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 அறிமுகம் 
புவி மாதிரி்களைப த்பால், புவி 

வளர்படங்களும் புவியியலாைர்களுக்கு ஒரு 
முக்கிய ்கருவியாகும். ்பல்தவறு இடங்களை 
ஒபபீடு கசயயவும், மக்்களின நடவடிக்ள்க்களை 
அவர்களின வாழவிடங்களுடன ஒபபீடு 
கசயயவும் புவிப்படங்கள் ்பயன்படுகின்றன. 
புவிப்படவியைாைர்கள் புவிப்படங்களை 
மி்கச்சுருக்்கமா்க சித்்தரிக்கும் க்பாருடடு ்பல்தவறு 
முள்ற்களை ள்கயாளுகின்றனர. உல்கம் 
முழுவதும் உள்ை மக்்கள் ்படித்து புரி்நதுக்காள்ளும் 
வள்கயில் புவிப்படங்களை வடிவளமக்கின்றனர.
புவிப்படம் என்்றபால என்ன?

புவிப்படம் என்பது முழுபபுவிளயதயா 
அல்லது புவியின ஒரு ்பகுதிளயதயா ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் அைளவயுடன ்பதிலீடடுக் 
்காடடும் ஒரு முள்றயாகும். ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தில் உள்ை விவரங்களை குறிப்பா்க 
புவியியல் சார்ந்த விவரங்களை க்தளிவா்க 
்காணபிப்பத்த புவிப்படத்தின ்பணியாகும்.
புவிப்படத்லத கற்்றறிதல (Map reading)

புவிப்படத்ள்த ்கற்றறி்தல் என்பது 
புவிப்படத்தில் உள்ை விவரங்களை 
புரி்நதுக்காள்ளு்தல் அல்லது புவியியல் சார்ந்த 

விவரங்களை விவரணம் கசய்தல் ஆகும். 
புவிப்படத்ள்த ்கற்றலின மூலம் புவிப்படக் 
குறியீடு்களை ்பயன்படுத்தி ஒருவர புவியின 
மன வளர்படத்ள்த உருவாக்கும் தி்றளனப 
க்பறுகி்றார.

புவிப்படத்திற்கும் புவிக்நகபாள மபாதிரிக்கும் 
இலடநயயபான நைறு்பபாடு

புவிப்படமும் புவிக்த்காை மாதிரியும் க்பரிய 
அைவில் தவறு்படுகின்றன. புவிப்படங்கள் 
புவியின இரு்பரிமாண சித்்தரிப்பாகும். 
புவிக்த்காை மாதிரியானது புவிளய 

புவிப்படஙகலளக் 
கற்்றறிதல

அைகு - 3

▶  புவிப்படங்களையும், புவி மாதிரிளயயும் ஒபபிடு்தல்
▶  புவிப்படங்களின கூறு்களை அளடயாைம் ்காணு்தல்
▶  புவிப்பட அைளவ்களை குறிக்கும் முள்ற்களைத் க்தரி்நது க்காள்ைல்
▶  புவிப்படங்களில், குறீயிடு்கள் எவவாறு ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர என்பள்த 

விவரித்்தல்
▶ ்பல்தவறு வள்கயான புவிப்படங்களைப  புரி்நது க்காள்ைல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

புவி மபாதிரி
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முப்பரிமாணத்தில் சித்்தரிக்கின்றது. இது 
புவியின வடிவிலான ஒரு சிறிய த்தாற்றமாகும் 
(புவி மாதிரி).

பு வி ப ்ப ட ங ்க ள ை க் 
்கற்றறி்தல் மறறும் புவிப்பட 
உருவாக்்க நுணுக்்கங்கள் 
்பறறி விைக்கும் ்பாடப பிரிவு 
புவிப்படவியல் எனப்படும். இது 

புவிப்பட உருவாக்கு்தலின அறிவியல் சார்ந்த 
ஒரு ்களலநுட்பமாகும்.

புவிப்படத்தின் கூறுகள் (Components of Map)
கீழக்்கணடளவ ஒரு புவிப்படத்தின 

அடிப்பளடக் கூறு்கைாகும். 1. ்தளலபபு (Title),  
2. புவிப்பட அைளவ (Scale), 3. புவிப்பட 
விைக்்கம் அல்லது தி்றவு விளச (Legend or key), 
4. திளச்கள் ( Directions), 5. புவிப்படமூலம் 
(Source), 6. புவிப்பட த்காடடுச் சடடம் மறறும் 
அளமவிட குறிபபு (Map projection and Locational 
information), 7. மரபுக் குறியீடு்கள் மறறும் 
சினனங்கள் (conventional signs and symbols).

1. தலைபபு (Title)
புவிப்படத்தில் க்காடுக்்கப்படடுள்ை 

உள்ைடக்்கம் குறித்து கூறுவது ்தளலப்பாகும். 
க்பாதுவா்க ்தளலப்பானது புவிப்படத்தில் தமல் 
அல்லது கீதே உள்ை ஒரு விளிம்புப ்பகுதியில் 
க்காடுக்்கப்படடிருக்கும்.

2. புவிப்பட அளலை (Scale)
புவிப்பட அைளவ என்பது புவிப்பரபபில் 

உள்ை க்தாளலவிறகும் புவிப்படப்பரபபில் 
உள்ை க்தாளலவிறகும் இளடயிலான 
விகி்தத்ள்த குறிப்ப்தாகும். புவிளய அத்த 
அைவில் புவிப்படத்தில் வளரய இயலாது, 
இ்தனால் புவியின அைவானது ஒரு 
விகி்தாச்சார அடிப்பளடயில் குள்றக்்கப்படடு 
புவிப்படமாக்்கப்படுகி்றது. இ்தனால் 
புவிப்படங்கள் அைளவ்களைக் க்காணடு 
உருவாக்்கப்படுகின்றன. க்பாதுவா்க 
அைளவயானது ஒரு த்காடடுப ்படளட மறறும் 
எண அைளவயில் குறிக்்கப்படடு அளவ புவிப்பட 
்தளலபபின கீதோ அல்லது புவி ்படத்தின 
கீழ ்பகுதியிதலா க்காடுக்்கப்படடிருக்கும். 
புவிப்படங்கள், ்பரபபின அடிப்பளடயில் சிறிய 

அைளவ புவிப்படங்கள் மறறும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் எனப பிரிக்்கலாம்.

சிறிய அளலை புவிப்படஙகள் (Small scale maps)
்கணடங்கள் அல்லது நாடு்கள் 

த்பான்ற க்பரிய நிலப்பகுதி்களைக் 
்காணபிக்்கச் சிறிய அைளவ 
புள்கப்படங்கள் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இடப்பற்றாக்குள்றயின ்காரணமா்க இவவள்க 
புவிப்படத்தில் சிறு விவரங்கள் ்தவிரக்்கப்படடு 
க்பரும் அைவிலான த்தாற்றங்களை மடடும் 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. உ்தாரணமா்க 
உல்க இயறள்க அளமபபு, புவிப்படத்தில் 
மி்கபக்பரிய நிலத்த்தாற்றங்கள் மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன. இவவள்கப 
புவிப்படங்கள் அதி்க ்பரபள்ப உள்ைடக்கிய்தா்க 
இரு்ந்தாலும் குள்ற்ந்த ்த்கவல்்களைதய 
அளிக்கின்றன.

ப்பரிய அளலை புவிப்படஙகள் (Large scale maps)
சிறிய ்பகுதி்கைான வடடம் அல்லது 

மாவடடம் த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்்க 
க்பரிய அைளவ புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இபபுவிப்படங்கள் 
சிறிய அைளவ புவிப்படங்களை விட அதி்க 
விவரங்கள் ்தருகின்றன. உ்தாரணமா்க 
இ்நதிய இயறள்க அளமபபு வளர்படம் உலகின 
ஒரு நிலப்பகுதிளய ்காணபிப்ப்தால் அதி்க 
விவரங்களை ்தருகின்றது. புவிப்படங்களை 
வள்கப்படுத்துவதில் அைளவயானது ஓர 
ஒபபீடு ஆகும். புவிப்படங்களை வள்கப்படுத்்த 
அைளவளய ஓர அடிப்பளடயா்க ்கரு்த இயலாது. 

பெயல்பபாடு
உல்க மறறும் இ்நதியா இயறள்க 

அளமபபு வளர்படங்களை ஒபபிடடு உல்க 
வளர்படத்தில் இ்நதியாவின விடுப்படட 
இயறள்க த்தாற்றங்களை ்கணடறி்க.

 புவிப்படஙகளில அளலைகள் மூன்று 
ைலககளில குறிபபிடப்படுகின்்றன. அலை

1.  வாக்கிய முள்ற அல்லது கசால்லைளவ 
(Statement or verbal scale) 

2.  பிரதிபினன முள்ற அல்லது விகி்தாச்சார 
முள்ற (Representative fraction or Ratio 
scale)
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3.  வளர்களல அைளவ அல்லது தநரியல் 
அைளவ (Graphical or Bar scale)

1. ைபாக்கிய முல்ற அலைது பெபாலைளலை 
இம்முள்றயில் அைவுத்திடடமானது 

கசாற்கைால் விவரிக்்கப்படுகி்றது. 1 கச.மீ என்பது 
1 கி.மீ. அ்தாவது வளர்படத்தில் 1 கச.மீ என்பது 
நிலப்பகுதியில் 1 கி.மீ. தூரத்ள்தக் குறிக்கின்றது. 
ஆள்கயால் வளர்படத்தில் 1 கச.மீ : 1 கி.மீ., 1 
அஙகுலம் : 1 ளமல் எனக் குறிக்்கப்படடிருக்கும்.

ஒரு எளிளமயான வாக்கிய அைவுத்திடடம் 
என்பது கீழக்்கணட குணாதிசியங்களைப 
க்பறறிருக்கும். 

அ)  அைளவயின க்தாகுதி கசனடி 
மீடடரிலிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி மீடடரிதலா 
அல்லது கிதலா மீடடரிதலா இருக்கும்.

ஆ)  க்தாகுதி அஙகுலத்தில் 
குறிபபிடப்படடிரு்ந்தால் அ்தன விகுதி 
ளமல்்களில் இருக்கும்

2.  பிரதிபின்னமுல்ற (அ) எணெபார் பின்னமுல்ற 
(அ) விகிதபாசெபார முல்ற.

இம்முள்றயில் புவிப்படப்பரபபில் உள்ை 
க்தாளலவும் புவிப்பரபபில் உள்ை க்தாளலவும் 
ஒதர அைவில் குறிபபிடப்படுகி்றது. 

உ்தாரணமா்க 1: 50,000 என்பது 
புவிப்படத்தில் 1 அலகு என்பது புவியில் 
50,000 அலகு்களைக் குறிக்கின்றது. அ்தாவது 
வளர்படத்தில் 1 கச.மீ அல்லது 1 அஙகுலம் 
என்பது புவியில் 50,000 கச.மீ அல்லது 50,000 
அஙகுலம் என்பள்தக் குறிக்கின்றது. பிரதிபினன 
முள்றயில் அைளவயானது 1/50,000 அல்லது 
1:50,000 எனக் குறிபபிடப்படுகி்றது.
3. ைலரகலை அளலை அலைது நேரியல அளலை

இ்ந்த அைளவ ஒரு சிறிய வளரக்த்கால் 
த்பானறு வளர்படத்தின அடிப்பகுதியில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். இக்த்காடு தமலும் சிறிய 
அைவிலான ்பகுதி்கைா்க பிரிக்்கப்படடிருக்கும். 
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இ்தன ஒவகவாரு சிறு ்பகுதியும் 
நிலப்பகுதியிலுள்ை ஒரு குறிபபிடட தூரத்ள்த 
குறிப்ப்தா்க அளம்நதுள்ைது. ஒரு சிறு துணடு 
நூல் அல்லது பிரிப்பான்களின உ்தவிதயாடு 
புவிப்படத்தில் குறிபபிடப்படட அைளவளய 
க்காணடு தநரடியா்க நிலப்பகுதியில் 
உள்ை சரியான தூரத்ள்த அைவிட முடியும். 
இவவைளவ்கள் மா்றா்தளவ என்ப்தால் 
புவிப்பட ந்கல்்கள் எடுத்துக் க்காள்ை ஏதுவா்க 
உள்ைது இ்தன சி்றப்பம்சமாகும். 

1500

கி.மீ.

500 0 1 2 3 4 5

்கடல் ளமல்்கள்

1 2 31 1/2 0

சாசன ளமல்்கள்

11 1/2 0 2 3

ைலரகலை அளவு

3.  புவிப்பட விளக்கம் அலைது தி்றவுவிலெ 
(Legend or key)

புவிப்படத்ள்த ்பறறிய விவரங்களை 
புரி்நது க்காள்வ்தறகு புவிப்பட விைக்்கம் 
அல்லது தி்றவுவிளச புவிப்படத்தில் 
க்காடுக்்கப்படுகின்றது. இளவ புவிப்படத்தின 
்கருத்ள்த அறி்நதுக்காள்ை த்தளவயான 
விவரங்களை ்தருகின்றன. புவிப்படத்தில் 
்பல்தவறு குறியீடு்கள் மறறும் வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. இளவ்கள் எவறள்ற 
குறிக்கின்றன என்பள்த தி்றவுவிளச 
விைக்குகின்றன. தி்றவுவிளச ்படங்கைா்கதவா, 
சினனங்கைா்கதவா அல்லது குறியீடு்கைா்கதவா 
புவிப்படத்தில் ்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன.

4. திலெகள் (Direction)
புவிப்படத்தில் திளச்கள் குறிபபிடுவது 

அவசியமாகும். புவிப்படங்களில் க்பாதுவா்க 
வடதிளச தமல்தநாக்கி இருக்கும்்படி 
வளரயப்படுகி்றது. வடதிளச மூலம் மற்ற 
திளச்களை அறி்நது க்காள்வது எளி்தாகும். 
க்பாதுவா்க வளர்படத்தில் திளச்கைானது  
திளச ்காடடி குறியீடு்கள் மூலம் 
குறிக்்கப்படுகின்றது. சில புவிப்படங்களில் 
வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு மறறும் தமறகு ஆகிய 
மு்தனளம திளச்கள் குறிக்்க்படுகின்றன. 
இளடநிளல திளச்கைான, வடகிேக்கு, 
வடதமறகு, க்தனகிேக்கு மறறும் 
க்தனதமறகு ஆகியனவும் புவிப்படங்களில் 
க்காடுக்்கப்படலாம். 
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5. புவிப்பட மூைம் (Source)
அளனத்து புவிப்படங்களிலும் அைளவ்கள் 

்பயன்படுத்்தப்படடுள்ை புள்ளி விவரங்களைக் 
்காண மூலங்களை குறிபபிடு்தல் அவசியமான 
ஒன்றாகும். க்பாதுவா்க இம்மூலங்கள் 
புவிப்படத்தின கீழ வலது பு்றத்தில் 
குறிபபிடப்படடிருக்கும். புவி வளர்படத்தின 
கீழ இடது பு்றத்தில் ஆசிரியரின க்பயர, 
கவளியீடுதவார விவரம், கவளியிடும் இடம், 
வருடம் ஆகிய விவரங்கள் க்காடுக்்கப்படு்தல் 
தவணடும்.
6.  புவிப்படநகபாட்டுச ெட்டம் மற்றும் அலமவிட 

குறிபபு (Map projection and locational information)
த்காை வடிவமான புவிளய ஒரு சம்தைப 

்பரபபில் வளரவ்தறகு பின்பற்றப்படும் ஒரு 
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நுணுக்்க முள்றதய வளர்பட த்காடடுச் 
சடடமாகும். வளைவான தமற்பரபபுளடய 
புவிளய புவிப்படத்தில் சரியான முள்றயில் 
வளரவது ்கடினம். புவிப்படங்களில் ஏற்படும் 
இவவள்க ்தவறு்களை குள்றக்்க வளர்பட 
வல்லுநர்கள் புவியின தமற்பரபள்ப ்படத்தில் 
குறிப்ப்தறகு புவிப்பட த்காடடுச் சடடங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றனர. புவிப்படங்களில் 
குறிபபிடப்படடுள்ை அடச மறறும் தீரக்்க த்காடு்கள் 
்படத்தில் குறிக்்கப்படடுள்ை ்பகுதியின அளமவிட 
்த்கவல்்களை அளிக்கின்றன.

