சரர்ந் ரடு
குறிப்தரக
தரு
அடிப்தடரக
த்து
விசரம்
டதறுரல்
ஆண்டு
முழுதும்
ன
கிடப்ததில்ன,
விசரத்திகு அடுத்தடிரக அப்பு சரர னயில் ரன் அதிக
க்கள் ஈடுதட்டிருக்கின்நணர், அர்களுக்கும் ஆண்டு முழுதும் ன
கிடப்ததில்ன.
இனசக் கல்வி அணத்துக் குந்களுக்கும் கிடக்கரது
கல்வி தறுதிணப் தரறுத்க்கும் அணத்து குந்களுக்கும்
முநரண
இனசக்
கல்வி
கிடப்ததில்ன
தரும்தரனரணரர்
தரதியின கல்வி நிறுத்திவிட்டு னக்குச் சல்கின்நணர்.
க்கள் ரகப் தருக்கம்
க்கள் ரகப் தருக்கரணது விரக பர்ச்சி அடந்து
ருரல் அணருக்கும் ரண சதிகப சய்து கரடுக்க
இனரல் தரகிநது , இணத் ரடர்ந்து குடும்தங்களில் தரதிப்பு
ற்தட்டு குந்கள் னக்கு சல்லும் நின கரப்தடுகிநது.

56

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

57

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

கர்ரல்
உனகரக்கலுக்குப் பிநகு கர்ரல் இந்திரவில் விரகிக்
கரண்டுருகிநது
இன்
கரணரக
கிரப்புநங்களிலிருந்து
கங்களுக்கு இடம்தறும் குடும்தங்களுக்கு முநரண னரய்ய்பு
கிடக்கர கரத்திணரல் குந்கள் று ன சய் ண்டி
நினக்குத் ள்பப் தடுகிணர்.
கல்விறிவின்
இந்தி க்கள் ரகயில் தரும்தரன க்கள் கல்விநவு குநரக
இருப்தன்கரரக குந்த் ரழினரர் தற்றி கனப்ப் தடுல்
சட்டங்கள் முநரக சல்தடுத்ப் தடர
குந்த் ரழினரர் ரடர்தரக கரண்டுப்தட்ட த்தி ற்றும் ர
நின அசுச் சட்டங்கள் முநரக சல்தடுத்ப்தடரரல் , குந்த்
ரழினரபர்கப னயில் ஈடுதடுத்துரர்க்கு குந் ண்டண
கிடப்ததில்ன இதுவும் எரு கரம்,
ரழிற்சரனகள் குந்கப நரகப் தன்தடுத்துல்
ரழிற்சரனகபப்
தரறுத்
குந்களுக்கு
குநந்
ஊதித்தில் அதிக ம் ன ரங்கனரம் ன்ந ரக்கத்துடனும் ,
றுயில் ரடும் குடும்தத்திணச் சந்தித்து அர்களின் குந்கப
முன்தம் தற்றுக் கரண்டு னக்கு சர்த்துவிடுகின்நணர்.
மிகத்தில் சின நிறுணங்கள் சுங்கலி னும் தயுரில் ன்ரட்டக்
குந்கள் ற்றும் தண்கப னயில் ஈடுதடுத்துகின்நணர்.
குந்த் ரழிபரர் ககள்
 ருரக் குந்கள்.
 தரலில் ரழிலில் ஈடுதடுத்ப் தடும் குந்கள்
 இடம்தர்ந் குந்கள்
 வீட்டுன சய்யும் குந்கள்
அசின் டடிக்ககள்
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1979
ஆம்
ஆண்டு
தன்ணரட்டு
குந்கள்
ஆண்டரக
கரண்டரடப் தட்டது.
குந்த் ரழினரபர் எழிப்பு ற்றும் முநப்தடுத்ல் சட்டம்
1986 :
உடலுக்குத் தீங்கு விபவிக்கும் சூல்களில் 14 துக்கு
உட்தட்டர்கப னக்கு ப்தது சட்டப்தடி ண்டணக்கு
உரிது. தீங்கு விபவிக்கர இடங்களில் ன சய்து
முநப்தடுத்வும் சட்டம் இருக்கிநது.
இபம் சிறுருக்கரண நீதி முந (குந்கபப் தரரிப்தது
ற்றும் தரதுகரப்தது குறித்) சட்டம் -2000 :
இந்ச்
சட்டத்தின்
24-து
பிரிவில்
உடலுக்குத்
தீங்கு
விபவிக்கும் இடங்களில் குந்கப ன சய்
ப்தது, கரத்டி முநயில் ன ரங்குது, அர்கள்
சம்தரதிக்கும் தத்ப் பிடித்து த்துக்கரள்து தரன்ந
ண்டணக்கு உரி.
கீ குறிப்பிட்டுள்ப சட்டங்கள், குந்த் ரழினரபர்
முநத் டசய்து, ற்றும்/அல்னது அர்கள் தணி
புரியும் சூன எழுங்குதடுத்துது, முனரளிகபத் ண்டிப்தது
ஆகிற்றுக்கரண சட்டப் பிரிவுகள்:
ரழிற்சரனகள் சட்டம் 194
ரட்டத் ரழினரபர் சட்டம் 1951சுங்கங்களுக்கரண சட்டம்
1952ரணிகக் கப்தல் தரக்குத்துச் சட்டம்தயிற்சிப் தணிரபர்
சட்டம் 1961ரட்டரர் ரகணப் தரக்குத்துத் ரழினரபர்
சட்டம் 1961பீடி ற்றும் சுருட்டுத் ரழினரபர்கள் (ன
இடங்களின் நினம் குறித்) சட்டம் 1966டபுள்யு.பி. கடகள்
ற்றும் நிறுணங்கள் சட்டம் 1963
கற்தழிப்புக்கரண அதிகதட்சத் ண்டண ழு ருடங்கள்.
ஆணரல், கற்தழிக்கப்தட்ட தண் 12 திற்குள் இருந்ரனர,
கற்தழித்ர் அதிகரப் தவிகளில் இருப்தரக இருந்ரனர
(ருத்துணகளில்,
குந்கள்
கரப்தகத்தில்,
கரல்
நினம்) இந்த் ண்டண லும் அதிகரக இருக்கும்.
சிறுனுடன் தனந்ரகப் தரலில் உநவு, கற்தழிப்புக்கு
இரண சல் ன்நரலும், கற்தழிப்புச் சட்டத்தில் இது
TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

59

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

11.
12.

சர்க்கப்தடவில்ன.
சிறுர்கபப்
தரலில்
ன்கரடுகளுக்கு
ஆட்தடுத்துது
தரன்நற்நக்
கனிக்கும் அல்னது ண்டிக்கும் சிநப்தரண சட்டங்கள் தும்
இல்ன ன்நரலும், இந்திக் குற்நவில் சட்டத்தின் 377ஆம்
பிரிவு, இற்கக்குப் புநம்தரண குற்நச் சல்கள் ன்ந வித்தில்
இற்நக் கரள்கிநது.
இனசக் கட்டர கல்வி ங்குகத்ல்
தி உவுத்திட்டம்

சி குந்கள் உரிப் தரதுகரப்பு ஆம் 2007
த்தி
அசரல்
நிமிககப்தடும்
பின்ருரர்
உறுப்பிணர்கபரக
இடம்
தற்றிருப்தரர்கள்.
இந்
மூன்நரண்டு கரனத்திற்குப் தவி கிப்தர்.

ஆத்தின்
உறுப்பிணர்கள்

அப்பு
 எரு னர் - குந்கள் னன் ம்தரட்டில் னசிநந்
சரற்றி ரும் புகழ் ரய்ந் எருர்.
 ஆறு உறுப்பிணர்கள் - கல்வி, குந் உடல் னன், தரரிப்பு,
ம்தரடு, சீர்திருத்ப் தள்ளி சிறுர்களுக்கு நீதி ங்குல்,
புநக்கணிக்கப்தட்ட அல்னது ஞ்சிக்கப்தட்ட குந்கள் அல்னது
உடல் குநதரடு கரண்ட குந்களின் னன் கரத்ல், குந்த்
ரழினரபர் முந எழிப்பு, குந் உபவில் ற்றும் குந்கள்
ரடர்தரண சட்டங்கள் ஆகி துநகளில் அனுதமும் திநனும்
ரய்ந் புகழ்தற்றுள்ப ர்ரணர்கபரக இர்கள் இருக்க
ண்டும்.உறுப்பிணர்
சனரபர்
இச்சனரபர்
அந்ஸ்துக்கு குநரரக இருக்க ண்டும்.
அதிகரங்கள்
1. எரு க்க விசரரிக்கும் சிவில் நீதி ன்நத்திற்கு உரி அணத்து
அதிகரங்கபயும் இந் ஆம் தற்றுள்பது. குறிப்தரக,
பின்ரும் விகரங்கள் ரடர்தரக விசர டத்தும் அதிகரம்
கரண்டுள்பது
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2. இந்திரவில் ந்ப் தகுதியிலுள்ப ர ண்டுரணரலும்
ஆத்தின் முன் ஆெர்ப்தடுத் உத்விட்டு, அந் தர்களிடம்
பிரத்தின் அடிப்தடயில் விசர டத்தும் அதிகரம்.
3. ந் ஆத்யும் கண்டுபிடிக்க, ரக்கல் சய் உத்விடும்
அதிகரம்.
4. ரக்கல் சய்ப்தடும் னுக்களின் அடிப்தடயில் சரட்சிங்கபக்
கரருல்.
5. ந் எரு நீதின்நத்திலிருந்தும் அசின் ந் ஆங்கபயும்
அல்னது அற்றின் கல்கபயும் கரருல்.
6. சரட்சிங்கப விசர டத் உத்விடுல்.
தணிகள்
ஆத்தின்
தணிகபரக
றுக்கப்தட்டுள்பண.

கீழ்க்கண்ட

சட்டத்தில்

1. ந் சட்டத்தின் கீழும் அல்னது சட்டத்தின்தடியும் குந்ப்
தரதுகரப்புக்கரக ங்கப்தட்டுள்ப தரதுகரப்பு அம்சங்கப ஆய்வு
சய்ல்
ற்றும்
தரிசீலித்ல்.
அற்நத்
திநம்தட
டமுநப்தடுத்துற்கரண ழிமுநகபப் தரிந்துத்ல்:
அந்ப் தரதுகரப்பு டடிக்ககப சல்தடுத்துல் ரடர்தரண
அறிக்ககப த்தி அசுக்கு அளித்ல்
2. குந்கள், தங்கரம், குப்புக் கனம், ன்முநகள்,
இற்க சீற்நம், வீடுகளில் ன்முநக்கு ஆபரக்கப்தடுல், ச். .
வி./ய்ட்ஸ், சட்ட விர டடிக்ககளில் ஈடுதடுத்ப்தடுல்,
துன்புறுத்ப்தடுல், சித் ற்றும் சுண்டல், தரலுர்த்
தூண்டும் டடிக்ககள் ற்றும் விதச்சரம் ஆகிற்நரல்
தரதிக்கப்தட்டுத்
ங்கள்
உரிகப
அனுதவிப்தற்கு
முட்டுக்கட்டரக உள்ப அணத்து அம்சங்கபயும் ஆய்வு
சய்து, உரி நிர டடிக்ககபப் தரிந்துக்கும்.
3. துத்தில்
ரழும்
குந்கள்,
அரணப்தடுத்ப்தட்ட
குந்கள், குடும்த ஆவு இல்னரல் புநக்கணிக்கப்தட்ட
குந்கள் ற்றும் சிநக் கதிகளின் குந்கள் ரடர்தரண
விங்கப ஆய்வு சய்து உரி நிர டடிக்ககபப்
தரிந்துத்ல்.
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டடிக்க டுத்ல்:
குந் ரழினரபரர்கள் அதிகரிப்தற்கரண கரங்கள்
 குந் உரிகப றுத்ல் ற்றும் மீநல்.
 குந்கள் தரதுகரப்பு ற்றும் ம்தரட்டுக்கரண சட்டங்கப
டமுநப்தடுத்ரல் இருத்ல்.
 குந்களின்
இன்ணல்கபத்
டுப்தற்கரண
ற்றும்
தரதிக்கப்தட்ட
குந்களுக்கு
நிர
உவி
ங்குற்கரண அசின் கரள்க முடிவுகள், ழிகரட்டி
றிகள் அல்னது ஆகபச் சல்தடுத்ர நின.
 அல்னது இப்தடிப்தட்ட விங்கள் ரடர்தரண பிச்சிணகப
உரி அதிகரரிகள் கணத்திற்குக் கரண்டு சல்லுல்.
 உடன்தடிக்ககள்
ற்றும்
சர்ச
அபவினரண
ற்ந
டமுநகப சய்ல்; குந் உரிகள் ரடர்தரண
ற்தர
கரள்ககள்,
நிகழ்ச்சிகள்,
ற்றும்
பிந
சல்திட்டங்கபக் குறிப்பிட்ட கரன இடளியில் ஆய்வு
சய்ல் ற்றும் குந்கள் சிநந் தனன் அடற்கரக
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4. சமூகத்தின் தல்று ப்பிணரிட குந் உரிகள் குறித்
விழிப்புர்வு குறித் வி ஞரணத்ப் தப்புல் ற்றும் இந்
உரிகபப்
தரதுகரப்தற்கு ற்தரது டமுநயிலுள்ப
ழிமுநகள் குறித் விழிப்புர்ப் தப்புல்.
5. சிறுர் சீர்திருத் இல்னங்கள் அல்னது த்தி அசு அல்னது ரநின
அசுகள் அல்னது று ந் அசு அப்புகபரலும் டத்ப்தடும்
சிறுர்
சீர்திருத்
இல்னங்கள்
அல்னது
குந்களுக்கரண
தரரிப்பு, தரதுகரப்பு இல்னங்கப ஆய்வு சய்ல் அல்னது
அற்கரண கரங்கப
ஆய்வு சய்ல் ற்றும் சீர்திருத்ம்
அல்னது தரதுகரப்பு ரக்கங்களுக்கரக குந்கள் கரலில்
க்கப்தட்டுள்ப, சமூக ன அப்புகபரல் டத்ப்தடும்
நிறுணங்கள் உள்ளிட்டற்நயும் ஆய்வு சய்ல்.
6. குந் உரி மீநல் குறித்து விசர டத்தி, அற்நத்
டுப்தற்கரண சட்டப்தடிரண டடிக்ககபப் தரிந்துத்ல்
ற்றும் கீழ்க்கண்ட விகரங்கள் ரடர்தரக ரரக முன்ந்து
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அந்த்
திட்டங்கபயும்
டமுநப்தடுத்துல்.

கரள்ககபயும்

திநம்தட

 ற்தர சட்டம், கரள்க ஆய்வு சய்ல். குந்
உரிகள்
ரரட்டு
பிகடணத்திற்கு
இங்க
அ
டமுநப் தடுத்ப்தடுது குறித்து திப்பீடு சய்ல்.
கரள்கர அல்னது டமுநர ந்வித்தினரது
குந்கப தரதிக்கும் நினயில் அதுகுறித்து விசர
டத்தி, அறிக்க ரக்கல் சய்ல். உத்சிக்கப்தட்டுள்ப புதி
சட்டம் குறித்து, எரு குந்யின் உரிகள் ரடர்தரண
கண்ரட்டத்தின் அடிப்தடயில் கருத்து ரிவித்ல்.
குருதரசரமி கமிட்டி -1979
குந்த் ரழினரபர்களின் நின தற்றி ஆரய்ற்கரக 1979 ஆம்
ஆண்டு இக்குழு த்தி அசு அத்து.
தரிந்துநகள்
 அசின் சட்டங்கப முநரக தன்தடுத் ண்டும் இற்கு
தல்று அப்புகள் உரி முநயில் எருங்கிணந்து
சல்தட ண்டும்.
 குந்த் ரழினரபப் தன்தடுத்துரருக்கு 1 ஆண்டு
ண்டணயும் , 20000 ரூதரய் அதரம் விதிக்கண்டும் ணக்
கூறிது.
 னயில் ஈடுதடக்கூடி குந்களின் னனுக்கரக எரு
அப்த ற்தடுத் ண்டும்.
 அணத்து குந்களுக்கும் முநசரர்ந் அல்னது முந சர
கல்வி ங்க ண்டும்
 தற்நரரிட விழிப்புர் ற்தடுத் ண்டும்.
சி குந்த் ரழினரபர் கரள்க 1987
இக்கரள்கயின் ரக்கம் குந்கப னகளிலிருந்து மீட்டு
அவ்ர்களுக்கு
றுரழ்வு
அழிப்த
ஆகும்,
குந்த்
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ரழினரபர்களுக்கு சிநப்பு தள்ளிகப உருரக்குல் தரன்ந இன்
அம்சங்கள் ஆகும்
1994 ஆம் ஆண்டு அரிக்க உவியுடன் இந்துஸ் திட்டம் ன்ந
திட்டட்த் துக்கி குந்த் ரழினரபர் எழிப்பு முந
சல்தடுத்திருகின்நண , த்தி ற்றும் ரநின அசுகள்
1996 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதின்நத் தீர்ப்பு
ம்,சி த்ர திர் மிழ்ரடு ன்ந க்கில் குந்த் ரழினரபர்
முநக்கு திரண அதிடித் தீர்ப்த ங்கிது. இன் தடி ஆதத்ரண
ரழிலில்
ஈடுதடுத்ப்
தடும்
குந்கப
ஈடுதடுத்தியுள்ப
நிறுணங்கள் குந்கள் றுரழ்வு ன நிதி ன்ந நிதித் ரகுப்த
துக்கண்டும். இதில் நிறுணத்தின் தங்களிப்தரக 20000 ரூதரயும்
ரநின அசின் தங்கரக 5000 ரூதரயும் ப்பு க்கப்தட்டு இதிலிருந்து
கிடக்கும்
ரக
குந்களின்
றுரழ்வுக்கரக
தன்தடுத்ண்டும்.
உனகபரவி முற்சிகள்
குந்த்
ரழினரபர்
பிச்சண
முடிவுக்குக்
கரண்டு
உனகிலுள்ப அணத்து ரண்டு நிறுணங்களும் 1998 ெணரியில்
னினரவில் உனக அணிகுப்பு என்நத் ரடங்கிது.இன் முக்கி
ரக்கம் குந் ரழினரபரின் நின தற்றி உனக ரடுகளிட
கணத்
ஈர்ப்தது
ஆகும்.குந்கள்
உரிகள்
தற்றி
விழிப்புர் ற்தடுத்துல், அநீதிகப திர்த்ல் , இனசக் கட்டர
கல்வி ங்குல் ஆகி ஆகும்.
சரர்க் ரடுகள் 2001 முல் 2010  குந்கள் உரிகளுக்கரண
ஆண்டரக அறிவித்து.
1996 ஆம் ஆண்டு சர்ச குந் ரழினரபர் எழிப்பு ஆண்டரக
பிகடணப்தடுத்ப்ப்ட்டது.
குந்த் ரழினரபர்கள் அதிக அபவில் கரப்தடும் இடங்கள்
தட்டரசுத் ரழிற்சரன- சிகரசி
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தளிங்குக்கல் ரழிற்சரன –ெய்ப்ப்பூர்
கண்ரடித் ரழிற்சரன –பிசரதரத்
சமூக்கரபத் ரழிற்சரன- சூத்
பூட்டுத் ரழிற்சரன-அலிகரர்
ஸ்னட் ரழிற்சரன- க்கரபூர்
பித்பத் ரழிற்சரன-ரரதரத்
மின் சவுத் ரழிற்சரன –பிரண்டி
தணின் ரழிற்சரன- திருப்பூர்
சுங்கத் ரழிற்சரன –கரனர
மிகத்தில் குந்த் ரழினரபர்கள்
மிகத் குந்த் ரழினரபர் இல்னர ரநினரக ரற்றிட மிக
அசு தல்று திட்டங்கப தீட்டியுள்பது. மிக முல்ரல் 2002-ஆம்
ஆண்டில் குந்த் ரழினரபர் முந அகற்றுல் ன்தது 15 அம்ச
திட்டத்தின் ஏர் அம்சரக சர்க்கப்தட்டு, 2003-ஆம் ஆண்டிலிருந்து
குந்த் ரழினரபர் முநயிண எழித்திட ரநின அபவினரண சல்
திட்டம் தீட்டப்தட்டு சல்தடுத்ப்தட்டு ருகிநது. குந்கப
னக்கு அர்த்தும் நிறுணங்கள் மீது கடும் சட்ட டடிக்ககள்
டுக்கப்தட்டு, அற்றுக்கு ரூ.20 ஆயிம் அதரம் விதிக்கப்தடுகிநது.
கடந் 3 ஆண்டுகளில் ரழினரபர் ற்றும் ரழிற்சரன ஆய்கத்துந
அனரக்க அதிகரரிகபரல் 3 னட்சத்து 54 ஆயித்து 572 ஆய்வுகள்
ற்கரள்பப்தட்டு
125
குந்கள்
மீட்கப்தட்டுள்பணர்.
இன்
கரரக மிகத்தில் 2001-ஆம் ஆண்டு 4.9 னட்சரக இருந் குந்த்
ரழினரபர்களின் ண்ணிக்க 2012-ஆம் ஆண்டில் 29 ஆயித்து 656 ண
குநந்துள்பது. மிகத்தில் 15 ரட்டங்களில் சி குந்த்
ரழினரபர் திட்டத்தின் கீழ் த்தி அசுடன் இந்து 320 சிநப்புப்
தயிற்சி ங்கள் டத்ப்தட்டு ருகின்நண. இதில் சுரர் 11 ஆயிம்
குந்கள் தடித்து ருகின்நணர். இதில் தயின்ந ரர்களின் கல்வி
கரனம் முழுதும் ரூ.500 ஊக்கத்ரகயும், இந்ப் தள்ளிகளில் கற்பிக்கும்
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உரி தரதுகரப்பு ஆம் 2013 ஆம் ஆண்டு அக்கப்தட்டது
எவ்ரர் ஆண்டும் ஜீன் 12ம் தி குந்த் ரழினரபர் திர்ர்பு
திணரக கரண்டரடப் தடுகிநது.
தச்சரத தச்சரதன் அந்ரனர
1980 ஆம் ஆண்டு கனரஷ் சத்ரர்த்தி ன்தரல் ஆம்பிக்கப்தட்ட்து.
குந்த் ரழிலில் ஈடுதடுத்ப்தடும் குந்களுக்கு , கல்வி தரன்ந
றுரழ்விண அத்துக் கரடுப்தது இந் அப்பின் தணிரகும்.
இற்கரக இர் ரன் கசச விருது ற்றும் அதிக்கரண ரதல்
தரிச 2014 ஆம் ஆண்டு தற்நரர்.

