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Full Test I - Paper II 

 

10 Marks  

 

Unit - I (Polity) 

 

1. Explain the following : 

a. Discuss Universal Adult Franchise and its Importance. 

i. The Article 326 of the Indian Constitution grants universal adult 

suffrage, according to which, every adult citizen is entitled to cast 
his/her vote in all state elections unless that citizen is “convicted 
of certain criminal offences” or “deemed unsound of mind.”  

ii. As per this concept, the right to vote is not restricted by caste, 
race, sex, religion or financial status. 

b. What do you know about Judicial Review? 

i. Judicial review, power of the courts of a country to examine the 
actions of the legislative, executive, and administrative arms of the 
government and to determine whether such actions are consistent 

with the constitution.  
ii. Actions judged inconsistent are declared unconstitutional and, 

therefore, null and void.  
iii. The institution of judicial review in this sense depends upon the 

existence of a written constitution. 
 

2. Explain the following 
a. What is PESA Act of 1996? 

i. On the basis of the recommendations of Bhuria Committee, a bill 
was introduced in the parliament and passed on December 19, 

1996, which was subsequently assented to by the president on 
December 24, 1996.   

ii. Thus, the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act 1996 
has extended the Part IX of theConstitution to the scheduled areas 
of the fifth schedule. 
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b. Mention the difference between Public Bill and Private Bill? 

 

Public Bill Private Bill 

1. It is introduced in the 

parliament by a minister. 

1. It can be introduced by any member 

of the parliament other than a minister. 

2. It reflects the policies of the 

government (ruling party). 

2. It reflects the mood of the political 

party on the public matter. 

3. It has greater chance to be 

passed by the parliament. 

3. It is less likely to be passed by the 

parliament. 

4. Its rejection in the lower 

house of the parliament may 

lead to the resignation of the 

while cabinet. 

4. Its rejection by the house has no 

implication on the parliamentary 

confidence of the ruling party. 

5. Its introduction in the 

house requires 7 days notice. 

5. Its introduction in the house requires 

one month‟s. 

6. It is drafted by the 

concerned department in 

consultation with the law 

department. 

6. Its drafting is the responsibility of the 

members concerned. 

 

3. Explain the following 
a. What is Raisinia Dialogue? 

i. Raisina Dialogue is an annual conference held in New Delhi. It is 

envisioned to be India‟s flagship conference of geopolitics and geo-
economics. 

ii. The conference is held jointly by Ministry of External Affairs and 

the Observer 
iii. Research Foundation (ORF), an independent think tank based in 

India. 



 
iv. The name of conference comes from Raisina Hill which is the 

elevation in New Delhi where presidential palace of India, 
RashtrapatiBhavan is located. 

v. The first edition of the conference was held in March 2016 with the 
theme “Asia:Regional and Global Connectivity”.  

vi. It is organized on the lines of the Shangri-La Dialogue held in 

Singapore. 
 

b. Discuss Delimitation act 2002? 

i. The Delimitation Act, 2002, was enacted to set up a Delimitation 
Commission for the purpose of effecting delimitation on the basis 

of the 2001 census so as to correct the aforesaid distortion in the 
sizes of electoral constituencies.  

ii. The proposed Delimitation Commission would also re-fix the 
number of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes on the basis of the 2001 census, without affecting total 

number of seats based on the 1971 census 
 

4. Discuss the Jurisdiction and Power of Supreme Court of India. 
The jurisdiction and powers of the Supreme Court can be classified into 

the following: 

1. Original Jurisdiction. 

2. Writ Jurisdiction. 

3. Appellate Jurisdiction. 

4. Advisory Jurisdiction. 

5. A Court of Record. 

6. Power of Judicial Review. 

7. Other Powers. 

 
5. What are the Grounds of Acquisition of Citizenship in India? 

a. By Birth  

b. By Descent  

c. By Registration  

d. By Registration  

e. By Naturalization  

 

 

 

 

 



 
6. Give an account on the Right to Freedom of Religion. 

Article 25 to Article 28 of the Indian Constitution guarantees the right to 

freedom of religion to all the citizens residing within the territorial 

boundaries of the country. 

1. Freedom of conscience and free profession of religion. (Article 25) 

2. Freedom to manage religious affairs (Article 26) 

3. Freedom from payment of taxes for promotion of any particular 

religion (Article 27) 

4. Freedom to attend religious instructions (Article 28) 

 

7. Discuss in detail Regarding the Indian Relation with BRICS countries 

India's Role in BRICS: 

a. India since the inception of BRICS has played an important and active 
role. It attaches high importance to the BRICS forum for promoting 

global economic growth, peace and stability. Co-operation on the 
economic front is one of the focus areas of India's policy towards 

BRIC.  

b. India sees BRICS as a platform to build multilateral relations with 
Latin American, African and Asian countries. India has over the years, 

developed closed strategic relationship with the other member 
countries.  

c. India has also tried to use BRIC as a forum to resolve the age-old 

mistrust and complicated relationship with China. India has also 
played an important role in the setting up of New Development Bank.  

d. Also for India, co-operation with the BRICs is very important in terms 
of addressing its food and energy security issues, and combating 
terrorism. 

e. Since the Federal Reserve signaled the recovery of American economy 
from the financial crisis and recession and raised its interest rates, 

the BRICS have been on a steady decline.  

f. Investors pulled out from BRICS countries as US securities are more 
lucrative to them, which threatened the BRICS' economic growth.  

g. With most of its member countries registering slowing of their 
economies, India has emerged as the only bright light in the BRICS 
thanks to its recent policy reforms. Despite global economic 

slowdown, Indian rupee has become the best performing currency 
among BRICS countries. 

h. It is no doubt that BRICS plays an important forum for all the 
member countries in promoting South-South cooperation and North-
South dialogue.  



 
i. It will also help its member countries in fulfilling UN Millennium 

Development Goals (MDGs).In recent years, BRICs have come together 
in a political grouping in a way that has far exceeded most 

expectations. 

 
8. What are the different types of Urban Government formed as per 74th 

Amendment Act of 1992? 
The following eight types of urban local bodies are created in India for the 

administration of urban areas: 

a. Municipal Corporation 

b. Municipality 

c. Notified Area Committee 

d. Town Area Committee 

e. Cantonment Board 

f. Township 

g. Port Trust 

h. Special Purpose Agency 

 

 

9. Discuss in detail about the Centre-State Relations 
The Centre-state relations can be studied under three heads: 

a. Legislative relations. 

b. Administrative relations. 

c. Financial relations. 

There are four aspects in the Centre–states legislative relations, viz., 

a. Territorial extent of Central and state legislation; 

b. Distribution of legislative subjects; 

c. Parliamentary legislation in the state field; and 

d. Centre‟s control over state legislation. 

ADMINISTRATIVE RELATIONS 

a. Distribution of Executive Powers 

b. Obligation of States and the Centre 

c. Centre‟s Directions to the States 

d. Mutual Delegation of Functions 

e. Cooperation Between the Centre and States 

f. All-India Services 

g. Public Service Commissions 



 
h. Integrated Judicial System 

i. Relations During Emergencies 

FINANCIAL RELATIONS 

a. Allocation of Taxing Powers 

b. Distribution of Tax Revenues 

c. Distribution of Non-tax Revenues  

d. Grants-in-Aid to the States 

e. Finance Commission  

f. Protection of the States‟ Interest 

g. Borrowing by the Centre and the States 

 

Unit - II (Culture & Heritage) 

 
10. றழ் இனக்றங்ள் உர்த்தும் ரழ்ில் நநறள் தற்நற றேது. 

a. தழமயளனில் : னற ற்ரனத்றல் தண்தட்ட ரழ்வத் நரடங்ற ணி 
சனரம், ரபவடில் தன பர்ச்சறவபக் ண்டது . இறல், குநறப்தர க்பின் 
ரரினம் தண்தரடும் மம்தட்டண . இற்கு அடிப்தவடர , இனக்றங்றம் 
அற்நறல் உள்ப ிறேறங்றம் ரங்பர அவந்ண . இற்வநப் தற்நற 
அநறது து டவரகும் . றர்பின் ிறேறங்ரபண ரல் , ட்ன, உி, 
ரய்வ, ிருந்மரம்தல், ீம், நரவட னனரணவ றம நபிப்தடும் 
ரழ்ில் நநறனவநள் இப்தகுறில் ிரிர டுத்துவக்ப்தடுறன்நண . 
இவ அவணத்தும் றர்பின் தண்தரட்டுச் சறநப்வதச் சுட்டிக்ரட்டுறன்நண. 

றர்பின் தண்தரட்டு பர்ச்சறின் ஊற்றுக் ண்ரபத் றருக்குநள், 
ன்னூல், ரனடிரர், ம்நதருங்ரப்திங்ள், ம்தரரம் ற்றும் 
ில்னறதரம் னனரண தல்ள் அவந்துள்பண. றர் தண்தரடும் ரரினம் 
உனபில் சறநப்னப் நதற்நவக்கு இந்தல்பில் நசரல்னப்தட்டுள்ப உர்ரண 
அநநநறக் ருத்துமப ரங்பர அவந்துள்பண ன்தவ இப்தரடத்றல் 
ிரிரக் ரண்மதரம். 

b. நித ளகரிகத்தழன் யர்ச்சழ : றவனரண இருப்திடறன்நற ரமடரடிபரத் 
றரிந் ணி இணம் , ரம் ரழ்ந் இடத்றற்கு அருறமனம ினங்குவப 
பர்த்து, றனங்வப உறேது , திரிடும் மபரண் சனெர உருரநறது . 
மட்வடச் சனெரத் றழ்ந்மதரதும் மபரண் சனெர ரற்நம் 
நதற்நமதரதும் ணி இணம் குடும்தரவும் சனெரவும் மசர்ந்து 
ரத்நரடங்றது. அற்மற்தப் தன அப்னந ரற்நங்வப அது சந்றக் 
மண்டிிருந்து. 



 
இத்வ ரற்நங்றக்மற்த ணின் ன்வணச் சுற்நறனேள்ப 

னநச்சூல்வப ரற்நறவக் மண்டி றவன ற்தட்டது. மய்ச்சல் 
றனங்வபத் மடிப்மதரற்கு ரநர றவனரண குடிிருப்வத ணின் 
ற்தடுத்றக் நரண்டரன்; உவுக்ர ிவபறனங்வப உருரக்றணரன். 
ஆற்நங்வ ஏங்பிறம் சநபிப் தகுறபிறம் றரங்பரவும் 
ங்பரவும் அவந் குடிிருப்னள் ரபவடில் ரடுபர பர்ச்சற 
நதற்நண. இவ்பர்ச்சறக்கு ணிணரல் ண்டுதிடிக்ப்தட்ட தல்மறு உற்தத்றக் 
ருிள் உறுதுவர இருந்ண. 

சக்ம், தடகு மதரன்ந ருிள் றனத்றறம், ீரிறம் ணிணின் 
மதரக்குத்றற்குப் தன்தட்டண. இப்மதரக்குத்துக் ருிள் றரம், ர், 
ரடுறக்றவடமரண உற்தத்றப் நதரருவபப் தரிரற்நம் நசய்னேம் ித்வ 
பச் நசய்ண. இவ்ரநரப் னநறவனில் மட்வடச் சனெத்றனறருந்து 
மபரண் சனெரவும் ிச் சனெரவும் ரற்நம் நதறுற்கு ணிஇணம் 
ணக்குள்பரம உநவுறவனவப மம்தடுத்றக் நரண்டது. அம மத்றல் 
என்றுதட்டு ர, தல்மறு நநறனவநவபனேம் அது உருரக்றக் நரள்ப 
மண்டிிருந்து. 

னநபர்ச்சறக்கு உற்தத்றக் ருிள் வ்பவு னன்வரணவமர 
அது மதரனம உநவு மம்தரட்டிற்கு ணிர்ள் க்குள் குத்துக்நரண்ட 
நநறனவநள் ிர்க் னடிரவர ிபங்றண. தல்மறு இணக்குறேக்பர 
ரழ்ந்துநரண்டிருந் ணி இணம் என்று மசர்ந்து ர உி 
இந்நநறனவநவப அடிப்தவடரக் நரண்மட குடும்தம், சனெம், ரடு மதரன்ந 
றறுணங்ள் மரன்நறண. இந்றறுணங்வபச் நசறேவப்தடுத்துற்குத் 
ணிணின், குடும்தத்றணர், சனெத்றணர் அற்குத் வனவ ரங்ற 
வனர்ள் ஆறமரர் து ிருப்ன நறுப்னவப நநறப்தடுத்றக்நரள்ப 
மண்டிிருந்து. இந்நநறனவநறக்குத் ன்ணன றுப்னம் நதரதுன ிருப்னம 
அடிப்தவடர இருந்ண. இத்வ ிறேறங்வபப் மதிக்ரத்துச் 
நசறேவப்தடுத்துன் னெனம ணி இணம் எற்றுவரவும் அவறரவும் 
ரனடினேம் ன்ந சூல் உருரணது. 