7.  மரபு குறியீடுகள் மற்றும் சின்னஙகள் 
(Conventional sings and symbols) 

பு வி ப ்ப ட த் தி ல் 
்பல்தவறு த்தாற்றங்களைக் 
கு றி ப பி ட ப ்ப டு வ ்த ற கு 
புவிப்படக் குறியீடு 
மறறும் சினனங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இச்சினனங்கள் புவிப்பட தி்றவு விளச 
்பகுதியில் விைக்்கப்படடுள்ைன. ஒரு சிறிய 
்பகுதியில் அதி்க ்த்கவல்்களை இக்குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் அளிக்கின்றன. 
இ்தன மூலம் புவிப்படங்களை எளி்தா்க 
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P

உருவாக்்கலாம். தமலும் இவறறின மூலம் 
புவிப்பட ்கருத்துக்்களையும் எளிதில் 
புரி்நதுக்காள்ை முடியும். சில குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்களை ்பயன்படுத்்த 
சரவத்தச ஒப்ப்ந்தம் அல்லது நளடமுள்ற 
பின்பற்றப்படுகி்றது. இளவ மரபுக் குறியீடு்கள் 
மறறும் சினனங்கள் எனப்படுகின்றன. சூேல் 
சினனங்கள் அல்லது குறியீடு்கள் என்பள்த 
குறிபபிட வல்லுனர்கள் முடிவு கசயயப்படும் 
மறக்றாரு வள்கயாகும். 

ைலர்படஙகளின் ைலககள்  
(Types of Maps)

புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு அடிப்பளடயில் 
வள்கப்படுத்்தப்படுகின்றன. ஒவகவாரு 
அடிப்பளடயிலும் புவிப்படங்கள் ்பல்தவறு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. 
இப்பாடப ்பகுதியில், நிலத்த்தாற்றம் 
அல்லது இயறள்கயளமபபுப புவிப்படங்கள், 
்காணிப்படங்கள் மறறும் ்கருத்துப ்படங்களின 
்தனளம்கள் மறறும் ்பணபு்களைப ்பறறி 
்கற்கலாம்.
1.  நிைத்நதபாற்்றம் அலைது இயற்லகயலமபபு 

புவிப்படஙகள் (Relief or Physical map)
ஒரு ்பகுதியின ்பல்தவறு இயறள்க 

அம்சங்களை ்காணபிப்ப்தறகு வளரயப்படும் 
்படங்கள் இயறள்கயளமபபு அல்லது 
நிலத்த்தாற்ற புவிப்படங்கள் எனப்படுகின்றன. 
முக்கிய இயறள்கயளமபபு்கைான 
்பாளலவனங்கள், ஆறு்கள், மளல்கள், 
சமகவளி்கள் மறறும் பீடபூமி்கள் ஆகியவறள்ற 
குறிபபிடுவது இ்தன மு்தனளமயான 
தநாக்்கமாகும். இவவள்க புவிப்படங்கள் 
ஓரிடத்தின க்பாதுவான நிலஅளமபள்ப 
்காணபிக்கின்றன. ்பல அைவு்களில் 
உள்ை ்பகுதி்களின உயரங்கள் மறறும் 
ஆேங்களையும் இளவ ்காணபிக்கின்றன. 
க்பாதுவா்க ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதிக்கு 
கவளிர நீல வணணமும், ஆேமான 
நீரப ்பகுதிக்கு அடர நீல வணணமும் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. குள்ற்ந்த 
உயரமுள்ை ்பகுதியிலிரு்நது அதி்க 
உயரமுள்ை ்பகுதி்களைக் குறிபபிட முள்றதய, 
கவளிர ்பச்ளச, கவளிர ்பழுபபு, அடர்பழுபபு, 
கவளிர சிவபபு மறறும் சிவபபு வணணங்கள் 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. ்பனி ்படர்ந்த 
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உயரமான ்பகுதி்களைக் குறிபபிட கவள்ளை 
நி்றம் ்பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.
2. கபாணிப புவிப்படஙகள் (Cadastral maps)

ஒரு குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் 
மறறும் நில உடளம்கள் ்பறறிய விவரங்களை 
்காணபிக்்க ்காணிப புவிப்படங்கள் 
்பயன்படுகின்றன. இவவள்கப்படங்கள் திடட 
புவிப்படங்கள் எனவும் அளேக்்கப்படுகின்றன. 
இளவ க்பரிய அைளவளயக் க்காணடுள்ை்தால் 
குறிபபிடட இடத்தின எல்ளல்கள் மறறும் 
்கடடடங்களின முழு விவரங்களையும் 
அளிக்கின்றன. இபபுவிப்படங்கள் உள்ைாடசி 
அளமபபு்கைான ந்கராடசி, வரிவிதிபபு, க்பரும் 
்பணளண, ்பராமரிபபு, சடட ஆவணங்களில் 
கசாத்து விவரங்களை குறிபபிடு்தல் 
த்பான்றவறறிறகு ்பயன்படுகின்றன. 
இபபுவிப்படங்கள் க்பாதுப ்பதிவிற்கான 
ஆவணங்கைா்க ்பயன்படுத்்தப்படுவ்தால் இளவ 
அரசாங்கத்்தால் ்பராமரிக்்கப்படடு வருகின்றன. 

“க்கடஸடரல்” எனும் 
வாரத்ள்த ஃபகரஞ்ச் 
கமாழியிலுள்ை “க்கடஸடர” 
எனும் கசால்லிலிரு்நது 

க்ப்றப்படடது. இ்தன க்பாருள் “பிரா்நதிய 
கசாத்து்களின ்பதிதவடு” என்ப்தாகும்.

கபாணிபபுவிப்படத்தின் முக்கியத்துைம்
்காணிபபுவிப்படங்கள், ஒரு நிலத்தின 

நில உடளம, எல்ளல்கள், மாதிரிப ்படங்கள், 
்கடடடத்திடடப ்படங்கள், விைக்்கப ்படங்கள் 
ஆகியளவ மூலம் ஆவணங்கைா்க ்பதிவு 
கசயகின்றன. க்தாடக்்கத்தில் ஒரு குறிபபிடட 
இடத்தின மதிபபிளன அறி்நதுக்காள்ைவும், 
வரிவிதிபபிறகும் இவவள்க புவிப்படங்கள், 
்பயனப்படுத்்தப்படடன.
கபாணிப புவிப்பட அளலை

க்பாதுவா்க 1:500 லிரு்நது 1:10000 
வளர உள்ை அைளவ்களில் இவவள்கப 
்படங்கள் உருவாக்்கப்படுகின்றன. 
்கடடடங்கள், வடி்காலளமபபு த்பான்ற துல்லிய 
விவரங்களை அளிக்கும் க்பரிய அைளவ 
புவிப்படங்கள் ்காணிப்பட அைக்ள்க மூலம் 
்தயாரிக்்கப்படுகின்றன.

பெயல்பபாடு
உங்கள் ஆசிரியரின உ்தவிதயாடு 

உங்கள் ்பள்ளி ்கடடடம் மறறும் ்பள்ளி 
வைா்கத்தின ்காணிப புவிப்படம் ஒனறிளன 
்தயார கசய்க.

3. கருத்துப்படஙகள் (Thematic map)
்கருத்துப்படங்கள் என்பளவ கவப்பநிளல 

தவறு்பாடு்கள், மளேப்பரவல், மக்்கைடரத்தி 
த்பான்ற ஒரு குறிபபிடட ்கருபக்பாருளுக்்கா்கத் 
்தயாரிக்்கப்படு்பளவ ஆகும். இப்படங்கள் 
உல்கைாவிய மக்்கைடரத்தி, தநாயத்்தாக்்கம் 
த்பான்றவறறின பிரத்தச தவறு்பாடு்களை 
்காணபிக்்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்தா்க 
உள்ைது. இளவ க்பாது புவிப ்படங்களிலிரு்நது 
தவறு்படுகின்றன. க்பாதுப புவிப்படங்கள் 
இயறள்க பிரிவு்கைான நில அளமபபு்கள், 
த்பாக்குவரத்து, ஆறு்கள், குடியிருபபு்கள், 
அரசியல் மறறும் நிரவா்க எல்ளல்கள் 
த்பான்றவறள்ற ்காணபிக்கின்றன. க்பாதுவா்க 
வளரயப்படும் புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 
்கருத்ள்த விரிவா்க கவளிப்படுத்துவதில்ளல.
கருத்துப்படஙகளின் ைலககள்

்கருத்துப்படங்கைானது, ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் மறறும் அைவு 
சார ்கருத்துப்படங்கள் என இரணடு 
வள்க்கைா்கப பிரிக்்கப்படுகின்றன. ்பணபுசார 
்கருத்துப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட க்பாருளின 
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்தனளம அவவிடத்தில் அக்குறிபபிடட க்பாருள் 
உள்ை்தா? அல்லது இல்ளலயா? என்பள்த 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. உ்தாரணமா்க ஒரு 
்பகுதியில் ்காணப்படும் ்தாவர இனங்கள் மறறும் 
அளவ ்பரவியுள்ை ்பகுதி்கள் ஆகியனவறள்ற 
க்தளிவா்க உணரத்தும். மண ்பரவளல ்காடடும் 
்படங்களும் ்பணபுசார ்கருத்துப்படங்கதையாகும். 
அைவுசார ்கருத்துப ்படங்கள் எண அைவு்களைக் 
க்காணட உயரங்கள் (மீடடரில்) கவப்பநிளல 
(கசல்சியஸ) த்பான்ற ்த்கவல்்களைக் 
க்காணடிருக்கும். நிேற்படளடப்படம், சம 
அைவுக்த்காடடுப ்படம் மறறும் புள்ளியடரத்தி 
்படங்கள் அைவுசார ்படங்களில் அதி்கம் 
்பயன்படுத்்தப்படு்பளவ்கைாகும்.  
நிழற்்பட்லடப ்படம் (Choropleth map)

நிேற்படளடப ்படம் என்பது ஒரு ்கருத்துப 
்படமாகும். இவறறில் மக்்கைடரத்தி, ்தனிந்பர 
வருமானம் த்பான்றவறள்றக் ்காணபிக்்கலாம்.
தமலும் பிரத்தச தவறு்பாடு்களையும் 
நிேற்படளட்கள் மூலம் ்காணபிக்்கப்படுகி்றது. 
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ெம அளவுக்நகபாட்டுப ்படஙகள் (Isopleth Maps)
இவவள்க ்படங்கள் க்பாதுவான 

மதிபபுள்ை கவவதவறு இடங்களை இளணத்து 
வளரயப்படுகின்றன. ஆஙகிலச் கசால்லான 
“Isoline” என்பதில் இ்தன முனனிளடச் 

கசால்லான “ஐதசா’’என்பது கிதரக்்க கமாழி 
கசால்லாகும் இ்தறகு சமம் எனறு க்பாருள். 
எனதவ சம அைவுக்த்காடு்கள் என்பளவ சம 
மதிபபுள்ை இடங்களை இளணப்ப்தாகும். 
வளிமணடல அழுத்்தப ்பரவளலக் குறிக்கும். 
“சம அழுத்்தக்த்காடு்கள்” கவப்பப ்பரவளலக் 
குறிக்கும் “சம கவப்ப நிளலக்த்காடு்கள்“ 
ஆகியன சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்களுக்கு 
சி்ற்ந்த உ்தாரணங்கைாகும். 
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புள்ளியடர்த்தி ைலர்படஙகள் (Dot Density Maps)
புள்ளியடரத்தி ்படங்கள் ்கருத்து 

வளர்படத்தின ஒரு வள்கயாகும். 
இளவ ஒனறு அ்தறகு தமற்படட 
எணணிள்கயிலான ்தரவு புலங்களைக் 
்காணபிக்்கப ்பயன்படுகி்றது. இப்படத்தில் 
உள்ை ஒவகவாரு புள்ளியும் ஒரு குறிபபிடட 
அைவிலான ்தரளவக் குறிக்கின்றது. 
இவவள்கப ்படத்தில் புள்ளி்கள் அடரத்தியா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
கசறி்நதும், புள்ளி்களின அடரத்தி குள்றவா்க 
இருக்குமாயின குறிபபிடட அைவுள்ை ்தரவு 
குள்ற்நது ்காணப்படுவள்தயும் குறிக்கும்.
புவிப்படஙகளின் ்பயன்கள்
•  க்பாருட்கள் மறறும் இடங்களின 

அளமவிடத்ள்தக் ்கணடறிய 
்பயன்படுகி்றது.
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•  த்பாக்குவரத்து வழித்்தடங்களைக் ்காண 
்பயன்படுகி்றது.

•  இராணுவத்தினருக்கு ்பாது்காபபு  
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களைக் 
்காண ்பயன்படுகி்றது.

• சுறறுலா வழி்காடடியா்க ்பயன்படுகி்றது.

•  உல்கைாவிய ்பல்தவறு நி்கழவு்களின 
்பரவல்்களைக் ்காண ்பயன்படுகி்றது.

• வானிளல நி்கழவு்களை அறிவிக்கி்றது.

•  புவியியளல ்கறறுக் க்காள்ை மி்கவும் 
்பயனுள்ை்தா்க உள்ைது.

•  உலள்க ஒரு சிறிய அைவில் சரியான 
வடிவில் ்காணபிக்கின்றது.
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இந்தியா - மக்கள்ெதாைக 
புள்ளி அடர்த்தி வைரபடம்

நபர்கள் - 1 சதுர கி.மீ.க்கு

மீள்்பபார்லை
  புவிப்பட ்கற்றல் என்பது ஒரு புவிப்படத்தில் சித்்தரிக்்கப்படடுள்ை புவியியல் ்த்கவல்்களை விைக்கும் 

அல்லது புரி்நதுக்காள்ளும் கசயலாகும்.

  ்காணிப புவிப்படம் ஒரு குறிபபிடடுள்ை இடத்திலுள்ை நில எல்ளல்கள் மறறும் நில 
உளடளம்களைக் ்காணபிக்கும் ஒன்றாகும்.

  ்கருத்துப்படம் என்பது ஒரு குறிபபிடட ்கருத்ள்ததயா அல்லது ்பாடபபிரிளவதயா சித்்தரிக்கும் 
புவிப்படமாகும்.

கலைசபெபாற்கள்

புவிப்படம் Map
புவிப்படம் என்பது முழு புவிளயதயா அல்லது அ்தன ஒரு 
்பகுதிளயதயா ஒரு குறிபபிடட அைளவயுடன இரு ்பரிமாணத்தில் 
புவிப்படத்ள்த ஒரு சம்தைப ்பரபபில் சித்்தரிக்்கப்படுவ்தாகும் 

புவிப்படவியல் Cartography புவிப்படவியல் என்பது புவிப்படத்ள்த உருவாக்கும் ஒரு  
்களலயறிவியல் ஆகும்.

புவிப்பட அைளவ Map Scale புவிப்பரபபில் குறிபபிடப்படடுள்ை க்தாளலவிறகும் புவியின மீதுள்ை 
அத்த ்பகுதியின க்தாளலவிறகும் இளடதயயான விகி்தாச்சாரம்.

்காணிபபுவிப 
்பதிதவடு Cadastre வரி விதிபபிறகுரிய நில உளடளமயின அைவு சார்ந்த ்பதிதவடு.
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2.  புவியின த்காை வடிவத்ள்த ஒரு 
சம்தைப்பரபபில் வளரயப்படும் முள்ற 

 எனப்படும்.
3.  சம அைவு உயரமுள்ை இடங்களை 

இளணக்கும் த்காடு .
4.  ்காணிப்படங்கள் க்பாதுவா்க  ஆல் 

்பராமரிக்்கப்படுகின்றன.
5.  _____ புவிப்படங்கள் ஒரு குறிபபிடட 

்கருபக்பாருளுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கின்றன.

III. ப்பபாருத்துக. 
அ. புவிப்பட விைக்்கம்  - 1. 45°
ஆ. வடகிேக்கு - 2. ்பழுபபு நி்றம்
இ. சம உயரக்த்காடு - 3. ்கருத்துப்படங்கள்
ஈ. ்காணிப்படங்கள் - 4.  புவிப்படத்தின 

தி்றவுத்கால்
உ. நிேற்படளடப ்படம் - 5. வரி விதிபபு

அ) 3,5,1,4,2   ஆ) 4,1,2,5,3 
இ) 2,5,1,3,4  ஈ) 5,2,4,1,3

IV. ெரியபான கூற்ல்றத் நதர்வு பெயயவும். 
1.  கூற்று: சிறிய அைளவ புவிப்படங்களில் 

பிர்தான த்தாற்றங்களை மடடுதம 
்காணபிக்்கப்படுகின்றன.