Test and Classes Available for the following subjects
1. GENERAL TAMIL

FEES

2. GENERAL ENGLISH

CLASS – 10,000

3. GENERAL STUDIES

TEST BATCH –
2000 (36 Tests)

4. Current Affairs + Aptitude Classes + Test, Fee ( 5000)
ONLINE – 1200
5. GROUP I MAINS
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ஆசிரிர்களுக்கு ர ஊதித்துடன் கூடுனரக ரூ.500-ம் மிக அசரல்
ங்கப்தடுகிநது. இந் சிநப்புப் தள்ளிகளின் மூனம் இது 90 ஆயிம்
குந்கள் தடித்து முடித்துள்பணர். மிழ் ரட்டில் ரநின குந்கள்
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இந்தி அசினப்புத் ரடர் - 2
இந்தி அசில் அப்பு னரறு
கிக்கிந்தித்
தீவுகளுடனும்,
இந்திரவுடனும்
ரணிகம்
சய்து
தரருளீட்டும் ரக்கத்துடன் 1600-ல் கிக்கிந்திக் கம்தனி
பிரிட்டனின் அசி முனரம் லிசதத் துக்கி த்ரர். கம்தனிக்குச்
சின ரணிக உரிகப அசியின் சரசணம் (Qu e e n 's Ch a r t e r )
ங்கிற்று.இக் கம்தனி 18ஆம் நூற்நரண்டின் பிற்தகுதி ரணிகத்
துநயில் ஈடுதட்டுப் தரும் தரருள் திட்டிது.பின்ணர், ண்ரச
ப்தட்டுச் சிறு நினப்தகுதிகபக் கர்ந்து ரழிற்கிடங்குகப
அத்துக்
கரண்டது.தரதுகரப்பிற்கரகக்
கரட்டகபக்
கட்டி
அற்றில் தட வீர்கப அர்த்திது.
இந்நினயில் தந்து கிடந் முகனரப் தசும் வீழ்ச்சியுந,
சிற்நசர்கள் ன் ஆதிக்க றிரல் னிசுகபத் ரற்றுவிக்கப்
தரும்
தரரட்டத்தில்
இநங்கிணர்.இன்
தணக
உருரகி
அசிற்குப்தத்ப் தன்தடுத்திக் கரண்ட கம்தனிரர், இந்தி
அசிலில் னயிட்டணர்.அர்களின் னயீட்டின் முல் ற்றிரகப்
பிபரசிப் தரர் (1757) அந்து. இவ்ற்றிரல் ங்கரபம், பீகரர், எரிசர
முலி தகுதிகளில் ங்களின் அசில் ஆதிக்கத் நினரட்டி
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ரடு, தக்மரர் (1764) தரருக்குப்பின் "திரணி" ன்னும் நினரி
சூலிக்கும் உரியும் தற்நணர்.
ங்கரபத்தின் ரதக் கப்தரரக்கி இந்தி அதிகரரிகள் சினரின்
உவியுடன் ஆங்கினர் ங்கரபத் ஆபத்ரடங்கிணர்.ரணிகக்
குழுவிணர் ஆட்சிரபர்கபரய் ரறிதரழுது தரும் நினப்தப்தப்
தரறுப்புடன் ஆளும்குதியும் திநயில்னரது வித்ணர்.அர்களின்
திநனில்னர ஆட்சியின் தணரக ங்கரபம் சரல்னரணரத் துரில்
ஆழ்ந்து.கிக்கிந்திக் கம்தனியின் தரக்கச் சின தரறுப்புள்ப
தரரளுன்ந
உறுப்பிணர்கள்
ன்ரகக்
கண்டித்ணர்.ண,
கம்தனிக்குட்தட்ட இந்திப் தகுதிகப ல்ன முநயில் ஆட்சி சய்
உவும் கயில் எழுங்குமுநச் சட்டத் (Re g u l a t i n g Ac t ,
1773) 1773-ல் தரரளுன்நம் இற்றிது.
எழுங்குமுந சட்ட (1773)
1773 ஆம் ஆண்டு கரண்டுப்தட்ட எழுங்குமுந சட்டம் ணிகக்
குழுவின் அசினப்பு னரற்றில் எரு புதி அத்திரரகும். இற்கு
முன்பு, இங்கினரந்தில் இருந் இக்குர்கள் குழுவும், ணிகர்கள்
ன்நமும் ணிகக்குழு நிர்கித்து ந்ண. ஆண்டு ரறும்
ர்ந்டுக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்கள் கரண்ட இக்குர்கள் குழு
ணிகக் குழுவின் அலுல்கப நிர்கித்து ந்து. இந்திரவிலிருந்
மூன்று
ரகரங்களும்
னித்னிரக
சல்தட்டண.
அ
எவ்ரன்றும் ரய்ரட்டு அசுக்க டி தரறுப்தரணரகும். ரகர
அசின் நிர்ரகம் ஆளுர் ற்றும் அது ஆனரசணக் குழுவின்
கட்டுப்தரட்டில்
இருந்து.
ணிகக்
குழுவின்
அலுல்களில்
ரடரளுன்நம் னயிடு ற்கரண சூழ்நினகள் அப்தரது உருரயிண.
ஆங்கின கிக்கிந்தி ணிகக்குழு, இந்திரவின் நினப்தகுதிகபக்
கப்தற்றிரடு
திரனி
உரிகபயும்
தற்நன்மூனம்
ஆட்சிதிகரத்ப் தற்நது.
எழுங்குமுந சட்டத்தின் விதிமுநகள்
1. இக்குர்கள்
குழுவிலுள்ப
உறுப்பிணர்களின்
தவிக்கரனம்
ஏரண்டிலிருந்து ரன்கு ஆண்டுகபரக உர்த்ப்தட்டது. அர்களில்
ரன்கில் எரு தகுதியிணர் ஆண்டுரறும் எய்வு தறுர். எய்வு
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3.

4.

5.

6.

தற்நர்
மீண்டும்
ர்ந்டுக்கப்தடும்
குதி
இந்ர்கபரர்.
ங்கரப ஆளுர் இனி வில்லிம் கரட்டயின் ன ஆளுர்
ண அக்கப்தடுரர். அது தவிக்கரனம் ந்ரண்டுகபரகும்.
ன ஆளுருக்கு உவிரக ரன்கு தர் கரண்ட எரு
ஆனரசணக்குழு
ற்தடுத்ப்தட்டது.
தரும்தரன்
முடிவுப்தடி அசு சல்தடண்டும். ன ஆளுருக்கு
முடிவுசய்யும் ரக்குரி ங்கப்தட்டது.
ன ஆளுர் ற்றும் ஆனரசணக்குழுவிற்கு தரர், அதி,
உடன்தரடு
தரன்ந
விகரங்களில்
ற்ந
ரகரங்கப
கட்டுப்தடுத் அதிகரம் ங்கப்தட்டது.
கல்கத்ரவில் எரு உச்சநீதின்நம் ற்தடுத் இச்சட்டம் க
சய்து. இதில் எரு ன நீதிததியும் மூன்று து
நீதிததிகளும்
இருப்தர்.
இது,
ன
ஆளுர்
ற்றும்
ஆனரசணக் குழுவிற்கு அப்தரற்தட்டு னித்து இங்கும். 1774 ஆம்
ஆண்டு அச தட்டத்தின்தடி உச்ச நீதின்நம் ற்தடுத்ப்தட்டது.
ன ஆளுர், ஆனரசணக்குழு உறுப்பிணர்கள், உச்ச நீதின்ந
நீதிததிகள் உள்ளிட்ட ணிகக்குழுவின் தணிரபர்கள் ரும்
டிரகர
நமுகரகர
தரிசுப்
தரருட்கள்,
நிதி
குதிகள்
தரன்நற்ந
தறுற்கு
இச்சட்டம்
டவிதித்து.

பிட் இந்தி சட்டம் (1784)
எழுங்கு முநச் சட்டம் சின குநதரடுகபக் கரண்டிருந்து ணக்
கண்டரம்.
1784
ெணரித்
திங்களில்
இபபிட்
(தரதுத்
ர்ல்களுக்குப் பின் இங்கினரந்து பிரணரர்) ன்தர் பிரிட்டிஷ்
ரடரளுன்நத்தில் இந்திரவுக்கரண வு சரரக் கரண்டு
ந்ரர். இரு அகளிலும் கடும் ரக்குரம் டதற்நதரதிலும்,
ழு ரங்களுக்குப் பிநகு அது நிநற்நப்தட்டது. 1784 ஆகஸ்டில்
அச எப்புலும் ங்கப்தட்டது. இச்சட்ட, பிட் இந்தி சட்டம் ண
புகழ் தற்நது.
முக்கி விதிமுநகள்
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ஆறு உறுப்பிணர்கள் கரண்ட கட்டுப்தரட்டு ரரிம் என்று
ற்தடுத்ப்தட்டது.
அர்கள்
இங்கினரந்து
அசரல்
நிமிக்கப்தட்டணர்.
இக்குர்கள் குழுவில் ந் ரற்நமும் சய்ப்தடவில்ன.
இந்தி நிர்ரகத்தில் இச்சட்டம் முக்கி ரற்நங்கபக் கரண்டு
ந்து. ன ஆளுரின் அ உறுப்பிணர் ண்ணிக்க
ரன்கிலிருந்து
மூன்நரக
குநக்கப்தட்டது.
இதில்
தடத்
பததியும் அடங்குரர்.

1833 ஆம் ஆண்டு தட்டச் சட்டம்
1773
ஆம்
ஆண்டு
எழுங்குமுநச்
சட்டத்தில்
இருதது
ஆண்டுகளுக்குப்பிநகு ணிகக் குழுவின் தட்டம் புதுப்பிக்கப்தட
ண்டும் ண குறிப்பிடப்தட்டிருந்து. ண, 1793 ஆம் ஆண்டு
தட்டச் சட்டம் ரடரளுன்நத்தில் நிநற்நப்தட்டது. ணிகக்
குழுவின் ஆயுட்கரனத் லும் இருதது ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு சய்
இச்சட்டம் ஆட்சியில் சின சிறு ரறுல்கபயும் சய்து. 1813 ஆம்
ஆண்டு தட்டச் சட்டம், இந்திரவில் கல்வி பர்ச்சிக்கரக ணிகக் குழு
ஆண்டுக்கு எரு னட்சம் ரூதரய் எதுக்கண்டும் ன்று விதித்து. லும்
இருதது ஆண்டுகளுக்கு ணிகக் குழுவின் தட்டம் புதுப்பிக்கப்தட்டது.
1833 ஆம் ஆண்டு கரண்டு ப்தட்ட தட்டச் சட்டம் முக்கித்தும்
தற்நரகும். கிக்கிந்தி ணிகக் குழுவின் அதிகர ம்தல்ன
இது ந சய்து. இச்சட்டத்தின் விதிகள் தந்ரம் ன்தரின்
ரரப
ற்றும்
தன்தரட்டு
த்துங்கப
உள்படக்கிரக
அந்திருந்து.
இன் முக்கி பிரிவுகபரண
1.

2.
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ஆங்கினக் கிக்கிந்தி ணிகக்குழு இந்திரவில் ணது
ரணிகத் ரட அனுதிக்கப்தடவில்ன. இனி, அது
பிரிட்டிஷ் அசரின் அசில் முகரக ட்டும் சல்தடும்
ன்று ளிரக்கப்தட்டது.
வில்லிம் கரட்டயின் ன ஆளுர் இனில்
இந்திரவின் ன ஆளுர் ன்று அக்கப்தடுரர்.
இணரல், இந்திரவின் முல் ன ஆளுர் வில்லிம்
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தண்டிங் ன்று கூட கூநனரம். இன்தடி, தரம்த , ட்ரஸ்
ரகண
ஆளுணர்கள்
சட்டமிற்றும்
அதிகரத்
இந்ணர்.அணத்து
இரணு
ற்றும்
உரியில்
அதிகரங்கள்
அணத்தும்
ன
ஆளுணருக்க
ங்கப்தட்டது
ன ஆளுரின் ஆனரசணக் குழுவில் சட்ட உறுப்பிணர்
எருர் நிமிக்கப்தட்டரர். அவ்ரறு நிமிக்கப்தட்ட முல்
சட்ட உறுப்பிணர் டி.பி. க்கரன ன்தரரர்.
இந்திரச் சர்ந்ர்கள் ற்றும் கு ன்ணரின்
குடிக்கபரக ரும், ங்கபது சம், பிநப்பிடம், குடிக
அல்னது நிநம் கரரக வ்வி தவி அல்னது தணியில்
இருப்த ட சய்க்கூடரது ண இச்சட்டம் ளிரக
றுத்துக் கூறிது.
தரது
ஆட்சிப்
தணிகள்
இந்திரக்கப்தடுற்கு
இச்சட்டம்ரன் அடிகரலிது ணனரம்.

1853 ஆம் ஆண்டு தட்டச் சட்டம்
தட்டச்சட்டங்களின் ரிசயில் கடசி இதுரகும். இது அசினப்பு
ரீதியில் முக்கித்தும் ரய்ந்ரகும்
இன் முக்கி அம்சங்கள்
1.

2.

3.

இச்சட்டம் ஆளுணரின் சட்டப்தணி ற்றும் நிர்ரகப்தணி
இண்டயும்
பிரித்து.
லும்
இது
கூடுனரக
ஆளுணருக்கு உவி சய் 6 சட்ட உறுப்பிணர்கப
நிமித்து
லும் இந்தி ஆட்சிப்தணிகளுக்கு ஆட்கள் தரது
தரட்டித்ர்வின்
மூனம்
ர்ந்டுக்கண்டும்
ணக்கூறிது
லும் கர்ணர் ெணரிலின் கவுன்சிலில்
பிரந்தி
தகுதிகளிலுருந்து
சர்த்து
கரண்டது(
கல்கத்ர,
ரஸ்,ஆக்ர,தரம்த)

1858 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்
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1.

2.

3.

4.
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1858-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு ரம் இங்கினரந்துப் தரரளுன்நம் எரு
சட்டத்திண இற்றிது. அன்தடி ஆங்கினக் கிக்கிந்தி ணிகக்
குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு ந்து. இந்தி நிர்ரகத்திண ஆங்கின அசு
ற்கரண்டது. இந்திரவின் ன ஆளுர் சிரய் ணவும்
அக்கப்தட்டரர். சிரய் ன்தற்கு அசப்பிதிநிதி ன்று தரருள்
ஆகும்.

71

இந்தி விகர அச்சர் : கட்டுப்தரட்டுக் குழு, இக்குர் குழு
ஆகி இண்டும் கனக்கப்தட்டண. இகளின் அதிகரங்கள்
ரவும் கிக்கிந்தி ணிகக் குழுவினிமிருந்து ஆங்கின அசின்
உறுப்பிணரண இந்தி அச்சருக்கு ரற்நப்தட்டண. அர்
இங்கினரந்து தரரளுன்ந உறுப்பிண ரயினும் அருக்கு ட்டும்
இந்தி ருரணத்தில் இருந்து ஊதிம் கரடுக்கப்தட்டது.
இந்திக் கவுன்சில் : இந்தி விகர அச்சருக்கு உவிபுரிப்
ததிணக்து தர்கள் அடங்கி குழு என்நக் கப்தட்டது.
அக்குழுவில் தரதிக்கு ற்தட்ட உறுப்பிணர்கள் இந்திரவில்
குநந்து தத்து ஆண்டுகளுக்குனரக ரழ்ந்து இந்திர
ன்கறிந்ரக இருத்ல் ண்டும்.
இந்திக் குழுவிணர் இந்தி அச்சரின் னயின் கீழ்
இங்குர்
ன்றும்,
அக்குழுவின்
தரும்தரன்ரண
ரக்குகளின் தரின இந்தி அச்சர் ஆட்சிபுரி ண்டும்
ன்றும்
றுக்கப்தட்டது.
ஆயினும்
சின
துநகளில்
தரும்தரன்ரரின் ரக்கிண
நிரகரிக்கும் உரியும்
ப்தட்டது.
இந்தி
அச்சருக்கும்,
அசப்பிதிநிதிக்கும்
இகசிக் கடித் ரடர்பு கரள்ளும் உரியும் ப்தட்டது.
இவ்வுரியில் இந்திக் குழு உறுப்பிணர்கள் னயிடக் கூடரது.
இந்தி அச்சர் எவ்ரர் ஆண்டின் இறுதியிலும் இங்கினரந்து
தரரளுன்நத்தின்முன் இறுதியில் ஆட்சி முநப் தற்றி ஏர்
அறிக்க ப்ப்தரர் தரரளுன்நம் அண விரதித்து இந்தி
ஆட்சிமுநக்குத் க்க டடிக்ககபக் கூநவும் க
சய்ப்தட்டிருந்து.
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5.

6.

7.

ஸ்ரய்: இந்தித் ன ஆளுர் அசின் பிதிநிதி
(V i c e r o y ) ண அக்கப்தட்டரர். இது இந்திச் சட்ட ன்ந
னரற்றில் முக்கிரணரர் இடத்ப் தறுகின்நது, இன்தடி
முல் அசப்பிதிநிதி கரனிங் பிபு
நிர்ரகக் குழுவின் ண்ணிக்க இச்சட்டப்தடி அசப்பிதிநிதியின்
நிர்ரகக்குழுவில்
இருந்
உறுப்பிணர்களின்
ண்ணிக்க
ரன்கிலிருந்து ந்ரக உர்த்ப்தட்டது. சட்ட உறுப்பிணர் எருர்
நிமிக்கப் தட்டரர், இந்து உறுப்பிணர்களின் மூர் இந்தி
அச்சரல் ர்ந்டுக்கப்தடவும் க சய்ப்தட்டது"
சட்ட
உறுப்பிணர்
தவி
ட்டும்
இங்கினரந்தினர,
ஸ்கரட்.னரந்தினர,
அர்னரந்தினர
க்கறிஞரகப்
தணிபுரிந்ரர்க்கு அளிக்க க சய்திருந்து. இங்கினரந்தில்
நினவி கிபரட்ஸ்டனின் சுந்தி ணப்தரன்யின் திரலி
ச் இச்சட்டத்தில் கரனரம். இந்தி ஆட்சித்துநயில் உள்ப
குநதரடுகப க்கள் டுத்துக்கூந வ்வி ரய்ப்பும் இல்னரல்
இருந்து

1861ஆம் ஆண்டு கவுன்சில்கள் சட்டம்
இந்தி
அச்சரய்
இருந்
உட்பிவுக்கு
(L o r d
Wo o d )
அசப்பிதிநிதிரய் இருந் கரனிங்பிபு திட்டட்டரய் டுத்துக்
கூறிதுடன் இந்திப் பிதிநிதிகப ஆட்சிக் குழுவில் சர்த்துக்
கரள்ன் அசித்யும் லியுறுத்திணரர். லும் 1858ஆம் ஆண்டு
ளியிடப்தட்ட
ஆங்கினப்
தசிரர்
அறிக்கயின்தடி
அசப்பிதிநிதியின் நிருரகக் குழுவின் உறுப்பிணர் ண்ணிக்க
உர்த்ப்தட்டது. அக் குழு இந்திப் தரரளுன்ந ஆட்சி முநயின்
ரடக்கம்
ணனரம்.
இங்கினரந்திலுள்ப
தரரளுன்நம்
தரன்று
இந்திரவிலும் இருக்க ண்டும் ன்ந ரக்குடன் அசப் பிதிநிதிக்
குழு விரிவுதடுத்ப்தட்டது ணச் சினர் கருனரயி: ணர். இங்கினரந்திலும்
இவ்வி ண்ங்களுக்குப் தனர் ஆவு னரயிணர். இவ்விச்
சூழ்நினயில்ரன் 1862ஆம் ஆண்டு இந்திச் சட்டசதச் சட்டம்
நிநற்நப் தட்டது.
இன் சிநப்தம்சங்கள்
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1.

2.

3.

அசப் பிதிநிதியின் அதிகரங்கள் லும் அதிகரக்கப்தட்டண.
சட்டமிற்றும் தணித் விர்த்து இ தணிகளில் அது
நிர்ரகக் குழுவின் உத்வு இன்றி யும் சய்யும் அதிகரம்
ங்கப்தட்டது. அசப்பிதிநிதி இல்னர கரனங்களில் நிர்ரகக்
குழுவிற்குத் ன ரங்க ஏர் ற்கரலிகத் ன நிமிக்கும்
அதிகரமும் அருக்குங்கப்தட்டது.லும் சிரய் இண்டு
இந்தி உறுப்பிணர்கப நிமிக்கனரம் ன்ந பிரிவும் இருந்து,
இன்தடி கரனிங் பிபு சட்டன்ந கவுன்சிலில் தணரஸ் அசர்,
ற்றும் தரட்டிரன கரரெர திணகர் ரவ் ஆகிரர் குழுவில்
சர்த்துக்கரள்பப்தட்டணர்.
லும் இச்சட்டம் அதிகரம் தனரக்கப்தட ழிகுத்து சின
சட்டன்ந உரிகள், ட்ரஸ், தம்தரய் ரகரணங்களுக்கு
ங்கப்தட்டண.
இச்சட்டம் டற்கு ல்ன ரகரணங்கள் உருரக்கவும்
ழிக சய்து.