க்ள் ம் சூழ்றவனறக்கு ற்த என்றுதட்டு ரழ்ற்ரண 
றனவநவபனேம் ிறேறங்வபனேம் ற்தடுத்றக் நரண்டணர். 
இவ்ிறேறங்வப, அடிப்தவடரணவ; ரற்நத்றற்கு உட்தட்டவ; ணி 
இணம் னறேவக்கும் நதரதுரணவ; குநறப்திட்ட சனெத்றற்கு ட்டும் உரிவ 
ண குத்துக் நரண்டணர். இத்வ ிறேறங்வபக் ரனந்மரறும் 
றறனக்றங்ள் தறவு நசய்துள்பண. 



 
c. களதல் : சங் இனக்றங்ள் , வனன் வனிக்கு இவடம மரன்றும் ரல் 

உர்வ உர்ந் இடத்ற வத்துப் மதரற்றுறன்நண . நரல்ரப்திம், 
‚ணநரத் இருருக்றவடம மரன்றும் ரல் , றவனமதறு உவடர 
அவனேம்‛ ணக் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. எத் அன்னவட வனனும் வனினேம் 
ரல் ப்தடும்மதரது ‘நசம்னனப் நதல் ீர்மதரன ’ அன்னவட வனனும் 
வனினேம் ரல் ப்தடும்மதரது ‘நசம்னனப் நதல் ீர்மதரன ’ அன்னவட 
நஞ்சங்ள் னந்ர்பர இருந்துள்பணர் ணக் குறுந்நரவ குநறப்திடுறன்நது. 

ருறனத்றல் ரவ னர்ந்றருக்றநது. ண்டு அம்னரினறருந்து மவண 
டுக்றநது. அத்மவண ரரறம் நரட னடிர குநறஞ்சறறன வனஉச்சறில், 
ஏங்ற பர்ந்துள்ப சந்ண த்றல் மணவடர வத்துப் தரதுரக்றநது. 
அதுமரனத் வனிின் அன்வதப் தரதுரத்து வப்தன் வனன். ரு 
றனத்றல் ரறேம் வனிின் ரவனக் குநறஞ்சற றனத் வனன் தரதுரத்து 
வக்கும் நநறவ ற்நறவில் ரும் (1 : 1-5) ன்னும் தரடல் உர்ந் 
அன்தின் தூய்வவனேம் மன்வனேம் எரு மசப் னனப்தடுத்துறநது. 

d. ட்பு : உள்பத்ரல் என்நறர்றக்றவடில் மரன்றும் அன்தின் உநம 
ட்தரகும். ணி உநவுபில் றவும் நதருவ உவடரக் ருப்தடுது ட்ன . 
ட்தின் நதருவவச் சங் இனக்றங்ள் மதரற்நறப் தறவுநசய்துள்பண . 
எருருவட உர்வுக்கு உவப்னம் , ிடர னற்சறனேம் ரர 
இருப்ததுமதரன, ல்மனரர் ட்னம் ரர அவறநது. 

நதநற்ரி நதரும்மதறு றவடப்தர இருந்ரறம் நதரய்வ னந் ட்னப் 
தறநரடு னடினேம். ணம, ரய்வ றவநந் ட்மத தூய்வரணது, சறநந்து, 
குறரணது ன்றநரர் ரங்குடி ருணரர். 

அரிரக் றவடத் நல்னறக்ணிவ ஐவக்குக் நரடுத் அறரன், 
மரப்நதருஞ்மசரமணரடு டக்றனறருந்து உிர்ிட்ட திசறரந்வரர், தரரிின் 
இன்த துன்தங்வபப் தறர்ந்துநரண்ட தினர் மதரன்மநரவ ட்திற்கு 
இனக்ங்பரச் சங் இனக்றங்ள் தறவு நசய்துள்பண. 

e. உதயி : திநருக்கு உவுல் ன்தவச் சறநந் அநரச் சங் இனக்றங்ள் 
டுத்துவக்றன்நண.  
 உண்வரண நசல்ம் ன்தது, ‘திநர்துன்தம் ீர்ப்ததுரன்’ ன்றநரர் 
ல்மட்டணரர்.  
 உநிணர் நட ரழ்தணின் நதரனறவு அறனேம் ன்று நதருங்டுங்மர 
குநறப்திடுறநரர் (னறத்நரவ 34). உவும் தண்ன, ரழ்ில் நநறரத் றழ்ந்து 
ன்தவவண இப்தரடனரல் அநறனடிறநது. 



 
f. யளய்ழந : ரய்வவச் சறநந் அநரச் சங் இனக்றங்ள் மதசுறன்நண . 

ரய்வ மதசும் ரம உண்வரண ர ன்தவண,  
நதரய்ரச் நசந்ர                 (னநரனூறு 168 : 19) 
நதரய்தடுன அநறர ங்குநசந் ரின்  

(தறற்றுப்தத்து 58 : 9) 
 ன்று இனக்றங்ள் குநறப்திடுறன்நண. 

 றனம் நதரினும் றன்நசரற் நதல் (னநம் 3 : 14) னனரண தரடல் அடிபில் 
றனம் னவடநதர்ந்ரறம் நதரய்நசரல்னக் கூடரது ன்தது னறனேறுத்ப்தட்டுள்பது. 
ிருந்மரம்தல் 
  ிருந்மரம்தல், இல்னநத்ரரின் வனர டவரகும். டீ்டிற்கு ரும் 
ிருந்றணர்வப னம் மரரது மற்று உதசரிப்தது றர்பின் உரி 
தண்தரகும். ற்நறவ தரரட்டுறநது. அறழ்ம றவடத்ரறம் ரம் ட்டும் 
உண்ரல் ிருந்றணருக்கும் ங்ற றழ்ர். துறல்னர றவனில் ிவத் 
றவணவ உனறல் இட்டு, இடித்து, உபித் நசய்ற குநறப்திடப்தட்டுள்பது. (னநம் 
333) ிருந்றணருக்கு உபிக், றவணக் டணரப் நதற்று ருவ எரு 
சங்ப்தரடல் ரட்டுறநது (னநம் 327). 
  உிடுற்ர எருன் ன் ீரவபனேம் ஈடுவத் நசய்ற 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது (னநம் 316), ிருந்றணரின் நரடர்ச்சறரண ருவரறம் 
அர்றக்கு ிருந்மரம்னரறம் எரு வனிக்கு ஊடல் நரள்ப மறல்னரல் 
மதரணர ற்நறவில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது (ற் 380). ிருந்மரம்தல் வகூடர 
ரழ்க்வவ ‘ிருந்து ண்டு எபிக்கும் றருந்ர ரழ்க்வ (னநம் 266). ணப் 
நதருங்குன்றூர்க்றரர் கூறுறநரர். றர்பின் டீ்டுரசனறல் அவக்ப்தட்ட 
றண்வ, அர்ம் ிருந்மரம்தல் தண்னக்குச் சறநந் அவடரபரக் 
ருப்தடுறநது. 
g. பண்கின் ழழ : ிருந்மரம்தறம் ற்நதரறேக்னம் நதரிமரவப் 

மதடறம் ன்க்ட்மதறும் இல்னந ரழ்ின் டவபரகும் . ன்ன் 
ரர்தில் ிறேப்னண்தட்டு இநந்துறடப்தவக் ண்ட ரய் , அவணப் நதற்ந 
ரபிறம் நதரிதும் உந்ரள் . ற்நநரரு ரமர , ‘றன் ன் ரண்டுபன் ’ ணத் 
ன்ணிடம் ிணி நதண்ிடம் ன் ன் ங்கு இருக்றநரன் ன்று ணக்குத் 
நரிரது. னனறிருந்து ங்றச் நசன்ந ற்குவமதரன , அவண ஈன்ந ிறு 
ட்டும் இங்கு உள்பது . அவணக் ர மண்டுரணல் , மதரர்க்பத்றல்ரன் 
தரர்க் னடினேம் (னநரனூறு 86 : 2-6) ன்று கூநறணரள். 



 
க்ட்மதற்வநனேம் சனெக் டவரம சங் ரன பிர் ருறணர் . 
க்ட்மதமந உர்ந் மதறு ன்தவ , (னநரனூறு 188 : 6-7) ன்னும் தரடல் 
கூறுறநது. 
 சங் ரனத்றல் ஐவரர் , ச்நசள்வபரர், ன்னல்வனரர், ஆறந்றரர், 
ப்தசவனரர், னடத்ரக்ண்ிரர், ரக்வப்தரடிணிரர், எக்கூர்ரசரத்றரர், 
நதரன்னடிரர் னனரண நதண்தரற் னனர்பின் தரடல்பினறருந்து சங்ரன 
பிர் ல்ி றவனிறம் மம்தட்டு ிபங்றணர் ன்தவ அநறனடிறநது . 
நதண்ள் நதரதுரழ்க்விறம் தங்மற்நணர் ன்தவண அறரன் நடுரன் 
அஞ்சறக்ரத் நரண்வடரணிடம் ஐவ தூது நசன்நறனறருந்து அநற 
னடிறநது. தரடிணி, ிநனற னனரமணரர் ஆடல் தரடல் வனபில் சறநந்து 
ிபங்றணர். 

h. சங்க களம் எரு யளழ்யினல் பளற்களம் : சங் ரனம் நதரற்ரனரத் 
றழ்ற்குப் தன ரங்ள் இருப்தினும் ‚வ்ற ல்னர் ஆடர் அவ்ற 
ல்வன ரற றனமண ‛ (னநம் 187) ன்ந ஐவின் தரடல் , ‘ரட்வட 
மன்வக்கு உரிர ரற்றுது , அசணின் ரண்னமப ’ ன்தவ 
உர்த்துறன்நது. சங்ரன ன்ணர்ள் ல்ி , ீம், நரவட, ட்ன, சரன்மநரவப் 
னத்ல் மதரன்ந ரண்னவபப் நதற்றுத் றழ்ந்ணர். 

i. யபீம் : சங் ரனத்றல் எருருக்நரருர் ரட்டு ல்வனவபக் ரப்தற்கும் 
ிரிவுப்தடுத்துற்கும் மதரர்னரில் ிர்க் னடிரர ிபங்றது . 
மதரருக்குத் வனவமற்று றடத்றச் நசல்னமண்டி டவ ன்ணனுக்கு 
இருந்து. ிறேப்னண் ரங்றப் னநப்னண் ரடம் தண்னவடர்பர அசர்ள் 
ிபங்றணரர்ள். னநரனூறு 9 : 1-5 ன்னும் தரடல் ரினரப் தசுக்றம் , 
தரர்ப்தணரும், நதண்றம், மரனேற்நர்றம் க்ட்மதறு இல்னரர்றம் 
தரதுரப்தரண இடங்றக்குச் நசன்றுிடுரறு மதரர் நரடங்குற்கு னன்ணர் 
அநறவுறுத்றணர் ன்ந நசய்ற னனப்தடுறநது . ீம் நசநறந் மதரரிறம் அநநநற 
ரத்ர் றர் ன்தற்கு இப்தரடல் டுத்துக்ரட்டரத் றழ்றநது. 

j. பகளழை : ீத்றல் சறநந்து ிபங்ற ன்ணர்ள் , நரவட ள்பல்பரவும் 
றழ்ந்ணர். இவ்ள்பல் ன்வவப் தரடரண்றவப் தரடல்ள் ிபக்குறன்நண . 
இர்றள் வடநறே ள்பல்ள் குறுறன ன்ணர்பரினும் , வரது 
நதரருள் ங்கும் இல்திணர் . ஆய் அண்டின் ன்னும் குறுறன ன்ணன் , 
ன்வண ரடிந் னனர்றக்கு ரரி ங்ற ரவணபின் ண்ிக்வ 
‘ரன்ீன் தன னப்தினும் ஆணரது ன்மண ’ ண னடமரசறரர் ன்னும் னனர் 
னழ்றநரர். 