  கபாரணம்: குள்ற்ந்த அைவு இடதம 
உள்ை்தால், க்பரிய ்பரபபிலான ்கணடங்கள் 
மறறும் நாடு்கள் த்பான்றவறள்ற மடடுதம 
்காணபிக்்க இயலும்.
அ) கூறறு சரி, ஆனால் ்காரணம் ்தவறு
ஆ) கூறறு ்தவறு, ்காரணம் சரி
இ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

2.  கூற்று: மரபுக் குறியீடு்களும், சினனங்களும் 
வளர்படத்தின தி்றவுத்கால் ஆகும்.

  கபாரணம்: இளவ குள்ற்ந்த அைவிலான 
்படத்தில் அதி்க விவரங்களைத்  ்தருகின்றன.
அ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் சரி 
ஆ) கூறறு ்தவறு, ஆனால் ்காரணம் சரி 

I.  ெரியபான விலடலயத் 
நதர்்நபதடுக்கவும். 

1.  புவிப்பட ்தயாரிபபு முள்ற 
குறித்து ள்கயாளும் 
்பாடபபிரிவு  
ஆகும்.
அ) மக்்களியல்
ஆ) புவிப்படவியல்
இ)இயறள்கயளமபபு
ஈ) இடவியல்

2.  ஒரு ்பகுதியின இயறள்கயம்சங்களைக் 
்காடடும் புவிப ்படம் .
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படம்
ஆ) நிலத்த்தாற்ற புவிப்படம்
இ) ்கால நிளலயியல் புவிப்படம்
ஈ) மூலா்தார புவிப்படம்

3.  ஆேம் குள்ற்ந்த நீரப ்பகுதி்கள்  
வணணம் மூலம் குறிபபிடப்படுகி்றது.
அ) மஞ்சள்  ஆ) ்பழுபபு
இ) கவளிர நீலம் ஈ) அடர நீலம்

4.  பிைான்கள் எனறு அளேக்்கப்படும் 
புவிப்படங்கள்  ஆகும்.
அ) நிலக்்கனிய புவிப்படங்கள்
ஆ) ்தலப்படங்கள்  
இ) சம அைவுக்த்காடடுப ்படங்கள் 
ஈ) த்பாக்குவரத்துப ்படங்கள்

5.  மக்்கடக்தாள்க ்பரவளல  மூலம் 
்காணபிக்்கலாம்.
அ) த்காடு்கள் ஆ) வணணங்கள்
இ) புள்ளி்கள்   ஈ) சம அைவுக்த்காடு்கள்

II. நகபாடிட்ட இடஙகலள நிரப்பவும்.
1.  புவிக் த்காை மாதிரி என்பது  ன 

உணளமயான உருவ மாதிரியாக்்கமாகும்.

 மதிபபீடு 
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அ)  புவிப்படத்தின ்தளலபபிளனக் த்காடிடடுக் 
்காடடு்க.

ஆ)  திளசக்்காடடி ்படத்தில் வடக்கு, க்தறகு, கிேக்கு 
மறறும் தமறகு திளச்களைக் குறியிடடுக் 
்காடடு்க. 

இ)  ்கம்்பர க்தருவில் அ்தன க்பயளர எழுது்க.
ஈ)  இருபபுப்பாள்த க்தனதமறகிலிரு்நது 

__________ திளசளய தநாக்கிச் கசல்கி்றது.
உ)  பூங்கா இருபபுப்பாள்தக்கு __________ 

்பக்்கத்தில் அளம்நதுள்ைது.
ஊ)  ்பள்ளிக்கு சிவபபு வணணம் தீடடு்க.
எ)  ்பல்க்பாருள் அங்காடிக்கு ்பழுபபு நி்ற வணணம் 

்தரு்க.
ஏ)  உணவ்கத்ள்த அளடயாைம் ்கணடு மஞ்சள் 

வணணம் ்தரு்க.
ஐ)  இருபபுப ்பாள்தக்கு கிேக்கிலுள்ை வீடடிறகு 

ஆரஞ்சு வணணம் ்தரு்க.

 நமற்நகபாள் நூலகள்

1.  T.P. Kanetkar and S.V.Kulkarni , Surveying 
and leveling Part-I, AVG Ptakashan –
Poona-2.

2.  GRP Lawrence, Cartographic methods, 
Methuen and Co- Ltd. 1971.

3.  Ministry of Information and Broadcasting 
Govt of India, Refrence Annual -1976.

இ) கூறறு சரி, ்காரணம் ்தவறு
ஈ) கூறறு மறறும் ்காரணம் இரணடும் ்தவறு

V. ஓரிரு ைபாக்கியஙகளில விலடயளி. 
1.  “புவிப்பட அைளவ ” – வளரயறு.
2.  இயறள்கயளமபபு புவிப்படம் என்றால் 

எனன?
3.  வளர்படக் த்காடடுச் சடடம் ்பறறி சிறுகுறிபபு 

வளர்க
4.  இளடநிளலத் திளச்களின க்பயர்களைக் 

குறிபபிடு்க.
5.  ்காணிப புவிப்படங்களின ்பயன்கள் 

யாளவ?

VI. நைறு்படுத்துக.
1.  நிலத்த்தாற்றப ்படங்கள் மறறும் 

்கருத்துப்படங்கள்
2.  க்பரிய அைளவ மறறும் சிறிய அைளவ 

புவிப்படங்கள்
3.  புவிக் த்காை மாதிரி மறறும் புவிப்படம்

VII.  பின்ைரு்பலைகளுக்கு விரிைபான விலட 
தருக. 

1.  ்பல்தவறு புவிப்பட அைளவ்களை விரிவா்க 
விைக்கு்க

2.  ்காணிப புவிப்படங்கள் மறறும் அவறறின 
முக்கியத்துவத்ள்த விவரி

3.  மரபுக்குறியீடு்கள் மறறும் சினனங்கள் குறித்து 
ஒரு ்பத்தி எழுது்க 

VIII. மபாணபாக்கர்கள் பெயல்பபாடுகள்
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 அறிமுகம் 
ஒரு நாட்டின் நீதி அமைப்பு 

அமைவருக்கும் முமையாை நீதி கிமைப்்பமை 
உறுதி செயய திைனுைன் இருக்்க வவண்டியது 
அவசியைாகிைது. இந்தியா ஒன்றிமைந்ை 
ைற்றும் ஒருங்கிமைந்ை நீதித்துமை 
அமைப்ம்பக் ச்காண்டுள்ளது. அரொங்்கத்தின் 
ஓர் அங்்கைா்க நீதித்துமை முக்கியப் ்பங்கு 
வகிக்கிைது. இது நீதிமய நிர்வகித்ைல், 
ை்கராறு்கம்ள தீர்த்ைல், ெட்ைங்்களுக்கு 
வி்ளக்்கம் அளித்ைல், அடிப்்பமை உரிமை்கம்ளப் 
்பாது்காத்ைல் ைற்றும் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்கவும் வி்ளங்குகிைது.
சட்டம்:  இது ைக்்கம்ள ஆளவைற்கு 

ஓர் அரொங்்கத்ைாவலா (அ) 
நிறுவைத்ைாவலா விதிக்்கப்்படும் 
விதி்களின் அமைப்பு ஆகும்.

நீதித்துறை:  ெட்ைப்்படி, ஒரு நாட்டின் 
ச்பயரால் நீதிமய வழங்குகின்ை 
நீதிைன்ைங்்களின் அமைப்பு 
நீதித்துமை எைப்்படுகிைது.

இந்திய நீதித்துறையின் பரிணாம வளர்ச்சி
அ) பணற்டய காலத்தில் நீதித்துறை

்பண்மைய ்காலத்தில் நீதி என்ை ்கருத்து 
ெையத்துைன் சைாைர்புமையைா்க இருந்ைது. 
அரெர் நீதியின் மூலாைாரைா்க வி்ளங்கிைார். 
ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் அமவ்களில் 
ைர்ைத்தின் அடிப்்பமையில் (நன்ைைத்மை, 
்கைமை) நீதி வழங்்கப்்பட்ைது. இமவ ைர்பார்ந்ை 
ெட்ைத் சைாகுப்பு்க்ளாகும். ைர்ைத்தின் ெட்ைங்்கள 
ைனிைனிைமை ைட்டுைல்லாது ெமூ்கத்மையும் 
நிர்வகித்ைது.

ஸ்மிருதி இலக்கியஙகள்
்பண்மைய இந்தியாவில் ஸ்மிருதி்கள 

ைனிைனிைனின் ெமூ்கக் ்கைமை்கம்ள 
வமரயறுத்ைை. அமவ ைனுஸ்மிருதி, 
நாரைஸ்மிருதி, யக்்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி 
வ்பான்ைமவயாகும்.

்கைங்்களின் குடியரசு்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ெட்ை அமைப்ம்பக் ச்காண்டிருந்ைை. இதில் 
குலி்கா எனும் நீதிைன்ைத்மை நாம் ்காைலாம். 

நீதித்துறை

அலகு - 2

▶  நீதித்துமையின் ்பரிைாை வ்ளர்ச்சிமய ்கண்ைறிைல்
▶  இந்திய நீதித்துமையின் ்படிநிமல அமைப்பிமைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உச்ெநீதிைன்ைம், உயர்நீதிைன்ைம் ைற்றும் ொர்நீதிைன்ைங்்கள 

ஆகியவற்றின் அதி்கார வரம்ம்ப வி்ளக்குைல்
▶  சுைந்திரைாை நீதித்துமையின் அவசியத்மைப் புரிந்து ச்காளளுைல்
▶  உரிமையியல் ெட்ைத்திற்கும் குற்ைவியல் ெட்ைத்திற்கும் இமையிலாை 

வவறு்பாடு்கம்ள அறிந்து ச்காளளுைல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

“நீதித்துறையின் உயர்்வ அரசாஙகத்தின் உயர்றவக் காடடும் அளவீ்டாகும்”
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வஜ்ஜி்களிமைவய குற்ை வழக்கு்கம்ள 
விொரிக்கும் எட்டு குலி்காக்்கம்ளக் ச்காண்ை 
வாரியம் இருந்ைது. வைல்முமையீைாைது குல 
நீதிைன்ைத்திலிருந்து ்கை நீதிைன்ைத்தில் 
வைற்ச்காள்ளப்்பட்ைது.
ஆ) இற்டக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை

துக்்ளக் ஆட்சி்காலத்தில் உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைங்்கள சைாகுக்்கப்்பட்ைமைக் 
்காை முடிகிைது. இது ஃம்ப்கா-இ-ச்பவராஸ்-
ஷாகி எை அமழக்்கப்்பட்ைது. இச்ெட்ைம் 
்பல்வவறு விவ்காரங்்களில் ெட்ைம் ைற்றும் 
நமைமுமை விவரங்்கம்ளப் வழங்கியது. 
இது அரபு சைாழியில் எழுைப்்பட்டு பின்ைர் 
்பாரசீ்க சைாழியில் சைாழிச்பயர்க்்கப்்பட்ைது. 
இது ஔரங்்கசீப் ்காலத்தில் 1670ஆம் 
ஆண்டு ஃ்பட்வா-இ-ஆலம்கிர் என்ை ெட்ைத் 
சைாகுப்பின்்படி ைாற்றி அமைக்்கப்்பட்ைது.
இ) நவீன இந்தியாவில் நீதித்துறை

இன்று நம் நாட்டில் உள்ள நீதித்துமை 
அமைப்பு ைற்றும் ெட்ைங்்கள ஆங்கிவலய ஆட்சிக் 
்காலத்தில் உருவாக்்கப்்பட்ைமவயாகும். 
ஆங்கில கிழக்கிந்திய ்கம்ச்பனியால் ைைராஸ், 
்பம்்பாய, ்கல்்கத்ைா ஆகிய இைங்்களில் 
அமைக்்கப்்பட்ை வையர் நீதிைன்ைங்்களின் 
்காலத்தில் 1727ஆம் ஆண்டு்களில் இந்ை 
ச்பாது ெட்ைத்தின் (1726ஆம் ஆண்டு ொெைச் 
ெட்ைத்தின் கீழ்) வரலாறு சைாைங்குகிைது. 
ஒழுங்கு முமைச் ெட்ைம், 1773 உச்ெ நீதிைன்ைம் 
அமைப்்பைற்கு வழிவகுத்ைது. உச்ெ நீதிைன்ைம் 
முைன் முைலா்க ்கல்்கத்ைாவில் உள்ள 
வில்லியம் வ்காட்மையில் நிறுவப்்பட்ைது. ெர் 
எலிஜா இம்ஃவ்ப என்்பவர் அந்நீதிைன்ைத்தின் 
ைமலமை நீதி்பதியா்க நியமிக்்கப்்பட்ைார். 
1801 ைற்றும் 1824ஆம் ஆண்டு்களில் 
ைைராஸ் ைற்றும் ்பம்்பாய ஆகிய இைங்்களில் 
உச்ெநீதிைன்ைங்்கள நிறுவப்்பட்ைை. 
இம்மூன்று இைங்்களிலும் 1862ஆம் ஆண்டு 
உயர்நீதிைன்ைங்்கள வைற்்படி இைங்்களில் 
நிறுவப்்படும் வமரயில் உச்ெநீதிைன்ைங்்க்ளா்க 
செயல்்பட்ைை.

சிவில் வழக்கு்கம்ள தீர்ப்்பைற்்கா்க ஊர்க 
குடிமையியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil  Diwani 
Adalat) குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ள தீர்ப்்பைற்்கா்க 
ஊர்க குற்ைவியல் நீதிைன்ைத்மையும் (Mofussil 
Fauzdari Adalat) வாரன் வேஸ்டிங்ஸ் 

ஏற்்படுத்திைார். வைற்்கண்ை நீதிைன்ைங்்களின் 
வைல்முமையீட்மை விொரிக்்க ெைர் திவானி 
அைாலத் (குடிமையியல் வைல் முமையீட்டு 
நீதிைன்ைம்) ெைர் நிொைத் அைாலத் (குற்ைவியல் 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம்) ஆகியமவ 
இருந்ைை. ்காரன்வாலிஸ் பிரபு உரிமையியல்  
ைற்றும் குற்ைவியல் நீதி முமைமய 
ைறுசீரமைத்ைார். ்காரன்வாலிஸ் ஆட்சியில் 
ைாவட்ை குற்ைவியல் நீதிைன்ைங்்கள நீக்்கப்்பட்டு, 
்கல்்கத்ைா, ைாக்்கா, மூர்ஷிைா்பாத் ைற்றும் ்பாட்ைா 
ஆகிய இைங்்களில் ைா்காை வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைங்்கள அமைக்்கப்்பட்ைை. வில்லியம் 
ச்பண்டிங் ்கால ஆட்சியில் வைற்்கண்ை நான்கு 
ைா்காை வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைங்்களும் 
நீக்்கப்்பட்ைை.

்கல்்கத்ைா உயர் நீதிைன்ைம் நாட்டின் 
மி்கப்்பழமையாை உயர்நீதிைன்ைைாகும்.  
இது 1862ஆம் ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது.  
அவை ெையம் அல்கா்பாத் உயர் நீதிைன்ைம் 
நாட்டின் மி்கப் ச்பரிய நீதிைன்ைைாகும்.

ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் நிொைத் 
அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் நிறுவப்்பட்ைை. 
சைக்்காவல என்்பவரால் அமைக்்கப்்பட்ை 
ெட்ை ஆமையம் இந்திய ெட்ைங்்கம்ள 
சநறிமுமைப்்படுத்தியது. இந்ை ஆமையத்தின் 
அடிப்்பமையில் 1859ஆம் ஆண்டு உரிமையியல்  
நமைமுமைச் ெட்ைம், 1860ஆம் ஆண்டு 
இந்திய ைண்ைமைச் ெட்ைம், ைற்றும் 1861ஆம் 
ஆண்டு குற்ைவியல் நமைமுமைச்ெட்ைம் 
ஆகியமவ உருவாக்்கப்்பட்ைை. 1935ஆம் 
ஆண்டு இந்திய அரசுச் ெட்ைம் கூட்ைாட்சி 
நீதிைன்ைங்்கம்ள உருவாக்கியது. இது இறுதி 
வைல்முமையீட்டு நீதிைன்ைம் அல்ல. சில 
வநர்வு்களில் வைல்முமையீடு இங்கிலாந்தில் 
உள்ள பிரிவு ்கவுன்சில் நீதிகுழுவிைம் ச்காண்டு 
செல்லப்்பட்ைது. 1949ஆம் ஆண்டு பிரிவு 
்கவுன்சில் நீதி வமரயமை ஒழிப்பு ெட்ைத்தின் 
மூலம் பிரிவு ்கவுன்சில் நீதிவமரயமை 
நீக்்கப்்பட்ைது. இந்திய உச்ெநீதிைன்ைம் 1950 
ஜைவரி 28ஆம் நாள சைாைங்்கப்்பட்ைது.
நீதித்துறை மற்றும் அரசியலறமப்புச் சட்டம்

இந்தியா, ைைக்ச்கை ஒரு அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்கியுள்ளது. அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் உன்ைைைாை வநாக்்கங்்கள 
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ைற்றும் குறிக்வ்காள்களில் நீதிக்கு 
உயரிய இைத்மை உருவாக்கியவர்்கள 
அளித்துள்ளைர். ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக் 
்காலத்தில் இந்தியர்்களுக்ச்கை ைனிச்  
ெட்ைவைா, நீதிைன்ைவைா இல்மல. ெட்ைம் 
ைற்றும் நீதிைன்ைங்்கள இரண்டும் 
்காலனி ஆதிக்்கத்திற்கு ஏற்ைவாறு 
வடிவமைக்்கப்்பட்டிருந்ைை. இந்திய அரசியல் 
நிர்ைய ெம்ப உறுப்பிைர்்கள நீதிைன்ை 
ைறு ஆயவுக்்காை முழு அதி்காரத்துைன் 
நீதிைன்ைங்்கள சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமை 
உறுதி செயயும் வம்கயில் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்மை உருவாக்்க முமைந்ைைர். 