4.

இனரகர முநரண அசு அப்பு அக்கரனத்
, கரனிங்பிபு
முன் முலில் டமுநக்குக் கரண்டு ந்ரர்
. அணரல்
நிர்ரகக்குழு உறுப்பிணர்களுக்கு சின குறிப்பிட்ட துநகள்
எதுக்கப்தட்டு அணக் கவ்னித்து ரும் முநகள்
ற்கரள்பப்தட்டண.

5.

லும்
ஆளுணருக்கு
அசச்சட்டம்
இற்றுற்கு
அதிகரளித்து.
முன்முனரக இந்திர்களுக்கு சட்டமிற்றும் தணியில் ரய்ப்புக்
கரடுக்கப்தட்டரல் இந்ச் சட்டம் அசினப்பின் னரற்றில்
முக்கித்தும் தறுகிநது.

6.

1892 ஆம் ஆண்டின் கவுன்சில்கள் சட்டம்
ரிப்தன் பிபுவின் ஸ்ன சு ஆட்சியிணரல் இந்திருக்கு ஆட்சிமுநப்
தயிற்சியும் ற்தட்டது. அருக்குப் பின் ந் ரிப்தன் பிபு அசில்
சீர்திருத்ங்கபப் தரிசீலிக்கக் குழு என்ந நிமித்ரர். அக்குழுவின்
தரிந்துகளின்தடி 1888-ம் ஆண்டு இந்தி அச்சருக்கு அறிக்க
என்ந அனுப்பிணரர். அதில் அது நிர்ரகக் குழுச் சிறி
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தரபன்நரக ரற்நவும் சின ஆனரசணக்பத் ரிவித்ரர். அதில்
இந்திர் சினர் ர்ந்டுக்கப்தட்டுச் சர்த்துக் கரள்பப் தட ண்டும்
ன்றும் ரிவித்திருந்ரர். அது கருத்துக்கப 1892ஆம் ஆண்டு
சட்டசதச் சட்டம் நிந ற்நப்தட்டது
சட்டத்தின் சிநப்பு அம்சங்கள்
1. த்தி சட்டடசதயில் கூடுல் உறுப்பிணர்கள் அசப் பிதிநிதியின்
நிருரகச் சதயில் சட்டமிற்றும் தணிக்கணக் கூடுல்
உறுப்பிணர்கள்" சர்த்துக்கரள்ப இச்சட்டம் கூறிது. அக்கூடுல்
உறுப்பிணர்களின்
ண்ணிக்க
தத்திற்குக்
குநரலும்,
ததிணரறுக்கு மிகரலும் இருக்கண்டுன்றும் இர்களுள்
அறுருக்கு
ற்தடர
உறுப்பிணர்கள்
அதிகரரிகபரக
இருக்கண்டுன்றும், தத்துப் தர்கள்
அசுப்
தணியில்
இல்னரர்கபரக இருத்ல்ண்டும் ன்றும், அர்களில் ரல்ர்
அசப் பிதிநிதியின் தரிந்துயின்தரில் நிணம் சய்ய்ப்தட
ண்டும் ன்றும், எருர் கல்கத்ர ர்த்கச்
சதயின்
தரிந்துயின்ப்டியும், மீதி ர் அசப்பிதிநிதிரல் சமூகத்தின்
தல்று பிரிவிணருக்குப் பிதிநிதித்தும் அளிக்கும்தடி நிணம்
சய்ப்தடுரர்கள் ன்றும் கூநப் தட்டது
2. சன்ண,
தம்தரய் ஆகி
 ரநினங்களில் சட்டசத
உறுப்.பிணர்களின் ண்ணிக்க குநந்து ட்டரகவும் , இருததுக்கு
மிகுதிரகரல் இருக்கவும் , ங்கரபத்திற்கு 20 ஆகவும், ட ற்கு
ற்றும் அரத்தி ரநினங்களுக்கு உர்ந் அபவு
15
உறுப்பிணர்கபரகவும் இருக்க நிர்யிக்கப்தட்டது
.
இவ்விம்
ண்ணிக்க உர்த்ப்தட்ட உறுப்பிணர்களுள் எரு தகுதியிணர்
ர்த்டுக்கப்தட ண்டும் ன்றும் கூறிது.
3. வு சனவுத் திட்டத் விரதிக்கும் உரி முன் முனரக
சட்டசதக்கு ங்கப்தட்டது
.
ஆணரல் இது ரடர்தரண
விரங்கள் அசப்பிதிநிதியின் நிர்ரக சதக்
கட்டுப்தடுத்ரது. லும் அன்ல் ரக்கடுப்பு டத்தும் உரி
றுக்கப்தட்டது.
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5. ந்க் கள்வியும் கரம் கரட்டரல் ள்ளுதடி சய்யும்
அதிகரம் அசப்பிதிநிதிக்கும் ரநின ஆளுருக்கும் இருந்து.
6. ரநின சட்டன்நங்கள் அசப்பிதிநிதியின் எப்பு னரடு புதி
சட்டங்கப இற்நவும், த சட்டங்கபத் ள்ளுதடி சய்வும்
அதிகரம் தற்நண.
1909-ல் மின்டர-ரர்லி சீர்திருத்ங்கள் (Mi n t o -Mo r l e y Re f o r ms )
இன் முக்கி அம்சங்கள்
1. கர்ணர் ெணலின் கவுன்சில் உறுப்பிணர்களின் ரக
ததிணறிலிருந்து அறுததுக்கு உர்ந்து.ங்கரபம், தம்தரய்,
ரஸ் ரகரங்களின் உறுப்பிணர்கள் ண்ணிக்கயும்
இருததிலிருந்து ம்ததுக்கு உர்ந்து.சிறி ரகரங்களின்
கவுன்சில் உறுப்பிணர் ரக முப்ததுக்கு உர்ந்து.
2. அசரங்கச்
சரர்புடர்களின்
(Of f i c i a l s )
தரும்தரன்,
கர்ணர்
ெணலின்
சட்டசதயில்
நினதற்நனினும்,
ரகரச்
சட்டசதகளில்
அசரங்கச்
சரர்தற்நர்கள்
தரும்தரன்யிணரக
இருந்ரடு, தரதுக்களின் னம் கருதித் தீர்ரணங்கப
நிநற்நவும் உரி தற்நணர். இருப்பினும், த்தி
அசரங்கத்தின்
மிகரண
அதிகரங்கப
மீறி
இப்தரும்தரன்யிணரல் துவும் சய்ற்கில்ன.
3. முன்முநரக நமுகத் ர்ன மிண்டர-ரர்லி
சீர்திருத்ங்கள் ற்றுக்கரண்டண.ண, குப்பு, சரதி, ச
அடிப்தடயில் பிதிநிதிகபத் ர்வு சய் இச் சட்டம்
(T h e
Ac t
of
1909)
க
சய்து.இன்தடி
முஸ்லீம்களுக்கு னி இடஎதுக்கீடு ங்கிது
4. ஆண்டு வு சனவுக் கக்க (Bu d g e t ) ற்குமுன்
ன்நரக
ஆரவும்,
அதுதற்றி
தீர்ரணங்கபக்
கரண்டுவும்,
அத்தீர்ரணங்கப
ரக்கடுப்பிற்கு

75

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

4. தரதுப் பிச்சிணகள் ரடர்தரகக் கள்வி கட்கும் உரி
அளிக்கப்தட்டது. ஆணரல் அ எட்டி
- துக் கள்விகள்
றுக்கப்தட்டண.
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இந்தி அசுச்சட்டம் 1919
ஆகஸ்ட் 20,1917 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அசு இந்திர்களுக்கு
தடிப்தடிரக ன்ணரட்சி அதிகரம் அளிக்கும் ண கூறிது அன்தடி
இந்திரவிற்கரண சனர் ரண்டகு ற்றும் இந்தி சிரய்
சம்ஸ்தரர்டு, இந்தி அசில் நின அறிந்து, இருரும் எரு
கூட்டறிக்க ளியிட்டணர். அவ்றிக்கரட்டி உருரகி
சட்டம், இந்தி அசரங்கச் சட்டம் (1919) ன்று ங்க்கப்தடுகிநது
இச்சட்டம் 1921ஆம் ஆண்டு அலுக்கு ந்து..
முக்கி அம்சங்கள்
1.

ன ஆட்சி க்கள் ற்தரர்யில் விட்டுவிடுல்.

2.

ரகர
அசரங்கங்கள்
இந்தி
அசரங்கத்தினின்று
சுச்சயுடணரகவும், தரதுக்களின் பிதிநிதிகளுக்குப்
தரறுப்புடணரகவும் இரு க் க ண்டும்.

3.

இந்தி
அசரங்கம்
பிரிட்டிஷ்
தரரளுன்நத்திற்குப்
தரறுப்புடரக இருக்கண்டும். இந்திச் சட்ட சத
விரிடரடு க்கள் பிதிநிதிகளின் சல்ரக்கு உ
ண்டும்.

4.

இந்தி அசரங்கத்தின் தரிலும், ரகர அசரங்கத்தின்
தரிலும் தரரளுன்நமும் அசுச் சனரபரும் சல்தடுத்தும்
கட்டுப்தரடுகள், ன கரப்தடும் ரற்நங்களுக்கற்நரறு
பர்த்ப் தடும்.
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விடவும் உரி தற்நண. அத்தீர்ரணங்கள் அசரங்கத்க்
கட்டுப் தடுத்ரவிட்டரலும், கவுன்சிலின் சிதரரிசுள் ன்ந
முநயினரது ற்கப்தடனரம்.
5. கவுன்சிலில் உறுப்பிணர்கள் அசரங்கத்க் கள்விகள்
கட்கவும் துக்கள்விகள் கட்கவும் உரி தற்நணர்.
6. கர்ணரின் நிர்ரகக்குழுவில் இந்தி உறுப்பிணர் எருர்
நிமிக்கப்தடனரம் ணவும் கூறிது, இன்தடி ஸ்.பி சின்கர
முல் நிண உறுப்பிணரர்.
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6.

7.

அணத்திந்திச் சிநப்புட அதிகரங்கபப் பிரித்து த்தி
அதிகரங்கபணவும்,
ரநின
சிநப்புட
அதிகரங்கப
ரகரங்களுக்குரிணணவும்
தங்கீடு
சய்ரர்கள்.
இருப்பினும்
த்திச்
சட்டசத,
ரகரங்களின்
அதிகரங்கபரட்டிச் சட்டமிற்நனரம்.
த்திச் சட்டசத, சட்டம் இற்றுற்குரி இணங்கபயும்,
ரகரச் சட்டசத, சட்டம் இற்றுற்குரி இணங்கபயும்
னித்துப் பிரித்து ழுதிணர். ரகரங்களுக்குறி இணங்களில்
சட்டமிற்நண்டுனின்
கர்ணர் ெணலின் இசவு
தநண்டிதில்ன.லும் ரகரங்களின் சட்டசதகள்
ன அதி குறித்துச் சட்டங்கள் இற்நனரம்.ரகரங்களுக்கு
ஆட்சித் துநயில் க்க அதிகரங்கப ங்கப் தன விதி
முநகப த்தி அசரங்கம் சய்து கரடுத்து.
இட்ட
ஆட்சி:
ரகரங்களின்
அதிகரங்கப
(P r o v i n c i a l
Su b j e c t s )
இண்டரகப்
பிரித்து
அற்றிணத் னித்னி நிர்கிக்கும் முநக்கு இட்ட
ஆட்சி ணப்
தர்.
பிரித்து ங்கி
அதிகரங்கப
"ரற்நப்தட்ட அதிகரங்கபணவும், ஞ்சி அதிகரங்கப
"இருப்பு அதிகரங்கள்" (Re s e r v e d S u b j e c t s ) ணவும்
ங்கிணர்.

8.

சீக்கிர், இந்தி கிறிஸ்துர்கள் , ஆங்கினர
ஆகிரர்களுக்கு , சரதி ,  ரீதியில் னிரக
னிரக இட எதுக்கீடு ங்கிது.

9.

த்திச் சட்டசத ஈ சட்டசதரக ரறிது. இந்திச்
சட்டசத,
சட்டன்நம்
(L e g i s l a t i v e
As s e mb l y )
ன்றும் (Co u n c i l o f S t a t e ) இரஜ் சத ண இண்டு
சட்டசதகபரகச் சல்தடத் ரடங்கிது.
சட்டசதயின்
தரும்தரன்
உறுப்பிணர்கள்
ர்ந்டுக்கப்தட்டர்கள்.இண
அடிப்தடயில்
ர்ல்
டந்து.லும் ஆனத்ரழில், ரணிகம், நினவுடரபர்
தரன்ந துநகளுக்குச் சிநப்புப் பிதிநிதித்தும் கிடத்து.

10.
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11.

இனண்டனில்

இந்திரவுக்கரண

உர்

ஆர்

எருர்

நிமிக்கப்தட்டரர்.
12.

லும் 10 ஆண்டுகள் கழித்து இச்சட்டத் ஆய்வு சய் சட்ட
நிறுணம்
என்று
அக்கப்தட
ண்டுணக்கூறிது
அணடிப்தடயில்
1927 ஆம் ஆண்டு சன் குழு
அக்கப்தட்டது.(
இண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்தரக
அக்கப்தட்டது.)

1935ஆம் ஆண்டு இந்தி அசுச் சட்டம்
1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்ரல் ணநிநவு தநர
இந்தித்
சீரதிகள் தரும் அசிற் தரரட்டத்தில் இநங்கிணர். இப்
தரரட்டத் முறிக்க விரும்பி பிரிட்டிஷ் அசரங்கம், 1919ஆம்
ஆண்டுச் சட்டத்தின் சல்முந தற்றியும், தரறுப்புட அசரங்கம்
நிறுவுதுதற்றியும் ஆரய்ந்து கருத்துகப ளியிடுரறு எரு கமிண
அர்த்திது. அக் குழுவின்
னரக மர் ெரன் சன் ன்தர்
நிணம் தற்நர். இக்கமினில் இந்திர்கள் இடம் தநவில்ன.
ண, அசிற் கட்சிகள் இக்குழு
நிரகரித்ண. இக்கமினின்
அறிக்க
ளிரணதும்
(1930-ல்)
அத்
சிரதிகள்
பிற்தரக்கரணண திர்த்ணர். கூட்டரட்சி முந லியுறுத்ரல்
தனம் தரருந்தி, தரறுப்பில்னர எரு த்தி அசரங்கம் அக்குரறு
கமின் ற்புறுத்திது.
பிரிட்டிரரின் கருத்துகபயும் அப்பு முநயும் விரும்தர
இந்திர்கள் ல்னரக் கட்சித் னர்கபயும் கரண்ட எரு கமிட்டி
அத்து இந்தி அசினப்த யுரறு தணித்ணர். அக்
கமிட்டிக்கு ரதினரல் ரு ன ரங்கிரல் அற்கு ரு
கமிட்டிணப் தரயிற்று. இக் கமிட்டி மிக அருரணரர்
அறிக்க
ளியிட்டது.
அதில்
கூட்டரட்சி
முந
லியுறுத்ப்தட்டதுடன் அற்கு பிரிட்டன் முழு அதிகரத்யும் ரற்நம்
சய்ண்டுன்று குறிப்பிடப்தட்டுள்பது.
1935ஆம் ஆண்டு இந்தி அசரங்கச் சட்டத்தின் சிநப்பில்புகள்
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1. பிரிட்டிஷ் இந்தி ரகரங்கபத் ன்ணட்சி ரகரங்கபரக
ரற்றி, பின் அகப அணத்திந்திக் கூட்டரட்சியில்
இக்க
இச்
சட்டம்
க
சய்து.சட்டமிற்நல்,
நிர்ரகம்தரன்ந அதிகரங்கப த்தி அசரங்கம் எ சீரக
ரகரங்களில் சல்தடுத்திது.
2. த்தி அசரங்கம் தரறுப்புடரக அவில்ன. 1919ல்
ரகரங்களில் சல்தட்டு ந் இட்ட ஆட்தி முந
இச்சட்டத்ரல் த்தி அசரங்கத்திற்கு ந்து. நிர்ரகத்
னரகி கர்ணர் ெணல் பிரிட்டிஷ் தரரளுன்நத்திற்க
தரறுப்புடர்.
இந்திரவில்
அர்
ரருக்கும்
தரறுப்புடல்னர்.
3. தரதுகரப்பு, ளிவிகரங்கள் தரன்ந துநகள் கர்ணர்
ெணலின் சரந்ப் தரறுப்பில் இருந்ண. த்தி சட்ட
சதக்குப் தரறுப்புட அச்சர்கள் கூட, இ தற்றி
என்றும் கட்க முடிரது.
4. சட்டமிற்றும் அதிகரங்கப 1935ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் த்தி,
ரகர,
தரதுப்
தட்டினண
மூகப்
தட்டிலில்
அடக்கிற்று. இப்தங்கீடு சிநப்தரகவும், விபக்கரகவும், சரி
நுட்தரகவும் கரப்தடு இச் சட்டத்தின் மிகச் சிநந்
இல்தரகக் கரள்பனரம்.
5. தங்கீடு
சய்ப்தட்டது
தரக
ஞ்சி
அதிகரத்
(Re s i d u a r y
P o we r s )
த்தி
அசரங்கத்திற்கர,
ரகரங்களுக்கர ங்கரது அண கர்ணர் ெணலிட
விட்டு த்து..
6. 1937-ல் சல்தடத் ரடங்கி தரது த்தி, ரகர
அசரங்கங்களின் ரடர்பிணயும் உநவிணயும் கூட்டரட்சிக்
கரட்தரடுகள் ளிவுதடுத்திணணக் கூநனரம்.
7. லும் ரிசர்வ் ங்கி என்று ற்தடுத்ப்தட்டது.
8. கூட்டரட்சி நீதின்நம் ற்தடுத்ப்தட்டது
இடக்கரன அசரங்கம்
கரபிணட் தூதுக்குழு இந்திரவின் அசினப்பு சிக்கலுக்கு எரு தீர்
முன் த்து. இன்தடி ரகரங்கள் மூன்று குழுக்கபரக பிரிக்கப்தட்டு
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னித்னி அசினப்புகளின் கீழ் இங்கும். பிரிட்டிஷ் இந்தி
ரகரங்கள், சுச அசுகள் ஆகிற்ந உள்படக்கி இந்தி
என்றிம் என்நயும் அது முன்ரழிந்து. இந் என்றிம், அலுநவுக்
கரள்க,
தரதுகரப்பு,
கல்
ரடர்பு
தரன்நற்ந
து
கட்டுப்தரட்டில்
த்துக்கரண்டு
ஞ்சி
அதிகரங்கப
ரகரங்களிட எப்தடக்க ண்டும். புதி அசினப்பு
ழுப்தட்டு புதி அசரங்கம் தவி ற்கும்  இடக்கரன அசரங்கம்
என்ந ற்தடுத்வும் ரசண கூநப்தட்டது. முஸ்லிம் லீக், கரங்கிஸ்
இண்டு இத்திட்டத் எப்புக் கரண்டண.
1946
ெூனயில்
அசினப்புக்
குழுவிற்கரண
ர்ல்கள்
டதற்நண. 214 தரதுத் ரகுதிகளில் 205ல் கரங்கிஸ் ற்றி
தற்நது. முஸ்லிம் லீக் 78ல் 73ல் ற்றி தற்நது. 1946 சப்டம்தர் 2 ஆம்
ரள் ெயர்னரல்
ரு னயில்
இடக்கரன
அசரங்கம்
அக்கப்தட்டது.
பன்ட்தட்டன் திட்டம் (1947)
1947 பிப்ரி 20 ஆம் ரள் பிர் அட்லி கரன்ஸ் அயில் 1948 ெூன்
ரத்திற்கு முன்பு இந்திர்களிடம் ஆட்சி அதிகரம் ரற்நப்தடும் ன்ந
பிரிட்டிஷ் அசின் திடரண ண்த் அறிவித்ரர். இண
நிநற்றுற்கு,
பன்ட்
தட்டன்
பிபு
இந்திரவின்
ஸ்ரரக அனுப்புது ன்றும் அர் முடிவு சய்ரர்.
1947 ரர்ச் 24 ஆம் ரள் மிகுந் அதிகரங்களுடன் வுன்ட்தட்டன் பிபு
இந்திரவின்
ஸ்ரரக
தவிற்நரர்.
இந்திர
பிரித்து
தரகிஸ்ரண உருரக்குது ன்தது விர்க்க முடிரது ன்று அர்
கருதிணரர். நீண்ட விரங்களுக்குப் பிநகு 1947 ெூன் 3 ஆம் ரள்
இந்திப் பிரிவிணக்கரண ணது திட்டத் அர் அறிவித்ரர்.
கரங்கிசும், முஸ்லீம்லீக்கும் இத்திட்டத் எப்புக்கரண்டண.
இந்தி சுந்திச் சட்டம் 1947
பன்ட்தட்டன் திட்டத் ற்றுக்கரண்ட பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் 1947
ெூன 18 ஆம் ரள் இந்தி விடுன சட்டத் நிநற்றிது
இன் சிநப்தம்சங்கள்
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பன்ட்தட்டன் திட்டத் ற்றுக்கரண்ட பிரிட்டிஷ் அசரங்கம் 1947
ெூன 18 ஆம் ரள் இந்தி விடுன சட்டத் நிநற்றிது
 இந்திர தரகிஸ்ரன் ன்ந இரு சுந்தி ரடுகள் உருரக்கப்தடும்
 இந்திரவிற்கும் தரகிஸ்ரனுக்கும் இட ல்ன 
சய்
ரட்கிளிப்
ன்தது
னயில்
குழு
என்று
அக்கப்தடும்.
 பிரிட்டிரரின்
நீக்கப்தடும்.