 
அசர்ள் ம்வ ரடிந் னனர், தரன், தரடிணி, கூத்ர், ிநனற 

மதரன்மநரர்க்குப் நதரருள் நரடுப்தமரடு றன்றுிடரல், உடுக் உவடனேம் 
உண் உவும் நரடுத்து றழ்ந்ணர். ன்ணர்பின் இத்வ ிருந்மரம்தல், 
னனர்பரல் நதரிதும் தரரட்டப்தட்டது. இவணச் சங் இனக்றம்,  

  இபங்றர் ஞரிறு ள்றந் மரற்நத்து 
  ிபங்குநதரற் னத்றல் ிரும்னண மதி 
  ஆணர ிருப்தின் ரன் றன்று ஊட்டித்  
     (சறறுதரரற்றுப்தவட : 235 - 245) 
 ன்று ிரிக்றநது. 

  இவப் மதரனப் தறற்றுப்தத்றல் மச ன்ணர்பது ள்பல் ன்வனேம் 
ிருந்மரம்தல் தண்னம் நதரிதும் மதசப்தடுறன்நண. ஆற்றுப்தவட தல்ள், அசர்பின் 
ள்பல்ன்வவப் தரடுற்ரம உருரக்ப்தட்டண ன்ணரின் ள்பல் ன்வ 
அந்ரட்டு க்பிடனம் இருந்வ இவ்ினக்றங்ள் ரட்டுறன்நண. 
 

11. குநறப்ன வ. 
a. றுறேவுல் 

i) ஞ்சுிட்டு அல்னது றுறேவுல் ன்தது றர்பின் ீ 
ிவபரட்டுபில் என்று . னல்வனக்னறில் றுறேவுல் தற்நற 
குநறப்னள் ரப்தடுறன்நண . அணரல் இவ்ிவபரட்டு , தண்வடக் 
ரனம்னல் உள்பது ன்தவ அநறனரம் . ீத்வ நபிப்தடுத்தும் 
இவ்ிவபரட்டுறள் இது னன்வரக் ருப்தடுறநது. 

ii) ரவபின் நரட்மடநற ன்னும் றறவனப் திடித்து அடக்குது சங் ரன 
னவந, நரம்வதப் திடித்து னறுக்ற அடக்குதும் உண்டு . ரங்ள் 
அடங்ற வதவக் ரவபின் நரம்தில் வத்துக் ட்டிிடும் தக்ம் 
திற்ரனத்றல் மரன்நறது . ரத்வச் சல்னற ன்று கூறுர் . அணரல் 
இவ்ிவபரட்வடச் சல்னறக்ட்டு ன்றும் அவப்தர். 

iii) ரடி ரசல் , றட்டி ரசல் னனரண தகுறவபக் நரண்ட 
இவ்ிவபரட்டு மனற ஞ்சுிட்டு , ரடிரசல் ஞ்சுிட்டு , டம் 
ஞ்சுிட்டு ண ட்டரத்றற்கு ற்நரற்மதரல் டத்ப்தடுறன்நது. 

iv) சறறுநய் றதரட்டுடன் நரடர்னவடரவும் இவ்ிவபரட்வடக் 
ருதுறன்நணர். அம்வ, வசூரி மதரன்ந நரடி மரய்ள் , வின்வ 
னனற குவநள் ீக்ப்தட்டரல் நதரங்ல் ரபன்று சல்னறக்ட்டு 
ிடுறமநரம் ன்ந மண்டுனறன் அடிப்தவடிறம் இவ்ிவபரட்டு 
டத்ப்தடுறநது. 



 
v) இவ்ிவபரட்டில் னந்துநரள்றம் ரவபவச் சல்னறரடு ன்நவப்தர் . 

இக்ரவபவக் ன்றுப் தருத்றனறருந்ம சறறு துண்டிவணக் ரட்டிப் 
தரய்ச்சறக்குப் தக்குர் . இச்நசல் ‘உர்ரி ரட்டுல் ’ ன்று 
அவக்ப்தடுறநது. 

vi) றுறேல் ிவபரட்டுக் ரவபவப் தனவபில் எப்தவண நசய்ர் . 
ரல், றேத்து னனற தகுறபில் சனங்வள் ட்டப்தடும் . நற்நறில் 
ரசுரவனனேம் நரம்தில் சறறுவபனம் அிப்தடும் . றறல் தகுறில் 
ண்ப் நதரட்டு இட்டும் எப்தவண நசய்ப்தடும் . இவ்ரறு எப்தவண 
நசய்ப்தட்ட ரவபின் நரம்தில் ட்டப்தட்டிருக்கும் சல்னறக்ட்டுத் 
துிவ ீட்தம நற்நற நதற்நரர். 

b. சறனம்தரட்டம் 
i) றர்றவட ரட்டுப்னநக் வனபில் சறனம்தரட்டனம் என்நரகும் . 

சறனம்ன ன்னும் நசரல் தனநதரருள் குநறத் எரு நசரல்னர உள்பது . இங்கு 
இச்நசரல் ம்னவபக் குநறத்து றற்றநது . ம்னவப அடித்து எனறநறேப்னம் 
ிவபரட்டுக்குச் சறனம்ன ணப் நதர் . ம்னபின் எனறவத் ி இரும்ன 
ஆனேங்பின் எனறனேம் இவ்ரட்டத்றன்மதரது றேப்தப்தடும். 

ii) மர்த்றரக் ம்னவபச் சுற்நறணரல்ரன் றரிவ ழீ்த் இறம் 
ன்தரல் மதரர் னவநறக்கு உரி சறன ிறனவநறம் சறனம்தரட்டத்றல் 
இடம்நதற்றுள்பண. உடற்திற்சற, ற்ரப்ன, மதரரட்டம் ஆற னக்ற 
மரக்ங்வபக் நரண்டது சறனம்தரட்டம் , டசரரி ன்று கூநப்தடும் ஏவனப் 
தட்டச் நசய்றில் சறனம்தரட்டத்றன் மரற்நம் தற்நறக் வரக் 
கூநப்தட்டுள்பது. 

iii) ம்வத மரச் சூற்றுறறம் னன்தின் றரும்தி ஆடுறறம் வன 
த்வப் னகுத்ற உருநடுக்றநது இச்சறனம்தரட்டம் , இவ்ரட்டத்றல் 
தனிரண சுடுனவநள் வரபப்தடுறன்நண . உடனறறள்ப ர் 
ரடிவப மரக்ற அடிக்கும் சுடுனவநக்கு ட்டுர்ச் சுடு ன்று நதர். 

iv) இறல் அடிச்சுப்திரிவு , னட்டுப்திரிவு ஆற ிவபரட்டு னவநறம் 
உள்பண. எருர் இடம் தரர்த்து அடிப்ததும் அவ்டிவ இன்நணரருர் 
டுப்ததும் அடிச்சுப்திரிவு ஆகும் . எருர் வநரண்டு அடுத்வப் னட்டிப் 
திடிப்ததும் அப்னட்டினறருந்து திடிதட்டர் ம்வ ிடுித்துக் நரள்தும் 
னட்டுப்திரிரகும். 

v) குரி ரட்டத்றல் சறனம்தரட்டம் சறநப்தரக் நரண்டரடப்தடுறநது . 
ிரக்பில் சறனம்தரட்டம் ஆடி றழ்ர் . அப்தகுறில் சறனம்தடி ஆசரன்ள் 
இன்றும் ரழ்ந்து ருறன்நணர் . றரின் ீத்றற்கும் தட்தரண 
நசல்றநனுக்கும் டுத்துக்ரட்டர ிபங்குது இச்சறனம்தரட்டம் ஆகும். 
 



 
c. ரல் ம் 

i) தந்றழ் மந்ர்ள் எவ்நரருரும் , எவ்நரரு த்வத் ம் 
நற்நறவச் சறநப்திக்கும் ரப் மதரற்நற ந்துள்பணர் . அம்ம் 
இவுதனர ீரல் ரல் ரக்ப்தடுரல் , அற்குக் ‘டிம்’ ணப் 
நதர். அம்த்வ நட்டுப்தடரல் தரதுரப்தது ரணனவட மந்ர்க்கு 
நப்தண்தரகும். மங்வ, னன்வண, மம்ன னனற ங்வபக் ரல் 
ங்நபணப் மதரற்நற ந்துள்பணர் . மந்ன் எருன் , தவ ன்ணவண 
நற்நறநரண்டற்கு அவடரபர, அன் ரட்டுக் ரல் த்வ நட்டி 
ழீ்த்துது ன. 

d. சதுக் னம் 
i) இபங்மரடிள் சறனப்தறரத்றல் , (அவடக்னக் ரவ 76-85) ற்தவணர 

எரு ரட்சறவ அவக்றநரர் . அஃது ன்ணநன்று நரினேர ? அது ன 
சதுக்ம் ன்ததுரன் . அறல், னம் என்று அநறினறருந்து ினகுதவத் 
ண்டிக்குரம், ரவநல்னரம் ண்டிக்கும்? 

ii) கூடரநரறேக்த்றல் எறேகும் மதரனறத்துநிர் , ீநநறில் எறேகும் 
நதண்டிர், திநர் வண ப்மதரர் , நதரய்ச்சரன்று தர்மரர் , னநங்கூறுமரர் 
ஆறமரவக் ண்டரல் , தரசத்ரற் (தரசக்ிறு) ட்டி, ரன்கு ரம் 
சுற்நபவுவ மட்குபவு டுங்குல் றேப்தி , றனத்றல் னவத்து , 
உண்டுிடும். 

iii) எருனவந, நறமரன் எருன் உண்வநறரது ற்னவட 
ங்வவப்தற்நற, அள் ணிடம் நதரய்ச்சரன்று கூநறிட்டரன் . 
அதுண்ட னம் , அவணப் னவடத்து உண்தற்ரக் ிற்நறல் திடித்து 
வத்றருந்து. அந்றவனில் அன் ரய் அறேது , னண்டு ன் வண 
ிட்டுிடுரறும் அற்குப் தறனரத் ன் உிவக்நரண்டு மனரண 
றவ இக்கும் ன்வ ணக்கு இல்வன, உன் ண்த்வக் விடு 

e. குவக் கூத்து 
i) பிரல் ஆடப்தடுது குவக்கூத்து . றே னல் என்தது மதர் ட்டர 

றன்று வமரத்து ஆடுது . இது குன்நக்குவ ன்தது குநறஞ்சற றனத்றல் 
ரறேம் பிர் னருனுக்ர ஆடும் ஆடல் . ஆய்ச்சறர் குவ னல்வன 
றனத்றல் ரறேம் பிர் றருரறக்ர ஆடும் ஆடல். 