இந்தியாவில் நீதிமன்ைஙகளின் அறமப்பு

இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம்
�  இைன் முடிவு்கள அமைத்து நீதிைன்ைங்்கம்ளயும் ்கட்டுப்்படுத்துகிைது.
�  உயர்நீதிைன்ை நீதி்பதி்கம்ள இைைாற்ைம் செயயலாம்.
�  எந்ைசவாரு நீதிைன்ைத்தின் வழக்கு்கம்ளயும் ைன் ்கட்டு்பாட்டிற்குள ச்காண்டு வர முடியும்
�  வழக்கு்கம்ள ஒரு உயர்நீதிைன்ைத்திலிருந்து ைற்சைாரு உயர்நீதிைன்ைத்திற்கு 

ைாற்ைலாம்.

உயர் நீதிமன்ைம்
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்களிலிருந்து வரும் வைல்முமையீடு்கம்ள விொரித்ைல்.
�  அடிப்்பமை உரிமை்கம்ள ச்பறுவைற்்கா்க நீதிப்வ்பராமை்கள வழங்கும் 

அதி்காரம்.
�  ைாநிலத்தின் எல்மலக்குள உள்ள வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரம்.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கம்ளக் ்கண்்காணிக்கும் ைற்றும் ்கட்டுப்்படுத்தும் அதி்காரம்.

மாவட்ட நீதிமன்ைம்
�  ைாவட்ை எல்மலக்குள எழும் வழக்கு்கம்ளக் ம்கயாளுகிைது.
�  கீழ் நீதிைன்ைங்்கள வழங்கிய தீர்ப்பின் வைல்முமையீடு்கம்ள 

விொரிக்கிைது.
�  ்கடுமையாை குற்ைவியல்  சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள தீர்ைானிக்கிைது.

துறண நீதிமன்ைஙகள்
�  உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 

வழக்கு்கம்ள ்பரிசீலிக்கிைது.







அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு 145ன்்படி 1966ஆம் 
ஆண்டு நமைமுமை ைற்றும் வழிமுமை்கள 
உச்ெநீதிைன்ை விதி்கள ஒழுங்கு்படுத்ை 
ஏற்்படுத்ைப்்பட்ைை. இந்திய அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் நான்்காவது அத்தியாயத்தின் கீழ் 
்பகுதி V-(யூனியன்)ன்்படி ஒன்றிய நீதித்துமை 
என்ை ச்பயரிலும், அத்தியாயம் VI-ன் கீழ் ்பகுதி 
VI-ன்்படி (ைாநிலம்) துமை நீதிைன்ைங்்கள 
என்ை ச்பயரிலும் நிறுவ வழிவம்க செயகிைது. 
ெட்ைப்பிரிவு்கள 124 முைல் 147 வமரயிலாை 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைப்பிரிவு்கள இந்திய உச்ெ 
நீதிைன்ைத்தின் அமைப்பு ைற்றும் அதி்கார 
வரம்பிமை வகுத்துக் கூறுகிைது.
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ஒரு சுைந்திரைாை 
நீதித்துமை என்ை 
்கருத்மை முன்சைாழிந்ை 
முைல் அரசியல் 
ை த் து வ ்ஞ ா னி 
ைாண்சைஸ்கியூ ஆவார்.  
இவர் பு்கழ்ச்பற்ை 
பிசரஞசு ைத்துவ ்ஞானி 
ஆவார்.  ெட்ைைன்ைம், நிர்வா்கம் ைற்றும் 
நீதித்துமை ஆகிய மூன்று பிரிவு்க்ளா்க 
அரொங்்கம் செயல்்பை வவண்டும் என்ை 
அதி்காரப்்பகிர்வு வ்காட்்பாட்டில் அவர் 
நம்பிக்ம்க ச்காண்டிருந்ைார்.

மாவட்ட நீதிமன்ைஙகள்: ைாவட்ை அ்ளவில் சிவில் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
அமர்வு நீதிமன்ைஙகள்: குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் நீதிைன்ைங்்கள 
அைர்வு நீதிைன்ைங்்கள என்று 
அமழக்்கப்்படுகிைது.
பஞ்சாயத்து நீதிமன்ைஙகள்: கிராை 
அ்ளவில் உரிமையியல் ைற்றும் குற்ைவியல் 
வழக்கு்கம்ள ்பஞொயத்து நீதிைன்ைங்்கள 
ம்கயாளுகிைது.
வருவாய் நீதிமன்ைஙகள்: வருவாய 
நீதிைன்ைங்்கள நில ஆவைங்்கள 
சைாைர்்பாை வழக்கு்கம்ள விொரிக்கிைது. 
இது நில வருவாமய நிர்ையம் செயது 
நில உரிமையா்ளர்்களிைமிருந்து அைமை 
வசூலிக்கிைது.
்லாக் அோலத் (மக்கள் நீதிமன்ைஙகள்): 
விமரவாை நீதிமய வழங்்க வலாக் அைாலத் 
அமைக்்கப்்பட்ைது. இது ைக்்கள முன்னிமலயில் 
ைக்்கள வ்பசும் சைாழியிவலவய பிரச்ெமைமய 
விொரித்து தீர்வு ்காண்கிைது. ஒரு ஓயவு 
ச்பற்ை நீதி்பதி, ஒரு ெமூ்க ்பணியா்ளர், 
ஒரு வழக்்கறி்ஞர் ஆகிய மூன்று ந்பர்்கள  
ச்காண்ை அைர்வு இைற்கு ைமலமை 
வகிக்கும். வழக்குமர்ஞர்்கள இல்லாைல் 
வழக்கு்கள முன்மவக்்கப்்படுகின்ைை. இந்ை 
வழக்கு்கள ்பரஸ்்பர ஒப்புைல் மூலம் தீர்த்து 
மவக்்கப்்படுகின்ைை. முைல் வலாக் அைாலத் 
1982ஆம் ஆண்டு குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள 
ஜூைா்கத்தில் நமைச்பற்ைது.

விறரவு நீதிமன்ைஙகள்: இந்நீதிைன்ைங்்கள 
2000ஆம் ஆண்டில் நீண்ை ்காலைா்க 
நிலுமவயில் உள்ள வழக்கு்கள ைற்றும் கீழ் 
நீதிைன்ை வழக்கு்கம்ள முடிவுக்கு ச்காண்டு 
வரும் வநாக்்கத்திற்்கா்க வைாற்றுவிக்்கப்்பட்ைை. 
டோறலதூர சட்ட முன்டனடுப்பு (Tele Law 
Initiative): கிராைப்புை ைக்்களுக்்கா்க ெட்ை 
உைவி ைற்றும் வெமவ்கள வழங்குவைற்்கா்க 
ெட்ைம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெ்கம், 
மின்ைணு ைற்றும் ை்கவல் சைாழில்நுட்்ப 
அமைச்ெ்கத்தின் கூட்டு முயற்சியுைன் இது 
சைாைங்்கப்்பட்ைது. சைாழில்நுட்்ப இயங்கு 
ை்ளைாை சைாமலதூர ெட்ை இமைய 
வழியின் ச்பாதுவாை வெமவ மையத்தில் 
(CSC) ்காசைாளிக் ்கலந்துமரயாைல் மூலம் 
வழக்குமர்ஞர்்களிைமிருந்து ைக்்கள ெட்ை 
ஆவலாெமை்கம்ளப் ச்பைலாம்.
குடும்ப நீதிமன்ைஙகள்: குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
ெட்ை விவ்காரங்்கம்ள குடும்்ப நீதிைன்ைம் 
ம்கயாளுகிைது. இமவ்கள உரிமையியல் 
நீதிைன்ைங்்கள ஆகும். குழந்மையின் 
்பாது்காப்பு, ைைமுறிவு, ைத்சைடுப்பு, சிைார் 
பிரச்ெமை்கள ஆகிய குடும்்பம் சைாைர்்பாை 
்பல்வவறு உரிமை்கள, வ்காரிக்ம்க்களுக்்கா்க 
இந்நீதிைன்ைங்்கள ்பயன்்படுகின்ைை. 
ந்டமாடும் நீதிமன்ைஙகள் (Mobile Court): 
நைைாடும் நீதிைன்ைங்்கள கிராைப்புை 
ைக்்களுக்கு இைர்்கம்ள தீர்க்கும் ஒன்ைாய 
இருக்கும். இது கிராைப்புை ைக்்களிமைவய 
நீதி அமைப்பு ்பற்றி அதி்க விழிப்புைர்மவ 
உருவாக்கி, அவர்்க்ளது செலமவக் குமைத்து, 
அவர்்களின் வாழிைங்்களிவலவய நீதிமய 
வழங்்க வம்க செயகிைது.
இ - நீ தி ம ன் ை ங க ள் ( E - C o u r t s ) : 
இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு சைாைங்்கப்்பட்ைது. இத்திட்ைத்தின்்படி 
அமைத்து நீதிைன்ைங்்களும் ்கணினி 
ையைாக்்கப்்படும். நீதித்துமை வெமவ மையம் 
இ-நீதிைன்ைத்தின் ஒரு ்பகுதியாகும். 
ச்பாதுைக்்கள ைற்றும் வழக்குமர்ஞர்்கள 
வநரடியா்க வழக்கு நிமல ைற்றும் அடுத்ை 
விொரமை வைதி்கம்ள ்கட்ைைமின்றி 
வ்கட்ைறியலாம்.
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்ேசிய சட்ட ்சறவகள் அதிகாரம் (NALSA):  
இது 1987ஆம் ஆண்டு ெட்ை வெமவ்கள 
அதி்கார ெட்ைத்தின் கீழ் அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது. 
இது ெமுைாயத்தின் நலிந்ை பிரிவிைருக்கு 
இலவெ ெட்ை உைவி்கள வழங்குவவைாடு 
பிரச்ெமை்களுக்கு இைக்்கைாை தீர்வு 
்காை வலாக் அைாலத்மை ஏற்்பாடு செயகிைது. 

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம்

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம், புதுட்டல்லி
இது இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை 

நீதிைன்ைம் ஆகும். இது புதுட்டல்லியில் 

அமைந்துள்ளது. இந்திய 
அ ர சி ய ல ம ை ப் பி ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைம் 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் 
்ப ா து ்க ா வ ல ர ா ்க வு ம் , 
இறுதி வைல்முமையீட்டு 
நீதிைன்ைைா்கவும் உள்ளது. 

உச்சநீதிமன்ைத்தின் அதிகார வரம்பு

அ. முேன்றம அதிகார வரம்பு: 
உச்ெநீதிைன்ைத்தில் ைட்டுவை முைன்முமையா்க 
சைாடுக்்கப்்படும் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
அதி்காரம் ச்பற்றுள்ளது. இது ைத்திய 
அரசிற்கும் ஒரு ைாநிலம் அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கு இமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள, இரண்டு அல்லது அைற்கு 
வைற்்பட்ை ைாநிலங்்களுக்கிமையிலாை 
பிரச்சிமை்கள ஆகியை முைன்மை அதி்கார 
வரம்புக்குள அைங்கும்.

ஆ. ்மல் முறையீடடு அதிகார வரம்பு: 
உயர்நீதிைன்ைம் வழங்கிய தீர்ப்ம்ப 
எதிர்த்து வைல்முமையீடு செயயப்்படும் 

நீதித்துறையின் பஙகு
நீதித்துமையின் செயல்்பாட்டிமை பின்வருைாறு வம்கப்்படுத்ைலாம்.

ை்கராறு்கம்ளத் 
தீர்வு செயைல்

பின்வருவைவற்றிக்கு இமைவய பிரச்ெமை்களுக்குத் தீர்வு 
்காண்்பைற்்காை ஒரு இயக்்கமுமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.

• குடிைக்்கள
• குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம் 
• இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
• ைத்திய, ைாநில அரொங்்கங்்கள

நீதிைன்ை ைறு 
ஆயவு அதி்காரம்

நாைாளுைன்ைத்ைால் இயற்ைப்்பட்ை ெட்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் அடிப்்பமை அமைப்பிமை மீறுகிைது எை நீதித்துமை 
நம்பும் ்பட்ெத்தில் அச்ெட்ைத்திமை அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்திற்கு 
முரைாைது எை அறிவிக்கும் அதி்காரம் நீதித்துமைக்கு 
உள்ளது. 

ெட்ைத்மை 
நிமலநிறுத்துைல் ைற்றும் 
அடிப்்பமை உரிமை்கம்ள 
செயல்்படுத்துைல்

ஒவசவாரு இந்தியக் குடிை்கனும் ைைக்கு அடிப்்பமை 
உரிமை்கள ைறுக்்கப்்பட்ைைாய நம்பும்்பட்ெத்தில் அவர் 
உச்ெநீதிைன்ைத்மைவயா அல்லது உயர் நீதிைன்ைத்மைவயா 
அணு்கலாம். 
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வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் அதி்காரத்மை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. அவவாைாை 
வழக்கு்கள வைல்முமையீட்டுக்கு ைகுதியுள்ளது 
எை உயர்நீதிைன்ைத்ைால் ொன்றிைழ் 
வழங்்கப்்பட்டிருக்்க வவண்டும். 

இ. ஆ்லாசறன அதிகார வரம்பு: குடியரசுத் 
ைமலவரால் குறிப்பிைப்்படும் ச்பாது 
முக்கியத்துவம் வாயந்ை வ்களவி குறித்து 
ஆவலாெமை வழங்கும் அதி்காரத்திமை 
உச்ெநீதிைன்ைம் ச்பற்றுள்ளது. 

ஈ. நீதிப் ்பராறண அதிகார வரம்பு: இந்திய 
அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின் ெட்ைப்பிரிவு 32ன் 
்படி உச்ெநீதிைன்ைமும் ெட்ைப்பிரிவு 226ன் ்படி 
உயர்நீதிைன்ைமும் நீதிப் வ்பராமை்கம்ள 
வழங்குகின்ைை. 

உ. ஆவண நீதிமன்ைம்: இது நீதிைன்ை 
நைவடிக்ம்க்களின் ்பதிவு்கம்ள ்பராைரிக்கிைது 
ைற்றும் அைன் முடிவு்கள கீழ்நீதிைன்ைங்்கம்ளக் 
்கட்டுப்்படுத்தும். 

ஊ. சிைப்பு அதிகாரஙகள்: இது கீழ் 
நீதிைன்ைங்்களின் செயல்்பாட்மை 
்கண்்காணிக்கிைது.

உயர்நீதிமன்ைம்

டசன்றன உயர்நீதிமன்ைம்
உயர்நீதிைன்ைம் ைாநிலங்்களின் மி்க 

உயர்ந்ை நீதிைன்ைைாகும். இந்தியாவின் 
ஒவசவாரு ைாநிலத்திலும் ஒரு 
உயர்நீதிைன்ைம் உள்ளது. எனினும், இரண்டு 
அல்லது மூன்று ைாநிலங்்கள ைங்்களுக்ச்கை 
ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 

ச்காண்டிருக்்கலாம். எடுத்துக்்காட்ைா்க 
்பஞொப், ேரியாைா, ைற்றும் ெண்டி்கர் 
ஆகியமவ ஒரு ச்பாதுவாை நீதிைன்ைத்மைக் 
ச்காண்டுள்ளை. உயர்நீதிைன்ைம் 
ைைக்ச்கை முைன்மை அதி்கார வரம்பு, வைல் 
முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு, நீதிப் வ்பராமை 
வழங்கும் அதி்கார வரம்பு ஆகிய அதி்கார 
வரம்பு்கம்ள ச்பற்றுள்ளது. ைாநிலங்்களில் 
உயர்நீதிைன்ைத்தின் கீழ் துமை 
நீதிைன்ைங்்கள உள்ளை.