ஆட்சி

முடுவுக்கு

 அசினப்பு சுந்திரக
அதிகரம் அளித்து

ந்துவிடும்.சிரய்

உருரக்க

இரு

தவி

ரடுகளுக்கும்

 சுச அசுகளுக்கும் விடுன அளித்து அ இந்திரவுடணர
அல்னது தரகிஸ்ரணரடர இனரம் அல்னது னி சுந்தி
ரடரகர இருக்கனரம்.
 பண்ட்தட்டன்
ெணரனரணரர்

பிபு சுந்தி

இந்திரவின்

முல் கர்ணர்

இடக்கரன அசரங்கம் அச்ச
ெயர்னரல் ரு

ளியுநவுத்துந & கரன்ல்த்

சர்ரர் தடல்

உள்துந & கல் ரனத்ரடர்பு

இரெரந்தி பிசரத்

உவு ற்றும் பரண்

ெரன் ரத்ரய்

ரழில்துந ற்றும் அளிப்பு

ெகஜீன் ரம்

ரழினரபர் துந

தரல்வ் சிங்

தரதுகரப்பு

சி.ச் தரதர

சுர்ங்கம் ற்றும் ஆற்நல்

லிரகத் அலிகரன்

நிதி

அப்துர் ரப் நிச்ரர்

அஞ்சல் ற்றும் ரன்ளி

அசப் அலி

இயில் ற்றும் தரக்குர்த்து

ரெரஜி

கல்வி ற்றும் கன

சந்திரிகர்

ர்த்கம்

கரஸ்ணரதர் அலி கரன்

சுகரரத்துந

ெரகிந்ர் ரத் ண்டல்

சட்டம்
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அறிவில் ரழில் நுட்தம் – குருப் 1 ற்றும் 2 முன்த் ர்வுக்கரக
1. ெரக்ஸ் இந்திம் ப்தடி ன சய்கிநது?
இந்தித்தின் ன கரகித் த்வுடன், அ மிகவும்
பிகரசரண விபக்கின் ளிச்சத்தின் மூனம் கரகித்தில் உள்ப உரும்
ஸ்கன் சய்ப்தடுகிநது. இந் இந்தித்தின் உள்ப இருக்கும்
முக்கிரண தகுதிரண ட்ம் (Dr u m) அடுத் முக்கிரண தகுதி டரணர்.
இதில் மிகவும் நுண்ணி கறுப்பு நிநப் தவுடர் நிப்தப்தட்டு இருக்கும்.
மிஷினில் க்கப்தட்ட கரகித் ஸ்கன் சய்யும் குல் விபக்கு,
அதில் இருக்கும் ள்பப் தகுதிகளில் தடும் எளி ரிஃப்பக்ட் ஆகி, டிம்
மீது ப்தரகப் ததியும் (தரட்டர கண்டக்டிவிடி). இன் கரரக
ட்ம்மில் ற்தடும் நின மின்சரத்திணரல், டரணரில் உள்ப தவுடர்
ஈர்க்கப்தட்டு டிம்மில் தடியும். இப்தடி தடியும் தடித், கீ இருந்து
ரும் ரள் டிம்மின் மீது தடிந்து கர்ந்துகரள்ளும். இப்தடி ன
ஸ்கணரில் க்கப்தடும்
உருரணது... டிம் தகுதி ழிரக
உட்கப்தட்டு, ளி ரும் ரளில் ததிரகிநது
ெரக்ஸ் மிஷினின் உள்ப இருக்கும் மூன்று முக்கிப் தகுதிகபரண டிம்,
டரணர், கரப்பிர் தரன்நற்றின் சிநப்பிணரல்ரன் இந்
விக்க
க்கும் சல் டதறுகிநது.
ரம் பிதி டுக் கும் தக்கத்தில் உள்ப ண்ப் தகுதிகளில் தடும்
எளிரணது ரிஃப்பக்ட் ஆகி, டிம்மில் ததிரகும். அ சம்... கறுப்தரக
இருக்கும் தகுதிகளில் தடும் எளிரணது ரிஃப்பக்ட் ஆகரல் அப்தடி
விட்டுவிடும். இப்தடி டிம்மில் ஏளி ததியும்தரது, டிம்மில் மின்சரத்
தூண்டல் ற்தடுகிநது. அன் மூனம் டரணர் ஈர்க்கப்தடுகிநது. இப்தடி
எளியின்
மூனம்
தூண்டப்தட்டு
பிதி
டுப்தரல்ரன்,
இ
தரட்டரகரப்பிர் ன்கிநரம்
2. சரத்ப் தற்கப அடக்கப் தன் தடும் "சிண்ட் ணரல்
ரரிக்கப்தடுகிநது?
னங்கத் னம், துத்ரக ஆக் சடு (Z i n e Ox i d e ) இண்டயும்
கனந் எருவி கனத் ரதிக்கிநரர்கள். இது தத்து நிமிடத்தில்
கட்டிரகும் ன்யுடது. இக்கன சிண்ட் ன்று
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கூறுகிநரர்கள். இக் குழிகளில் த்து அடக்கிநரர்கள்.அடுத்து
ஆர்த்ரதஸ்ட் (o r t h o p h o s p h a t e ) சிண்ட் என்று உள்பது. இது
மிகவும் கடிணத் ன்யுள்பது. ஆணரல் இவிட னங்கத் னத்ரல்
உருரண சிண்ட்ரன் தீங்கு விபவிக்கரரகும்.
3. நுண்ணுயிரிக்க் கரல்லி ன்நரல் ன்ண?
தரக்டீரிர,
கரபரன்கள்
தரன்ந
சிற்றுயிரிணங்கபரல்
இல்தரகத்
ரதிக்கப்தடுகின்ந சின தியில் தரருள்கள் ற்ந, குறிப்தரக ரய்,
நுண் கிருமிகளின் பர்ச்சி முலில் ரக்கி இறுதியில் அகப
அழிக்கவும் ல்ன சக்தி தடத். அவ்க திப் தரருள்கப
நுண்ணுயிர்க்கரல்லிகள் ன்று அக்கிநரம். அணரல் இன்று தற்தன
நுண்ணுயிர்க் கரல்லி ருந்துகள் ஆய்வுச் சரனகளில் S y n t h e t i c
Ch e mi s t s
ன்னும்
இரக்க
தியில்
ல்லுர்கபரல்
ரரிக்கப்தடுகின்நண.
4. T E L E X ன்நரல் ன்ண? அது ப்தடி இங்குகிநது?
ஏர் இடத்தில் உள்ப ட்டச்சு ந்திம், ரனவிலுள்ப ற்நரரு ட்டச்சு
இந்தித் துடன் ரடர்பு கரள்துரன் T E L E X ணப்தடுகிநது.
டுத்துக்கரட்டரக
சன்ணயிலிருக்கும்
எருர்
கன்னிரகுரியில்
சிக்கும் ண்தர் எருருக்கு டனக்ஸ் மூனம் சய்தி அனுப்த ண்டும்.
ப்தடி? இங்கிருந்து : ண்தனின் டனக்ஸ் ம்தருக்கு டல் சய்தும்,
அங்கிருந்து சங்கக் குறிகளில் ததில் ருகிநது. ததில் கிடத்தும்
இங்கிருப்தர் ணது ட்டச்சு ந்தித் இக்குகிநரர். இந் இக்கம் :
மின்ணனகபரக
ரற்நப்தட்டு
உர்
அழுத்க்
கம்பிகள்
மூனம்
கன்னிரகுரி அடந்து அங்குள்ப ண்தரின் ட்டச்சு ந்தித்
இக்குகிநது. அந்ச் சய்தி கரகித்தில் ததிப்பிக் கப்தடுகிநது. இணரல்
ண்தருக்குச் சய்தி கிடக்கிநது. இ முநயில் அர் அங்கிருந்து
சன்ணக்குச் சய்தி அனுப்புகிநரர். இந் முநயில்ரன் டனக்ஸ்
இங்குகிநது.
5. கண்ரடிப் தரத்தித் ப்தப் தடுத்திணரல் உடந்து விடுது
ன்?
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கண்ரடி எரு ப்த அரிதிற் கடத்தி. ண கண்ரடி
ப்தப்தடுத்தும்தரது அதில் ப்தம் கரகப் தரது. இணரல்
கண்ரடிப் தப்பில் சீரண விரிவு இருக்கரது. ஆக அது உடந்து
தரகும்
6. கடல் அனகள் அடித்துக் கரண்ட இருக்கின்நண. ன்?
கடல் அனகள் கரற்நரட்டத்திணரல் ற்தடுகின்நண. கரற்று வீசம்தரது
அதில் உள்ப ஆற்நல் கடல் நீருக்குத் ப்தட்டு அனரகத் ரன்றுகிநது.
எரு வித்தில் இது எலி அனகள், மின் அனகள், எளி அனகள்
இற்றிற்கு
எப்தரணது.
இவ்னகள்
கரற்நரட்
டத்திணரலும்,
கரற்நழுத்த்திணரலும் ற்தடுத.
7. மீ எலி ன்நரல் ன்ண?
எலி ன்தது தரருள் அதிர்ணரல் ற்தடும். எரு சகண்டுக்கு 20
அதிர்வுகள் முல் 20,000 அதிர்வுகள்  ற்தட்டரல் அற்ந
னினுட கரதுகள் கட்டு உ முடியும். எரு சகண்டுக்கு 20,000
அதிர்வுகளுக்கு ல் ற்தட்டரல் அற்ந னினுட கரது கட்டு
உ இனரது. அப்தடி எரு சகண்டுக்கு 20,000க்கு ல் அதிர்வுகள்
ற்தட்டு எலிக்கும் அனகப ‘மீ எலி அனகள் (Ul t r s o n i c
s o u n d wa v e s ) ன்கிநரம்.
8. குளிர்தணப் தட்டியில்
இருப்தது ப்தடி?

க்கப்தடும்

தரருள்கள்

கடரல்

நீரின் உநநின (0 ° C) அபவுக்கு உபவுப் தரருள்கள் குளிர்தணப்
தட்டியில்
குளிர்விக்கப்தடுகின்நண.
இத்ரழ்ந்
ப்தநினயில்
நுண்ணுயிரண தரக்டிரிரக்கள்.அழிக்கப்தட இனரது ன்நரலும் அ
தருகுற்கு இனரது. ண அ கடுது இல்ன.
9. திண்ப் தரருள்கள் ப்தரழுதும், கடிணரக உறுதிரக இருப்தது
ன்?
தரருள்கள் மூனக் கூறுகபரல் ஆண. திண்ப் தரருள்களில் உள்ப
மூனக்கூறுகள் இடளியின்றி என்றுக்கரன்று மிக ருக்கரக
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அந்துள்பண.

அணரல்

அந்

மூனக்கூறுகளின்

மிக

ருங்கி

அப்பிணரல் ப்தரழுதும் கடிணரக, உறுதிரக இருக்கும்.
10. மின்ணல் மின்னும்தரதுரணரலியில் ற்ந எலி ற்தடுகிநது.
ன்?
ரணரலியில் ரம் அனரங்கி (Ae r i a l ) தன்தடுத்துகிநரம்.
ற்தடும்தரது உண்டரகும் மின்ணழுத்ம் " ரனில் மிந்து ரும்
மின்கரந் அனகபத் ரக்குகிநது. இந் மின்கரந் அனகள்
அனரங்கியின் ழி ரணரலிப் தட்டி அடயும்தரது
மின்ணலின் ரக்குலில் ற்தட்ட ண்டர எலிகப ற்தடுத்துகிநது.

னரற்றிற்கு முந்தி கரனம் / சிந்து சளி ரகரிகம்/ திரவிடர்கள்
-இந்தி னரறு ரடர் -2
For UPSC PRELIMS and MAINS
ரகரிக பர்ச்சியின் னரற்றில் ஆதிக் குடிகளின் ரழ்க்க முந
முக்கி இடத்ப் தறுகிநது. அர்கபது தடிப்தடிரண முன்ணற்நம்
ரகரிக பர்ச்சிக்கு மிகவும் உவியுள்பது.
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ஆதிக்குடிகளின்

னரற்ந

அர்கள்

தன்தடுத்தி

கருவிகளின்

அடிப்தடயில்
1. தங் கற்கரனம்
2. புதி கற்கரனம்
3. உனரகக்கரனம் ண மூன்நரகப்தகுக்கனரம்.
தங்கற்கரனம்
ஆதிக்
குடிகளின்
னரற்நக்
கற்கும்
ரர்கள்
அர்கள்
தன்தடுத்தி
கருவிகப
ஆரரகக்
கரள்பண்டியுள்பது.
தங்கற்கரனத்ச் சரர்ந் னிர்கள் கூரங்கற்கபரனரண கடு முடரண
கருவிகபச் சய்ரர்கள். அற்றுள் சங்கற்தட்டு ரட்டத்தில்
கண்டடுக்கப்தட்ட கரடரிகள், உளி கள், சுண்டிகள், கத்திகள்
ஆகி
முக்கிரண,
த்ரலும்,
லும்தரலும்
ஈட்டிகள்
சய்ப்தட்டண. இக்கருவிகள் சதுக்கி ருகுதடுத்ப்தடவில்ன.
குண்டூர் ரட்டம், கடப்தர ன்னுமிடத்திலும், ர் கரரரி
ஆற்றுப்தடுககளிலும் ட ஆற்கரடு, சங்கற்தட்டு, து ஆகி
ரட்டங்களிலும்
இது
தரன்ந
கருவிகள்
கண்டடுக்கப்தட்டுள்பரல்
இவ்விடங்களில்
ஆதிக்குடிகள்
ரழ்ந்திருந்க ண்டும். இக்கருவிகபக் கரடி வினங்குகளிடமிருந்து
ங்கபக்
கரப்தரற்றிக்கரள்பவும்,
ட்டரடுற்கும்
தன்தடுத்தியுள்பரர்கள்.
ட்டரடிக் கிடத் ரமிசத்ப் தச்சரக உண்டு ந்ரர்கள்.
கரடுகளில் கிடத் தங்கள், கரட்டகள், கிங்குகள் முலிண
அர்கபது
பிந உவுப் தரருட்கபரகும். ட்டரடுற்கு
வினங்குகளும், ர உவுப் தரருட்களும் அதிகரகக் கிடத்
சளிகளில் ரடரடிகபரக ரழ்ந்து ந்ரர்கள். கள், ப்தட்ட,
வினங்குகளின் ரல் தரன்நற்ந ஆடகபரகப் தன்தடுத்திணர்.
ங்களின் அடிகளும், குககளும் அர்கபது உநவிடங்கபரகும்.
அர்களுக்கு ருப்பு, உனரகம் ஆகிற்றின் தன்கள் ரிரது.
விசரம்
சய்வும்
ட்தரண்டங்கள்
சய்வும்
அர்கள்
அறிந்திருக்கவில்ன. பிங்கப இற்கரக க்கி நற்கு
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விட்டுவிட்டணர்.

அற்நக்

கரடி

வினங்குகளும்,

தநகளும்

உரக உட்கரண்டதும் உண்டு.
புதி கற்கரனம்
ரகரிகத்தில் தன ரறுல்கபக் கண்ட ஆதி னிர்கள் புதி கற்கரனம்
ன்ந இண்டரது தடி அடந்ணர். தங்கற்கரன க்கபப்தரன்று
புதி கற்கரனத்திணரும் கற்கப ஆயுங்கபரகப் தன்தடுத்திணரலும்,
இருருக்குமிடயில் சின றுதரடுகள் கரப்தட்டண. புதி கற்கரன
னிர்கள் ஆயுங்கப தபதபப்தரகவும், கூர்ரகவும் சய்ரர்கள்.
க்கு ற்ந ரறு கருவிகபச் சிறிணரக அல்னது தரிணரகக்
கப்பிடிகளுடன் சய்துகரண்டரர்கள். அர்கள் சய்துள்ப ஆயுங்கள்
தல்னரரி ரட்டம், சனம், சன்ண, சரட்டர ரகபுரி, அஸ்மரம் முலி
இடங்களிலிருந்து கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. புதி கற்கரன க்கள்
இந்திர முழுதிலும் தவியிருந்ரர்கள்.
புதி கற்கரனத்து க்களுக்கு ருப்பின் தன் ரிந்து. இரு கற்கப
அல்னது இரு க்கட்டகப உசி ருப்த ற்தடுத்திக் கரண்டணர்.
தககள்,
தரல்,
ன்
தரன்நற்ந
அர்கள்
உரகக்கரண்டரர்கள். ரனிங்கள், கரய்கறி ககள், ரமிசம், மீன்
தரன்நற்ந கத்து உண்ட இங்குக் குறிப்பிடத்க்கது.
பரண்க்குப் தன்தடுத் ருதுகபயும், ரமிசம், தரல் ஆகி
குநவுதடரது கிடக்க ஆடுரடுகபயும், ட்டரடும்தரது
உவும், தரதுகரலுக்கும் ரய்கபயும் வீடுகளில் பர்த்துந்ரர்கள்.
விசரத் ரழின ற்கரண்டரல் உவுப் தரருட்கள்
குநவின்றிக் கிடத்ண.
இன, ப்தட்ட, வினங்குகளின் ரல் தரன்நற்ந ஆடகபரக
அணியும் தங்கற்கரன க்கம் புதி கற்கரனத்தில் க்கரழிந்து
ன்று கரு இடமுள்பது. தருத்திரலும், உரத்ரலும் ஆடகள்
ய்ற்குப் புதி கற்கரனத்ர்கள் கற்றிருந்ணர். குககள் அர்கள்
உநவிடங்கபரகக் கரப் தட்டண. ட்டுமின்றி, குச்சு, க்கரல், கீற்று
ஆகிற்நரனரண வீடுகபயும் கட்டிக்கரண்டரர்கள். ட்தரண்டங்கள்
சய்தில் சிநப்புற்றிருந்ரர்கள். இக் கரனத்ச் சரர்ந் ண்தரண்டங்கள்
தன கபத்தில் கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. அகபச் சய்ற்குச்
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சக்கத்க் கண்டுபிடித்துப் தன்தடுத்தியுள்பரர்கள். ண்தரண்டங்கப
ண்ங்கள் தீட்டி அகுதடுத்தியுள்பரர்கள்.
குககளில் தீட்டப்தட்டுள்ப ண் எவிங்கள் புதி கற்கரன
னினின் கண்த் டுத்து இம்புகின்நண. ட்ட ரடும்
கரட்சிகள், டணக் கரட்சிகள் னர்கள், இனகள் தரன்ந,ற்ந
அகுடன் ந்துள்பரர்கள். தரம்கள், ஏடுகள் பல்கள்
ஆகிணவும் கண்டடுக்கப்தட்டுள்பரல் இற்நச் சய்திலும்
அர்கள் ல்னர்கள் ன்த ரம் அறிந்துகரள்பனரம். மூங்கில் ற்றும்
க்கட்டகப என்நரடரன்று உசி ருப்த உண்டரக்கிணரர்கள்.
தங்கற்கரனத்ர்களுக்கு
ரநரகப்
புதி
கற்கரனத்ர்கள்
இநந்ர்கபப்
புக்கும்
முந
ற்கரண்டரர்கள்.
ட்தரண்டங்களில்
பிங்கபயிட்டுப் புத்துந்ணர். கரனரர்
ரட்டம்,
மிர்சரபூர்,
சன்ண,
சங்கல்தட்டு,
ஆதிச்சல்லூர்
(திருல்லி ரட்டம்) ஆகி இடங்களில் ரண்டிடுக்கப் தட்ட
சக்குழிகள் இற்குச் சரன்றுகபரகும். ங்கபயும், கற்கபயும்
ய்ங்கபரக
ங்கிந்ரர்கள்.
உவுப்
தரருட்கபயும்,
துதரணங்கபயும்
கடவுளுக்குப்
தடத்ரடுட்டுன்றி
மிருகங்கபயும்,
னிர்கபயும்
ள்வியின்தரது
தலியிட்டு
ந்ரர்கள்.
உனரக கரனம்
புதி கற்கரனத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் உனரகம் கண்டு பிடிக்கப்தட்டரல்
கற்கரனம் முடிடந்து உனரக கரனம் ரன்றிது. பிந உனரகங்கபக்
கண்டுபிடிப்தற்கு முன்ணர் ங்கத் ஆதங்கள் சய்ற்கு ஆதி
னிர்கள் தன்தடுத்தியுள்பரர்கள். இந்திரப் தரறுத்ட்டில்
உனரகங்கபப்
தன்தடுத்திதில்
ன்னிந்திரவிற்கும்
ட
இந்திரவிற்கும்
இடயில்
ரறுதரடுகள்
கரப்தட்டண.
ன்னிந்திரவில் இரும்பு க்கில் ந்தரது ட இந்திரவில் ரமிம்
க்கத்திற்கு ந்து. கற்கரனத்திற்கும் இரும்புக் கரனத்திற்கும் இடயில்
சம்பு அல்னது ண்கனக் கரனம் ன்ணகத்தில் நிகவில்ன,
திருல்லி, சங்கற்தட்டு ரட்டங்களில் முந ஆதிச்சல்லூர்,
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தரும்தர் ஆகி இடங்களிலும், கப ரநினத்தில் னச்சரி ன்ந
இடத்திலும் கற்கருவிகளும், இரும்புக் கருவிகளும் கனந்து கிடத்துள்பண.
ட இந்திரவில் தனரக, குறிப்தரகக் கன்கிரிர (Gu n g e r i a ),
கரன்பூர், ணிபுரி (Ma n i p u r i ) முலி இடங்களிலிருந்து கரடரி,
ரள், சட்டிமுண, பிச்சுர, குத்தூசி முலி கருவிகள் கிடத்துள்பண.
இகள் ரவும் ரமித்ரல் சய்ப்தட்ட. தன ள்ளிப்
தரத்திங்கபயும் ரல்தரருள் நிபுர்கள் கண்டட்டுத்துள்பரர்கள்.
ரமித்டுத்து
அவிடவும்
உறுதிரண
ண்கனம்
உதரகத்திற்கு ந்து. அற்குப்பின்ணர் இரும்பு தன்தடுத்ப்தட்டது.
ரமிம், ண்கனம், இரும்பு ஆகிற்நத் திணசரி ரழ்க்கயில்
தன்தடுத்ப்தட்டன் விபரக ரகரிகம் உர் நின அடந்து.
க்கள் நிந்ரக ஏரிடத்தில் ரழ்ந்து கங்கப அத்ணர்.
உனரகத்ரல் சய்ப்தட்ட கருவிகளின் உவிரல் ங்கப ட்டிப்
தடகுகள் சய்து ளிரயிற்று. ஆறுகளின் மூனம் தரக்குத்தும்
ரணிதமும் தருகிண.
திரவிடர்கள்
தங்கரன இந்தி னரற்ந ஆரய்ந்துகரண்டிருக்கும் ரம் ஆரிர்
ருமுன் தண்தரட்டில் த்திருந் திரவிடர்கபக் குறித்து ஆரய்து
இன்றிரரகும். ஆரிர் தடடுத்து ரும்தரது கண்ட
ரடுகளும், கங்களும் திரவிடர்களுடரக இருக்கனரம். ஆரிர்
திரவிடர்களிடமிருந்து வீடுகள் கட்டவும், உர்ந் தண்தரட்டயும்
கற்றுக்கரண்டர்கள்தரலும்.
இவ்ரறு
சிநக்க
ரழ்ந்திருந்
திரவிடர்களின்
ரகம்,
அர்கபது
ரகரிகம்
ன்தணற்நக்
குறிப்பிடுது இன்றிர ரகும்.
திரவிடர்களின் ரகம்
திரவிடர்கள் ங்கிருந்து ந்ரர்கள் ன்ததுதற்றி கருத்து றுதரடுகள்
னரற்நரசிரிர்களிடயில்
நினவிருகின்நண.
கிப்திலிருந்து
ந்ர்கள் ன்று லிட் ஸ்மித் (E l i o t S mi t h ) கூறுகின்நரர்.
திரவிடர்களுடவும், த்தி ஆசிரச் சரர்ந் சித்திர்களுடவும்
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ரழி எற்றுக் கரட்டி முந்திர்கள் த்தி ஆசிரவிலிருந்து
ந்ர்கள் ன்று கரல்டுல் கருத்து ரிவித்துள்பரர்.
த்திக் கடல் தகுதியிலிருந்து கிக்கு ரக்கி ந்து, இந்திர
முழுயும் ஆக்கிமித்து ஆட்சி ற்தடுத்திர்கப திரவிடர்கள்
ன்று S . K. சர்ட்டர்ஜி கருதுகின்நரர். கிரீட் தீவு க்கபரண லிஷிர்கப
திரிமிலி (T r i mi ) ன்று அக்கின்நரர் கிக்க ரட்டு னரற்நரசிரிர்
யரடரடஸ்.கிரீட் தீவு க்களுக்கும், திரவிடர்களுக்கும் எற்று
கரப்தடுகின்நது. திரவிடர்களும் த்திக் கடல் தகுதி க்களும்
உடல் அப்பிலும், தண்தரட்டிலும் முழுக்க முழுக்க எத்திருப்தரல்
முந்திர்களின் ரகம் த்திக் கடல் தகுதி ன்று N,
னயரரி கூறுகின்நரர். ண S . K சர்ட்டர்ஜியின் கருத்யும் N.
னயரரியின் கருத்யும் முற்றிலும் றுப்தற்கில்ன.
இண கயில் சுரிர்களுக்கும், திரவிடர்களுக்கும் றுதரடு
இல்னன்றும்,
ஆக
சுரிரத்
ரகரகக்
கரண்ட
திரவிடர்கள் தலுசிஸ்ரணம் ழிரக இந்திரவிற்கு ந்து இந்ரடு
முழுதும் தவிணரர்கள் ன்றும் சின ஆசிரிர்கள் கருதுகின்நணர்.
குறிப்தரக,
T.
தரனகிருஷ்ன்ரர்
திரவிடர்கள்
சரதட்டரமிரச்
(Me s o p o t a mi a )
சரர்ந்ர்கள்
ன்று
கூறுகின்நரர்.
எரு கரனத்தில் இன்ந கன்னிரகுரிக்கும் ற்கில் எரு தந்
நினப்தகுதி (இனமூரிர கண்டம்) இருந்து ன்றும், அங்குப் தண்தரட்டில்
உர்ந் க்கள் ரழ்ந்து ந்ணர் ன்றும் இனக்கிங்கள் ரயினரகப்
புனப்தடுகின்நது. இப்தகுதி உள்ளிட்ட ன் இந்தி திரவிடர்களின்
ரகம் ன்றும், இங்கிருந்து இர்கள் ட இந்திரவில் தவி, பின்ணர்
தலுசிஸ்ரணம் ழிரக கிப்து, சரதட்டரமிர ஆகி ரடுகளில்
குடிறி சிநந் ரகரிகங்கபப் தடத்ணர் ன்றும் ற்நரரு கருத்து
நினவிருகின்நது. கிக்க ரட்டில் யனன் கரன" ல்னக்குமுன்
இந்தி க்கப மிலி (T a mi l i ) ண ங்கியுள்பரர்கள். மிரின்
ரன்க் கரட்டும் இச்சரன்று திரவிடர்கள் ன்னிந்திரச்
சரர்ந்ர்கள் ன்ந கருத் லியுறுத்ல்னது. V . R. இரச்சந்தி
தீட்சர், P . T . சீனிரச ங்கரர் ஆகிரர் திரவிடர்கள் று
ரடுகளிலிருந்து ந்ர்கள் ன்னும் கரள்க றுத்துவிட்டு,
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அர்கள் இந்தி ரட்டு தங்குடி க்கள் ன்று கருது கின்நணர்.
இருப்பினும் உண்த் க்க சரன்றுகரண்டு விபக்குது யிலும்
திரவிடர்களின் ரகம் தற்றி கருத்தில் இன்ந நினதரன்று இருள்
சூழ்ந் இருக்கும்.