 
12. தண்வட றர்ள் நரண்டரடி இந்ற ிர , டுல் றதரடு , தத்றணி றதரடு 

தற்நற றேது? 
a. நருத ழ யிமள (இந்தழப யிமள) 

i) ரு றனத்றல் நரண்டரடப்தடும் றப்நதரி ிர ‘இந்றிர’. தசற, திி, 
தவ மதரக்குற்ர இந்றவண க்ள் றதட்டணர் . இவ்ிர சரந்றப் 



 
நதருிர, ீச்சரந்ற ன்றும் அவக்ப்தட்டது . சறனப்தறரத்றல் 
இந்றிவூநடுத் ரவிறம் ிமவனில் ிரவநரவிறம் 
இந்றிர வடநதற்நவ தற்நறக் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. இவ்ிர 28 ரள்ள் 
வடநதற்நது. சக்க்ர், ரனம் ிப்மதரர் , சரன்மநரர்ள், 
ம்நதரும்குிணர், ண்மதரத்றணர் ஆறமரர் என்றுகூடி இந்றிர 
டக்கும் ரவப னடிவு நசய்ர். 

ii) ரல்வப் தவடிணரும் சூழ்ந்து  ‘இந்றிர’ வடநதறும் நசய்றிவண 
னசு அவநந்து க்றக்கு அநறிப்தர் . க்ள் ீறபிறம் மரில்பிறம் 
ன கும்தங்றம் நதரற்தரனறவறம் தரவச ிபக்குறம் வத்ணர் . 
ரவ, ரும்ன, னகு, ஞ்சறக்நரடி, னங்நரடி னனரணற்வநக் நரண்டு 
வ அனங்ரித்ணர். ீறபிறம் ன்நங்பிறம் தவ வன ரற்நறப் 
னதுல் தப்திணர் . னசதுக்ம் னனரண நய்ங்றக்குச் நசய் 
மண்டி றதரட்டு னவநவபச் நசய்ணர் . ிர ரபில் நதரது 
இடங்பில் சரன்மநரர் ல்றவ ஆற்நறணர் . தட்டிண்டதங்ள் ரின் தன 
இடங்பில் ஆங்ரங்ம வடநதற்நண . இவ்று னரர் ரில் இந்ற ிர 
வடநதற்ந நசய்றிவணச் சறனப்தறரம் கூறுறன்நது. 

iii) னரர் ரில் ட்டுல்னரல் துவிறம் இந்றிர வடநதற்நரச் 
சறன்ணனூர்ச் நசப்மதடு நரிிக்றன்நது . ங்குறுதற்நறறம் (52) இந்றிர 
தற்நற நசய்றள் ரக் றவடக்றன்நண . நரடித்மரட்நசம்திணரல் 
டுக்ப்தட்ட ரன் ிரிவண இந்றிர , ிருந்ரட்டுிர ஆற 
நதர்பில் ிமவன குநறப்திடுறன்நது. 

iv) ருறன க்ள் மதரருக்குச் நசல்றம் மதரது , ங்ள் அசவண ரழ்த்ற 
ிரக் நரண்டரடுர் . இவ்ிரில், ங்ள் ரவப உர்த்றப் திடித்துத் 
‘ண்டவ’ ன்னும் மதரர்ப்தவந எனறக் ஆடினேம் குவ றழ்த்துர். 

b. டுகல் யமழளடு 
i) றர் தண்தரட்டின் உரி ிறேறரண ீத்வ அடிப்தவடரக் 

நரண்டம டுல் றதரடு . இவ்றதரட்டு னவநவப் தற்நற அநற சங் 
இனக்றங்பில் தன சரன்றுள் உள்பண . மதரர்க்பத்ற ிறேப்னண்தட்டு 
ீம் அவடந் ீணது உடவன அடக்ம் நசய்னேம் னன் , அன் 
தன்தடுத்ற மதரர்க்ருிவபனேம் நதரருள்வபனேம் னவ குறினறட்டு 
அடக்ம் நசய்ணர் . திநகு அவ்ிடத்றல் எரு ல்வன ட்டணர் . இது ‘டுல்’ 
ணப்தட்டது. அக்ல்னறன் ீது அவ்ீணது உரும், நதர், ீம், னழ், றரம் 
மதரன்நற்வநப் நதரநறத்ணர் . மறம், அணது ீத்வப் மதரற்றுறன்ந 
வில் ஆண்டுமரறும் ிர டுத்து றதட்டணர் . ற்மதரதும் 
றரங்ள்மரறும் க்ள் றதடும் ரல் நய்ங்வப இந்டுல் 
றதரட்டின் நரடர்ச்சறரக் ருனரம். 



 
c. த்தழி யமழளடு  

i) சறனப்தறரத்றல் ரடுரண்ரவில் (224 - 225) ண்றக்ரப் தத்றணிக் 
மரட்டம் அவக்ப்தட்டவ  
‘மமனரர் ிவபனேம் தல்நநறரக்ள் 
தரல்நதந குத் தத்றணிக் மரட்டம்’  
 ன்று குநறப்திடப்தடுறனறருந்து தத்றணி றதரட்டின் நரன்வவ 
அநறறமநரம். தத்றணி றதரடு ன்தது ண்ற றதரட்வடம 
குநறப்திடுறநது. இவ்றதரடு இனங்வில் ரறேம் றர்பரல் இன்றும் 
சறநப்தரக் நரண்டரடப்தட்டு ருறநது . ண்ற ன்தள் றக்ரப்தி 
னரற்நறல் னக்ற இடம்நதற்ந ற்னக்சறரத் றழ்றநரள். 

ii) சறனப்தறரத்றன் ரப்தித் வனி , நதரய்ரண குற்நச்சரட்டின் னெனம் ணது 
ன் மரனன் நரவனத்ண்டவணக்கு உட்தட்டவ அநறந்து 
சறணனற்நரள். தரண்டி அசன் நடுஞ்நசறணிடம் ரறட்டு , ன்ன் 
குற்நற்நன் ன்தவ றவனரட்டிணரள் . அசணின் திவரல் சலற்நம் 
அவடந் ண்ற , ன் ற்தின் னறவரல் துவ வம ரித்ரச் 
சறனப்தறரம் குநறப்திடுறன்நது . ண்ற மசர ரட்டில் திநந்ரள் , தரண்டி 
ரட்டில் ீத்வ றவனரட்டிணரள் , மசரட்டில் தத்றணித் நய்ரப் 
மதரற்நப்தட்டு றதடப்தடுறநரள். 

 
13. சனெ னன்மணற்நத்றற்கு ீறட்சற ஆற்நற மசவள் தற்நற ிரி? 

றரிட இக் பர்ச்சற , சனெப் நதரருபரர பர்ச்சறில் அர்பின் தங்கு 
ற்றும் 19 ற்றும் 20ஆம் தற்நரண்டுபில் றழ்ரட்டில் றேந் சனெச் சலர்றருத் 
இக்ங்ள். 
ீதழ கட்சழனின் ததளற்ம் 
a. திரர் அல்னரரருக்குச் சனெத்றல் உரி அங்லரறல்னர றவன இருந்து. 

அர்றக்கு அசுப் திபிறம் உரி இடம் ங்ப்தடரல் இருந்து. 
b. அணரல் றழ்ரட்டிறள்ப திரர் அல்னரரர் டரக்டர் மடச னனறரர் 

வனவில் என்நறவந்ணர். 
c. 1912ல் நசன்வண, றருல்னறக்மிிறள்ப டரக்டர் மடச னனறரரின் டீ்டில் 

னல் கூட்டம் வடநதற்நது. 
d. இன் ிவபர நசன்வண றரிடர் சங்ம் உருரறது. 
e. டரக்டர் மடச னனறரர் 1912ல் திரர் அல்னர ரர்றக்ர எரு 

ிடுறவ றறுிணரர். 
f. 1916ல் நன்ணிந்ற ன உரிவச் சங்ம் ன்ந அவப்னம் நரடங்ப்தட்டது. 
g. அர்ள் றறல் றரிடன், நறங்றல் ஆந்றப் திரசறர, ஆங்றனத்றல் 

ஜஸ்டிஸ் ன்ந இழ்வப நபிிட்டணர். 



 
h. 1917ல் இச்சங்ம் ீறக்ட்சற ன்ந நதரில் அவக்ப்தட்டது. 
i. நன்ணிந்ற ன உரிவச் சங்ம ீறக்ட்சற ணப் நதரிடப்தட்டது. 
j. 1920 மர்னறல் ீறக்ட்சற றழ்ரட்டில் ஆட்சற அறரத்துக்கு ந்து. 
k. நசன்வண ரரத்றன் னனவச்சர சுப்னரற நட்டிரர் நதரறுப்மதற்நரர் . 
l. 1923 மர்றக்குப் தின் ீறக்ட்சறின் அவச்சவ உருரணது. 1926 மர்னறல் 

ீறக்ட்சற டுவரண மரல்ிவச் சந்றத்து. 
m. தடிப்தடிர ீறக்ட்சற அன் அறரத்வ இந்து வடசறர 1937 மர்னறல் 

டுவரத் மரல்ினேற்நது. 
ீதழக்கட்சழனின் சளதழகள் 
a. ீறக்ட்சற ஆட்சறினறருந் மதரது, அவணத்துச் சனெங்றம் சஅபில் அசறன் 

றர்ர ன்வவப அவடந்ண. ீறக்ட்சற னன்னவநர ிறரச்சர 
அசரவவ 1921றம் 1922றம் நபிிட்டது. 

b. ந்ி னற்சரய்வுறன்நற அசு அறனர்ள் மர்வு நசய்ப்தடுற்ர 1924ல் 
திரபர் மர்வுக்குறே அவக்ப்தட்டது. 

c. இன் அடிப்தவடில் இந்றரில் னன்னனர 1929ல் அசுப் திரபர் 
மர்ரவம் றறுப்தட்டது. 

d. உர் ல்ிக்கு ஊக்பிப்தற்ர ஆந்றப் தல்வனக்னம் அண்ரவனப் 
தல்வனக்னம் அண்ரவனப் தல்வனக்னம் 1929ல் நரடங்ப்தட்டண. 

e. 1921ல் இந்து அநறவனப் தரதுரப்னச் சட்டம் றவநமற்நப்தட்டது . 
f. அன்தடி திரர் அல்னரமரரும் மரில்பில் அர்ச்சர்பர றறக்ப்தட 

றவ நசய்ப்தட்டது. 
g. ீறக்ட்சற நதண்பின் னனுக்ரவும் திரற்நறது. 
h. 1921 சட்டத்றன் தடி நதண்றக்கும் ரக்பிப்தற்ரண உரிவ ங்ப்தட்டது. 
i. நரறனரபர் னக்சட்டங்ள் ற்றும் நதண்ள் ன்நரடுவத் வடச்சட்டம் 

ஆறவ இற்நப்தட்டண. 
j. மரசற னவந 1930-இல் எறக்ப்தட்டது. 
k. வறக்கு இனச டீ்டு வணப் தட்டர ங்கும் றட்டம் 

அநறனப்தடுத்ப்தட்டது. 
l. நசன்வண ஆிம் ிபக்குப் தகுறில் ீறக்ட்சறத் வனர் றரரச் 

நசட்டிரரல் இனச ற உவுத் றட்டம் அநறனப்தடுத்ப்தட்டு தள்பிபில் 
ரர்பின் ண்ிக்வ உர்த்ப்தட்டது. 

m. இக்ட்சற ஆனேர்மம், சறத் ருத்தும் ற்றும் னேணரணி ருத்துக் ல்ிக்கு 
ஊக்பித்து. 

n. ீறக்ட்சறின் ஆட்சறில் ம்.சற.ரஜர ன்ந ஆறறரிடத் வனரின் அரி 
னற்சறரல், 1922-ஆம் ஆண்டு ஆறறரிடர்வப இறவுதடுத்தும் தவநர் - 



 
தஞ்சர் ணற் நசரல் ீக்ப்தட்டு அர்வப ‘ஆறறரிடர்’ ன்று அவக் 
ஆவ திநப்திக்ப்தட்டது. 

o. றழ்ரட்டில் 1892-மனம ஆறறரிடர் அவப்ன ற்தடுத்ப்தட்டது. 
ீதழக்கட்சழனின் யழீ்ச்சழ 
a. ரனப் மதரக்றல் ீறக்ட்சற நசல்ரக்றந்து ஆட்சறவனேம் இந்து. 
b. ரடு டுவரண நதரருபரரப் தின்ணவடிவணச் சந்றத்மதரது ீறக்ட்சற 

ஆட்சறினறருந்து. 
c. ஆங்றமனரின் ரறதத்ற றர்ப்ன றழ்ந்து நரண்டிருந்மதரது ீறக்ட்சற 

அவச்சவிறம் றர்ரத்றறம் தங்கு நதற்நறருந்து. 
d. அணரல் ீறக்ட்சற நதரதுக்பின் ஆிவண இந்து. 
e. அர்ப்திப்னம் ட்டுப்தரடும் றக் வனர்வபனேம் ட்சற இந்து. 
f. அணரல், ீறக்ட்சற நசல்ரக்றந்து. 