நீதித்துறையின் சுேந்திரமான மற்றும் 
நடுநிறலறம டசயல்பாடு

அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள இந்தியாவில் 
நீதித்துமையிமை சுைந்திரம் ைற்றும் 
நடுநிமலத்ைன்மையுைன் நிறுவிைர். 
நியாயைாை நீதி கிமைப்்பைற்கு நீதித்துமையின் 
சுைந்திரம் முக்கியைாைைாகும். இந்தியா 
வ்பான்ை ைக்்க்ளாட்சி நாடு்களில் நீதித்துமை 
குடிைக்்களின் உரிமை்களின் ்பாது்காவலைா்க 
உள்ளது. நம் நாட்டிற்கு எவவம்கயாை 
நீதித்துமை வவண்டும் என்்பமை 
்கருத்தில் ச்காண்டு அரசியலமைப்ம்ப 
உருவாக்கியவர்்கள நீதித்துமைமய 
வடிவமைத்துள்ளைர். அரசியல் நிர்ைய ெம்ப 
உறுப்பிைர்்களின் இவசவண்ைத்திற்கு 
ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்வ்பத்்கர் பின்வரும் 
்பதிலிமை அளித்ைார். 

“நைது நீதித்துமை நிர்வா்கத்திைமிருந்து 
சுைந்திரைா்க இருக்்க வவண்டும் அவை 
வவம்ளயில் திைமை மிக்்கைா்கவும் 
இருக்்கவவண்டும் என்்பதில் அமவயில் 
ைாறு்பட்ை ்கருத்து இருக்்கமுடியாது. வைலும் 
விைா என்ைசவன்ைால் எப்்படி இந்ை இரண்டு 
வநாக்்கங்்கம்ளயும் ்பாது்காக்்கமுடியும் 
என்்பவை ஆகும்”. 

ஒரு திைன்மிக்்க நீதித்துமை 
சுைந்திரைா்கவும், ச்பாறுப்புைர்வுைனும் 
இருக்்க வவண்டும். நீதித்துமையின் சுைந்திரம் 
என்்பது நீதி்பதி்கள ்பார்பட்ெைற்ை முமையில் 
சுைந்திரைா்க செயல்்படுவமை குறிப்்பைாகும். 
எடுத்துக்்காட்ைா்க எந்ைசவாரு சவளிப்புை 
செல்வாக்கிலிருந்தும் விடு்படுைல்.
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கறலச்டசாற்கள்
வழக்கு Litigation the process of taking legal action

நீதிப்வ்பராமை Writ a form of written command in the name of legal authority

ைக்்கள நீதிைன்ைம் Lok Adalat peoples court

நீதிபுைராயவு Judicial Review receiving the laws by the court

உரிறமயியல் சட்டஙகள் குற்ைவியல் சட்டஙகள்

•  இது ்பைம், சொத்து ைற்றும் ெமூ்கம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது. எ.்கா. நிலம் சைாைர்்பாை 
பிரச்சிமை்கள, வாைம்க, திருைைம் 
சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கள.

•  உரிமையியல் நீதிைன்ைத்தில் 
்பாதிக்்கப்்பட்ைவர்்க்ளால் ஒரு பு்கார் ைாக்்கல் 
செயயப்்பை வவண்டும்.

•  ைனுைாரரின் வ்காரிக்ம்கயின்்படி ்பைம் 
செலுத்தும்்படியாை ைண்ைமை்கள 
வழங்்கப்்படுகிைது.

•  குற்ைம் எை ெட்ைம் வமரயறுக்கும் 
நைத்மை்கள அல்லது செயல்்கம்ள இது 
விொரிக்கிைது. எ.்கா. திருட்டு, ச்காமல, 
ச்பண்்கம்ளத் துன்புறுத்துைல் ஆகியை. 

•  இது வழக்்கைா்க ்காவல்துமை 
விொரமையுைன் முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க 
(FIR) ்பதிவு செயவைன் மூலம் சைாைங்குகிைது. 
அைன் பிைகு நீதிைன்ைத்தில் வழக்கு ்பதிவு 
செயயப்்படுகிைது.

•  குற்ைவாளி எை நிரூபிக்்கப்்பட்ைால் 
ைண்ைமை வழங்்கப்்பட்டு குற்ைம் 
ொட்ைப்்பட்ைவர் சிமைக்கு அனுப்்பப்்படுவார். 

வழக்கு டசயல்முறை
இந்தியாவில் இரண்டு வம்கயாை ெட்ைப்பிரிவு்கள உள்ளை. அமவ உரிமையியல் ெட்ைங்்கள 

ைற்றும் குற்ைவியல் ெட்ைங்்கள ஆகும். 

முடிவுறர
ைக்்க்ளாட்சி நாட்டில் நீதித்துமை முக்கியப் 

்பங்கு வகிக்கிைது. நீதித்துமை அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ச்பாறுப்்பா்ளரா்கவும், அடிப்்பமை 
உரிமை்களின் ்பாது்காவலரா்கவும் உள்ளது. 
உலகின் அதி்க எண்ணிக்ம்கயிலாை 
பிரதிநிதி்கம்ளக் ச்காண்ை ைக்்க்ளாட்சி 
நாைாை இந்தியா, நன்கு ்கட்ைமைக்்கப்்பட்ை 
ைற்றும் சுைந்திரைாை நீதித்துமை அமைப்ம்பக் 
ச்காண்டுள்ளது. 

மீள் பார்றவ
�   ெைர் திவானி அைாலத் ைற்றும் ெைர் 

நிொைத் அைாலத் ஆகியை அல்கா்பாத்தில் 
நிறுவப்்பட்ைை. 

�   விமரவாை நீதி வழங்குவைற்்கா்க 
ைக்்கள நீதிைன்ைம் (வலாக் அைாலத்) 
அமைக்்கப்்பட்டுள்ளது.

�   இ-நீதிைன்ைங்்கள திட்ைம் 2005ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்்பட்ைது. 

�   இந்திய அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்தின்்படி 
உச்ெநீதிைன்ைம் அரசியலமைப்புச் 
ெட்ைத்தின் ்பாது்காவலைா்க வி்ளங்குகிைது.

டபாது நலவழக்கு (Public Interest Litigation): இது ச்பாதுநலமைப் ்பாது்காப்்பைற்்கா்க நீதிைன்ைத்தில் 
ைாக்்கல் செயயும் வழக்கு ஆகும். உச்ெநீதிைன்ைம் இந்ை முமைமய அறிமு்கப்்படுத்தியது. இது ஒரு ந்பர் 
ைைது வழக்கு சைாைர்்பாை நீதிைன்ைத்மை அணு்க அனுைதிக்கிைது. அடிப்்பமை ைனிை உரிமை்கள 
மீைல், ெைய உரிமை்கள, ைாசு்பாடு, ைற்றும் ொமல ்பாது்காப்பு ஆகியவற்றிற்்கா்க ச்பாது நல வழக்ம்க 
எவரும் ைாக்்கல் செயயலாம். இது சைாைர்்பாை எழுைப்்பட்ை பு்கார் ்கடிைம் மூலம் இவவழக்கிமைப் 
்பதியலாம். ச்பாது நல வழக்கு என்ை ்கருத்து இந்திய நீதித்துமைக்கு புதிைாை ஒன்ைாகும்.
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இ) அரசியல் ்கட்சி்கள
ஈ) அரசியலமைப்பு ெட்ைதிருத்ைங்்கள

6.  இந்தியாவில் உச்ெ நிமலயில் உள்ள 
நீதிைன்ைங்்கள எத்ைமை?
அ) ஒன்று ஆ) இரண்டு
இ) மூன்று ஈ) நான்கு

7.  உச்ெநீதிைன்ைம் அமைந்துள்ள இைம்
அ) ெண்டி்கர் ஆ) ்பம்்பாய
இ) ்கல்்கத்ைா ஈ) புதுதில்லி

8.  FIR என்்பது
அ) முைல் ை்கவல் அறிக்ம்க
ஆ) முைல் ை்கவல் முடிவு
இ) முைல் நி்கழ்வு அறிக்ம்க
ஈ) வைற்கூறிய எமவயுமில்மல

9.  குற்ைவியல் வழக்கு்கம்ள விொரிக்கும் 
நீதிைன்ைம்  எை 
அமழக்்கப்்படுகின்ைை.
அ) ைாவட்ை நீதிைன்ைங்்கள
ஆ) அைர்வு நீதிைன்ைம்
இ) குடும்்ப நீதிைன்ைங்்கள
ஈ) வருவாய நீதிைன்ைங்்கள

I. ்காடிட்ட இ்டஙகறள நிரப்புக.

1.   நீதிைன்ைம் இந்தியாவின் 
்பழமையாை நீதிைன்ைம் ஆகும்.

2.  அரசியலமைப்புச் ெட்ைத்மை 
உருவாக்கியவர்்கள  ைற்றும் 

 உைன் இந்திய நீதித்துமைமய 
நிறுவிைர்.

3.  பு்கழ்ச்பற்ை பிசரஞசு ைத்துவ்ஞானியாை 
 “ஒரு சுைந்திரைாை நீதித்துமை” 

என்ை ்கருத்மை முன்சைாழிந்ைார்.
4.   ்பைம், சொத்து, ெமூ்கம் 

சைாைர்்பாை பிரச்ெமை்கம்ளக் 
ம்கயாளுகிைது.

5.  ்பழங்்காலத்தில் ச்பரும்்பாலாை அரெர்்களின் 
நீதிைன்ைங்்கள  ன்்படி நீதிமய 
வழங்கிை.

 மதிப்பீடு 

I.  சரியான விற்டறய 
்ேர்ந்டேடு

1.  இந்தியாவின் மி்க உயர்ந்ை ைற்றும் 
இறுதியாை நீதித்துமை .
அ) குடியரசுத் ைமலவர்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
இ) உச்ெ நீதிைன்ைம்
ஈ) பிரைை அமைச்ெர்

2.   க்கு இமைவய 
பிரச்ெமை்களுக்கு தீர்வு ்காண்்பைற்்காை 
ஒரு செயல்முமைமய நீதிைன்ை அமைப்பு 
வழங்குகிைது.
அ) குடிைக்்கள
ஆ) குடிைக்்கள ைற்றும் அரொங்்கம்
இ) இரண்டு ைாநில அரொங்்கங்்கள
ஈ) வைற்்கண்ை அமைத்தும்

3.  கீழ்க்்கண்ை எந்ை அதி்கார வரம்பின் 
மூலம் இரு ைாநிலங்்களுக்கிமைவயயாை 
பிரச்ெமை்கம்ள உச்ெநீதிைன்ைம் தீர்க்்க 
வழிவம்க செயகிைது?
அ) முைன்மை அதி்கார வரம்பு
ஆ) வைல்முமையீட்டு அதி்கார வரம்பு
இ) ஆவலாெமை அதி்கார வரம்பு
ஈ) வைற்்கண்ை எதுவுமில்மல

4.  பின்வரும் எந்ை ைாநிலம் / யூனியன் 
பிரவைெம் ஒரு ச்பாதுவாை 
உயர்நீதிைன்ைத்மைக் ச்காண்டுள்ளது?
அ) ்பஞொப் ைற்றும் ஜம்மு ்காஷ்மீர்
ஆ) அஸ்்ாம் ைற்றும் வங்்கா்ளம்
இ) ்பஞொப், ேரியாைா ைற்றும் ெண்டி்கர்
ஈ) உத்ைரபிரவைெம் ைற்றும் பீ்கார்

5.  ச்பாதுநல வழக்கு முமை இந்தியாவில் 
 ஆல் அறிமு்கப்்படுத்ைப்்பட்டுள்ளது.

அ) உச்ெநீதிைன்ைம்
ஆ) நாைாளுைன்ைம்
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 அறிமு்கம் 
ய்பாதுைாக மனித சமூகமானது 

தனககுளளிருந்தும் யைளியிலிருந்தும் 
மாறைஙகவ்ள உடகிரகித்தும் யைளிப்படுத்தியும் 
நீககியும் யதா்டரந்து மாறிகயகாணவ்ட இருககிைது. 
மககள யதாவகயில் சரி்பாதியாக ய்பணகள 
உள்ளனர. இதனால் ்பல்வைறு காலஙகளில் 
ய்பணகளின் நிவலவய ைரலாறறுரீதியாக 
புரிந்து யகாளளுதல் தவிரகக இயலாததாகிைது.

ய்பணகளின் நிவல அவனத்து 
காலகட்டஙகளிலும் ஒவர மாதிரியாக 
இருந்ததில்வல. வமலும் ைட்டார அ்ளவிலும் கூ்ட 
வைறு்படடிருந்தன. ்பணவ்டய இந்தியாவில் 
அதிலும் குறிப்பாக முந்வதய வைதகாலத்தில் 
ய்பணகள சமமான உரிவமகவ்ள ய்பறறு 
மதிககப்பட்டனர. ஆனால் யதா்டரச்சியான 
யைளிநாடடு ்பவ்டயயடுபபுகளின் விவ்ளைாக 
சமூகத்தில் அைரகளின் நிவல வமாசமவ்டந்தது. 
அைரகள அ்டககப்படடு இரண்டாம் நிவலககுத் 
தள்ளப்பட்டனர. புதிய சமூக நவ்டமுவைகள, 
்பழககைழககஙகள சமூகத்திறகுள நுவழந்து 
ய்பணகளின் சுதந்திரத்திறகு சில ைரம்புகள 
மறறும் கடடுப்பாடுகவ்ள விதித்தன.

பிரிடடிஷ் ஆடசியின் வ்பாது ராஜா 
ராம்வமாகன் ராய், தயானந்த சரஸைதி, வகசை 
சந்திர யசன், ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர, 
்பணடித ரமா்பாய், ்டாக்டர. முத்துலடசுமி 
அம்வமயார, வஜாதிராவ பூவல, ய்பரியார 
ஈ.யை.ரா., ்டாக்டர தரமாம்்பாள வ்பான்ை ்பல 
முககிய சமூக – சமய சீரதிருத்தைாதிகள 
ய்பணகளின் வமம்்பாடடிறகாக வ்பாராடினர. 
ராஜா ராம்வமாகன் ராயின் முயறசியினால் 
1829ஆம் ஆணடு சதி ஒழிபபுச் சட்டம் 
இயறைப்பட்டது. வித்யாசாகரின் அயராத 
முயறசியால் விதவைப ய்பணகளின் 
நிவலயில் முன்வனறைம் ஏற்பட்டது்டன் 
1856இல் விதவை மறுமண சட்டம் 
யகாணடு ைருைதறகும் ைழிைகுத்தது. 
ய்பணகள கல்வி கற்பதன் மூலவம சமூக 
தீவமகவ்ள ஒழிகக முடியும் என்்பவத 
சீரதிருத்தைாதிகள உணரந்தனர. 
ஆவகயால் அைரகள ய்பணகளுககான 
்பளளிகவ்ள நாடடின் ்பல ்பகுதிகளிலும் 
யதா்டஙகினர. அதுவை ய்பணகளின் 
ைாழகவகயில் குறிபபி்டத்தகுந்த 
மாறைஙகவ்ள யகாணடுைந்தன.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

அேகு - 2

்காேங்்கள்லதைாறும் 
இநதியப் பெண்களின் 

நிலே

கீழ்க்காணெனவற்லைாடு அறிமு்கைாதைல்
▶  ்பழஙகால சமூகத்தில் ய்பணகளின் நிவல
▶  மத்தியகாலத்தில் ய்பணகளின் நிவல வீழச்சி அவ்டதல்
▶  இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய முககிய சமூக தீவமகள
▶  சமூக தீவமகளின் ஒழிபபில் சமூக சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகு
▶  கல்வியின் மூலம் ய்பணகள விடுதவல அவ்டதல்
▶  சமூக சட்டஙகளும் அதிகாரமளித்தலும்
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இயலாது. விதவை மறுமணம் அரிதாகவை 
காணப்பட்டது. இந்தியாவின் சில ்பகுதிகளில் 
வதைதாசி முவை நவ்டமுவையில் இருந்தது. 
ராஜஸதானில் உள்ள ராஜபுத்திரரகளிவ்டவய 
ஜவகார எனும் ்பழககம் நவ்டமுவையில் 
இருந்தது. முஸஸீம் ்பவ்டயயடுபபின் விவ்ளைாக 
்பரதா முவை பிர்பலமானது. இவ்டககாலத்தில் 
விதவையின் நிவல ்பரிதா்பமாக மாறியது. 
ய்பணகல்விககு சிறித்ளவை முககியத்துைம் 
யகாடுககப்பட்டது.