திரவிடர்களின் ரகரிகம்
பரண்
திரவிடர்கள் உர் ரகரிகத்துடன் ரழ்ந்ணர் ன்த ரம் ற்கண
குறிப்பிட்டரம். பரண் முக்கித் ரழினரக அர்கள்
கரண்டிருந்ணர். ஆறுகளின் குறுக்க அகபக் கட்டி நீர்ப்தரசண
சதி சய்து கரண்டணர்.
கனகள்
கனயில் ர்ச்சிதற்றிருந்ணர் ன்தக் கரட்டுற்குத் திரவிடர்கள்
ரரித் ட்தரண்டங்கள் க்க ஆரங்கபரக விபங்குகின்நண. ங்க
ககள்
சய்வும்,
ஆயுங்கள்
சய்வும்
கர்ந்திருந்ணர்.
ங்குற்கு
வீடுகபயும்,
தரதுகரலுக்குக்
கரட்ட
கரத்பங்கபயும்
உண்டரக்கிக்
கரண்டணர்.
திரவிடர்கள்
அத்திருந் ரடு கங்கபப்தற்றியும், கரட்ட கரத்பங்கபப்
தற்றியும் கரன இனக்கிங்கள் கூறுகின்நண. ஆசிர்கள் ரசர்கள்,
அசுர்கள் ன்று தரிட்டு அத் இந்திர்கப திரவிடர்கள் தரலும்.
தண்டத் மிழ் இனக்கிங்களில் தங்குடி க்களின் சல்ம் மிக்க
கங்கள் தற்றியும், அர்கள் தற்றிருந் ம்தட்ட தண்தரட்டப்
தற்றியும் கல்கள் இடம் தறுகின்நண.
ரணிதம்
திரவிடர்கள் கடல் கடந்துசன்று ரணிதம் சய்து தரருள் ஈட்டிணர்
ன்தது உத்க்கது.  ரர்க்கரகவும் ரணிதம் டத்திணர்
ன்ததில்
மில்ன.
கிப்து,
தரனஸ்தீணம்,
தரசீகம்,
சரதட்டரமிர, தரபினரனிர, ஆசிரணர் ஆகி ரடுகளுடன்
ரணிதம் டதற்நது. ந்ம், ங்கம், வின உர்ந் கற்கள், அரிசி,

91

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

92

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

க்கு ம், குங்குகள், யில், தநகள் தரன்நற்ந ற்றுதி
சய்ணர். தப் தக்கம் உட அர்கள் நிம்த ரங்கள்
த்திருந்ணர்.
ரழிகள்
திரவிடர்கள் திருந்தி ரழிகப ங்கி ந்ணர்; அ ஆரிர்கள்
ங்கி சஸ்கிரு ரழிக்கு முற்றிலும் ரறுதட்டு இருந்ண. மிழ்,
கன்ணடம், லுங்கு, னரபம், துளு ஆகி ரழிகள் திரவிட
இணத்ச் சரர்ந்கபரகும். இ ல்னரற்றிலும் சஸ்கிரு
கனப்தற்ந மி ரகரிகத்தில் ம்தட்ட திரவிடர்களின் முக்கி
ரழிரகும், ன் தரன்ந இனியும், ற்கரன ஆங்கினம் தரன்ந
பமும் உட மிழ் ரழியில் தன்ணடுங்கரனத்திற்கு முன்ண
இனக்கிங்கள் ண்ற்நண நின்றுநினவிண. திரவிடர்கள் உர்
நிருரக முந ற்தடுத்தியிருந்ரர்கள்,
சமுர நின
சமுரத்ப்
தரறுத்யில்,
ரய்
குடும்தத்
னவிரக
விபங்கிணரள். ஆண் க்கள் ரய்ரரவின் குடும்தத்து உறுப்பிணரகக்
கருப்தட்டரர்கப ன்றி ந்யின் குடும்தத்ச் சரரிந்ர்கபரகக்
கருப்தடவில்ன.
ஆண்களுக்குச்
சரத்துரி
இருந்து.
ஆண்களுக்கும் தண்களுக்கும் கிரத்தில் னி குடியிருப்புகள் இருந்ண.
குறிப்பிட்ட கரனங்களில் டதற்ந திருவிரக்களின்தரது இபம்
யுட ஆண்களும் தண்களும் சர்ந்து டணரடிணர். அப்தரது
உடல் உநவு ற்தட்டு குந்கள் பிநந்ண. சமுரத்தில் க்கள் தன
குழுக்கபரகப் பிரிந்து கரப்தட்டணர். எவ்ரரு இணத்திணரும் அல்னது
பிணரும் எரு குறிப்பிட்ட வினங்கு அல்னது ற்நரரு தரருளுடன்
ரடர்பு உடர்கபரக விபங்கிணர். இவ் அடரபச் சின்ணங்கள் எரு
இணத் ற்நரரு இணத்திலிருந்து றுதடுத்திக் கரட்டிண. ல் திக்
கயில் கிப்திர்கள் தன இணங்கபரகப் பிரிந்து ரழ்ந்திருந் கரனத்தில்
எவ்ரரு இணமும் எரு வினங்கக் கரல் ய்ரக ண்ணி
ழிதட்டுந்து.
இ
ரக்கும்
தரது
நிச்சரக
இந்தித்
திரவிடர்களுக்கும், கிப்திர்களுக்கும் தண்ட ரளில் ருங்கி
ரடர்பு இருந்து ன்த அறுதியிட்டுக் கூந இலும், திரவிடர்களின்
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ச ழிதரடு அச்சத்தின் விபரகத் ரன்றிது ணக் கரு
இடமுண்டு.
அர்கள்
தண்
ய்ங்கபயும்,
தய்கபயும்,
வினங்குகபயும், ங்கபயும் ழிதட்டுந்ணர்.
திரவிட - ஆரி தண்தரடுகளின் றுதரடுகள்
ஆரிர்கள்
டற்குக்
கரய்
ழிரக
ட
இந்திர
உரிரக்கிக்கரண்டிருக்கும்தரது திரவிடர்கள் அர்கப திர்த்து
கடும்தரர்
புரிந்ணர்.
இறுதியில்
ரல்விடந்
திரவிடர்கள்
பின்ரங்கி ந்து க்கரத்திலும், பிந இடங்களிலும் குடிபுகுந்ணர்.
ஆரிர்களிடயில் சித்திருந்தரதிலும் திரவிடர்களின் தண்தரடு
னித்ன்தற்று மிளிர்ந்து. இவ்விரு தண்தரடுகளுக்குமிடயிலும்
நினவி ற்றுகபக் கூறுது இன்றிரரகும்.
 ஆரிர்களிடயில் நினவி ர்ரசி முந, அரது ரன்கு
சரதி முந திரவிடர்களிடயில் இல்ன.
 திரவிட சமுரத்தில் தண்கள் குடும்தத் னவிகபரக விபங்க,
ஆரி சமுரத்தில் ஆண்கள் குடும்தத் னர்கபரக விபங்கிணர்.
 திரவிடர்கள் திரவிட ரழிகப ங்க, ஆரிர்கள் சஸ்கிரு
ரழி ங்கிந்ணர். ஆம்தத்தில் அணத்து திரவிடர்களும்
மிழ் ரழியின தசிணர்.
 இரு சரரரும் பின்தற்றி சழிதரடு இர்கப று தடுத்திக்
கரட்டிது ன்தது ஈண்டுக் குறிப்பிடத்க்கது. திரவிடர்களின்
ழிதரட்டில்
க்கபப்
தலியிடுது
முக்கி
ன்ரக
விபங்கிது.
ங்கி
கடவுள்களிலும்
திரவிடர்கள்
ஆரிர்களுக்கு
ரதுதட்டிருந்ணர்.
திரவிடர்கள்
கரல்
ய்ங்களுக்கு முக்கித்தும் அளித்ணர்.
ட உட தரணகளிலும், தக்கக்கங்களிலும் திர விடர்கள்
னித்ன்யுடன் விபங்கிணரலும், கரனப்தரக்கில் ஆரிர்கள் விந்தி
னக் கடந்து ன்னிந்திரவிலும் தவி பின்ணர் திரவிடர்கள்
ஆரிரின் தண்தரட்டில் சினற்ந ணக்கசப்பின்றி ற்றுக்கரண்டணர்,
ஆரிரும் திரவிடர்களின் தண்தரட்டில் சினற்ந ற்றுக்கரண்டணர்.
சிந்துசளி ரகரிகம்
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சிந்து சளி ரகரிகம் நினவி இடங்கள்
சிந்து சளி ரகரிகம் முக்கிரக ரயஞ்சரரர, யப்தர ஆகி
இடங்களில்
நினவியிருந்து.
சிந்து
ரநினத்திலுள்ப
னரர்கரணர
(L a r k a n a ) ரட்டத்தில் சிந்து திக்கயில் ரயஞ்சரரர
அந்திருக்கின்நது,
தஞ்சரப்
ரநினத்திலுள்ப
ரண்ட்கரரி
(Mo n t g o me r y ) ரட்டத்தில் இவி திக்கயில் அந்துள்பது
யப்தர. இரு கங்களுக்கும் இடயில் உள்ப தூம் 640 கினர மீட்டர்
ஆகும். குெரத்தில் னரல் ன்ந இடத்திலும், இரெஸ்ரனில் கலிதங்கள்
(k a i . b a n g a n ) ன்ந இடத்திலும் அண்யில் ரல்தரருள்
ஆரய்ச்சி டத்ப்தட்டது. இவ்விடங்களில் நினதற்றிருந் ரகரிகம்
கிப்து, சுரிர, தரபினரனிர ஆகி ரகரீகங்கபவிடவும் ம்தட்ட
ரகரிகம் ன்ததில் சந்கமில்ன,

சிந்துளி ரகரிகம் தவியிருந் இடங்கள்
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ஆரிர்கள் இந்திரவிற்கு ருற்கு முன்ணர் இந்திரவில் தண்தட்ட
ரகரிகம் நினவில்னன்று டுங்கரனரகக் கருப் தட்டு ந்து.
புதரருள்
ஆரய்ச்சி
நிபுர்களின்
முற்சிரலும்,
னரற்நரசிரிர்களின் ஆரய்ச்சிரலும் ஆரிர்களுக்கு முன்ணர் திருந்தி
ரகரிகம் என்று சல்தட்டு ந்ரகக் கண்டுபிடிக்கப்தட்டது. இது
சிந்து சளி ரகரிகரகும்
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சிந்து சளி ரகரிகத்க் கண்டுபிடித்ர்கள்
1922-ஆம் ஆண்டு R. D. தரணர்ஜி புந்து கிடந் ரயஞ்சசரரர
கத்க் கண்டுபிடித்ரர். இற்கு ‚இநந்து தரணர்களின் குன்று"
ன்று தர். ஏர் ஆண்டிற்கு முன்ணர் 1921 ஆம் ஆண்டு ரரம் சகரனி
யப்தரவில் தன ரல்தரருள் சின்ணங்கபக் கண்டடுத்ரர்.
அப்தர ரல் தரருள் ஆரய்ச்சி இக்குணர் சர் ெரண் ரர்ல்
அர்கள் 1924-ஆம் ஆண்டுரம் கண்டுபிடித் ரல்தரருள் சின்ணங்கள்
புதிரரு ரகரிகத்ச் சரர்ந் ண உனகிற்குப் தந சரற்றிணரர்.
ரயஞ்சரரரவிற்குத்ற்கில் சரங்ஹிரர ன்னுமிடத்தில் 1931ஆம் ஆண்டு ெும்ரர் ன்தரல் சிந்துளி ரகரிகத்ச் சரர்ந்ப்
புதரருள் சின்ணங்கள் தன கண்டுபிடிக்கப்தட்டண.
கம்
சிந்து சளியில் நினவிது எரு க ரகரிகரகும். கங்கபச்
சுற்றிலும்
தில்
சுர்கள்
ழுப்தப்தட்டிருந்ண.
அற்றில்
நுரயில்களும்,
கரபுங்களும்,
இடம்தற்நண.
கத்க்
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கரல்கரக்க
கரனர்கள்
நிறுத்ப்தட்டிருந்ரர்கள்
அண்சுரில்
அக்கப்தட்டிருந் கரனர் அநகள் இக்கருத் விபக்கல்ன
சரன்றுகபரகும். கர்ரழ் க்கள் சதியுடன் ரழ்ற்கு ல்னர
சதிகளும்
சய்ப்தட்டிருந்ண.
திட்டமிட்டு
அக்கப்தட்ட
சரனகளும்,
ருக்களும்,
கட்டப்தட்ட
வீடுகளும்
ரகரிகம்
உச்சகட்டத் ட்டியிருக்கும் ற்கரனத்து கங்களில் கரப்தடுத
தரன்று கரட்சி ருகின்நண, யஞ்சர ரரவில் ருக்கள் கிக்கு
ற்கரகச் சரசரி 243.84 மீட்டர் நீபமும், டக்குத் ற்கரக 365.76 மீட்டர்
நீபமும் கரண்டிருந்ண.
ருக்கள் சரசரி 9.15 மீட்டர் அகனத்யும், சந்துகள் 2.25 மீட்டர்
அகனத்யும் தற்றிருந்ண. ருக்கள் ரக அந்திருந்ண. பிந
ருக்களுடன் சரும்தரது சங்கரத்தில் இந்ண. சரனகள்
பம் சய்ப்தட்டிருந்ண. எவ்ரரு ருவிற்கும் எரு தரதுக்கிறு
ட்டப்தட்டிருந்து. சரனகளின்
ஏங்களில்
விபக்குகள்
ற்றி
க்கப்தட்டிருந்ண.
ரழ்க்க
சதிகபன்றிச்
சுகரரமும்
இன்றிரது
ண
உர்ந்ர்கள் சிந்துளி க்கள். சரனகளில் கரப்தட்ட குப்த
ளிற்றி கத்தின் ளியில் குவித்ணர். கத்தின் அப்தரல்
கண்டுபிடிக்கப்தட்ட குப்தடு இவ்வுண்க் கூறுகிநது.
கட்டிடங்கள்
சிந்துளி க்கபது ரழ்க்கத்ம் உர்ந்திருந்து. ருக்களின் இரு
புநமும் வீடுகள் கட்டப்தட்டிருந்ண. அடித்பம் கட்டுற்குச் சரர
சங்கற்களும்
ற்சுர்கள்
ழுப்புற்குச்
சுட்ட
சங்கற்களும்
தன்தடுத்ப்தட்டண. சங்கற்களுக்கு இடயிலுள்ப ற்றிடங்கபச்
சீனரசரந்ரல் நிப்பியுள்பணர். வீடுகளின் கூகள் த்ரல் ட்டரகச்
சய்ப்தட்டிருந்ண.
அன்மீது
ண்ப்பூசி
ருகுப்தடுத்திக்
கரண்டரர்கள். டு முற்நத்ச் சுற்றிலும் தன அநகள் கட்டப்
தட்டிருந்ண. தன ரடி வீடுகளும் கட்டப்தட்டுள்பண. ல்னர வீடுகளிலும்
கிறுகளும், குளிக்கும் அநகளும் இருந்ண. குளிக்கும் அநயிலிருந்து
கழிவுநீ அகற்றுற்குச் சரக்கடக் குரய்கள் தரருத்ப்தட்டிருந்ண.
இக்குரய்கள்
சரனகளின்
ஏங்கள்
ழிரகச்
சன்ந
தரி