 
14. றரிடரடு குநறத் நதரிரரின் ருத்றல் தற்நற றப்திடு. 

a. 1938-ஆம் ஆண்டு நதரிரர் இந்ற றர்ப்ன மதரரட்டத்றல் னந்து நரண்டு 
சறவநில் இருந் மதரது ீறக்ட்சறின் வனர மர்ந்நடுக்ப்தடுறநரர். 
ந்வ நதரிரர் அர்ள் சறவநில் இருந்து நபிமநற தின் நசன்வண 
டற்வில் இந்ற றர்ப்ன ரரட்டில் நதரிரர் னந்து நரண்டு மதசும்மதரது 
“றழ்ரடு றருக்ம ” ன்ந னக்த்வ னன் னனறல் அநறிக்றநரர். தின் 
ீறக்ட்சற வனர்ள் நதரிரரிடம் நசன்று , ற்மதரது ரன்கு நரற மதசும் 
க்ள் என்நர இருக்கும் மதரது றர்ரடு ன்ந மரரிக்வ வப்தது தற்நற 
றுதரிசலனவண நசய்னேம்தடி னவநிடுறன்நணர். அர்பின் மரரிக்வவ ற்ந 
ந்வ நதரிரர் அர்ள் 1940-ஆம் ஆண்டு றருரரூரில் வடநதற்ந ீறக்ட்சற 
ரரட்டில் “றரிட ரடு றரிடருக்ம ” ன்ந மரரிக்வவ வக்றநரர். தின் 
1944-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்ட் ரம் 27-ஆம் மற ீறக்ட்சற றரிடர் ர 
மசனம் ரட்டம் ஆத்தூரில் வடநதற்ந ரரட்டில் அண்ரவ வத்து ந்வ 
நதரிரர் அர்ள் அநறிக்றநரர். அம ரரட்டில் "றரிட ரடு றரிடருக்ம" 
ன்ந ீர்ரணத்வனேம் றவநமற்றுறநரர். 

b. தின் 1953-ஆம் ஆண்டு நறங்கு ரட்டங்வப, நசன்வண ரரத்றனறருந்து 

திரித்து ம்தர் னல் ரபில் ஆந்ற ரறனம் அவக்ப்தட்டது. 1956 ம்தர் னல் 

ரபில், ர்ரடம், மபம், றழ்ரடு ண நரற ற ரறனங்ள் அவக்ப்தட்டண. 

அன் தின்ணர் மரரிக்வவ “றழ்ரடு றருக்ம” ண றருத்ற அவத்துக் 

நரண்டரர் நதரிரர். ணித் றழ்ரடு மரரிக்வவ னறனேறுத்ற, 1960 ஆம் ஆண்டு 

றழ்ரடு ீங்னரண இந்ற வதடம் ரிப்னப் மதரரட்டத்வ அநறித்றருந்ரர். 

ந்வ நதரிரர் அர்ள் 1955-ஆம் ஆண்டு நரறற ரறனத்வ மற்நரர் ன் 

ன்நரல் அது ம் ிடுவன இனக்வ அவட உவும் ன்நரர். ந்வ நதரிரர் 



 
அர்ள் அசறல் ிடுவனக்ர " றழ்ரடு றருக்ம" ன்றும் சனெ 

ிடுவனக்ர " றரிட ரடு றரிடருக்ம" ன்று அநறித்ரர். 

அக்மரரிக்வவ ணது இறுற ரள் வ உறுறர க்பிவடம தப்தினேம் 

ந்ரர். 

c. 1938- 1949- ஆம் ஆண்டு வ ந்வ நதரிரருடன், அண்ர இருந் மதரதும் தின்ணர் 

1949-ஆம் ஆண்டு றன ன்ந ணிக்ட்சற உருரக்ற மர்ல் ட்சறர பர்த்நடுத் 

ரனத்றறம், 1963- ஆம் ஆண்டு 'றரிட ரடு' மரரிக்வவ வ ிடும் வ 

அண்ர உர்த்றப் திடித்ரர்.   

d. நதரிரர்ரன் னன்னனறல் றரிடர் ணக் குநறத்ரர் ன்தது உண்வர? 

இல்னம இல்வன ! அமரத்றரசர்  „சரறற்ந றிட யர ஜண சவத„ ன்னும் 

அவப்வதத் துக்றது 1891-ல். அப்மதரது நதரிரர்க்கு து 12 ! அம 

மத்றல் ஜரன்த்றணம் ன்தர் „றிடர் ம்„ ன்ந அவப்வதனேம் றரிட 

தரண்டின் ன்னும் தத்றரிக்வவனேம் டத்ற ந்ரர். அமரத்றரசரும் அறல் 

றேறணர்.தின் இது அவப்ன „றரிட ரஜண சவத„ ண ரநற இட்வடவன 

சலணிரசன் அர்பரல் „ஆற றரிட ரசவத„ ணப் தறவு நசய்ப்தட்டது. 1922-ல் 

தணல் அசர் வனவினறருந் ீறக் ட்சற தள்பர்/தவநர் ணக் குநறக்ரல் „ஆற 
றரிடர்„ ணக் குநறக் அசரவ (அசரவ 817) நரண்டு ந்து. 

e. நதரிரர் ரங்றஸ் ட்சறில் இருந்து ( 1919–1925) நபிமநறவுடன் ீறக் ட்சறில் 

மசில்வன. ணிம „சுரிரவ இக்ம்‟ ன்னும் அவப்வதத் மரற்றுித்ரர். 

அர் ீறக் ட்சறக்குத் வனரற, சு ரிரவ இக்த்துடன் இவந்தின்னரன் 

மசனம் ரரட்டில் றரிடர் ம் ணப் நதர் ரற்நப்தட்டது (1944-ல்). 

f. நதரிரர் ரவத் „றரிடர்‟ ன்று குநறத்ரர்? இதுரன் ரம் அநற மண்டிது. 

ற,ஆந்ற,ன்ணட,வனரப க்வபச் மசர்த்து அவணவனேம் றரிடர் ண 

அவத்ரர் ன்தது நதரய் ! றரிடர் ன்று நசன்வண ரர ரழ்த் றவமக் 

குநறத்ரர். றரிடன் ன்தவ அர் குநறச் நசரல் ன்மந நசரன்ணரர். „றரிடர்‟ ன்ந 

நசரல்வன தண்தரட்டு ிடுவனக்ர, சனெ ிடுவனக்ர, ஆரித்றற்கு றர 

தரர்ப்தணல்னரரர் அவணவனேம் என்றுத் றட்ட/குநறக்த்ரன் தன்தடுத்றணரர்.  

g. ன் றரிடர் ண அவத்ரர்? றர் ன்றுரமணஅவத்றருக் மண்டும் ணக் 

மட்னரம்? அற்கும் ிவடபித்துள்பரர். றன் ணப் நதரதுரய்க் குநறப்திட்டரல் 

தரர்ப்தணரும் அனுள் ருரர்ள். றரிடன் ணக் குநறத்ரல் அவ அன் ற்றுக் 

நரள்பரட்டரன். அன் ன்றும் ஆரிணர இருக்ம ிரும்னரன். ணம 

ம்வத் றரிடன் ணக் குநறப்தம சரிரணது ன்நரர் 

h. “இன்வந றணம் ஆரி – றரிட ன்ந திரிிவண இத்ப் தரீட்வசின் மதரினல்ன. 

அல்னரல், னரச்சர, தக், க் அனுஷ்டரணத்றன் தடிரகும் ன்தவ 

அவணரும் உ மண்டும்.” – 28.08.1953-இல் ருனரி ரட்டம் நதரம்றடிில் 

ந்வ நதரிரர் நசரற்நதரறவு- “ிடுவன” 07-09-1953 



 
ஆ, நதரிரரின் ‘றரிடர்’ தரர்ப்தணல்னர ற க்வபக் குநறத்ம ! 

தழபளயிை ளடு தகட்ைளபள? தித் தநழழ்ளடு தகட்ைளபள ? 

a. நதரிரரின் றரிட ரடு ன்தது நசன்வண ரரந்ரன், அரது இன்வநத் 

றழ்ரடு. நதரிரர் ணித்றழ் ரடு தற்நறப் மதசற திநகுரன் 1937 அக்மடரதரில் 

நசன்வணப் நதரதுக்கூட்டநரன்நறல் மதசற மசரசுந் தரறரர், றழ்ப் 

தண்தரட்வடக் ரப்தற்ரத் „றழ் ரறனம்‟ அவக்ப்தட மண்டும் ன்றும் இந்ற 
றர்ப்னப் மதரரட்டம்ரன் அற்கு உந் ரும் ன்றும் மதசறணரர். நரறரரி 

ரறனம் அவந் மதரது அப்மதரவ திர் மரு „ட்சற ரஜ்ம்‟ ன்ந நதரில் 

றம், மபம்,ருரடம் இற்வந இவத்து எம ரறனரக் ண்ிணரர். 

நதரிரர் றரிட ரடு மண்டுநண றவணத்றருந்ரல் இவ ஆரித்றருப்தரர். 

ஆணரல் அர் ட்சற ரஜ்த்வக் டுவர றர்த்து அத்றட்டத்வக் விட 

வத்ரர். 

b. றழ்ரடு ணிரப் திரிந்ரல் இருக்குர ன்று மட்றநரர்ள். இல்னரல் ரக்வ, 

றேகு தூக்றக் நரண்டர மதரய் ிடும்? தக்த்றல் இருக்கும் இனங்வனேம், தர்ரவும் 

இருக்கும் நதரறேது ரம் ட்டும் இருக் னடிரர? க்குப் மதரதுரண சற 
இங்மம இருக்றநது”.   – (ிடுவன, 29.8.1956; ம. ஆவணனத்து, நதரிரர் ஈ.ந.ர. 

சறந்வணள், தக் -732)  

தநழழ்ளடு தநழமருக்தக 
உங்கள் ழககில் தநழழ்ளடு தநழமனுக்தக ன்று ச்ழச குத்தழக் பகளள்லங்கள் . 
உங்கள் யடீுகள் ததளறும் தநழழ்ளடு தநழமனுக்தக ன் யளசகத்ழத ழுதழப் 
தழபங்கள். ம் யடீ்டுக்குள் அன்ினன் புகுந்து பகளண்ைததளைல்ளது அயன் ம் 
ஜநளன் ன்ளல் நக்கு இழதயிை நளநற் தன்ழந - இமழதன்ழந - தயறு 
ன்  சழந்தழபங்கள். 
தநழழ்ளடு தநழமருக்தக! 
தநழழ்ளடு தநழமருக்தக! 
தநழழ்ளடு தநழமருக்தக! 
பரினளர் தசழனது 100% தநழழ்த் ததசழனந்தளன். அர் க்வபக் குநறக்கும் மதரதும் , 

ண்வக் குநறக்கும் மதரதும்  றவனேம், றத்வனேந்ரன் குநறத்ரர் ! 
 

15. இருதரம் தற்நரண்டில் றழ் இனக்ற பர்ச்சற தற்நற ிரி? 

a. இருதரம் தற்நரண்டு அநறில் னேம் , ரல் தற்நரண்டு ன்நநல்னரம் 

மதரற்நப்தடுறன்நது. இக்ரனத்றன் மதரக்றற்கு ற்த இனக்றனம் னது டிம் 

நதற்நது. இந் தற்நரண்டின் நரடக்த்றல் ிடுவன இக்ம் , ணித்றழ் 

இக்ம், றறவச இக்ம் , ரந்றம், நதரதுவுவடவ, குந்வ இனக்றம் 



 

மதரன்நண இனக்றத்வ இக்றண. ரடத் றழ் னர்ச்சற நதற்நது. 

தல்துவநிறம் றழ் பர்ச்சற நதற்நது. 

b. இருதரம் தற்நரண்டு „றறன் றுனர்ச்சறக் ரனம் ‟ ன்று மதரற்நப்தடுறநது. 

மவனரட்டர் நரடர்ன, ஆங்றனக் ல்ி ன்தணவும் நரறற்னட்சற , அநறில் 

பர்ச்சற ன்தணவும் இந்ற க்ள் ணத்றறம் ற க்ள் ணத்றறம் 

ரற்நத்வ ற்தடுத்றண. றத்வப் நதரறுத்வ , இருதரம் தற்நரண்டின் 

னற்தகுற னற தரவில் நசல்ன, 

(1) த்றரு சங்ரஸ் சுரறள் (ரடம்) 

(2) உ.ம. சரறர அய்ர் (தறப்ன)  

(3) தரறரர் (ிவ)  

(4) னதுவப்தித்ன் (சறறுவ)  

(5) தரண்டித்துவ மர் (றழ்ச்சங்ம்)  

(6) றரு.ி. (உவவட)  

(7) வநவனடிள் (ணித்றழ்)  

(8) வரனரிப்திள்வப (ஆரய்ச்சற) 

ஆறமரர் ரரய் அவந்ணர். இர்ள் ரட்டி றில் சுந்றத்துக்கு 

னன் ற இனக்ற னரறு றீு நதற்நது 

உழபழை யர்ச்சழ 

a. அச்சு இந்றங்பின் ரல் றறல் னனறல் னர்ச்சற நதற்நது உவவடம. 