ஜவகார என்்பது அந்நியரக்ளால் 
தாஙகள வகப்பறைப்படுைவதயும், 
அைமதிககப்படுைவதயும் தவிரப்பதறகாக 
வதாறகடிககப்பட்ட ராஜபபுத்திர 
வ்பாரவீரரகளின் மவனவிகள மறறும் 
மகளகளின் கூடடு தன்னாரை தறயகாவல 
நவ்டமுவைவய குறிபபிடுகிைது.

ய்பாதுைாக ய்பணகளின் நிவல 
வமாசமவ்டந்திருந்தவ்பாதிலும், ரசியா சுல்தானா, 
ராணி துரகாைதி, சாந்த் பீபி, நூரஜஹான், 
ஜஹனாரா, ஜீஜா்பாய் மறறும் மீரா்பாய் வ்பான்ை 
சில விதிவிலககுகவ்ளயும் நாம் காணலாம்.

இவ்டககாலத்தில் கல்விமுவை ஆரம்்ப 
கட்டத்தில்தான் இருந்தது. ய்பணகளின் 
கல்வி முறறிலும் புைககணிககப்ப்டவில்வல. 
இருபபினும் ய்பணகளுகயகன தனியாக 
்பளளிகள எதுவும் காணப்ப்டவில்வல, 
ய்பணகல்வி முவையாக இல்வல. 
ய்பணகள ய்பாதுைாக குழந்வத ்பருைத்தில் 
ய்பறவைாரி்டமிருந்து தஙகள ்பா்டஙகவ்ளக 
கறறுகயகாண்டனர. ஆனால் யசல்ைந்தரகள 
தஙகள மகளகளுககு வீடடிவலவய ்பா்டம் 
கறபிகக ஆசிரியரகவ்ள நியமித்தனர. ராஜபுத்திர 
தவலைரகள மறறும் ஜமீன்தாரகளின் மகளகள 
இலககியம், தத்துைம் ஆகியைறவைக கறைனர.
இ) ஆங்கிலேயர்கள் ்காேம் 

இந்தியாவில் ்பல நூறைாணடுக்ளாக 
ய்பணகள ஆணகளுககு அடி்பணிந்திருந்தவதாடு 
சமூகரீதியாகவும் ஒடுககப்படடிருந்தனர. 19ஆம் 
நூறைாணடில் ஏற்பட்ட வதசிய விழிபபுணரவின் 
விவ்ளைாக சமூகத்தில் சீரதிருத்தம் ஏற்பட்டது. 
கடுவமயான சமூக தீவமகள மறறும் 
காலாைதியான ்பழககைழககஙகளுககு எதிராக 
அறிைாரந்த மககள ய்பரும்ளவில் கி்ளரச்சி 

இந்திய சுதந்திர வ்பாராட்டத்தில் 
ய்பணகள முககிய ்பஙகு ைகித்தனர. சுதந்திரம் 
ய்பறும்ைவர ய்பணகளின் நிவலயில் 
ய்பரும் மாறைஙகள ஏற்ப்டவில்வல. இந்தியா 
சுதந்திரம் ய்பறை பின்னர ய்பணகள அவனத்து 
துவைகளிலும் ை்ளரச்சியவ்டந்துள்ளனர. 
ய்பணகள தறய்பாழுது ைாழகவகயின் 
ஒவயைாரு துவைகளிலும் தஙக்ளது 
்பஙகளிபவ்ப உறுதிப்படுத்துகின்ைனர.

 பெண்களின் நிலே 
அ) ெணலடைய ்காேம்

்பணவ்டய இந்தியாவின் 
சிந்துயைளி நாகரிகத்தில் தாய் க்டவுவ்ள 
ைணஙகியதறகான சான்றுகள 
கிவ்டத்துள்ளன. அச்சான்றுகளிலிருந்து அந்தக 
காலகட்டத்தில் ய்பணகள மதிககப்படடிருந்தனர 
என யதளிைாகத் யதரிகிைது. ரிகவைத காலத்தில் 
மவனவியின் நிவல வ்பாறறுதலுககுரியதாக 
இருந்தது. குறிப்பாக மதச் ச்டஙகுகளில் 
ய்பணகள ்பஙயகடுத்துக யகாளைது 
ஏறறுகயகாள்ளப்பட்டன.

பின்வைதகாலத்தில் ய்பணகளின் 
நிவலயில் ்பல மாறைஙகள ஏற்பட்டன. 
சமய வைளவி யசயல்்பாடுகவ்ளத் தவிரத்து, 
அைரகளின் சமூக மறறும் அரசியல் சுதந்திரம் 
கடடுப்படுத்தப்பட்டது. பின்வைதகாலத்தின் 
வ்பாது சதி எனும் ்பழககம் பிர்பலமானது. 
விதவைகள தாஙக்ளாகவைா அல்லது 
கட்டாயத்தின் வ்பரிவலா கணைரின் சிவதவயாடு 
வசரத்து எரிககப்பட்டனர. தந்வத ைழி முவை 
கடுவமயானதாக மாறியது. ய்பணகள 
வைதாகமஙகவ்ளப ்படிகக மறுககப்பட்டனர.
ஆ) இலடைக்காேம்

இவ்டககால சமூகத்தில் ய்பணகளின் 
நிவல வமலும் வமாசமவ்டந்தது. சதி, குழந்வத 
திருமணஙகள, ய்பணசிசுகயகாவல, ்பரதா 
முவை மறறும் அடிவமத்தனம் வ்பான்ை ்பல 
சமூக தீவமக்ளால் அைரகள ்பாதிககப்பட்டனர. 
ய்பாதுைாக ஒருதார மணவம இருந்தது. ஆனால் 
யசல்ைந்த மககளிவ்டவய ்பலதாரமணமும் 
நிலவியது. குறிப்பாக அரச மறறும் உயரதர 
சமூகத்தினரிவ்டவய சதி எனும் ்பழககம் 
நவ்டமுவையில் இருந்தது. ஆனால் முகலாய 
ஆடசியா்ளர அக்பர சதி முவையிவன ஒழிகக 
முயன்ைார என்ை உணவமவய நாம் மறுகக 
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 முககிய சமூ்க தீலை்கள்
அ) பெணசிசுக ப்காலே 

ய்பணசிசுகயகாவல என்்பது 19ஆம் 
நூறைாணடில் இந்திய சமுதாயத்வத ்பாதித்த 
ஒரு மனிதாபிமானமறை நவ்டமுவையாகும். 
இது குறிப்பாக ராஜபுதனம், ்பஞசாப மறறும் 
ை்டவமறகு மாகாணஙகளில் நவ்டமுவையில் 
இருந்தது. இபய்பணசிசுகயகாவலயானது 
ய்பாரு்ளாதார சுவமவயத் தவிரப்பதறகாக 
வமறயகாள்ளப்பட்டன.

குடும்்பப ய்பருவம, சமூக ்பாதுகாபபு, 
ய்பண குழந்வதககு ய்பாருத்தமான ைரவன 
கணடுபிடிகக முடியாது என்ை ்பயம் வ்பான்ை 
காரணிகவ்ள இந்த நவ்டமுவைககு முககிய 
காரணஙகள ஆகும். எனவை, பிைந்த உ்டவனவய 
ய்பண வகககுழந்வதகள யகால்லப்பட்டனர.

கிழககிந்திய கம்ய்பனி நிரைாகம் இந்த 
நவ்டமுவைவய தவ்டயசய்ய ந்டைடிகவக 
வமறயகாண்டது. 1795ஆம் ஆணடின் ைஙகா்ள 
ஒழுஙகாறறுச் சட்டம் XXI, 1802ஆம் ஆணடின் 
ஒழுஙகுமுவைச் சட்டம் மறறும் 1870ஆம் 
ஆணடின் ய்பண சிசுகயகாவல தவ்டச் 
சட்டம் ஆகிய சட்டஙகவ்ள நிவைவைறறி 
ய்பணசிசுகயகாவல நவ்டமுவைவய 
தவ்டயசய்தது.
ஆ) பெணசிசு ்கருகப்காலே

ய்பணசிசு கருகயகாவல என்்பது சாதி, 
சமய, ைரககம் மறறும் பிராந்திய எல்வலகவ்ள 
க்டந்த மறயைாரு மனிதாபிமானமறை 
நவ்டமுவையாகும். ய்பண சிசுகயகாவல அல்லது 
ய்பணசிசு கருகயகாவல எதுைாக இருந்தாலும் 
வநாககம் ஒன்வை. ய்பணசிசு கருகயகாவல 
மறறும் கருவிவலவய ்பாலினம் அறிதல் 
ஆகியைறவை தவ்ட யசய்ைதறகாக மத்திய அரசு 
்பல்வைறு சட்டஙகவ்ள நிவைவைறறி உள்ளது.
இ) குழநலதைத் திருைணம்

குழந்வதத் திருமணமானது 
நவ்டமுவையில் ய்பணகளுகயகதிரான 
மறயைாரு சமூக தீவமயாக காணப்பட்டது. 
குழந்வதத் திருமணம் ்பழஙகுடியினரிவ்டவய 
ைழககத்தில் இருந்தது.

1846ஆம் ஆணடில் ய்பணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமண ையது 10 என இருந்தது. 
1872இல் நிவைவைறைப்பட்ட உளநாடடு 
திருமணச் சட்டம் மூலம் ய்பணகளின் 
குவைந்த்படச திருமண ையது 14 ஆகவும், 
ஆணகளுககு 18 ஆகவும் நிரணயிககப்பட்டது.

யசய்தனர. ஏரா்ளமான தனிந்பரகள, சீரதிருத்த 
சஙகஙகள மறறும் சமய அவமபபுகள ய்பண 
கல்விவயப ்பரப்ப கடுவமயாக உவழத்தன. 
விதவை மறுமணத்வத ஊககுவித்தல், 
குழந்வத திருமணத்வத தடுத்தல், ய்பணகவ்ள 
்பரதா அணியும் முவையிலிருந்து யைளிவய 
யகாணடுைருதல், ஒருதார மணத்வத 
நவ்டமுவைப்படுத்துதல் மறறும் நடுத்தரைரகக 
ய்பணகள, யதாழில்கள அல்லது ய்பாது 
வைவலைாய்பபுகவ்ள வமறயகாள்ள உதவுதல் 
வ்பான்ை யசயல்்பாடுகளில் ஈடு்பட்டன.

19ஆம் நூறைாணடின் யதா்டககத்தில் 
ஆண கல்வியறிவு்டன் ஒபபிடும்வ்பாது ய்பண 
கல்வியறிவு மிகககுவைைாகவை இருந்தது. 
கிறித்துை அவமபபுகள 1819ஆம் ஆணடு 
கல்கத்தாவில் முதன் முதலில் ய்பண சிைார 
சஙகத்வத அவமத்தன. கல்கத்தாவில் கல்வி 
கழகத்தின் தவலைராக இருந்த J.E.D. ய்பதுன் 
என்்பைர 1849ஆம் ஆணடு ய்பதுன் ்பளளிவய 
நிறுவினார. 

1854ஆம் ஆணடின் சாரலஸ வுட 
கல்வி அறிகவக ய்பண கல்விககு அதிக 
முககியத்துைம் அளித்தது. 1882ஆம் 
ஆணடில் இந்திய கல்விக (ஹண்டர) குழு 
சிறுமிகளுககான யதா்டககப ்பளளிவயயும் 
ஆசிரியர ்பயிறசி நிறுைனஙகவ்ளயும் யதா்டஙக 
்பரிந்துவரத்தது. வமலும், சிறுமிகளுககு 
சிைபபு உதவித்யதாவக மறறும் ்பரிசுகவ்ள 
ைழஙக ்பரிந்துவரத்தது. இந்தியப ய்பணகள 
1880களில் ்பல்கவலககழகஙகளில் நுவழயத் 
யதா்டஙகினர. அைரகள மருத்துைரக்ளாகவும் 
ஆசிரியரக்ளாகவும் ்பயிறசி ய்பறைனர. வமலும் 
அைரகள புத்தகஙகவ்ளயும் ்பத்திரிகவககவ்ளயும் 
எழுத யதா்டஙகினர. 1914இல் மகளிர மருத்துை 
வசவை அவமபபு யசவிலியரகளுககு ்பயிறசி 
அளிப்பதில் ய்பரும்்பஙகாறறியது. 1890களில் 
D.K. காரவை என்்பைர பூனாவில் ஏரா்ளமான 
ய்பண ்பளளிகவ்ள நிறுவினார. வ்பராசிரியர 
D.K. காரவை, ்பணடித ரமா்பாய் ஆகிவயார 
கல்வியறிவின் மூலம் ய்பணகள விடுதவல 
ய்பை தீவிர முயறசி எடுத்தது உணவமயிவலவய 
குறிபபி்டத்தககது. 1916இல் இந்திய மகளிர 
்பல்கவலககழகம் வ்பராசிரியர D.K. காரவைைால் 
யதா்டஙகப்பட்டது. இது ய்பணகளுககு கல்விவய 
ைழஙகுைதில் சிைந்த நிறுைனமாக வி்ளஙகியது. 
அவத ஆணடில் வலடி ஹாரடிங மருத்துைக 
கல்லூரியும் ய்டல்லியில் யதா்டஙகப்பட்டது.

VIII_Std_History_Unit 2.indd   158 22-11-2019   17:46:38

159

அதிரச்சியவ்டந்தார. இந்த யகாடூரமான 
நவ்டமுவைவய சட்டத்தின் மூலம் ஒழிபவ்பன் 
என்று ச்பதம் யசய்தார. அைர சதிவய 
ஒழிப்பதறகாக யதா்டரச்சியான வ்பாராட்டத்வத 
்பத்திரிகவக மூலமாகவும் வமவ்டகளில் 
வ்பசுைதன் மூலமாகவும் வமறயகாண்டார. 

ராஜா ராம்வமாகன் ராய் 1818-20இல் 
்பல கடடுவரகவ்ள யைளியிட்டார, அதில் 
சதி எனும் ச்டஙகு சாஸதிரஙக்ளால் 
கட்டவ்ளயி்டப்ப்டவில்வல என்்பவதக 
குறிபபிட்டார. சதி எனும் ச்டஙகு இந்து 
மதத்தின் ஒரு அஙகம் என்று ய்பாதுைாக 
ஏறறுகயகாள்ளப்பட்ட கருத்வத சிவதகக 
யசராம்பூர சமயப ்பரபபுக குழுககளில் இந்த 
கருத்துகள ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. ்பழவமயான 
இந்து ்பழககமான சதி ஒழிபபுககு எதிராக 
ராதாகந்த் வதப மறறும் ்பைானி சரண 
்பானரஜி ஆகிவயார தஙக்ளது கருத்துகவ்ள 
யைளியிட்டனர.

வில்லியம் ய்பணடிங பிரபு குறைவியல் 
நீதிமன்ைஙகளின் நீதி்பதிக்ளால் சதி 
எனும் ்பழககம் ரத்து யசய்யப்படுைது 
்பரிந்துவரககப்படடிருப்பவத கண்டார. எனவை 
அைர டிசம்்பர 4, 1829இல் விதிமுவை XVII என்ை 
சட்டத்வத நிவைவைறறினார. இச்சட்டத்தின் 
மூலம் சதியில் ஈடு்படுைது அல்லது எரித்தல் 
அல்லது இந்துவிதவைகவ்ள உயிரு்டன் 
புவதத்தல் ஆகியவை சட்டத்திறகு புைம்்பானது 
மறறும் குறைவியல் நீதிமன்ைஙக்ளால் 
தணடிகககூடியவை எனவும் அறிவித்தார. 
அவத வ்பான்ை ந்டைடிகவககள ்பம்்பாய் 
மறறும் யசன்வனயிலும் உ்டனடியாக 
சட்டமாககப்பட்டது.
உ) லதைவதைாசி முலை

வதைதாசி (சமஸகிருதம்) அல்லது வதைர 
அடியாள (தமிழ) என்ை ைாரத்வதயின் ய்பாருள 
“க்டவுளின் வசைகர” என்்பதாகும். ய்பண 
குழந்வதவய வகாவிலுககு வநரத்தி க்டனாக 
அரப்பணிககும் ைழககம் இருந்தது. அைரகள 
வகாயிவலக கைனித்துகயகாளைவதாடு 
மடடுமல்லாமல், ்பரத நாடடியம் மறறும் பிை 
்பாரம்்பரிய இந்திய கவலகவ்ளயும் கறறுக 
யகாண்டனர. அைரகள சமூகத்தில் உயரந்த 
நிவலவயயும் அனு்பவித்தனர.