96

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

97

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

சரக்கடக்குரயுடன் இக் கப்தட்டிருந்ண. சரனகள் அத்
முந, வீடுகள் கட்டி விம், கழிவு நீர் சல்னப் தரரபச் சரக்கட,
ண்ணீர் வினிரகம் தரன்நற்ந ரக்கும்தரது கரண்க்ககம்
சல்தட்டு ந்து ண நிணக்கத்ரன்றுகிநது. ரல் தரய்கள்,
த்ரல் அல்னது தம்தரல் சய்ப்தட்ட ஸ்டூல்கள், ரற்கரலிகள்,
சகள் தரன்நற்ந வீடுகளில் தன்தடுத்தி யுள்பணர்.
ரயஞ்சரரர எப்பிடும்தரது யப்தர கம் தப்பில் தரிது.
அங்குள்ப வீடுகள் தரிணரகவும், ல் பங்கபக்கரண்டும்
விபங்கிண.
ரழினரபர்களுக்கணத்
னி
குடியிருப்புக்கள்
கட்டப்தட்டிருந்ண. அசு அல்னது கரண்க் ககம் சூலித்
ரனித்ச்
சமித்து
ப்தற்குத்
ரனிக்
கபஞ்சிங்கள்
கட்டப்தட்டிருந்ண.
ரயஞ்சரரரவில்
கரப்தட்ட
தரி
கட்டிடங்களில் தரும் சல்ந்ர்கள் அல்னது உர் அலுனர்கள்
சித்திருக்கனரம்.
குளிக்கும்குபம் . .
ரயஞ்சரரரவில்
கண்டுபிடிக்கப்தட்டுள்ப
நிணவுச்
சின்ணங்களுள் உள்பத்க் கக்கூடிது. அங்குள்ப குளிக்கும் தரி
குபரகும். இது 11.89 மீட்டர் நீபமும், 7.01 மீட்டர் அகனமும், 2.44 மீட்டர்
ஆமும்
உடது.
குபத்ச்
சுற்றிலும்
எட்டுத்திண்
அக்கப்தட்டுள்பது. அன் ளிப்புநத்தில் மூன்று தக்கங்களில்
குளிக்கும் அநகளும் கட்டப்தட்டுள்பண. அற்றில் எரு அநயில்
அக்கப்தட்டிருந் கிற்றி லிருந்து குளிப்தற்குத் ரண
ண்ணிப் தற்றுக்கரண்டரர்கள்.
தரதுக்கட்டிடம்
தரிரரு
தரதுஅநயும்
ரயஞ்சரரரவில்
கண்டு
பிடிக்கப்தட்டுள்பது. ரன்கு ரிசயில் அந் இருதது தூண்கள் இன்
கூத் ரங்கி நிற்கின்நண. சக்கூட்டங்கள் இம்ண்டதத்தில்
டதற்றிருக்கனரம். க இ எரு சந் ன்று கருதுகின்நரர்.
சமுரப் தரருபரர ரழ்க்க
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சிந்துளி க்கள் ரர் ன்ததுதற்றி னரற்நரசிரிர்களிடயில்
ரறுதட்ட கருத்துக்கள் நினவி ருகின்நண. இது இந்ரட்டச் சரர்ந்
திரவிடர்களிடயில் பர்ந் ரகரிகம் ஆகும். இர்கள் திரவிட
ரழிப் தசிந்ரர்கள். ரணிதத் ரடர்தரல் தன ரட்டு க்கள்
இங்கு குடிறிணர், அங்குக் கண்டடுக்கிப்தட்ட தனகப்தட்ட
லும்புக்கூடுகள் அர்கள் தன இணங்கபச் சரர்ந்ர்கள் ன்னும்
உண்
உர்த்துகின்நண.
அர்களிடயில்
கல்விரன்கள்,
தரர்வீர்கள்,
ணிகர்கள்,
கன
ல்லுர்கள்,
னர்கள்,
குற்நல்புரிரர் ஆகிரர்களும் இருந்ணர்.
விசரம்
நீர்பமும், நினபமும் தரருந்தி சிந்து சளியில் கரது, தரர்லி,
ல், ள், தறு ஆகி ரனிங்கள் தயிரிடப்தட்டண. தககள்,
கரய்கறிகள்,
தருத்தி
தரன்நற்நயும்
தயிரிட்டணர்.
அசு
அகபயும் கரல்ரய்கபயும் அத்து விசரத்திற்கு அரி
ரண்டரற்றிது.
ரனிங்கள், தககள், கரய்கறிகள், தரல் தரன்ந அர்கபது
அன்நரட உவுப் தரருட்கபரகும். ரட்டிநச்சி, ஆட்டு இநச்சி, தன்றி
இநச்சி, கரழி இநச்சி, மீன் முலி .அர்கபது பிந
உவுகபரகும்.
வினங்கு ககள்
உழுது தயிரிட்டர்கள் மிருகங்கப வீடுகளில் பர்த்திருக்க ண்டும்.
கரப, ருது, ஆடு, ரய், தன்றி முலிற்ந பர்த்து ந்ரர்கள்.
சிந்துளியில் கிடத்துள்ப லும்புக் கூடுகள் அங்கு ரழ்ந்து ந் பிந
வினங்குகபப் தற்றி அறிற்கு உவுகின்நண.
ஆட ககள்
சிற்தங்களில்
கரட்சிரும்
ஆடகளும்,
கண்டடுக்கப்தட்டுள்ப
தருத்திரட துணுக்கு என்றும் சிந்துளி க்கள் ஆடகபப்
தனன்தடுத்திணர் ன்தத் திண்ரகக் கூறுசின்நண.
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அர்கள்
ட்டிக்
கீழ்
ஆடரகவும்,
சரல்
ல்
ஆடரகவும் அணிந்து ந்ணர். தண்கள் அப் தரரட
அணிந்து
கரண்டணர்.
உடலின்ல்
தரகத்தில்
ஆட
அணிவில்னணக் கருப்தடுகின்நது. ஆடகள் தருத்திரலும்
உரத்ரலும் சய்ப்தடடண. நூல் சுற்றும் கதிர், ஊசி தரன்ந
தரருட்கபத் ரல்தரருள் நிபுர்கள் கண்டடுத் துள்பணர். நீண்ட
முடியும், கத்ரித் சிறி ரடியும் ஆண்கள் கரண்டிருந்ணர்.
தண்கள்
ன
ரரிப்
பின்தக்கரக
அனங்கர
முடிச்சுப்
தரட்டுக்கரண்டரர்கள். அணிகனன்கள்
ஆண்களும்,
தண்களும்
ங்கப
ஆதங்களிணரல்
அனங்கரித்துக்கரண்டரர்கள். ங்கம்; ள்ளி, ந்ம், வினயுர்ந்
கற்கள் தரன்நற்ந ஆதங்கள் சய்ப்தன் தடுத்திணர். 
க்கள் கிளிஞ்சல், லும்பு, சம்பு, களிண் தரன்நற்நரல் சய்ப்தட்ட
அணிகனன்கப அணிந்ணர். கழுத்துரன, யிர்க்கரடி, பல்,
ரதிம்,
மூக்குத்தி,
கரணி,
சினம்புதரன்ந
அணிகனன்கபப்
தண்கள் அணிந்து ந்ணர். வீணத் ன்யுடன் கரப்தடும்
சிந்துளி ஆதங்கள் கண்க் கருகின்நண.
குளிப்தது சுத்த்திற்கரக ட்டுன்றி சடங்கரகவும் கருப்தட்டு ந்து,
உடனச்
சுத்ப்தடுத்துற்கு
ண்ரல்
சய்ப்தட்ட
துடப்தரன்கபப் தன்தடுத்திணர். எப்தணப் தரருட் கபரண
கண்ரடி,
சக்கத்தி,
ண்ங்கள்
முலிற்நயும்
தன்தடுத்திணர்.
தரழுதுதரக்கு
டணம், இச, தரம்னரட்டம் ஆகி சிந்துளி க்களின்
தரழுதுதரக்கரகும். தரிக பின் ரட டண ரடுது க்கம்,
சதுங்க ஆட்டம் மிகச்சிநந் விபரட்டுகளில் என்நரகும். சூரட்டம்
அர்கபது
ற்நரரு
தரழுது
தரக்கரகும்.
ட்டரடவும்,
மீன்பிடிக்கவும் அர்கள் ரிந் திருந்ணர்.
கனகள்
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சிந்து சளி க்கள் தன கனகளில் ல்னர்கபரக விபங்கிணரர்கள்.
இங்குச் சம்பு, ங்கம், ள்ளி ஆகி உனரகங்கபரல் ககள் சய்யும்
கரல்னர்கள்,
ச்சுப்தணிரபர்கள்,
டணரடுதர்கள்,
இச
ல்லுர்கள், மீன்பிடிப்தர்கள், ட்டரடுதர்கள், புரகிர்கள்,
ஆசிரிர்கள்.
ணிகர்கள்
முலிரர்
ரழ்ந்துந்ணர்.
தன
ரழில்கபச் சய்து ந் இர்கள் கத்தில் கூடி ரழ்ந்து ந்ணர்.
சமுர
ற்நத்ரழ்வும்:
சரதிப்
தரகுதரடும்
அர்களிடயில்
கரப்தடவில்ன.
ட்தரண்டங்கள்
ட்தரண்டங்கள்
சய்தில்
இர்கள்
சுரிர்கபவிடவும்
திநயுடர்கள்.
திகிரிரல்
ட்கனங்கள்
சய்ப்தட்டண.
அகப ஞ்சள், சிப்பு, கறுப்பு ஆகி நிநங்கபரல் பூசி
அகுதடுத்திணர். னி சித்திங்களுடன் வினங்குகள், தநகள், மீன்கள்
முலிற்றின்
சித்திங்களும்
ப்தட்டுள்பண.
இரவும்
அர்கபது
கனத்திநணக்
கரட்டுகின்நண.
உனரகங்களிலும்
தரத்திங்கள் சய்ப்தட்டண.
முத்தி
சிந்துளியில் கிடக்கப்தற்ந தரருட்களுள் ணக் கருது
முத்திகபரகும், சர்க்கரக்கல். இத்திணம், தடிகக் கல், ரமிம்,
களிண் தரன்நற்நரல் சய்ப்தட்ட முத்தி களில் னிர்கள்,
ய்ங்கள்,
மிருகங்கள்,
முனரணகளின்
உருங்கள்
தரறிக்கப்தட்டுள்பண. முத்தியிட்ட களிண் கடுகப, தரருட்கள்
ரநரது இருக்க, இடயிட தன் தடுத்திணர். விபரட்டுப்
தரருட்கள்
இக்கரனத்தில் சய்ப்தட்ட குந்கள் விபரடும் தன கப்தட்ட
தரம்கள் ம் விக்கச்சய்கின்நண. களி ண்ரல் சய்ப்தட்ட
தநகள், வினங்குகள், சீழ்க்கடிக்கும் குல், ஆண்கள், தண்கள்
முலி
தரம்கள்
கண்டடுக்கப்
தட்டுள்பண.
தரம்த்
ரழிற்சரனகள் சிந்து ளியில் நிறுப்தட்டிருந்ண ன்தது திண்ம்.
சிற்தக்கன
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பிந கனகபப் தரன்று சிற்தக்கனயிலும் சிந்துளி க்கள் சிநந்து
விபங்கிணர். ரடியுடன் கரட்சிரும் எரு னினின் கண்ரம்புக்கல்
சினரன்றும், டணரடும் தண்ணின் ண்கனச்சினரன்றும்,
பிந கற்சினகளும் அர் கபது சிற்தக் கனத்திநனுக்குக் க்க
சரன்றுகபரகும். சபரஷ்டித்திலுள்ப னரத்ல் ன்னுமிடத்திலும் தன
சிற்தங்கள் கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. டணரடுல், இச இசத்ல்
ஆகி கனகளிலும் ர்ச்சிதற்று விபங்கிணர்.
விஞ்ஞரணம்
தன கனகளில் புன தற்றிருந் அர்கள் விஞ்ஞரணத்திலும்
குநந்ர்கள்
அல்னர்
,
ரண
சரஸ்திம்,
கணிம்
தரன்ந
விஞ்ஞரணங்களில் புன தற்றிருந்ணர். தன ருந்துப் தரருட்கபயும்
ரல்தரருள் ஆரய்ச்சிரபர்கள் கண்டடுத்துள்பணர்.
கருவிகள்
தரர் சய்வும், ட்டரடவும் அம்பு, வில், ஈட்டி, கரடரி முலி
கருவிகள் தன்தடுத்ப்தட்டண. திரிக, அக்கும் கருவி, அம்மிக்குவி
தரன்ந
வீட்டிற்கரண
கருவிகபயும்
சய்துள்பணர்.
கற்களிணரல்
கத்திச் சய்து கரண் டணர். ங்கம் ள்ளி, சம்பு, கம், ஈம்,
ண்கனம் முலி உனரகங்கபயும் அர்கள் ரிந்திருந்ணர். கல்
அதிக ரகப் தன்தடுத்ப்தடவில்ன. இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்தட
வில்ன.
ழுத்துக்கள்
சிந்து ளியிலிருந்து கிடத்துள்ப முத்திகளில் தரறிக்கப்தட்ட
தடங்களும்,
ழுத்துப்தடிங்களும்
அர்கள்
ழுத்துக்
கனயில்
தற்றிருந் அறிக் கரட்டுகின்நண. அகள் தடழுத்துக்கபரகும்,
எவ்ரரு
சித்திமும்
எரு
கருத்
அல்னது
ரர்த்க்
குறிப்பிட்டண. தரும்தரனரண டுகள் னது புநத்திலிருந்து இடது புநரக
ழுப்தட்டுள்பண. இடதுபுநத்திலிருந்து
னதுபுநரக ழுப்தட்ட
டுகளும் கிடத்துள்பண. இவ்ழுத்துக்கபப் தடிப்தற்கு இது கரறும்
டுத்துக்கரண்ட ழுற்சிகள் தண அளிக்கவில்ன. சிந்து ளி
க்கள் ழுத்துக் கன முன் முல் கண்டுபிடித்து ற்கத்தி
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ரடுகளுக்கு அளித்ரக எரு கருத்து நினவி ருகின்நது. திரவிட
ரழிகளுக்கல்னரம் ரரக விபங்கி புரட்டர திரவிட (P r o t o
Dr a v i d i a n ) ரழிச் சிந்துளி க்கள் தன்தடுத்திரக
ஹீரஸ் தரதிரிரர் கருகின்நரர்.
ரணிதம்
ரயஞ்சரரர, யப்தர, னரத்ல் ஆகி கங்களின் தரருபரர
முன்ணற்நம் ரணிதத்ச் சரர்ந்திருந்து. உள்ரட்டு, ளிரட்டு
ரணிதங்கள் ரர்க்கரகவும், கடல் ரர்க்கரகவும் டதற்நண.
கரப ண்டிகப உள்ரட்டுப் தரக்குத்திற்குப் தன்தடுத்திணர்.
ரயஞ்சரரர ஏர் உள்ரட்டுத் துநமுகரகும், சப்தட்டரமிர,
கிரீட், தர சீகம், தலுசிஸ்ரணம் முலி ரடுகளுடன் ரணிதத்ரடர்த
ற்தடுத்தியிருந்ரர்கள். ஆடம்தப்தரருட்கபரண
இத்திண
கற்கள்,
ந்ப்தரருட்கள், ங்கம், கிடத்ற்கரி ங்கள், சீப்புகள், தட்டிகள்
தரன்நற்ந ற்றுதி சய்ரர்கள். தரருட்கப முத்தியிட்டுப் பிந
இடங்களுக்கு அனுப்பு க்கரகக் கரண்டரர்கள்.
தன கப்தட்ட டகபச் சிந்துளி க்கள் தன்தடுத்தியுள்பரர்கள்.
டகள் கற்கபரல் சய்ப்தட்டண. ண்கனக். கரல் என்ந
அபவுகரனரகப் தன்தடுத்திணர். சபின்ண முந அர்களுக்குத்
ரிந்திருந்து.
சம்
சிந்துளி க்கள் கரயில் ழுப்பி ழிதரடு டத்திணர் ன்தற்குச்
சரன்றுகள் இல்ன. முத்திகளில் தண் களின் உருங்கபப்
தரறித்துள்பரர்கள். பர்திதரன்ந ன அணியுடன் கரட்சிரும்
தண்
கிளின்
சினகள்
தன
வீடுகளிலிருந்து
கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. ல்னரப் தடப்புகளுக்கும் தண் சக்தி
கரம் ன்றும், தண் ரன் பத்க் கரடுப்தது ன்றும்
ம்பிணர். எரு முத்தியில் சிணப் தரன்ந ஆண் கடவுளின்
ரற்நத்யுட
தடத்ச்
சுற்றி
மிருகங்களின்
தடங்கள்
தரறிக்கப்தட்டுள்பண.
ண,
அக்
கரனத்தில்
சி
ழிதரடு
இருந்ரகவும் கருப்தடுகின்நது. இப்தரது ங்கும் சிலிங்கத்ப்
தரன்ந
கற்கபயும்
பு
தரருள்
ஆரய்ச்சி
ல்லுர்கள்
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கண்டுபிடித்துள்பணர். இத்துடன் சின வினங்குகள், ங்கள், நீர், ருப்பு
ஆகிற்நயும் ங்கி ந்ரர்கள். ள்விகள் டத்தியும் ழிதரடு
சய்ணர்.
இநந்ரர் உடன ரிக்கவும், புக்கவும் சய்ணர். ரித் பின்ணர்
சரம்தனப் புக்கும் க்கத்யும் ற்கரண்டணர். இநந்ர்
றுயில் ரழ்ரக கருதிரல் சடனங்களுடன் அர்களுக்கு மிகவும்
விருப்தரண தரருட்கபயும் த்துப் புத்ணர், கிப்திப்
தரன்று றுயில் ல்னர சதி கபயும் தறும் ரக்கத்துடன்
இவ்ரறு சய்ரர்கள் தரலும்,
சிந்து சளி ரகரிகத்தின் கரனம்
சிந்து சளியில் கிடத்துள்ப ழுத்துக்கபப் தடிப்தது யிலும்
அன் கரனத்த் திட்டட்டரகக் கூறுது இனர என்நரகும்.
இருப்பினும் புதரருட்கப ஆரய்ரரணரல் இன் கரனத்
எருரநரக அறுதியிட இலும்,
நத்ர கி.மு. 2100இல் த்தி கிக்கு ரடுகளில் ரழ்ந் க்கள்
இரும்தப் தன்தடுத்திணர். அ சத்தில் இந்து ளியில் இரும்பு
தன்தடுத்ப்தடவில்ன.
ண,
இந்ரகரிகம்
கி.மு
2100-ஆம்
ஆண்டிற்கு முற்தட்டது ன்தது திண்ம்,
சுரி ன்ணர் சரர்கன் (S a r g o n ) கரனத்திற்கும் முந்தி எத்து
சளிச் சரர்ந் தன முத்திகள் சரப்தட்டரமிரவில்
கிடத்துள்பண. சரர்கன் நத்ர கி.மு. 2750இல் ஆட்சி புரிந்ரல்
இம்முத்திகள் இக்கரனத்திற்கும் முற்தட்ட கபரகும், சிந்து தி ணது
தரக்க ரற்றிரல் அல்னது ள்பப் தருக்கரல் ழுமுந இங்குள்ப
கங்கள் அழிக்கப் தட்டண. எவ்ரரு முநயும் கங்கள் அழிக்கப்தட்ட
இடத்தில் றுதடியும் கங்கப ழுப்பியுள்பரர்கள். இவ்ரறு ழு
அடுக்கு கங்கள் ழுப்புற்கு 500 ஆண்டுகபரது ஆகியிருத்ல்
ண்டும். ண, சிந்துளி ரகரிகம் கி.மு. 3250 முல் கி. மு. 2750
 (2750+500 = 3250) நினவிது ணக் கருப்தடுகின்நது.
சுரி
ரகரிகத்ச்
சரர்ந்
முத்திகளில்
தரறிக்கப்தட்ட
மிருகங்கபரண கரண்டயுட கரபயும், கரண்டர மிருகமும்,
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ட்தரண்டங்களும் சிந்து சளி ரகரிகத் எத்து இருக்கின்நண. இரு
ரகரிகங்களும்
எ
கரனத்தில்
நினவிண
ன்தற்கு
இகள்
ஆரங்கபரகும். சுரிர ரகரிகம் கி. மு. 4500 முல் 2750 
நினவிது. ண, சிந்து ளி ரக ரிகத்தின் கரனம் கி.மு. 5000 முல்
2500  ணக் கருத் ரன்றுகிநது. . . . . .
சிந்துசளி ரகரிகத்திற்கும் பிந ரகரிகங்களுக்குமுள்ப ரடர்பு
சிந்து சளி க்களுக்கும், சுரிர்களுக்கும் இடயில் ரடர்பு
நினவிது ன்ததில் மில்ன. இரு சரரருக்குமிடயில் ரணிதம்
டதற்று
ந்து.
சுரிர,
னரம்
ஆகி
இடங்களில்
கண்டடுக்கப்தட்டுள்பண. முத்திகள் சிந்துசளி முத்திகப
எத்திருக்கின்நண. சுரிப் தண்களின் ன அனங்கர முநக்கும்,
சிந்து சளி தண்களின் னஅனங்கர முநக்கும் வித்திரசம்
இல்ன. இரு ரட்டர்களும் மீச ழித்துக்கரண்டணர். இரு
இணத்ருட ஆதங்களும் ரறுதரடற்றுக் கரப்தடுகின்நண.
ஆயினும் சின றுதரடுகளும் உள்பண. ங்கி கடவுள்களும், ழுதி
ழுத்துக்களும்
என்றிற்கரன்று
ரறுதட்டிருக்கின்நண.
சிந்து
ளியிலிருந்து சுரிரவில் ரகரிகம் தவிது ன்ந எரு கருத்தும்
நினவிருகின்நது.
இனி, சிந்து சளி ரகரிகத்திற்கும், ஆரி ரகரிகத்திற்கும் ( கரன
ரகரிகம்)
இடயிலுள்ப
றுதரடுகபத்
குறிப்பிடக்
கடப்தட்டுள்பரம். சிந்து சளி ரகரிகம் ஆரிருக்கு முந்தி
ரகரிகம், ஆரிச் சரர ரகரிகம், கரனத்து ஆரி ரகரிகத்திற்கும்
ம்தட்ட ரகரிகம். ஆரிரின் ருகக்கு முன்ணர் அல்னது அர்களின்
ப் ரடர்ந்து சிந்துளி ரகரிகம் நந்துவிட்டது. இது
கரன ரகரிகத்திற்கும் முந்திது. .
இரு ரகரிகங்களுக்கும் இடயில் கரப்தட்ட றுதரடுகள்
 சிந்து சளி க்கள் கரசிகள்: கரன ஆரிர்கள்
கிரரசிகள். முந்திர்கள் நினரக ஏரிடத்தில் ங்கி ர,
பிந்திர்கள் கிரங்களில் ஆடுரடுகப ய்த்து அனந்
ரழ்க்க ற்கரண்டிருந்ணர்.
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 சிந்து சளி க்களுக்கு இரும்பின் தன் ரிரது; ஆரிர்கள்
இரும்தப் தன்தடுத்திணரி.
 கரபச் சிந்து சளி க்கள் ங்க, ஆரிர்கள் தசுப்
புனி மிருகரகக் கருதிணர்.
 லிங்க ழிதரடு சிந்துளி க்களிடம் நினவியிருந்து. ஆணரல்
ஆரிர்கள் அ றுத்ணர்.
 சினகப ங்கும் க்கம் சிந்துளி க்களிடயில்
நினவியிருந்து. சின ழிதரடு ஆரிர்களுக்குத் ரிரது.
 ழுத்துக்கனயில் சிந்துளி ரசிகள் ர்ச்சி தற்றி ருந்ணர்;
ஆரிர்களுக்கு ழுப் தடிக்கத் ரிரது.
 ஆரிர்கள் கச உட, இரும்புத் ரப்பி தரன்ந ற்கரப்பு
உடகபயும்,
ஆயுங்கபயும்
தற்றிருத்ணர்.
சிந்து
ளிரசிகள் அதிரக ரழ்ந்ர்கபரனரல் இதுதரன்ந
ஆயுங்கபப் தன்தடுத்வில்ன.
ரம் ற்குறிப்பிட்ட சரன்றுகள் சிந்து சளி தண்தரடு ஆரி
தண்தரட்டிற்கு
ரறுதட்டது
ன்றும்.
ஆரிர்களுக்கு
முற்தட்டது
ட்டுமின்றி ம்தட்டது ன்றும் கூறுற்குப் தரதுரண அன்நர ?
சிந்து சளி ரகரிகம் அழிற்கரண கரங்கள்
கரட்ட கரத்பங்களும், ரகரிக வீடுகளும், தரக்குவு சதிகளும்
தற்றிருந் இவ்பவு ம் தட்ட ரகரிகம் வ்ரறு அழிந்து
ன்ததுதற்றி
ஆசிரிர்களிடயில்
கருத்து
றுதரடுகள்
நினவி
ருகின்நண. அகப ஆரய்ந்து அறிது: அறிவுடரகும்.
 ஸ்டிரதர ன்ந கிக்கப் புவியில் ஆசிரிர் ணது நூலில் சிந்துதி
இடது தக்கரகத் திச ரறின் விபரக ஆயிம் கங்கள்
அழிந்துவிட்டரகக் கூறியுள்பரர். இற்கயின் சக்தி திர்த்துப்
தரரிடுற்கு அர்கள் கட்டி அண என்று அண்யில்
கண்டுபிடிக்கப்தட்டுள்பது. ண, சிந்து தி ணது திச
ரற்றின் விபரக இந்ரகரிகம். அழிந்து ணக் கரு
இடமுள்பது.
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 இந்ரகரிகம்
நினவி
தகுதிகளில்
தன
அடுக்கு
ண்
கரப்தடுகின்நது. ள்பப்தருக்கு ற்தட்டரல் இவ்ரறு
தன அடுக்கு ண்டல் ண் தடிந்துள்பது. எவ்ரரு டயும்
அழிக்கப்தட்ட இடத்தில் என்நன்பின் என்நரக கங்கப அத்.
துள்பரர்கள். ண, ள்பப்தருக்கரல் இந்ரகரிகம் அழிந்து.
ணச் சின ஆசிரிர்கள் கருதுகின்நணர்.
 குரிக் கண்டமும், கரவிரிப்பூம்தட்டிணமும் கரதலிபுத்தில் தன
கரயில்களும் கடல்கரபரல் அழிந்துவிட்டண. இது தரன்று
னரல், ரயஞ்சரரர, யப்தர ஆகி தகுதிகபயும் கடல்
விழுங்கியிருக்கனரம்,
பின்ணர்
கடல்
இன்ந
நின
அடந்திருக்கனரம்.
 பூமி அதிர்ச்சி ற்தடுரலும் எரு ரகரிகம் அழிந்து விடனரம். சிந்து
தியின் கழிமுகத்திற்கு அருகரயில் கடலில் மூழ்கிக் கிடக்கும்
ல் திட்டு என்று கரப்தடுகின்நது. பூமி அதிர்ச்சிரல்
இம்ல் திட்டு ற்தட்டுள்பது. இந்நிகழ்ச்சியின் தரது (பூமி
அதிர்ச்சிரல்)
சிந்து
சளி
ரகரிகப்
தகுதிகளும்
தரதிக்கப்தட்டண. இன் விபரக சிந்து தி ணது தரக்க ரற்றி
இந்ரகரிகத் அழித்துவிட்டது.
 அன்னிர்
தடடுப்தரல்
ன்
இந்ரகரிகம்
அழிந்
திருக்கக்கூடரது? லும்புக் கூடுகள் வீடுகளின் அநகளிலும்,
வீதிகளிலும் குவிந்து கரப்தட்டண. அகளில் கூர்ரண
ஆயுங்கபரல்
குத்ப்தட்ட
கரங்களும்
கரப்தட்டண.
ன்முநரல் ரக்கப்தட்ட இற்குக் கரரகும், ஆரிர்கள்
கரட்டகபத் கர்த்ரக இரிக்ம் கூறுகின்நது. இகள்
சிந்து
சளியில்
ழுப்தப்தட்டிருந்
கரட்ட
கபரகும்.
ஆரிர்கள் அல்னது சிந்து சளிக்கு அருகிலுள்ப னகளில்
ரழ்ந்துந்ர்கள் இந்கங்கபத் ரக்கி அழித்திருக்கனரம்.
உனகப்
பிசித்திதற்ந
சிந்து
சளி
ரகரிகம்
உனக
னரற்நரசிரிர்கபயும், ஆரய்ச்சிரபர்கபயும் கர்ந்ரலும் இஃது
அழிந்ற்கரண கரத்த் திட்டரகக் கூநமுடிவில்ன.
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கம்