தன வரண ட்டுவ தல்ள் , சறறுவ, ரல், நரற நதர்ப்னள், றநணரய்வு, 

உவரசறரிர்ள் ணப் தன திரிவுபில் உவவட பர்ந்து. 1904ஆம் ஆண்டில் 

நபிிடப்நதற்ந தநழழ் உழபழைனின் யபளறு ன்ந (History of Tamil Prose) ஆங்றன 

தல் ி.ஸ்.நசங்ல்ர திள்வப ன்தரல் றேப்தட்டது. 

நரல்ரப்தித்றல் ரும் உவவடக் குநறப்னக்ள் நரடங்ற , சுந்ம் திள்வப , 

சூரி ரர சரஸ்றரிரர் வினரண றழ் உவவட பர்ச்சறவக் 

ரய்ல், உத்ல் அற்நற ஆரனேம் இந்தல் குநறப்திடத்க் என்நரகும். இணி , 

றழ் உவவட பர்த் சரன்மநரர்வபக் ரண்மதரம். 

உழபழை பன்தளடிகள் 

a. அச்சு இந்ற அநறனம் றழ் உவவட பர்ச்சறில் நதரும் தங்கு றத்து. 

அச்சடித் உவவட தல்ள் தன ருற்குப் தன அநறஞர்ள் ரரத் 

றழ்ந்ரர்ள். அத்வ னன்மணரடிபரற றநறஞர்வபப் தற்நற னனறல் 

தரர்ப்மதரம். 



 

b. ய.உ.சழதம்பம் ிள்ழ  மச ிடுவனப் மதரரட்டத்றல் னன்ணிில் 

றன்நர்றம் இனக்ற பர்ச்சறக்குப் தினரிந்றருக்றநரர்ள். 

தத்றரிவரசறரிரத் றழ்ந் .உ.சறம்தம் திள்வப அர்ள் , பநய்னழவு, 

பநய்னம் ன்ந ீற தல்வபத் றருக்குநள் ருத்துக்வப எட்டி ிபக்ற 

றேறனேள்பரர். க்றக்ரத் நரண்டு நசய் ஆர்னம் , மவடப்மதச்சுப் 

திற்சறனேம் இருந்தடிரல் .உ.சற.ின் வடில் நறழ்ச்சற ரப்தடுறநது 

ன்றநரர் ன.ரசணரர். 

c. ழமன ளபதர் ன்ந னவணநதர் நரண்டு வச்சுவனேம் ீச்சுவனேம் றகுந் 

ட்டுவள் தன றேறணரர் சுப்திி சறர. 

d. நழநழனடிகள் வநவனடிபரல் இற்நப் நதற்ந தல்வ உவவட 

தல்ள் தின்ருரறு: 

1) அழயினல் தல்கள் 

நக்கள் தளண்டு உனிர் யளழ்க்ழக (2 ளகம்), பளருந்தும் உணவும் பளருந்தள 

உணவும், தனளகழத்தழழப அல்து அழதுனில், நித யசழனம் அல்து 

நக்கயர்ச்சழ. 

2) ளயல் 

குபதயல்ழ ளகளட்ைபசழ, தகளகழளம்ளள் கடிதங்கள். 

3) ஆபளய்ச்சழ தல்கள் 

சளகுந்த ளைக ஆபளய்ச்சழ, ட்டிப்ளழ ஆபளய்ச்சழ, பல்ழப் ளட்டு 

ஆபளய்ச்சழ, நளணிக்கயளசகர் யபளறும் களபம், சழயஞள தளத ஆபளய்ச்சழ, 

தழருக்குள் ஆபளய்ச்சழ. 

4) கட்டுழப தல்கள் 

பதளழயில் உணர்தல், நபணத்தழன்ின் நிதர் ழழ, சழந்தழக் கட்டுழபகள், 

இழஞர்க்கள இன்நழழ், சழறுயர்க்கள பசந்தநழழ், உழபநணிக்தகளழய, 

அழவுழபக் தகளழய, தயளர் ளகரிகம், ண்ழைக்களத் தநழமரும் ஆரினரும், 

பற்கள, ிற்களத் தநழழ்ப் புதயளர், தநழமர் நதம், ழசய சழத்தளந்த ஞளதளதம், 

மந்தநழழ்க் பகளள்ழகதன ழசய சநனம், கைவுள் ழழக்கு நளள பகளள்ழககள் 

ழசயம் ஆகள ன் தல்கலைன், இந்தழ பளது பநளமழனள?, சளதழ தயற்றுழநபம் 

தளழச் ழசயரும் ன் தல்கலம் தழருயளசக யிரிவுழபபம் ழுதழ உள்ளர். 

தித்தநழழ் இனக்கத்ழதத் ததளற்றுயித்ததளல் தித்தநழழ் இனக்கத் தந்ழத ன்று 

தளற்ப்டுகழளர். 

 



 

 

 

தழரு.யி.கழனளண சுந்தபளர் 

றரசறரிர இருந்து தின் தத்றரிவ ஆசறரிரற , நரறனரபர் வனரவும் 

ிபங்ற றரு.ி. ல்ர சுந்ணரரின் உவவட பிது ; இணிது. இது 

தத்றரிவத் றவ , ததசக்தன், யசக்தழ ன்ந தத்றரிவள் னெனம் 

அநறனரம். நித யளழ்க்ழகபம் களந்தழனடிகலம், பருகன் அல்து 

அமகு, பண்ணின் பருழந, தநழழ்ச்தசளழ ன்ந தல்வப றேறனேள்பரர். 
ிர் 

.த.சந்மரம், றழ்ன் ன்ந னவண நதரில்  யைக்கும் பதற்கும் ன்ந தவன 

றேறனேள்பரர். தர.ம.ரிக் ரக்ர்  கம்ன் புலகும் யளல்நீகழ யளய்ழநபம், 

அஞ்ஞளம் ன்ந இண்டு தல்வப றேறனேள்பரர். இவ்ிருரும் றறல் 

வச்சுவ இனக்றத்வ பர்த்ர்ள். 

நசல்க்மசர னனறரர்  தழருயள்லயர்,  கம்ளைர்,  தநழழ்,  தநழழ் யினளசங்கள்,  

யினளச நஞ்சரி,   கண்ணகழ கழத, அயியக் கழதகள்,  ஞ்சட்சணம் னனற 

தல்வபப் தநரற னந் வடில் றேறத் றறேக்கு அகும் நருகும் ந்ரர். 

மதரசறரிர் னனறங்ம்திள்வப  தநழழ்க் கட்டுழபகள், நருத்துயன் நகள், கழதபம் 

கற்ழபம் ன்ந தல்வப றேறனேள்பரர். 

தண்டிி றமசஞ் நசட்டிரர்  உழபழைக் தகளழய ன்ந ணது தனறல் தவ 

இனக்றத்றல் உள்ப நசரற்வபப் தன்தடுத்ற றேறனேள்பரர். ீண்ட ரக்றங்வப 

உவடது இர் வட. 

மசரசுந் தரறரர்  தசபதன் குழபம் ழகதகனி ழழபம், தசபர் தளனபழ ன்ந 

இண்டு தல்வப றேறனேள்பரர். 
தபளசழரினர். பள.ி.தசதுப்ிள்ழ 

அரண வடில் 25க்கும் மற்தட்ட உவவட தல்வப றேறர் 

ர.தி.மசதுப்திள்வப.  ஊரும் தரும், தயலும் யில்லும்,  பசந்தநழழும் பகளடுந்தநழழும்,  

தநழமழன்ம், யபீநளகர் ன்தண அரிற்நற சறன தல்ள். 
தபளசழரினர். அ.சழதம்பளத பசட்டினளர் 

அ.சறம்தர நசட்டிரர் தந்றழ்ச் நசரற்வப இவடிவடம னந்து நருகு 

ஊட்டி றேதுறல் ல்னர். பன்ிக்களம், தநழதமளழச, தநழழ்களட்டும் 

உகு ன்தண அர் றேற சறன தல்ள்.  

உ.தய.சளநழளத அய்னர். 



 

தநழழ்த் தளத்தள ன்நவக்ப்தடும் உ.ம. சரறர அய்ர்  நணிதநகழ கழதச் 

சுருக்கம், புத்த தர்நம், உதனணன் கழதச்சுருக்கம் மதரன்ந தன உவவட தல்வப 

றேறனேள்பரர். 
தபளசழரினர். ஸ்.ழயனளபுரிப் ிள்ழ 

வரனரிப் திள்வப  தநழழ்ச்சுைர் நணிகள், பசளற்கழ யிருந்து, களயின களம், 

இக்கழனச் சழந்தழகள், இக்கழன உதனம் 

  னனற உவவட தல்வப றேறனேள்பரர். 

சழறுகழத 

தரறரர், .ம.சு. ர் , னதுவப்தித்ன் மதரன்ந சறநந் றேத்ரபர்பரல் பர்க்ப் 

நதற்ந சறறுவ இனக்றம் அற்நண ஆம்திக்ப் நதற்ந  நணிக்பகளடி  

தத்றரிவரல் மறம்  உம் நதற்நது. 
ளபதழனளர் 

தரற தம்தவ ன்நநரரு தம்தவம தவடத்றட்ட தரற சறறுவத் துவநில் 

ட்டுன்நற ிவ , தத்றரிவ, ட்டுவ, ிர்சணம், நரறநதர்ப்ன ணப் 

தல்துவநிறம் சறநந்து ிபங்றர். இது சறறுவள் தன நசரந்க் வள் 

ட்டுக்வள், றழ்வுக் மரவபரம றன்று ிடுறன்நண. உர்ந் வனடிம் 

இல்வன.கழதக்பகளத்து, யதந்தழபக் கழதகள்-பதளகுதழகள், ஆழல் எரு ங்கு, 

பூதளக பம்ழ, தழண்டிந சளஸ்தழரி, ஸ்யர்ணகுநளரின்தண குநறப்திடத்க்ண.  சழன் 

சங்கபன் கழத, சந்தழரிழகனின் கழத ன்ந இண்டும் ரவனப் மதரல் அவந்வ. 

னதுவில் சறத் மதரது 11 ரகூரின் வவப நரற நதர்த்து இருக்றநரர். 

அன் வட உள்பத்வக் ர்து , இதும சறறுவத் துவநக்குப் தரற னரிந் 

நரண்டு. 
ய.தய.சு னர் 

தநழழ்ச் சழறுகழதனின் தந்ழத ன்று மதரற்நப்தடும் இர் சறறுவ இனக்த்றற்கு 

ற்ந வவப அந்க் ரனத்றமனம றேறர். இது  நங்ழகனர்க்கபசழனின் 

களதல் ன்ந தல் ட்டுக் வவபக் நரண்டது.  குத்தங்கழப அபசநபம் ன்தது 

றறல் மரன்நற னல் சறறுவ. குந்வ த்வக் ருரக் நரண்டது 

இக்வ. எரு குபக்வில் றற்கும் அசம வ கூறுரக் நரண்டு 

அவறநது. நரத்ம் 8 வமப தவடத்றருந்ரறம் டிம் தற்நற ிறப்வதத் 

நரட்டுக் ரட்டிர். சறறுவில் சறன மசரவணள் நசய்து சரவண னரிந்ர். 

குபத்ங்வ அசம் ிப் திந வள் ஆசறரிர் கூற்நரம அவந்ரறம் 



 

உிமரட்டம் றக்வட , ரிச் சரல் , ரடப்தரி ன்தண இர் வபில் 

அவந்துள்பண. 
புதுழநப்ித்தன் 

a. 1933இல் சறறுவ பர்த் இரண  நணிக்பகளடிில் சறநந்  

சறறுவரசறரிரத் றழ்ந்ர் நசர. ிருத்ரசனம் ன்ந இற்நதர் நரண்ட 

னதுவப்தித்ன். அருவட சறறுவபில் றுவின் ிவபவுள் , சனெச் 

சறக்ல்ள், க்பின் னெட ம்திக்வள் ஆறண அடிப்தவடர அவனேம். 