பிறகாலஙகளில் அைரகள வமாசமாக 
ந்டத்தப்படடு அைமானப்படுத்தப்பட்டனர. வமலும் 

அக்பர குழந்வத திருமணத்வத 
தடுத்தது்டன் திருமணத்திறகு முன் 
மணமகன் மறறும் மணமகளின் ஒபபுதவல 
ய்பறவைாரகள கட்டாயமாக ய்பறறுகயகாள்ள 
வைணடும் என்று உத்தரவிட்டார. அைர 
ய்பணணிறகான திருமணையது 14 
எனவும் ஆணகளுககான திருமண ையது 
16 எனவும் நிரணயித்தார.

1930இல் மத்திய சட்டவ்பரவையில் 
ராய்சாகிப ஹரபிலாஸ சாரதா குழந்வத 
திருமண மவசாதா யகாணடுைரப்பட்டது. 
இச்சட்டம் ஆணகளுககான குவைந்த்படச 
திருமண ையது 18 எனவும் ய்பணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமணையது 14 ஆகவும் 
நிரணயித்தது. பின்னர இது ஆணகளுககான 
குவைந்த்படச திருமணையது 21 ஆகவும் 
ய்பணகளுககான குவைந்த்படச திருமண 
ையது 18 எனவும் திருத்தப்பட்டது.
ஈ) சதி 

இந்திய சமூகத்தில் நிலவிய 
மறயைாரு சமூகதீவம சதி ஆகும். குறிப்பாக 
ராஜபுத்திரரகளிவ்டவய இப்பழககம் 
காணப்பட்டது. அபவ்பாதிருந்த நிலபபிரபுத்துை 
சமூகம் சதி எனும் ச்டஙவக ஆதரித்தது. இதன் 
ய்பாருள 'கணைனின் சிவதயில் தானாக 
முன்ைந்து விதவைகள எரித்துகயகாளளுதல்' 
ஆகும். ஆரம்்ப காலத்தில் தாமாகவை 
முன்ைந்து யசய்துயகாண்டனர ஆனால் 
பின்னர உைவினரகளின் ைறபுறுத்தலால் 
சிவதயில் அமரந்தனர. கி.பி.(ய்பா.ஆ.) 1420இல் 
விஜயநகருககு ைருவகபபுரிந்த இத்தாலிய 
்பயணி நிகவகாவலா வகாணடி தனது 
குறிபபுகளில் ‘அந்தப்பகுதியில் ைாழந்தைரகள 
தஙகள விருப்பத்தின் வ்பரில் ்பல ய்பணகவ்ள 
திருமணம் யசய்து யகாண்டனர என்றும் 
ய்பணகள இைந்த தன் கணைரு்டன் 
எரிககப்பட்டனர’ என்றும் குறிபபிடுகிைார.

19ஆம் நூறைாணடின் யதா்டககத்தில் 
சதி என்னும் ்பழககம் ைஙகா்ளத்தின் ்பல 
்பகுதிகளிலும் வமறகு இந்தியா மறறும் யதன் 
இந்தியாவிலும் நவ்டமுவையில் இருந்தது. 
1811ஆம் ஆணடில், ராம்வமாகன் ராயின் 
சவகாதரர யஜகன்வமாகன் ராய் காலமானதால் 
அைரு்டன் அைரது மவனவியும் எரிககப்பட்டார. 
ராம்வமாகன் ராய் அவதப ்பாரத்தவ்பாது மிகவும் 
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சாதிமுவையின் இறுககமான தன்வமவய 
நீககுைது மறறும் ஒடுககப்பட்ட ைகுபவ்ப 
சமத்துைநிவலககு உயரத்துதல் ஆகியைறறின் 
மூலம் ய்பணகளின் முன்வனறைத்வத 
ஊககுவிகக முயன்ைது. இவவியககஙகவ்ள 
ைழிந்டத்திய சீரதிருத்தைாதிகவ்ள நவீன 
இந்தியாவின் முன்வனாடிகள ஆைர. 
அ) ராஜா ராம்லைா்கன் ராய்

இந்தியாவில் காணப்பட்ட சமூக 
அ்டககுமுவைகவ்ள சீரதிருத்த முயன்ை 
பிரிடடிஷாரின் முயறசிவய ஆதரித்த சில 
அறிைாரந்த இந்தியரகள இருந்தனர. அைரகளில் 
மிக முககியமானைர ராஜா ராம்வமாகன் ராய் 
ஆைார. இந்திய சமூக சீரதிருத்த இயககத்தின் 
முன்வனாடியான ராஜா ராம்வமாகன் ராய், 
தனது உ்டன் பிைந்த சவகாதரரின் 
ைாழகவகயில் இந்த நவ்டமுவைவயக 
கண்டபின்னர சாதிகளுககு அப்பால் சதி 
எதிரபபு வ்பாராளியானார. மனிததன்வமயறை 
இத்தீய ்பழககத்திறகு எதிரான இயககத்வத 
யதா்டஙகினார. இரககமறை யகாடிய 
இப்பழககத்தினால் ்பாதிககப்பட்ட ராம்வமாகன் 
ராய் தவலவமயிலான இயககத்தின் 
யசல்ைாககினால், பிரிடடிஷ் அரசாஙகம் இந்தச் 
யசயவல "சாரந்த குறைம் யகாவல" என்று 
அறிவித்தது. 1829இல் சதி எனும் உ்டன்கடவ்ட 
ஏறுதல் தண்டவனககுரிய குறைம் என 
வில்லியம் ய்பணடிங பிரபு அறிவித்தார. 
இந்த தவ்டச்யசயலுககு உதவியதறகாக 
ராஜா ராம்வமாகன் ராய் மிகவும் நிவனவு 
கூைப்படுகிைார. வமலும் குழந்வதத் திருமணம் 
மறறும் ய்பணசிசுகயகாவல ஆகியைறவையும் 
அைர எதிரத்தார. விதவை மறுமணம், 
ய்பணகல்வி மறறும் ய்பணகளின் யசாத்துரிவம 
ஆகியைறவை ஆதரித்தார. இவைாைாக சதி 
என்னும் தீய ்பழககம் சமூகத்திலிருந்து 
ஒழிககப்பட்டது.
ஆ) ஈஸவர சநதிர வித்யாசா்கர

ஈஸைர சந்திர வித்யாசாகர ய்பண கல்வி, 
விதவை மறுமணம் ஆகியைறவை ஆதரிககவும் 
்பலதார மணத்வத ஒழிப்பதறகாகவும் 
ைஙகா்ளத்தில் ஒரு இயககத்வத 
வமறயகாண்டார. 1856இல் இந்து விதவை 
மறுமணச் சட்டத்வத நிவைவைறறுைதறகாக 
இந்திய சட்டமன்ைத்திறகு அைர ்பல மனுககவ்ள 
சமரபபித்தார. மறைைரகளுககு முன்மாதிரியாக 

வதைதாசிகள தஙகள கணணியம், ய்பருவம 
உணரவு, சுயமரியாவத மறறும் யகௌரைம் 
ஆகியைறவை இழந்தனர. அவதத் யதா்டரந்து 
வதைதாசி முவை ஒரு சமூக தீவமயாக மாறியது.

இந்தியாவின் முதல் ய்பண மருத்துைரான 
்டாக்டர முத்துலடசுமி அம்வமயார, 
யகாடுவமயான வதைதாசி முவைவய 
தமிழநாடடிலிருந்து ஒழிப்பதறகாக தன்வன 
அரப்பணித்துக யகாண்டார. வதைதாசி 
முவைககு எதிரான அைரது வ்பாராட்டத்வத 
்பாராடடும் ைவகயில் 1929இல் அைர யசன்வன 
சட்டமன்ைத்திறகு ்பரிந்துவரககப்பட்டார. 
ய்பரியார ஈ.யை.ரா. "வதைதாசி ஒழிபபு 
மவசாதாவை" நிவைவைறறுைதில் முககிய 
கருவியாக யசயல்்பட்டார. 1930இல் ்டாக்டர 
முத்துலடசுமி அம்வமயார இம்மவசாதாவை 
யசன்வன சட்டமன்ைத்தில் முன்யமாழிந்தார.

வதைதாசிகளின் விடுதவலககாக 
வ்பாராடிய மறயைாரு ய்பணமணி மூைலூர 
ராமாமிரதம் ஆைார. ராஜாஜி, ய்பரியார மறறும் 
திரு.வி.க. ஆகிவயாரின் யதா்டரச்சியான தாரமீக 
ஆதரவு்டன் இந்த யகாடுவமயான முவைககு 
எதிராக அைர முழககம் எழுபபினார. இதன் 
விவ்ளைாக அரசாஙகம் “வதைதாசி ஒழிபபுச் 
சட்டத்வத” நிவைவைறறியது.

மதராஸ வதைதாசி சட்டம் என்்பது 
அகவ்டா்பர 9, 1947இல் நிவைவைறைப்பட்ட 
ஒரு சட்டமாகும். மதராஸ மாகாணத்தில் 
நிவைவைறைப்பட்ட இந்த சட்டம் 
வதைதாசிகளுககு சட்டப்படி திருமணம் 
யசய்து யகாளளும் உரிவமவய 
ைழஙகியது்டன், இந்திய வகாவில்களுககு 
ய்பண குழந்வதகவ்ள தானமாக ைழஙகுைது 
சட்டவிவராதம் எனவும் அறிவித்தது.

 சமூ்க சீரதிருத்தைவாதி்களின் ெங்கு
்ப த் ய த ா ன் ்ப த ா ம் 

நூறைாணடின் இரண்டாம் 
்பாதியிலிருந்து, ்பல சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் 
சமூக சீரதிருத்த இயககஙகள 
ய்பணகளுககு கல்வி 
அளிப்பது, அைரகளின் 
திருமண ையவத உயரத்துைது, விதவைகவ்ள 
கைனித்துகயகாளைது, அவத வ்பான்று 
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்பரைலானது, ்பரதாவை 
ஒழிப்பது வ்பான்ை 
்பல ய்பரிய சமூக 
சீ ர தி ரு த் த ங க ளு க கு 
ை ழி ை கு த் த வ த ா டு , 
சுதந்திர வ்பாராட்டத்தில் 
ய்பணகள ்பஙவகறகவும் 
ைழிைகுத்தது.
ஊ) பெரியார ஈ.பவ.ரா

ய்பரியார ஈ.யை.ரா  தமிழநாடடின் 
மிகச் சிைந்த சமூக சீரதிருத்தைாதிகளில் 
ஒருைராைார. இைர ய்பணகல்வி, விதவை 
மறுமணம் மறறும் கலபபு திருமணம் 
ஆகியைறவை ஆதரித்தார. வமலும் குழந்வத 
திருமணத்வத எதிரத்தார.
எ) பெண சீரதிருத்தைவாதி்கள்

ய்பரும்்பாலான சீரதிருத்த இயககஙக்ளான 
பிரம்ம சமாஜம் (1828), பிராரத்தவன சமாஜம் 
(1867) மறறும் ஆரிய சமாஜம் (1875) 
வ்பான்ைவை ஆண சீரதிருத்தைாதிக்ளால் 
ைழிந்டத்தப்பட்டன. அைரகள ய்பணகள 
சுதந்திரம் மறறும் ை்ளரச்சியில் ஒரு எல்வலவய 
நிரணயித்தனர. ்பணடித ரமா்பாய்,  ருகமா்பாய் 
மறறும் தாரா்பாய் ஷிணவ்ட வ்பான்ை ய்பண 
சீரதிருத்தைாதிகள வமலும் அவத விரிவு்படுத்த 
முயறசித்தனர. 1889இல் இந்து 
விதவைகளுககாக சாரதா சதன் (கறைல் 
இல்லம்) எனும் அவமபபிவன ்பணடித 
ரமா்பாய் ்பம்்பாயில் திைந்தார. பின்னர அது 
பூனாவுககு மாறைப்பட்டது. அைரது 
முயறசிகளிவலவய மகத்தானது இந்தியாவில் 
விதவைகளுககு முதன்முதலில் கல்வி புகட்ட 
வமறயகாண்டதாகும். வமலும் யசன்வனயில் 
பிரம்மஞான சவ்ப (திவயாசாபிகல் சஙகம்) 
நிறுைப்பட்டது. ்டாக்டர அன்னிய்பசன்ட 
அம்வமயார ஐவராப்பாவிலிருந்து ைருவக 
தந்து அைறறில் இவணந்தார. இச்சஙகமும் 
ய்பாது சமூக சீரதிருத்த திட்டத்வத  
உருைாககியது.

ய்பரியாரின் கருத்துகக்ளால் மிகவும் 
கைரப்பட்ட மறயைாரு சீரதிருத்தைாதி ்டாக்டர 
S. தரமாம்்பாள ஆைார. அைர விதவை 
மறுமணத்வத யசயல்்படுத்துைதிலும் 
ய்பணகல்வியிலும் மிகுந்த ஆரைம் காடடினார. 
சீரதிருத்தைாதியான ்டாக்டர முத்துலடசுமி 
அம்வமயாரு்டன் இவணந்து வதைதாசி 

மூவலூர 
ராைாமிரதைம்

அைரது  மகன் நாராயணச்சந்திரா, 
ஒரு விதவைவய திருமணம் யசய்து 
யகாண்டார. வித்யாசாகர ய்பண கல்விவய 
வமம்்படுத்துைதறகாக ைஙகா்ளத்தில் நாடியா, 
மிடனாபூர, ஹுகளி மறறும் ்பரத்ைான் ஆகிய 
மாைட்டஙகளில் ்பல ய்பணகள ்பளளிவய 
நிறுவினார.
இ) ்கநதுகூரி வீலரசலிங்்கம்

கந்துகூரி வீவரசலிஙகம் ்பந்துலு 
யதன்னிந்தியாவில் மகளிர விடுதவலககாக 
வ்பாராடிய   ஆரம்்பகால வ்பாராளி ஆைார. 
அைர விவைகைரதினி என்ை ்பத்திரிவகவய 
யைளியிட்டார. வமலும் 
அைர 1874இல் தனது 
முதல் ய்பணகள ்பளளிவய 
திைந்தார. விதவை 
மறுமணம் மறறும் ய்பண 
கல்வி ஆகியைறவை 
சமூக சீரதிருத்தத்திறகான 
தனது திட்டத்தின் 
முககிய குறிகவகா்ளாகக 
யகாண்டார.
ஈ) எம்.ஜி. ரானலடை  ைற்றும் பி.எம். ைேொரி

எம்.ஜி. ரானவ்ட மறறும் பி.எம். மல்பாரி 
ஆகிவயார ்பம்்பாயில் ய்பணகள 
முன்வனறைத்திறகான இயககத்வத ந்டத்தினர. 
1869ஆம் ஆணடில், ரானவ்ட விதவை மறுமண 
சஙகத்தில் வசரந்து, விதவை மறுமணம் 
மறறும் ய்பண கல்விவய ஊககுவித்தது்டன் 
குழந்வத திருமணத்வத எதிரத்தார. 
1887இல் இந்திய வதசிய சமூக மாநாடவ்ட 
யதா்டஙகினார. அது சமூக சீரதிருத்தத்திறகான 
ஒபபுயரைறை நிறுைனமாக உருைானது. ஒரு 
்பத்திரிகவகயா்ளரான பி.எம். மல்பாரி 1884இல் 
குழந்வத திருமணத்வத ஒழிப்பதறகான 
ஒரு இயககத்வதத் யதா்டஙகினார. 
துணடுபபிரசுரஙகவ்ள யைளியிடடு  
ந்டைடிகவக எடுககுமாறு அரசாஙகத்தி்டம் 
வைணடுவகாள விடுத்தார.
உ) ல்காொே கிருஷண ல்கா்கலே

வகா்பால கிருஷ்ண வகாகவல  1905ஆம் 
ஆணடில் இந்திய ஊழியர சஙகத்வத 
யதா்டஙகினார. அது யதா்டககக கல்வி, ய்பண 
கல்வி மறறும் ஒடுககப்பட்ட ைகுபபினரின் 
வமம்்பாடு  ஆகியைறறில் சீரதிருத்தஙகவ்ளக 
யகாணடுைந்தது. ய்பண கல்வியின் 

்கநதுகூரி 
வீலரசலிங்்கம்

ல்காொே கிருஷண 
ல்கா்கலே
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வீரதீரமாக வ்பாரிடடு  சிைகஙவகயில் தனது 
ஆடசிவய மீடய்டடுத்தார. 1857ஆம் ஆணடு 
ஆஙகிவலயருககு எதிரான வ்பாராட்டத்தில் 
வ்பகம் ஹஸரத் மஹால், ஜான்சியின் ராணி 
லடசுமி ்பாய் வ்பான்வைார ஆயுதவமந்தி 
வ்பாராடினர. 

விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் 
ஆயிரககணககான ய்பணகள அயல்நாடடு 
ய்பாருடகவ்ள புைககணித்தல், ஊரைலஙகளில் 
கலந்துயகாளைது, சட்டஙகவ்ள மீறுதல் 
மூலம் தடியடி ய்பறறு சிவைககு யசன்ைனர. 
விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் அைரக்ளது 
்பஙகளிபபு யைகுஜன தன்வமயில் புதிய 
்பரிணாமத்வத வசரத்தது.

 சீரதிருத்தை இயக்கத்தின் தைாக்கம்
•  ய்பணகளின் விடுதவலயில் குறிபபி்டத்தகக 

முன்வனறைத்வத ஏற்படுத்தியது.
•  இது மககளிவ்டவய வதசிய 

விழிபபுணரவை உருைாககியது.
•  தியாகம், வசவை மறறும் ்பகுத்தறிவு 

உணரவு ஆகியைறவை உருைாககியது.
•  சதி மறறும் ய்பணசிசுகயகாவல ஆகியவை 

சட்டவிவராதமாககப்பட்டது.
•  விதவை மறுமணம் யசய்ய 

அனுமதிககப்பட்டனர.

முவைககு எதிராக மூைலூர ராமாமிரதம் 
அம்வமயார குரல் எழுபபினார. அம்வமயார 
அைரக்ளது நிவனைாக தமிழக அரசு ‘மூைலூர 
ராமாமிரதம் அம்வமயார நிவனவு திருமண 
உதவி’ திட்டத்வத யதா்டஙகியது. இந்த சமூக 
நலத்திட்டம் மூலம் ஏவழபய்பணகளுககு 
நிதிஉதவி ைழஙகப்படுகிைது. இவைாைாக 
தஙகளின் உரிவமகவ்ள யைன்யைடுப்பதறகாக 
ய்பண சீரதிருத்தைாதிகளும் ய்பரும் 
்பஙகாறறியுள்ளனர.

தஙகளின் நலன்கவ்ள ்பாதுகாத்துக 
யகாளைதறகாக தஙகளுககானயதாரு 
சஙகம் நிறுைப்படுைதன் அைசியத்வத 
புகழய்பறை  ய்பணகள உணரந்தனர. அதன் 
விவ்ளைாக, இந்தியாவில் இந்திய ய்பணகள 
சஙகம், வதசிய ய்பணகள ஆவணயம் மறறும் 
அவனத்து இந்திய ய்பணகள மாநாடு வ்பான்ை 
மூன்று மிகபய்பரிய ய்பணகள அவமபபுகள 
நிறுைப்பட்டது.

 விடுதைலே இயக்கத்தில் பெண்கள்
ய த ா ்ட க க க ா ல 

காலனிய எதிரபபு 
வ்பாராட்டத்தில் ய்பணகள 
்பல்வைறு ைவககளில் 
முககிய ்பஙகாறறினர. 
சி ை க ங வ க யி ன் 
வ ை லு ந ா ச் சி ய ா ர 
ஆஙகிவலயருககு எதிராக லவலுநாச்சியார

முககிய சடடைவிதி்கள் முககிய பிரிவு்கள்

ைஙகா்ள ஒழுஙகுமுவைச் சட்டம் XXI, 1804 ய்பணசிசுகயகாவல சட்டவிவராதமானது என 
அறிவிககப்பட்டது.

ஒழுஙகுமுவை XVII, 1829 சதி எனும் ்பழககம் சட்டவிவராதமானது என்று 
அறிவிககப்பட்டது.

இந்து விதவைகள மறுமணச்சட்டம், 1856 விதவைகவ்ள மறுமணம் யசய்ய அனுமதித்தது.
உளநாடடு திருமணச்சட்டம், 1872 குழந்வத திருமணம் தவ்ட யசய்யப்பட்டது.

சாரதா சட்டம், 1930 சிறுைரகள சிறுமிகளுககான திருமணையது 
உயரத்தப்பட்டது.

வதைதாசி ஒழிபபுச் சட்டம், 1947 வதைதாசி முவைவய ஒழித்தது.

பின்வரும் சடடைங்்கள் திருைணம், தைத்பதைடுப்பு, வாரிசு லொன்ை விஷயங்்களில் 
பெண்களின் நிலேலய லைம்ெடுத்தியுள்்ளது.
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மீள்ொரலவ
�  ய்பணகளின் நிவல எல்லா காலஙகளிலும் ஒவரமாதிரியாக இருந்ததில்வல வமலும் ைட்டார 

அ்ளவிலும் வைறு்படடிருந்தது.
�  இந்திய சமுதாயத்தில் ்பல சமூக தீவமகள இருந்தன.
�  ்பல சமூக சீரதிருத்தைாதிகள மறறும் சமூக சீரதிருத்த இயககஙகள ய்பணகளுககு கல்வி 

அளிப்பதன் மூலம் அைரகளின் முன்வனறைத்வத ஊககுவிகக முயன்ைன.
�  இந்தியாவில் ய்பணகள தறவ்பாது அவனத்து துவைகளிலும் ்பஙவகறகின்ைனர.

்கலேச்பசாற்்கள்
ய்பருநிலககிழார zamindar a landowner

விடுதவல emancipation free from social, or political restriction

அறியைாளி enlightenment the state of being enlightened

்பலதார மணம் polygamy the custom of being married to more than one person

சீரதிருத்தைாதி reformer a person who makes changes to something in order to 
improve it

 சுதைநதிர இநதியாவில் பெண்கள்
இந்தியாவில் ய்பணகள தறவ்பாது கல்வி, 

அரசியல், மருத்துைம், கலாச்சாரம், வசவைத் 
துவைகள, அறிவியல் மறறும் யதாழில்நுட்பம் 
உட்ப்ட அவனத்து துவைகளிலும் 
்பஙவகறகின்ைனர.  

இந்திய அரசியலவமபபு  (பிரிவு 14) சம 
ைாய்பபு மறறும் சம வைவலககு சம ஊதியம் 
என உத்திரைாதமளிககிைது.

ய்பணகளுககு அதிகாரம் அளிப்பதறகான 
வதசிய  யகாளவகயானது, வதசிய கல்விக 
யகாளவக (1986) கீழ நிவைவைறைப்பட்டது.  

புதிதாக யதா்டஙகப்பட்ட ‘மஹி்ளா சமகயா’ எனும் 
திட்டமானது ய்பணகளுககு  அதிகாரமளிப்பதில் 
முககிய கைனம் யசலுத்துகிைது. ய்பணகளுககு 
33 சதவீத இ்டத்வத ஒதுககியது 
ய்பணகளின் சமூக-அரசியல் யசல்ைாககில் 
முன்வனறைத்வத ஏற்படுத்தியது.

ஜனைரி 1992இல்  ய்பணகளுககான 
வதசிய ஆவணயம் அவமககப்பட்டது. 
ய்பணகள யதா்டர்பான சட்டஙகவ்ள மறுஆய்வு 
யசய்ைது, ய்பணகளுககு எதிரான அநீதிகள  
மறறும் உரிவமகள மறுபபு குறித்த தனிப்பட்ட 
புகாரகளில் தவலயிடுைது இதன் முககிய 
்பணிகள ஆகும்.
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I.  சரியான விலடைலயத் 
லதைரநபதைடுக்கவும்.

1.   சமூகமானது 
த ன க கு ள ளி ரு ந் து ம் 
ய ை ளி யி லி ரு ந் து ம் 
ம ா ற ை ங க வ ்ள 
உடகிரகித்தும் யைளிப்படுத்தியும் நீககியும் 
யதா்டரந்து மாறிகயகாணவ்ட இருககிைது.
அ) மனித  ஆ) விலஙகு
இ) காடு  ஈ) இயறவக

2. இந்தியாவின் முதல் ய்பண மருத்துைர 
 அ) தரமாம்்பாள
 ஆ) முத்துலடசுமி அம்வமயார
 இ) மூைலூர ராமாமிரதம்
 ஈ) ்பணடித ரமா்பாய்
3.  சதி எனும் நவ்டமுவை ஒழிககப்பட்ட 

ஆணடு 
 அ) 1827  ஆ) 1828
 இ) 1829  ஈ) 1830
4. பி.எம். மல்பாரி என்்பைர ஒரு 
 அ) ஆசிரியர
 ஆ) மருத்துைர
 இ) ைழககறிஞர
 ஈ) ்பத்திரிவகயா்ளர
5.  பின்ைருைனைறறில் எவை/எது சீரதிருத்த 

இயககம் (ஙகள)?
 அ) பிரம்ம சமாஜம்
 ஆ) பிராரத்தவன சமாஜம்
 இ) ஆரிய சமாஜம்
 ஈ) வமறகண்ட அவனத்தும்
6.  ய்பதுன் ்பளளி  இல் J.E.D ய்பதுன் 

என்்பைரால் நிறுைப்பட்டது.
 அ) 1848  ஆ) 1849
 இ) 1850  ஈ) 1851
7.  1882ஆம் ஆணடில் சிறுமிகளுககான 

ஆரம்்பப ்பளளிகவ்ளத் யதா்டஙக எந்த 
ஆவணயம் ்பரிந்துவரத்தது?

 அ) வுடஸ  ஆ) யைல்பி
 இ) ஹண்டர ஈ) முடடிமன்
8.  சாரதா குழந்வத திருமண மவசாதாைானது 

சிறுமிகளுககான குவைந்த்படச திருமண 
ையவத  என நிரணயித்தது.

 அ) 11  ஆ) 12
 இ) 13         ஈ) 14
II. ல்காடிடடை இடைங்்கல்ள நிரப்ெவும்.
1.   1819இல் கிறித்தை சமயப்பரபபு 

குழுகக்ளால் அவமககப்பட்டது.
2.  சிைகஙவகவய வசரந்த  

என்்பைர  பிரிடடிஷாவர எதிரத்து  வீரமாக 
வ்பாராடினார.

3.  இந்திய ஊழியர சஙகத்வத நிறுவியைர 

4.   தமிழநாடடின் மிகபய்பரிய சமூக 
சீரதிருத்தைாதிகளில் ஒருைர 
ஆைார.

5.  கந்துகூரி வீரசலிஙகம் யைளியிட்ட 
்பத்திரிகவகயின் ய்பயர  ஆகும்.

III. பொருத்து்க.
1. பிரம்மஞான சவ்ப - இத்தாலிய ்பயணி
2.  சாரதா சதன் - சமூக தீவம
3.  வுடஸ கல்வி 

அறிகவக
- அன்னிய்பசன்ட

4.  நிகவகாவலா 
வகாணடி

- ்பணடித ரமா்பாய்

5.  ைரதடசவண - 1854
IV. சரியா / தைவைா எனக குறிப்பிடு்க.
1.  ரிக வைத காலத்தில் ய்பணகள 

யகௌரவிககப்பட்டனர.
2.  வதைதாசி முவை ஒரு சமூக தீவம.
3.  இந்திய சமூக சீரதிருத்த இயககத்தின் 

முன்வனாடி ராஜா ராம்வமாகன் ராய்.
4.  ய்பணகளுககான 23 சதவீத இ்ட ஒதுககீடு 

என்்பது ய்பணகளின் சமூக – அரசியல் 
நிவலவய வமம்்படுத்துைவதக குறிககிைது.

5.  1930ஆம் ஆணடு சாரதா சட்டம் சிறுைரகள 
மறறும் சிறுமிகளுககான திருமண 
ையவத உயரத்தியது.

 ைதிப்பீடு 
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2.  சமூக தீவமகளில் சிலைறவை ்படடியலிடுக.
3.  இவ்டககால இந்தியாவில் குறிபபி்டத்தகக 

ய்பணகள யாைர?
4.  இந்திய விடுதவலப வ்பாராட்டத்தில் 

ஈடு்பட்ட முககியமான ய்பணகவ்ள 
குறிபபிடுக.

5.  ‘சதி’ ்பறறி ஒரு குறிபபு ைவரக.
VII.  பின்வருெலவ்களுககு விரிவான விலடை 

தைரு்க.
1.  சுதந்திரப வ்பாராட்டத்தில் ய்பணகளின் 

்பஙகிவனக கண்டறியவும்.
2.  சமூக தீவமகவ்ள ஒழிப்பதில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகளிபவ்ப 
வி்ளககுக.

3.  சீரதிருத்த இயககத்தின் தாககம் குறித்து 
விரிைாக விவ்டயளிககவும்.

VIII. பசயல் திடடைம் ைற்றும் பசயல்ொடு.
1.  ய்பணகளின் ை்ளரச்சியில் சமூக 

சீரதிருத்தைாதிகளின் ்பஙகளிபபு குறித்து 
தகைல் யதாகுபவ்ப தயாரிககவும். 
(ஏவதனும் ஒரு சீரதிருத்தைாதிவய வதரவு 
யசய்து அைர யதா்டர்பான தகைல்கவ்ள 
வசகரிககவும்)

2.  குழு விவாதைம்: விடுதவல இயககத்தில் 
ய்பணகளின் ்பஙவகறபு.

 லைற்ல்காள் நூல்்கள்

1.  Kali Kinkar Datta, A Social History of Modern 
India, New Delhi: The Macmillan, 1975.

2.  P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das,  
A.C. Pradan, A Comprehensive History of Modern 
India, New Delhi: Sterling Publishers, 2003.

3.  P.N. Chopra, B. N. Puri, M.N. Das, A Social, 
Cultural and Economic History of India Vol I, 
II, III, New Delhi: The Macmillan, 2004.

4.  Bipan Chandra, History of Modern India, 
New Delhi: Orient Black Swan, 2016.

V. சரியான கூற்லைத் லதைரவு பசய்யவும்.
1.  சரியான இவணவய கணடுபிடி.
அ)  மகளிர 

்பல்கவலககழகம்
- வ்பராசிரியர D.K. 

காரவை
ஆ)  நீதி்பதி ரானவ்ட - ஆரிய சமாஜம்
இ)  விதவை 

மறுமணச் சட்டம்
- 1855

ஈ)  ராணி 
லடசுமி்பாய்

- ய்டல்லி

2.  மாறு்பட்ட ஒன்றிவனக கணடுபிடி.
 அ) குழந்வத திருமணம்
 ஆ) சதி
 இ) வதைதாசி முவை
 ஈ) விதவை மறுமணம்
3. பின்ைரும் கூறறுகவ்ள கைனிககவும்.
 i)  வ்பகம் ஹஸரத் மஹால், ராணி லடசுமி 

்பாய் ஆகிவயார ஆஙகிவலயர மீது 
ஆயுதவமந்திய கி்ளரச்சியில் ஈடு்பட்டனர.

 ii)   தமிழநாடடின் சிைகஙவகவயச் வசரந்த 
வைலுநாச்சியார, பிரிடடிஷாருககு 
எதிராக வீரமாக வ்பாராடினார.

  வமவல யகாடுககப்பட்ட எந்த ைாககியம் 
(ஙகள) சரியானவை?

 அ) i மடடும்   ஆ) ii மடடும்
 இ) i மறறும் ii ஈ) இரணடுமில்வல
4.  கூற்று: ராஜா ராம்வமாகன் ராய் அவனத்து 

இந்தியரக்ளாலும் மிகவும் நிவனவு 
கூைப்படுகிைார.

  ்காரணம்:  இந்திய சமுதாயத்தில் இருந்த  
சதி என்ை தீய்பழககத்வத ஒழித்தார.

 அ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரணடும் 
தைைானவை.

 ஆ)  கூறறு சரியானது. காரணம் தைறு.
 இ)  கூறறு சரியானது. காரணம்   கூறவை 

வி்ளககுகிைது.
 ஈ)  கூறறு சரி. காரணம் கூறவை 

வி்ளககவில்வல.
VI.  பின்வரும் வினாக்களுககு ஓரிரு 

வாககியங்்களில் விலடையளிக்கவும்.
1.  ய்பணகளின் முன்வனறைத்திறகாக 

வ்பாராடிய முககிய தவலைரகளின் 
ய்பயரிவன குறிபபிடுக.
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