கரப்தட்ட
இடம்

யப்தர
ரகஞ்ச
ர
சரகுன்ஞ்சர
ரப்தர்
னரத்ல்
கரலிதங்கன்
தன்ரலி

ஆண்டு

கண்டுபிடித்ர்

தரகிஸ்ரன்
சிந்து

திக்க

ரவி
இந்து

1921
1922

ரரம் சகரனி
ஆர்டி தரணர்ஜி

சிந்து
தஞ்சரப்,
குெர
ரெஸ்ரன்
யரிரணர

இந்து
சட்னஜ்
சதர்தி
கரக்கர்
கரக்கர்

1931
1953
1957
1959
1974

ம்ஜி ஜீம்ரர்
எய். டி சர்ர
ஸ் ஆர். ரவ்
பிபி தரல்
ஆர் ஸ் பிஸ்த்
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மிக னரறும் தண்தரடும் – ரடர் - 2
தரசிரிர் கு. தரனசுப்ணிம் நூலிலுருந்து
(சன்ந இழின் ரடர்ச்சி)
தண்தரட்டின் ல்ன
தண்தரட்டுக்கு எரு ந அல்னது ல்ன கூந இனரது. எரு
ரட்டிற்கு ண எரு தண்தரடு அது உண்டு. எரு குழுவுக்கு ண எரு
தண்தரடு அதும் உண்டு. உனகபரவி நினகளிலும் சின
தண்தரட்டுக் கூறுகள் அந்திருக்கும்.
உனகு தரற்றும் தண்தரடு (I n t e r n a t i o n a l Cu l t u r e )

சின தண்தரட்டுக் கூறுகள், குறிப்பிட்ட சின தண்தரட்டிற்க உரிண. சின
என்றிற்கு ற்தட்ட தன தண்தரட்டிற்குப் தரதுரண. சின
தண்தரட்டுக்கூறுகள் உனகம் முழுதும் தவி உள்பண.
குடிற்ந
ரடுகபரகி
ஆஸ்திலிர,
நியூஸினரந்து,
ன்
ஆப்ரிக்கரவின் தகுதிகள் ஆகிற்றில், ரய்ரடரகி இங்கினரந்தின்
தண்தரட்டுக் கூறுகளும், ஆங்கின ரழியும் இருக்கின்நண. இணரல்,
ஆட அணியும் முந, இச, விபரட்டு முலிற்றில் எரு
தரதுத்ன் அந்துள்பது. இற்றில் சின உனகம் முழுதும்
தவியுள்பண.
உனகபரவி மிரின் தரதுத்ன்
இப்தரன குடிற்ந ரடுகபரகி ரரீசிஸ், ன் ஆப்பிரிக்கர,
ரியூனின், தர்ர, னர, சிங்கப்பூர் தரன்ந தகுதிகளில் ரழும்
மிர்களிடமும் மிழ் ரழியும், மிர்களின் தண்தரட்டுக் கூறுகபரகி
மிர்களின்
ம்பிக்ககளும்,
தக்க
க்கங்களும்,
ழிதரட்டு
முநகளும், சச் சடங்குகளும் தருபவில் பின்தற்நப்தடுகின்நண.
இற்நரல்
உனகபரவி
அபவில்
புனம்
தர்ந்து
ரழும்
மிர்களிட
தன்தடுத்தும்
ரழி,
தண்தரட்டுக்
கூறுகள்
ஆகிற்றிட எரு தரதுத்ன் ற்தட்டுள்பது.
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குடிற்நம் உனகப் தரதுப் தண்தரட்டுக் கூறுகப உருரக்குகின்நது.
ற்கரனத்தில் தருகிரும் கல் ரடர்புச் சரணங்களும் உனகப்
தரதுப்தண்தரட்டுக் கூறுகப உருரக்குதில் து சய்கின்நண.
ரடு தரற்றும் தண்தரடு
எரு ரட்டில் ரழ்ரர் அர்கள் ரழும் நினம், சூல், தக்க க்கங்கள்,
டடிக்ககள்,
ம்பிக்ககள்,
உர்வுகள்
ஆகிற்றின்
அடிப்தடரக எரு னித்ன் ரய்ந் தண்தரட்ட உருரக்கிக்
கரள்ர்.
அப்தண்தரட்டுக்
கூறுகபக்
கரண்ட
அர்கப
அடரபம் கர இலும். இ ரட்டுப் தண்தரடு ன்தர்.
ற்குறிப்பிட்டற்றின் அடிப்தடயின, இந்திப் தண்தரடு, சப்தரனிர்
தண்தரடு, அரிக்கப் தண்தரடு ன்று சுட்டுர்.
இந்திப் தண்தரடு
ற்றியில் தரட்டு இடல், திருத்தில், விரக்களில், சடங்குகளில்
னருக்குக் கரடுக்கும் சிநப்பு முலிண இந்தி ரட்டின் தண்தரட்டுக்
கூறுகபரகக் கருப்தடுகின்நண.
மிழ்ரட்டுப் தண்தரடு
ஆட அணில், உவுமுந, தக்க க்கங்கள், ம்பிக்க, ழிதரடு
ஆகிற்றில் மிர்களுக்கு ண சின னித்ன் அந்துள்பது.
ஆடர் ட்டி அணில், னப்தரக அத்ல், இபம் ங்கர்
ரணி அணில், முகத்தில் ஞ்சள் பூசுல், திருத்தின்தரது
கன் ணவிக்குத் ரலி கட்டுல், ரட்டுப்தரங்கல் முலிண
மிர்களுக்குரி.
சமுரப் தண்தரடு (S u b Cu l t u r e )
எவ்ரரு னி சமுரத்திற்கும் எரு தண்தரடு உண்டு. எரு ரட்டில்
ரழ்ரர், அந் ரட்டிற்கு உரிரண சிப் தண்தரட்டில் கனந்து
கரள்ரர்கள். அ ரட்டில் ரழும் சமுரக் குழுக்கள், பிரிவுகள், ரம்
சரர்ந் சமுரத்திற்கு உள்ப, து சரந்ப் தண்தரட்டு ரதிரிகப
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உருரக்குரர்கள். இ சமுரப் தண்தரடு (S u b -Cu l t u r e ) ன்று
குறிப்பிடுரர்கள்.
தரி
கங்களில்,
(T e e n a g e S t r e e t

ருக்களில்
சுற்றித்திரியும்
Ga n g ) அர்கபரக சின

இபஞர்கள்
தண்தரட்டுக்

கூறுகப உருரக்கிக் கரள்தும் உண்டு.
எரு ரட்டினுள் ரழும், எவ்ரரு பிரிவிணரும் அல்னது எவ்ரரு
சரதியிணரும்,
னரசிகள்
தரன்ந
தங்குடியிணரும்
ங்களின்
ம்பிக்ககள்,
தக்க
க்கங்கள்,
சடங்குகள்
முலிற்றின்
அடிப்தடயில் ங்களுக்கு ண சின தண்தரட்டுக் கூறுகப அத்துக்
கரள்ர்
சமுரமும் தண்தரடும்
அறிவில் கண்டுபிடிப்புகபரலும், அசில், சமூக ரற்நங்களிணரலும்
உனகம் முழுதும் தன ரற்நங்கள் ற்தட்டுள்பண. இருப்பினும், சின
ரடுகள், ங்கபது, தண்தரடுகபத் னித் ன்யுடன் தரதுகரத்து
ருகின்நண. டுத்துக்கரட்டரக, திதத்திலுள்ப திதத்திர்கள், ங்கள்
த தண்தரட்ட, இன்நக்கும் னித்ன் கடரரறு தரதுகரத்து
ருகின்நணர்.
தன்முகப் தண்தரடு (Mu l t i c u l t u r e )
இங்கினரந்து, அரிக்கர தரன்ந முன்ணறி ரடுகளிலும், ணிகம்,
அலுனகப்தணி ஆகி மிகுந் கங்களிலும் தன ரட்டர்களும்,
தன
ரநினத்ரும்
ந்து
குடிறிரல்,
தன
ரட்டுப்
தண்தரடுகளும் கனந்துள்பண. ண, தன ரட்டுப் தண்தரடுகளின்
சங்கரக, அந் ரடுகளின் தண்தரடுகள் அந்துள்பண. ண,
அத்க தண்தரட்டப் தன்முகப் தண்தரடு ன்று அக்கின்நணர்.
என்றுதடும் தண்தரடு
அசில், தரருபரரம், ணிகம் தரன்ந கரங்களுக்கரக ற்று
ரடுகளின் குடிற்நங்கள் (Mi g r a t i o n ) தன ரடுகளில் ற்தட்டண.
அவ்ரறு ந்டந் ரடுகளில், னுட தண்தரடு சல்ரக்குப்
தற்றிருந்ர, அன் தண்தரட்டுக் கூறுகபரடு பிந தண்தரட்டுக்
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ரன்றுகிநது.
மிரும் பிநரும்
மிழ்ரட்டில், ரக்கர் கரனத்திலும், ரட்டிர் கரனத்திலும், அசில்
தடடுப்புகபத் ரடர்ந்து ந்து குடிறி லுங்கர்கள்,
ரட்டிர்கள் தரன்நர், இன்று, இணம் பிரித்து அறிரரறு, தரும்
அபவில் மிர் தண்தரட்டுடன் என்றிவிட்டணர்.
உனகத் மிரும் மிழ்ப் தண்தரடும்
ற்குறிப்பிட்டரறு, குடிறிர்களில் சினர், சின ரடுகளில்,
குடிறி ரட்டுப் தண்தரடுடன் என்று தட்டரலும், ங்கள் தண்தரட்டின்
னித் ன்யும் (I n d i v i d u a l
I d e n t i t y ) கரப்தரற்றி
ருகின்நணர்.
உனகரடுகள்
தனற்றில்
குடிறி
சீக்கிர்கள்
இன்நபவும் ங்கள் தண்தரட்டப் தரதுகரத்து ருகின்நணர்.

மிழ்ரடு நின அப்பு னரறு
‚டங்கடம் ன்குரி ஆயிடத் மிழ்கூறு ல்லுனகம்" ன்று
த இனக்க நூனரண ரல்கரப்பித்தின் தரயிம் கூறுகின்நது.
அன்றிருந் நின ரறிவிட்டது. இன்று டங்கடம் ன்று கூநப்தடும்
திருப்ததி திருன ஆந்தி ரட்டிற்கு உரிரகிவிட்டது.

நீலத்திரரக்கடல் ஓரத்திலல

-

நின்று

நித்தம் தவம் சசய்யும் குமரிசயல்ரல - வட
மாலவன் குன்றம் இவற்றிரட லயபுகழ்
மண்டிக் கிடக்கும் தமிழ்நாடு
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ன்று சுப்பிணி தரதிரர் தரடியுள்பரர். அந் நின ரறி இன்று
திருத்ணியிலிருந்து கன்னிரகுரி யினரண தகுதி 'மிழ்ரடு' ண
ங்குகிநது. சன்ண ரநினம் ன்றும் ட்ரஸ் ஸ்டட் (Ma d r a s
S t a t e ) ன்றும் ங்கி இப்தகுதி அறிஞர் அண்ரவின் ஆட்சிக்
கரனத்தில் "மிழ்ரடு" ணப் தர் ரற்நம் தற்நது.
நினந
மிகம் இந்தித் தீதகற்தத்தின் ன்கரடியில் அந்துள்பது. ங்கரப
விரிகுடர இன் கிக்கு ல்னரக நீண்டு கிடக்கின்நது. ற்க
கபமும், டக்க ஆந்திமும், டற்கில் கர்ரடகமும், ற்கில்
இந்துரக்கடலும் அந்துள்பண. மிழ்ரட்டின் ரத் நினப்தப்பு
நத்ர 1,30,057 சது கினரமீட்டர். இன் இன்ந க்கள் ரக
நத்ர ஆறுகரடிப் தர். ங்கக் கடற்க எட்டி சளிப்தகுதி,
ற்குத் ரடர்ச்சி னகபரடு இந்து விபங்கும் ன நினப்தகுதி,
இவ்விண்டு தகுதிகளுக்கு இட உள்ப கிக்குத் ரடர்ச்சி
னப்தகுதிகள்
ண
மூன்று
தரும்தகுதிகபரகத்
மிகம்
விபங்குகின்நது. னப்தகுதிகள், கரட்டுப்தகுதிகள், கடற்கப்தகுதிகள்,
ல்ளிப் தகுதிகள் ண ரல்க நினங்களும் மிகத்தில் உள்பண.
க்கு ங்களும் சந்ண ங்களும், ங்க, கரங்கு, ஆச்சர
ங்களும் ரனு பர்ந்து நிற்கும் மிகக் கரட்டுப் தகுதிகபக்
கரணுங்கள்! இத்க கரட்டத்ரன்

"ந்தியும் அறிர ம்தயில் அடுக்கம்"
ன்று சங்க இனக்கிம் குறிப்பிடுகிநது. ந்திக் குங்கிற்கும் ரிர
ங்கள் ருங்கி னக்கரடு ன்தது இன் தரருள்.
நினப் தரகுதரடு
கிரீஸ் ரடு மிக அகரண எரு ரடு ன்று குறிப்பிடுரர்கள். அற்குக்
கரம் அந் ரட்டின் நின அப்பு ன்தரர்கள். அன் கடற்க தன
பவுகப
(Gu l f )
உடது.
அன்
திகளும்
ரழ்ரண
குன்றுகளும், ஏர் அகரண தப்தபவு உடரக அந்திருக்கும். எரு
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தகுதிரடு இன்ணரரு தகுதி மிக ருக்கரக இந்திருக்கும்.
அபவின சிறிரக இருந்ரலும், சு உர்வும், சுசிந்ணயும்,
னித்ன்யும், சுந்திமும் அங்குச் சிநப்தரக உள்பண ன்று
கூறுரர்கள்.
அப்தரன, மிழ்ரட்டின் நினப்தப்பும், பிபவுதட்ட சிறி னகளும்,
கரடுகளும்,
திகளும்,
கடலும்
இற்கயின
மிக
அகரக
அந்திருக்கின்நண.
கிரீமப்தரன,
சிற்நசர்களும்,
குறுநின
ன்ணர்களும் உருரற்கும் மிழ்ரட்டின் நினஅப்பு ரய்ப்பு
அளித்து. இந் நின அப்பு தன பிரிவுகப ற்தடுத்துற்குக்
கரரக அந்து.
ண, சங்ககரனத் மிர், னப்தகுதியும், கரடுகள் அடர்ந்
தகுதியும், ல்கள் நிம்பி தகுதியும், கடனரப் தகுதியும்,
நட்சிரண
ண்ட
தகுதிகபயும்,
னித்னிரகப்
தரகுதரடு
சய்ணர்.
னயும் ன சரர்ந் தகுதியும் குறிஞ்சி நினம் ன்று அத்ணர்.
னக்கு அடுத்து இருந் நினப்தகுதி கரடும், கரட்டச் சரர்ந் இடமும்.
இப்தகுதி முல்னநினம் ன்று கூறிணர். முல்னக்கு அடுத்து இருந்
லும் னச் சரர்ந் இடத் ரும் ன்று குறிப்பிட்டணர்.
தண்டத் மிழ்ரட்டின் கிக்கும், ற்கும், ற்கும் கடல் ல்னரக
இருந்து. இந்க் கடனயும் கடனச் சரர்ந் இடத்யும் ய்ல் நினம்
ன்நணர். தருகரனத்தில், தய் ண்டி  தய்ரல், நட்சி
ற்தட்டு,
நினம்
தசு
இல்னரல்
ண்டு
இருக்குரணரல்
அப்தகுதிப் தரன ன்று சுட்டிணரர்கள்.
நினம் சரர்ந் ரழ்வுமுந
ஏர் இணத்தின் ரழ்க்கமுநயும், ம்பிக்ககளும், குனன்களும்,
தண்தரட்டுக்
கூறுகளும்
அந் இணம் சரர்ந்திடும் நினத்ன்,
ட்தட்த நின ஆகிற்றின் பின்ணணியில்ரன் அயும் ண
குரஸ் யரட்ஜ் (Gr o s e Ho d g e ) னும் நினவில் அறிஞர்
குறிப்பிடுரர். இக்கூற்று தண்டத் மிர்களுக்கு முற்றிலும் தரருந்தும்.
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ந்து க நினப்தரகுதரட்டுடன் ரழ்ந் க்களின் ரழ்க்க, சய்
ரழில், ழிதரடு ஆகி யரட்ஜின் கருத் உறுதிப்தடுத்தும்.
குறிஞ்சி நினம்
குறிஞ்சி நினத்தில் ரழ்ந் க்கபக் குநர், குநத்திர் ன்று
அத்ணர். இர்கள் திண தயிரிடுல், ன் டுத்ல், ட்டரடல்
தரன்ந ரழினச் சய்ணர். இர்கபது கடவுள் முருகன்.
முல்ன நினம்
முல்ன
நினத்தில்
ரழ்ந்
க்கள்
ஆர்,
ஆய்ச்சிர்
ணக்
குறிக்கப்தட்டணர். இர்கள் ஆடு, ரடு ய்த்னத் ங்கள் ரழினரகக்
கரண்டிருந்ணர். முல்ன நினக் கடவுள் திருரல். திருரனக் கண்ன்
ன்றும்
அப்தரர்கள்.
கண்ணரகி
திருரல்
ஆர்குனத்தில்
ரன்றிரகக் கருப்தடுகிநரன்.
ருநினம்
ருநின க்கள் உர், உத்திர் ன்தரர் ஆர். இந்நினப்தகுதியில்
ரழ்ந் க்கள், ல், கரும்பு முலிற்நப் தயிர் சய்ரர்கள்.
ரணிகத்யும் சய்ணர். ரு நினத்தில் விபந் ல் முலி
ரனிங்கபப்
பிந
நினத்ச்
சரர்ந்ர்களுக்குக்
கரடுத்து,
தண்டரற்ந ரணிதம் சய்ணர். இந்தின், ரு நினக் கடவுள்.
ய்ல் நினம்
ய்ல் நினத்தில் ரழ்ந் க்கபப் தர் ண அத்ணர். மீன்
பிடித்ல், உப்புத் ரரித்ல், கடல்கடந்து ரணிதம் சய்ல் முலி
ரழில்கப இர்கள் சய்ரர்கள்.