அது வபில் மனறனேம் றண்டறம் வரண்டினேம் றவநந்து இருக்கும். 

b. ரம் ரடம் ரட்சறவபனேம் ருதும் ருத்துவபனேம் சறறுவள் ரினரம 

றர்க்கு உர்த்றிட னடினேம் ண ம்திர் னதுவப்தித்ன். 

c. னற ருக்ள் , அற்மற்ந னற டிங்ள் , அற்வந நபிப்தடுத்தும் னற 

உத்றள், னதுவரண வட , சனர சுரசறவபக் ண்டு ங்றக் னங்கும் 

இக் நஞ்சம் இவ ல்னரம் அது வக்குப் னத்துிர் ஊட்டிண. 

d. சழறுகழத நன்ன்  ன்று தரரட்டப் நதறும் இர் , உகத்துச் சழந்த 

சழறுகழதகள், பதய்யம் பகளடுத்த யபம் ன்ந இண்டு நரறநதர்ப்னத் 

நரகுறவபனேம் நபிிட்டுள்பரர். 1941க்கு னன்  அகழழக ன்ந வ றேறப் 

னட்சற நசய் இம  சள யிதநளசம் ன்ந ற்நநரரு வவனேம் றேறப் 

னட்சற நசய்றநரர். அல்வ வில் நௌர் அனறவவனேம் இந்றவணனேம் 

ன்ணித்து ிடுறநரர். ஆணரல் சரத ிமரசணம் வில் நௌர் 

ிக்றிணரல் துநிரறநரர். அனறவ சரதிமரசணம் ண்டரறம் தரத 

ிமரசணம் றவடக்ரர ன்று ங்குறநரள். ணபில் ல்னரறப் மதரறநரள் 

ன்தது வ. 

e. ஆண்ழந, கல்னளணி, பளன்கபம் மதரன்ந வபில் ரழ்க்வச் சறத்றத்வ 

டிக்றநரர் னதுவப்தித்ன்.  தயதளம் பசளன் கழத , கட்டில் தசுகழது , 

கைவுலம் கந்தசளநழப்ிள்ழபம்  ன்தண ற்தவணக் வள்.  களஞ்சழ ன்தது 

ர் னடிச்சு அிழ்க்ப்தடரமன உள்ப வ.  துன்க்தகணி வ இனங்வத் 

மிவனத் மரட்டத்றல் மவன நசய்னேம் நதண் தற்நறது. ன்வணக் நடுத் 

ரமணஜர் ன் ள் ற்வதனேம் அறத்ரன் ண அநறந்து அவணக் நரவன 

நசய்து ிடுறநரள் அந்த் ரய். இவ்ரறு நரடுவவ றர்க்கும் 

தரத்றங்வபனேம் னதுவப்தித்ன் தவடத்துள்பரர். 

 

 



 

இபளஜளஜழ 

சக்ர்த்ற இரஜமரதரனரச்சரரிரர் சனர னன்மணற்நம் குநறத் சறன வவப 

றேறனேள்பரர். அன்ழபம் ிதளவும், ததயளழ, பகுந்தன் ழனள 

கழத ன்தண அற்றுள் சறன. 
கு.. இபளஜதகளளன் 

ஆண்-நதண் உநவுவபக் வக்ருரப் தவடப்தறல் றற்நர் 

கு.த.இரஜமரதரனன். அது வறள் யிடிபநள ன்ந சறறுவ , சறறுவ 

இனக்த்றற்குரி கூறுள் அவணத்தும் நரண்டது.  களணளநத களதல், 

புர்ஜன்நம், ககளம்பம் னனறண அரின் சறறுவத் நரகுப்னபரகும். 
ி.ஸ். இபளழநனள 

நணிக்பகளடி தத்றரிவின் ஆசறரிரப் திரற்நற  தி.ஸ்.இரவர 300க்கும் 

மற்தட்ட வவப றேற உள்பரர்.  ட்சத்தழப குமந்ழதகள் ன்தது இர் னழ் 

நதற்ந வ.  நணிக்பகளடி களம் ன்ந இது தல் சரறத் அரநற ிருது 

நதற்நது. 

கல்கழ 

ல்ற அர்பின்  தகதளரினின் தளனளர், யழீண யளி, கழணனளமழனின் கவு, 

தழருயழுந்தூர் சழயக்பகளழுந்து, நனிழக்களழ னனற வள் ம் நஞ்சம் 

ர்தவ. 
பநௌி 

சறறுவ றேதுறல் னதுப்மதரக்கு உவடர் நௌணி. எருனவந தடித்வுடன் 

அது வள் னரிந்து ிடுறல்வன.  அமழனளச்சுைர், நக்தகளம், சளயில் ிந்த 

சழருஷ்டி, ிபஞ்ச களம் மதரன்ந தன சறநந் சறறுவவப றேறனேள்பரர்.  தநழழ்ச் 

சழறுகழதனின் தழருபர் ன்று இர் மதரற்நப்தடுறநரர். 
. ிச்சபர்த்தழ 

.திச்சனெர்த்றின் எருளள், ல் யடீு, தழருடி, கழபம் பண்ணும், பள்லம் 

தபளஜளவும், பகளலுபளம்ழந மதரன்ந சறறுவள் ணறல் றற்தவ. ிக்நரடி 

றேத்ரபர். சறறுவ இனக்ம் தின ற்னவடண இர் வள். 
தழ. ஜளகழபளநன் 

ஞ்சரவூர்ப் தகுறவ ம் ண்னன் நரண்டு ரும் றேத்ரபர்பில் வனசறநந்ர் 

ற. ஜரணறரன்.  சழயப்பு ரிக்ஷள, ததயர் குதழழப, அக்ர் சளஸ்தழரி ன்தண 

குநறப்திடத்குந் வள். 
தழ.ஜ. பங்களதன் 



 

தல்துவந ல்றரண ற.ஜ.ங்ரன் சறநப்னப் நதறுது ம் சறறு 

வபரல் ரன்.  சந்தக் களயடி ன்தது 1938இல் நபிந் னல் சறறுவத் 

நரகுற. பளண்டிக்கழி, சநத்து ழநள, யடீும் யண்டிபம், களிதரிசம், யிழச 

யளத்து, நஞ்சள் துணி ன்தண னக்றரண வள். 
துநழன் 

துறனன் ன்ந னவணநதர் நரண்ட .ரசரற  யிந்ழதனள புத்தகங்கள், ஸ்ரீநதழ 

கண்ைக்ைர் மதரன்ந 11 சறறுவத் நரகுறவப நபிிட்டுள்பரர். 
க.ள. சுப்பநணினம் 

.ர. சுப்ிம் ழலதர் களம், களட்டுநல்ழழக, யளைளநர், 

ததளட்டிழன நணந்த அபசகுநளரி மதரன்ந வவப றேறனேள்பரர். ருரல் சறநந் 

னரற்றுச் சறறுவவபப் தவடத்றருக்றநரர். 
கழ.யள. ஜகந்ளதன் 

வனள் தத்றரிவ ரினரச் சறநந் வரசறரிர்வப  அநறனப்தடுத்றர் 

ற.ர.ஜந்ரன் வனபில் தன ரண வள் றேற உள்பரர்.  அறுந்த தந்தழ, 

யழச் பசட்டி, ய நல்ழழக, கழஞன் தழனளகம், அழசனள யிக்கு, 

தகளயில்நணி, கழச்பசல்யி ன்தண இது சறறுவத் நரகுறள். 
சழட்டி 

சறட்டி ன்ந நதருவட நத.மர.சுந்ர்ரஜன் ிக்நரடி றேத்ரபர்.  நதுயிக்கு 

நங்ழக, அந்தழ நந்தளழப, ன்ந 2 சறறுவத் நரகுறள் நபிிட்டுள்பரர்.  தநழமழல் 

சழறுகழத யபளறும் யர்ச்சழபம் ன்ந தனறன் ஆசறரிர்பில் எருர். 
சழ.சு. பசல்ப்ள 

ிக்நரடி றேத்ரபரண சற.சு ,நசல்னப்தர னதுவ இனக்றப் மதரரபி.  சபறளயின் 

பளம்ழந, நணல் யடீு,  அறுது, சத்னளக்பகழ, பயள்ழ ன்ந 5 நரகுறள் 

இருவடது. 
கரிச்சளன் குஞ்சு 

வனள் இறல் வவபப் தவடத்ர். 
ள.ச. பளநளநழருதம் 

ணக்நன்று ணிச் சறந்வணப் மதரக்கும் ணிவடனேம் உவடர் னர.ச.ர ணப்தடும் 

னர.ச. ரரறரும். அருவட வபில் எம ிரண த்தும் அடிக்டி 

தவடக்ப்தடுறநது. அது தனர்க்கும் பிறல் னரிறல்வன.  ஜி, இதழ்கள் ன்தண 

அது சறநந் வள். 5 சறறுவத் நரகுப்னவப அர் தவடத்துள்பரர். 
யல்ழக்கண்ணன் 



 

500 சறறுவறக்கு மல் றேறப் னழ்நதற்நர் ல்னறக்ண்ன்.  சந்தழப 

களந்தக்கல் ன்தது இருவட னல் சறறுவ.  கல்னளணி பதழன கழதகள், 

ளட்டினக்களரி, ஆண் சழங்கம், யளம யிரும்ினயன் னனறண இது வத் 

நரகுறள். 
சழதம்ப இபகுளதன் 

நதரதுவுடவக் ருத்துக்வப வரக் நரண்டு றேறர்பில் சறம்த 

இகுரனும் எருர்.  ஞளதளதனம், ஆழத்த,ீ தசற்ழல் நர்ந்த பசந்தளநழப, 

அளன அழயிப்பு நழயி, ஞளநணிப் தழப்கம் மதரன்ந வள் தன றேற 

உள்பரர். திந நரறபினறருந்து வவபனேம் ரல்வபனேம் நரறநதர்ப்னச் 

நசய்து ந்துள்பரர். 
கழ.பளஜ ளபளனணன் 

ரிசல் ரட்டு ரழ்வக் ண்னன்மண றறுத்துதர் ற. ரஜ ரரன்.  கதவு, 

கன்ிழந, தயட்டி, கழபளநழனக் கழதகள், தளத்தள பசளன் கழதகள், கரிசல் கழதகள், 

பகளத்ழதப் ருத்தழ, தநழழ்ளட்டு ளதைளடிக் கழதகள் ன்தண இர் தவடப்னள். 
ிர் 

இர்வபத் ி டரக்டர் ன.ரசணரர் , ிந்ன், அறனன், டி.ம.சலணிரசன், 

நஜசறற்தின், ர.ற.ங்ரஜன் மதரன்நர்றடன் அதத்ர , னட்சுற, சூடரி, ரஜம் 

றருஷ்ன், மரள், சஸ்ற ரம்ரத் மதரன்ந நதண் றேத்ரபர்றம் மரன்நறச் 

சறறுவ உனவச் நசறக்ச் நசய்றருக்றன்நணர். 

ளயல் 

மரம் திள்வபனேம் இரஜம் ரும் ரவரவும் நரடங்ற வத் ரல் 

இனக்றம் னரற்று ரல் , துப்தநறனேம் ரல் , நரறநதர்ப்ன ரல் ணப் தன 

றவபபர பர்ந்து. 
துப்ழபம் ளயல்கள் 

மவனரட்டு ரடங்பில் ரும் நதர்வபனேம் றழ்ச்சறவபனேம் றழ் 

ரல்பில் உனிட்டு நற்நற ண்டர் ஆி குப்னசரற னனறரர். டுவூர் 

துவசரற ங்ரர் , வ.ன. மரவ ரற அம்ரள் , மஜ.ஆர். ங்ரஜூ , 

ற..நதரன்னுச்சரற, தி.டி.சரற ன்மதரர் அக்ரனத்றல் துப்தநறனேம் ரல்வபனேம் ர் 

ரல்வபனேம் „நிணரல்ட்ஸ்‟ ன்தவ அடிநரற்நற றேறப் னழ் நதற்நர்ள். 

ஸ்.ஜற.ரரனுஜற ரனேடு ரம் டத்ற  ிபஜளனுகூன் ன்ந றங்ள் இறல் 

துப்தநறனேம் ர்த் நரடர்வபனேம் நபிிட்டுள்பரர். டநரற ிி 

வடில் ஆந்த கதளகல்ம், ரிநள ன்ந 2 ரல்வப றேறனேள்பரர். 