ய்ல் நினக்கடவுள் ருன். ரும் கடவுபரக ருண
ழிதரடு சய்ணர். ரு தகரணரல் ரும் ன்று ம்பிணர்.
கடல்நீர், சூரி ப்தத்ரல் நீரவிரக ரறி, த்ரும் கம்
ஆகிநது.  ரன்றுற்குக் கரரக ய்ல் நினம் இருப்தரல்,
க்கு உரி கரகர்த்ரரக ருண ழிதட்டணர்.
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தரன நினம்
தரன
நினத்தில்
ரழ்ந்ர்கள்
யிணர்,
யிற்றிர்
ன்று
கூநப்தடுகின்நணர்.
ழிப்தறி
சய்ல்
அர்கள்
இல்தரகச்
சுட்டப்தடுகிநது. நினம் பமில்னரது நட்சிரகும்தரது நினத்தில்
ரழ்ரரும் ம் றுயின் கரரக இத்க சல்களில்
ஈடுதட்டிருக்கனரம்.
நினம் சரர்ந் இனக்கிம்
சங்ககரனத் மிழ்ப்புனர்களின் கவிகளின் ஊற்று அர்கள் பிநந்து
பர்ந்து ரழ்ந் நின. ந்து நினத்திற்கும், ந்து கரண தி
அத்து அற்றின் அடிப்தடயில் ம் தரடுதரருப த்து
இனக்கிம் தடத் தரு சங்க கரனப் புனர்களுக்கு உண்டு.
முல்னநின ரழ்க்கயில் ணவி அந்திப்தரதில் கன் வுக்கரகக்
கரத்திருத்னயும், குறிஞ்சி ரழ்க்கயில் ள்ளிவில் கரனர் கூடி
கிழ்ந்திருத்னயும், ரு ரழ்க்கயில் விடிற் கரனயில் கனும்
ணவியும் ஊடல் அல்னது ணப்பிக்குக் கரண்டிருத்னயும்,
ய்ல் ரழ்க்கயில் முன்னிவில் கன் வு ரக்கி ருந்தி
நிற்கும்
ணவியின்
ருத்த்யும்
இனக்கிங்கள்
அகரகப்
தரடுகின்நண.
மிக னரறு
ரம் மிக னரற்ந மூன்று தகுதிகபரகப் பிரித்துக் கரள்பனரம்.
 முற்கரனம்


இடக்கரனம்



பிற்கரனம்

ன்ந மூன்று தகுதிகபரக இவ்னரற்நக் கரனரம்
டக்கில் இன தரப்தர - ற்கில்
ரழும் குரிமுண தரப்தர
கிடக்கும் தரிகடல் கண்டரய் - இன்
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கிக்கிலும் ற்கிலும் தரப்தர
ன்று தரதிரர் தரடிது நிணவிற்கு ருகிநர இல்னர? ஆணரல் தன
ஆயிம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்திர இந் உருத்தில் இல்ன.
இனயும் டஇந்திப் தகுதிகளும் கடலுக்குள் இருந்ண. இன்று
இந்துரக்கடனரக உள்ப இடம் தரி நினப்தப்தரக
இருந்து.
அப்தரும்தப்பு குரிக்கண்டம் அல்னது னமூரிர (L e mu r i a )
ணப்தட்டது. அங்க குரின ன்று தர் தற்ந நீண்ட
னத்ரடர் இருந்து. தஃறுளிரறு ணப் தர் தற்ந ஆறு இருந்து.
அல்னரம் எரு தரி கடல் ள்பத்ரல் அழிந்ண. ற்க
இருந் நினப்தகுதி கடலில் மூழ்கிபின் டக்க கடலுக்குள்ளிருந்து
இனயும் அணச் சரர்ந் நினப்தகுதிகளும் ளி ரன்றிண.
இதுரன் த இந்தி னரறு.
தண்டக் கரனம்
மிழ்ரடு
சரடு,
சரரடு,
தரண்டிரடு
ன்னும்
மூன்று
தகுதிகபயுடது. ரன்ரண குடிகளுக்கு டுத்துக்கரட்டரகச் ச
சர தரண்டிர் குடிகபக் குறிப்தது க்கம். ரல்மீகி இரரம்
ச சர தரண்டி ரடுகபக் குறிப்பிடுகின்நது. கிக்கத் தூர்
கஸ்னீஸ் ம் இண்டிகர ன்ந நூலில் ச சர தரண்டிக்
குறிக்கின்நரர். அசரகனின் பிரமிக் கல்ட்டில் சனபுத்திர் ணச் சர்
குறிப்பிடப்தடுகின்நணர்.
சரடு
சரடு ன சரர்ந்து. சங்க இனக்கிங்களில் "சரல் ரடன்" ன்ந
க்கு உள்பது. சரல் ரடு ன்த சரடு ண ருவியிருக்க
ண்டும். சரட்டில் குட்டரடு, குடரடு, பூழிரடு, குன்நரடு,
னரடு, கரங்குரடு, தரநரடு முலி உட்தகுதிகள் இருந்ண.
அயின, ரின, சருப்புன, கப்தரக்கரட்ட, உம்தற்கரடு,
நவுத் துநமுகம், முசிறித் துநமுகம், ரண்டித் துநமுகம் ஆகி
குறிப்பிடத்க்க இடங்கள் சரட்டிற்குரி. ச அசர்களில் ஞ்சி
ரகயும் சினர் ரந் கயும் னகரகக் கரண்டு ஆட்சி
சய்ணர்.

116

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

117

Page TNPSC GROUP 2A & CLASS AND TEST (ONLINE) & GROUP I MAINS & PG TRB HISTORY ONLY ADMISSION IN PROGREES

சரரடு
சரரடு மிழ்ரட்டின் கிக்குக் கடற்க ஏரக உள்பது. ங்கக்
கடற்கயில் இன் னகரகி பூம்புகரர் இருந்து. கடனக் கிக்கு
ல்னரகவும் புதுக்கரட்டக்கு அருகில் ஏடும் ள்பரற்நத் ற்கு
ல்னரகவும்
கரண்டிருந்து
த
சரரடு.
உநயூர்,
கரவிரிப்பூம்தட்டிணம் ஆகி இருதருகங்கள் அக்கரனத்தில் சரர்க்கு
உரிணரக இருந்ண.
உநயூர் கரவிரி ஆற்றின் ன்கயில் இன்ந திருச்சி கரின்
எருதகுதிரக உள்பது. ரனமி ன்னும் ண ஆசிரிர் இவ்வூ
ஏர்ரவு ன்று குறிக்கின்நரர்.
கரவிரி டகயில் அந் கரவிரிப்பூம்தட்டிணம் பூம்புகரர் ன்னும்
தருடது.
கரவிரி
புகும்
தட்டிணம்
ன்த
ருவிக்
கரவிரிப்பூம்தட்டிணம்
ன்நரயிற்று.
இப்தட்டிணம்
தட்டிணப்தரக்கம்,
ருவூர்ப்தரக்கம் ன்ந இண்டு தகுதிகபக் கரண்டது. இவ்விரு
தகுதிகளுக்கும் டு தரி கடத்ருக்கள் இருந்ண. தரிப்புளூஸ்
ன்னும் தநூல் இவ்வூக் கர ணக் குறிக்கின்நது. குடந்,
கரர், கரயில்ண்ணி, தரர், குரப்தள்ளி, னச்சங்கரடு, பிடவூர்,
ல்னம் ஆகி ஊர்களும் சரரட்டில் புகழ் தற்றிருந்ண.
தரண்டி ரடு
தரண்டி ரடு சங்க கரனத்தில் மூன்று தக்கமும் கடன ல்னரகக்
கரண்ட ன்மிழ்ரடரக விபங்கிற்று. இம்மூன்று கடல்கபயும்
அல்ரட்டரண ணர் ரிதிக்கடல் ணக் குறித்ணர். இன்று
தீரக இருக்கும் தரம்தன் தகுதி தரண்டி ரட்டரடு எருச
இந்திருந்து.
தரண்டி
ரட்டின்
ற்குக்க
இன்ந
ன்திருரங்கூர்  தவியிருந்து. தரதிகன ஆண்ட ஆய்
ன்னும் ள்பல் தரண்டி அசர்கபச் சரர்ந்திருந் எரு குறுநின ன்ணர்.
தரண்டி ரட்டின் டக்கு ல்ன ன்ள்பரறு ஆகும். திண்டுக்கல்
ன, கரடன, தன்றின ஆகி னப்தகுதிகள் தரண்டி
ரட்டின் டதகுதியில் இருந்ண.
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தரண்டிரின் னகர் து. ரனமி இண ௌ ன்று
குறிக்கின்நரர்.
ருங்கள்
மிகுதிரக
இருந்ரல்
இந்கர்
ருணப்
தற்றுப்
பின்
து
ணத்
திரிந்ன்தர்.
ரற்றின் ன்கயில் அந்து இவ்வூர். ரற்றில்
அந் திருருந்துந அக்கரனத்தில் புகழ்மிக்க நீரடுதுநரக
விபங்கிற்று. தரண்டி ரட்டின் புகழ்மிக்க துநமுகம் கரற்கரகும்.
இத்துநமுகம் பகுடரப் தகுதியில் அந்து. வினயுர்ந்
முத்துக்கள் இப்தகுதியில் கிடத்ண. இம்முத்துக்கள் அல்ரட்டிற்கு
ற்றுதி சய்ப்தட்டண. ற்நரரு துநமுகரண ரண்டி தரண்டி
ரட்டின் டக்கு ல்னயில் இருந்து.
இடக்கரனம்
கி.பி. மூன்நரம் நூற்நரண்டுக்குப் பிநகு சங்க கரனம் நந்து. கபப்பிர்
ன்னும் அனர் மிழ்ரட்டக் கப்தற்றி ஆட்சி சலுத்திணர். இர்கள்
கரனத்தில் நீதி லிவுற்நது. இர் கரனத் னரற்றில் இருண்ட
கரனன்தர். கி.பி. ஆநரம் நூற்நரண்டில் தல்னர்கள் மிழ்ரட்டின்
டதகுதிக் கப்தற்றி ஆபத் ரடங்கிணர். கந்திர் தல்னன்
சிம்ர் தல்னன் கரனத்தில் "ரண்ட ரடு" ணப்தற்ந மிகப்
தகுதி தல்ன ரடரக விபங்கி அர்களின் ஆட்சி சரட்டிலும் தவிது.
தல்னர் கரனத்தின் மிகப்தரி கனச்சின்ணம் ரல்னபுரகும்.
சங்ககரனச் சரர் பூம்புகரர், உநயூர் ஆகி னகங்கப ல்னரம்
விட்டுக் குறுநின ன்ணரய்ப் தரந ன்ந ஊரில் ரழ்ந்ணர். கி.பி.
என்தரம் நூற்நரண்டில் இந்ச் சரர் மீண்டும் னடுத்ணர்.
விெரன சரன் ன்தன் ஞ்சரவூத் னகரக்கிக் கரண்டு
சரப் தச நிறுவிணரன். இந்ச் சரர்குடியில் தத்ரம் நூற்நரண்டில்
ரன்றி இரசரசன் மிகத்தின் தரும்தகுதிக் கப்தற்றிணரன்.
ஞ்சரவூர் 216 அடி உமுள்ப கரபுத்க் கரண்ட ஞ்சப்
தருவுடரர் கரயின. இணக் கட்டி தருந்ன் இரசரசண
சத் திருமுநகபத் ரகுக்கக் கரரக இருந்ன். இன் கன்
இரசந்தின்
கங்கக்க
யில்
தடடுத்து
ற்றி
கரண்டரன். ஈரட்டயும் ன் ஆட்சிக்குள் கரண்டு ந்ரன்.
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சரர்களுக்குப் பின் ற்க தரண்டிர் ஆட்சி ஏங்கிது. தரண்டிர்க்குப்
பின் து ரக்க அசர்கபரல் ஆபப்தட்டது.
சங்களின் ரற்நம்
சங்க கரனத்தில் திகம், தௌத்ம், சம் ஆகி சங்கள்
மிழ்ரட்டுக்கு ளியிருந்து மிகத்திற்கு ந்ண. அற்குமுன்
மிர் சறி எரு தரதுத் ழுவியிருந்து. இற்க
றிப்தட்டரக அர்கள் ழிதரடு இருந்து. சங்க கரனத்தின்பின் ச
தௌத் திக றிகள் மிழ்ரட்டில் ஏங்கிண. இடக்கரனத்தில்
சமும் மும் புதி ழுச்சி தற்நண. ச தௌத் சங்கள்
ல்னச் சல்ரக்கு இந்ண. ச சத்த் திருஞரணசம்தந்ர்,
திருரவுக்கசர்,
சுந்மூர்த்தி
ரணரர்
ஆகிரர்
க்களிட
தப்பிணர்.  சத்ப் தப்புதில் ம்ரழ்ரர், தரிரழ்ரர்,
ஆண்டரள்,
திருங்கரழ்ரர்,
திருப்தரரழ்ரர்
தரன்நரர்
தருமுற்சி ற்கரண்டணர்.
ருமும் சரதிகளும்
திக சத்தின் ரக்கத்ரல் சங்க கரனத்தின ருப் தரகுதரடு
புகுந்துவிட்டது. னரர் கீரர் ன்ந தரகுதரடு ல்ன பத்
ரடங்கிவிட்டது. ள்வி சய்ல் (ரகம் சய்ல்) அசர்கபரலும்
ஆரிக்கப்தட்டது.
ரன்கு
ருக்
கரட்தரடு
மிகத்திற்குள்
சல்ரக்குப்
தநத்
ரடங்கிது.
திருள்ளுர்
பிநப்தரல்
உருரக்கப்தடும் உர்வு ரழ்வுகப றுத்ரர். ச தௌத் சங்கள்
ருப் தரகுதரடுகப ற்றுக் கரள்பவில்ன. சரதி றுதரடுகள்
தருகி
பர்ந்
கரனத்தில்
ச

சங்களும்
அவ்றுதரட்ட
எத்துக்கரள்பவில்ன.
ந்ணரர்
ன்ந
ரழ்த்ப்தட்டர் ச ரன்ரர் அறுதத்து மூருள் எருரக ற்றுக்
கரள்பப்தட்டரர். திருப்தரரழ்ரர் ன்ந ரழ்த்ப்தட்டர் ஆழ்ரர்கள்
தன்னிருரில் எருரக ற்றுக் கரள்பப்தட்டரர். இற்நல்னரம்
மீறிச் சரதிகள் பர்ந்ண. சரதிகளின் பர்ச்சியில் தீண்டர ன்ந
கரடுயும் ரன்றிவிட்டது.
ரக்கர் ஆட்சி
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ன்ணரட்டில் ஆந்திப் தகுதியில் ரன்றி விெகப் தசு
துயும் ன்று ன் ஆட்சியின்கீ கரண்டு ந்து. து,
திருச்சி, ஞ்ச ஆகி தகுதிகள் ரக்க ன்ணர்கபரல் ஆபப்தற்நண.
ரக்கர் ஆட்சியில் துயில் கட்டிடக்கன சிநப்தடந்து. இர
திருன ரக்கர் கரனக் கரணுங்கள். இன்று மூன்றில் எருதகுதிரன்
இருக்கிநது. இண்டு தகுதிகள் இடிந்து ட்டரகிவிட்டண. ரக்க
ன்ணர்களில் புகழ் தற்நர் திருன ன்ணர். இர் து
மீணரட்சியிடம் தரும் தக்தி கரண்டர். தூணில் திருன ன்ணர்
சிற்தரய் விபங்குக் கரணுங்கள்.
ஆங்கினர் ஆதிக்கம்
மிழ்ரடு குறுநின ன்ணர்கபரலும், தரபப்தட்டுத் னர்கபரலும்
சிறுசிறு ஆட்சிப் தகுதிகபரக ரறிது. எருர் எருரடு ரதி அழிந்து
கரண்டிருந்ணர்.
இந்
நினயின
ஆங்கினர்
ஆதிக்கம்
மிகத்திற்குள் நுந்து. விடுன ட்க கரண்ட குறுநினத்
னர்கள் சினர் ரப்பிப் தடகபரடு ரதி அழிந்ணர். 1639இல்
சன்ணயில்
குடிறி
ஆங்கினர்
1640இல்
புனி
ெரர்ஜ்
கரட்டக் கட்டிணர். 19ஆம் நூற்நரண்டில் சி அபவில் விடுன
உர்வு
ரன்றிது.
தரரட்டங்கள்
ரடர்ந்ண.
அண்ல்
கரந்திடிகள் னயில் அகிம்ச றியில் ரதரும் விடுனப்
தரரட்டம் நிகழ்ந்து. 1947இல் சுந்திம் தநப்தட்டது. இந்திக்
குடிசு
ரன்றி
ரழிரரி
ரநினங்கள்
பிரிந்து,
க்கபரட்சி
அடிப்தடயில் தரதுத் ர்ல்கள் டந்து, இன்று இந்திர உனகில்
தரி குடிசு ரடரகத் திகழ்கிநது; மிழ்ரடு பரண், ரழில்
துந, கல்வி, தரருபரரத் துநகளில் ம்தரடு அடந்து ருகிநது.
அனர் ஆட்சிக்கரனம்
மிர் தண்தரட்டில் ஆரிர், லுங்கர், இசுனரமிர், ரப்பிக்
கிறித்ர், ரட்டிர் ணப் தன அனக க்களின் தண்தரட்டுத்
ரக்கங்கள்
ற்தட்டண.
ஆரிர்
மிகத்
ஆள்தரக
இல்னனினும் அர்களின் ம்பிக்ககளும் சடங்குகளும் தனப்தன
மிர்களிட தவிவிட்டண. சகுணம் தரர்த்ல், பிரச்சித்ம் சய்ல்,
புரகித் திரும் தரன்ந மிர்களிட கரகப் தவிண.
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‛னரர்கள் ஞ்சிநயில் வீழ்ந்து கிடப்ததுவும்
நூனரர்கள் சக்கடியில் ரதுவும் கரண்கினர?‛
ன்று தரதிரர் அனர் ஆட்சிக் கரடுப் தரடுகிநரர்.
FOR ADMISSION
IYACHAMY ACADEMY
NO 172, GROUND FLOOR, (OPPOSITE TO ANNACHI KADAI)
THIRUGNANASAMBANDAR STREET,
TIRUVALLEESWARAR NAGAR,
THIRUMANGALAM
ANNA NAGAR WEST, CHENNAI – 40
PH: 7418521550, 9952521550, 044-48601550
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ள்பர்களின்
ஆட்சிக்கரனத்தில்
மிழ் க்கள்
ம்
ரழி,
தண்தரட்டுப் தக்கங்கப நக்கத் ரடங்கிணர். ஆங்கின ரகம் மிர்
ரழ்க்கயில்
ர்பிடித்துக்
கரண்டது.
முந்நூறு
ஆண்டுக்கரன
ரப்பி ஆட்சி மிகத்தின் உரிகப அந சுக்கிவிட்டது. உப்பு
விபக்கின்ந உரி இல்னரல் அற்கரகப் தரரட ண்டிரகி
விட்டது. சக்குக் கப்தல் ஏட்டும் முற்சியில் இநங்கி .உ. சிம்தம்
பிள்ப ன்ந சத்னர் ரற்தரண்டுக் கரனச் சிநரசம் தற்நரர்.

121

TNPSC GROUP 2A AND GROUP 1 MAINS AND PG TRB ADMISSION IN PROGREES
FOR MORE DETAILS; 9952521550