 

யபளற்று ளயல்கள் 

றழ்ரட்டின் ரல்டர் ஸ்ரட் ன்று மதரற்நப்நதறும் ல்ற அர்ள் நரடர்வ 

தடிக்கும் ஆர்த்வ க்பிடம் ற்தடுத்றர்.  அழதனளழச, தழனளகபூநழ, கள்யின் 

களதழ, சழயகளநழனின் சதம், பளன்ினின் பசல்யன், ளர்த்தழன் கவு மதரன்ந 

சறநந் னரற்று ரல்வபப் தவடத்ர். இது இறுற 

ரனரண அநபதளபளழய இர் ள் ஆணந்ற னடித்ரர். 

1865இல் ற..ச னத்துப்திள்வப ன்தரல் றேப் நதற்ந  தநளகளங்கழ ன்ந 

ரமன றறல் மரன்நற னல் சரித்ற ரனரகும். ரக்ர் ன்ணர் னரற்வந 

அடிப்தவடரக் நரண்டு றேப் நதற்ந தல் இது. 
யிடுதழ இனக்க ளயல்கள் 

1926இல் மசற ிடுவன உர்ிவண மடிரப் மதசற ரல் தவணப்த 

நசட்டிரரின் களந்தழநதழ. நளணிக்கயளசகன், அநழர்தம், சண்பக ளதன், 

சந்தழபதசகபன் ன்தண இர் தவடத் திந ரல்ள். 

1930இல் மசற இக் ரனர நபிந்து ம.ஸ்.மங்ட ிின்   

ததசக்தன் கந்தன்.  ஆசறரிரின் அடுத் ரல் பருகன் ஏர் உமயன். 

சத்ரக்றம் தற்நற னல் ரல் சரண்டில்ன் றேற ளத்களபம் ன்தரகும். 
பண் ிபச்சழ ளயல்கள் 

தரறின் வனவச் சலடரண .ர , சுந்தரி அல்னது அந்தபப் 

ிழமப்பு, சழன்ச்சளம்பு, தகளழதத்தவீு, யிஜனம் ன்ந 4 னறணங்ள் தவடத்ரர். 

ரன்றறம நதண்னன்மணற்நச் சறந்வணள் ரன் உள்பண. அக்ரனத்றமனம 

ிவத் றரும், சனரச் சலர்றருத் சறந்வணள் தற்நற றேறர் இம. 
கழபளநழன ளயல்கள் 

ண்ம் றேம் ரல் தவடத்ர்றள் னன்மணரடி சங்ரம் ன்ந 

டி.ல்.மடசன். நண்ணளழச ன்ந இது ரல் னல் னறேறரற ரல்.  இன் 

உகம், யபீ சழற்ி, ீள, ளள பநசழயம், பண் இம், ளர்யதழ, தபீம் பயடிபம், 

ளட்ைளண்ழநக்களபன், களரினதரிசழ, அருள்ண்ழண ன்ந ரல்வபனேம் 

தவடத்துள்பரர். 
சபகச் சவர்தழருத்த ளயல்கள் 

ரவ மரதரன றருஷ்ப் திள்வப ,  த்நதபழக  அல்னது  கற்கச்  தசளழ 

பகசழனம், தளன், சந்தழதபளதனம், அழகைல் அபசழ ன்ந சனரச் சலர்றருத் 

ரல்வப இந் தற்நரண்டின் நரடக்த்றல் றேற றர்ப்னள் தன சம்தரறத்ர். 



 

சுந்றம் நதற்ந திநகு ரல் றேத்ரபர்பின் ண்ிக்வ கூடிது. அர்ள் 

டுத்துக் நரண்ட ருத்துறம் தல்மறு வரணவ. 

பநளமழபனர்ப்பு 

a. ஆங்றனக் ல்ி நதற்றுப் தல்மறு தி றத் சரன்மநரர் தனர் டநரறில் 

இருந்தும், ஆங்றனத்றனறருந்தும் ரநறந் திநஞ்ச் , ஸ்டீிஷ் மதரன்ந நரறபில் 

இருந்தும் நரறநதர்ப்னச் நசய்து றவ பப்தடுத்றணர். 

b. தண்டிி ன்று மதரற்நப் நதற்ந றமசன் நசட்டிரர்  நண்ணினல் சழறுததர், 

நளதழ நளதயம், பகௌடிலீனம், சுக்கழப ீதழ, ிபதள ருத்தழரீனம் மதரன்நற்வந 

டநரறினறருந்து நரறநதர்த்ரர். இது உவவட ணித்ன்வ 

ரய்ந்து. 

c. அண்ல் ரந்றின் ஆங்றனத்வத் து டுபில் சறன்ணச் சறன்ண 

ரக்றங்பர நரறநதர்த்து றேறர் றரு.ி.னறர சுந்ணரர். 

d. மஜம்ஸ் ஆனன் ன்ந ஆங்றன அநறஞருவட ருத்துக்வபத் றழ்ப்தடுத்ற 

.உ.சற அர்ள்  நம்தளல் யளழ்வு, அகதந பும், யழழநக்கு நளர்க்கம் ன்ந 3 

தல்பரத் ந்துள்பரர். 

e. பசந்தநழழ் இறன் னல் ஆசறரிரண ர.ர ங்ரர் ,  கயத் கவழதவனேம்  

சளகுந்த ளைகத்வனேம் டநரறினறருந்து நரற நதர்த்ரர். னத்றறறம் 

ல்ன இனக்குப் திள்வப ஆங்றன ரடங்வபத் றறல் 

நரறநதர்த்றருக்றநரர். நள்பக்ரல் சுப்திி னனறரர் றல்டணின்   

சுயர்க்க ீக்கம்,  ஸ்நதன்சர் றேற   கல்யி  ன்ந இண்வடனேம் நரற 

நதர்த்ரர். 

f. றழ் க்றக்குத் ரகூரின் ிவவப அநறனப்தடுத்றர்ள் 

ி.ஆர்.ம்.நசட்டிரர், அங்.சலணிரசன், இபங்ம்தன் ஆறமரர். 

g. ஜக்ணி ன்தர் இந்ற நரறினறருந்து  களநன் நகள் ன்ந ரப்தித்வ 

நரறநதர்த்ரர். ரபிரசரின்  தநக சந்ததசம் ன்ந தறம் நசய்னேள் டிில் 

இரல் நரறநதர்க்ப்தட்டது. 

h. மசக்ஸ்திர் ரடங்ள் என்தவத் றழ்க் ிவர நரற நதர்த்துத் 

ந்துள்பரர் அ.கு. ஆறத்ர் , தரீ்ரசர் தரடல்ள் , ரபிரசர் உவள் ன்ந 

தவனனேம் றேறணரர். 

i. ச.து.சு.மரறரர் ரல்ட் ிட்ணின் புல்ழன் இதழ்கள், நயறங்மின் கழமயனும் 

கைலும், வுட்மர ில்சணின்யளழ்க்ழக யபளறு, ரஸ்ரஸ்றின் களர்தநறளவ் 

சதகளதபர்கள், இதுதளன் பஷ்னள ன்ந தல்வப நரறநதர்த்துத் ந்துள்பரர். 



 

j. உனத்துச் சறநந் சறறுவள். நய்ம் நரடுத் ம் ன்ந 2 நரறநதர்ப்னத் 

நரகுறபில் உனத்றறள்ப சறநந் சறறுவவப ல்னரம் னதுவப்தித்ன் 

நரறநதர்த்து ந்துள்பரர். 

k. இந்ற நரறறள்மபம நரறநதர்ப்னச் நசய்தும் ம் இந்ற ிடுவனக்கு 

னன்மத துங்ற ிட்டது. ங்நரறில் இருந்து ரபரண வ , ட்டுவ, 

ிவ, ரல் ன்தண றறல் நரற நதர்க்ப்தட்டண. அன்ணி நரறபில் 

ஷ் நரறில் இருந்து ரபர நரற நதர்க்ப்தட்டண. இந்ற , ரத்ற 

நரறினறருந்தும் நரற நதர்க்ப்தட்டண. திநஞ்சு , நஜர்ன், நரறபினறருந்தும் 

சறனர் றறல் நரறநதர்த்துத் ந்துள்பணர். 

நபபுக்கயிழதபம் புதுக்கயிழதபம் 

a. 20ஆம் தற்நரண்டில் ன சரர்ந் ிவவபனேம் டிங்வபனேம் உவவட 

தின்னுக்குத் ள்பி ிட்டது. ணினும் நசய்னேள் தல்ள் இற்நப்தடரனறல்வன. 

ரடு ிடுவனவ மரக்ற , னன்மணநற அம மவபில் ரந்ற இனக்றம் , 

நதரதுவுவடவ இனக்றம், நதரிரரிம், குந்வ இனக்றம் னனரண துவநள் 

ன சரர்ந்து பர்ந்ண. அம மவபில் தரற நரடங்ற வத் „சண 

ிவ‟ சற்று உருரநற „னதுக்ிவ‟ ன்ந நதர் நரண்டு னழ் நதற்நது. 

தடிம், குநறடீு ன்தற்வந உட்நரண்டு , தல்மறு மணரட்டு இனக்றக் 

நரள்வறக்கு டுத்துக்ரட்டர அவனேம் வில் தல்மறு ிஞர்பரல் 

னதுக்ிவ இற்நப்நதற்நது. இணி இற்நறன் பர்ச்சற தற்நறக் ரண்மதரம். 

நபபுக் கயிழத 

ரன்கு வப் தரக்வபக் நரண்டு , தவ, னற டிங்பில் அவக்ப்நதற்ந 

தல்ள் இப்தகுறில் ிபக்ப்தடுறன்நண. 
தழரு.யி. கழனளண சுந்தபளர் 

சத் துவநில் நபிரண அநறவப் நதற்நறருந் றரு.ி. னறர 

சுந்ணரர் அர்ள் 1942ஆம் ஆண்டு னல் தன நசய்னேள் தல்ள் றேத் 

துங்றணர். தழருநளல் அருள் தயட்ைல், பருகன் அருள் தயட்ைல், சநபச தீம், 

கழழஸ்து பநளமழக் குள், சழயன் அருள் தயட்ைல் ன்ந தல்பில் ஆழ்ரர் 

ரன்ரர்பின் தரடல்வபனேம் அருட்தரவனேம் தின்தற்நற றேறனேள்பரர்.  புதுழந 

தயட்ைல், பளதுழந தயட்ைல் ன்ந தல்பில் சரற மறுதரடுள் அற்ந னற 

சனரத்வ மற்கும் நஞ்சத்வக் ரட்டுறநரர். நத்ர 15 நசய்னேள் 

தல்வபத் றரு.ி. றேறனேள்பரர். „உவவடவ ிட அது நசய்னேள் தல்பில் 

பிவ, தூய்வ, நதரதுவப் தண்னள் றவநந்றருந்ண‟ ன்றநரர் ன.ரசணரர். 



 

நகளகயி ளபதழனளர் 

a. நல்வன ரட்டம் ட்வடனத்றல் மரன்நற தரற , சுப்ிம் ன்ந 

இற்நதவக் நரண்டர். இர் தண்டிர் றவப் தரர் றரக்றர் ; 

றழ்ப்தற்றும் ரட்டுப்தற்றும் ஊட்டிர் ; மசதக்ற, நய்தக்ற ன்ந இண்டும் 

இருண்பரப் மதரற்நறர் ; ண்ன், சக்ற னழ் தரடிர் ; நதண்வக்கு ற்நம் 

ந்து மதரற்நறர். 

b. தரறின் ிவிமன நல்னறின் ற்தவண , மரர்ட்ஸ்நரர்த்றன் டவுட் 

நரள்வ, திநௌணிங்றன் ரழ்வு மரக்கு , நடன்ணிசணின் ிவ பிவ 

ன்தற்வநக் ரனரம். னவநரச் சங்லம் ற்நரல் ம் தரடல்றக்குத் 

ரம நட்டவத்துப் தரடினேள்பரர். ரனேரணரின் ஆணந்க் பிப்ன , 

ரடிச்சறந்து, றபிக்ண்ி, நரண்டிச்சறந்து ண ணங்ரும் இவச டிங்வபத் 

ந்ர். சறத்ர் தரடல் நட்டுக்வபனேம் , ந்ணரர் சரித்றக் லர்த்வண 

நட்டுக்வபனேம் தின்தற்நறப் தரடினேள்பரர். நருில் ஊசற ிற்கும் நதண்ள் 

தரடும் தரட்டு , ரவு இடிக்கும் நதண்ள் தரடும் தரட்டு , ண்டிக்ரன் தரடும் தரட்டு , 

தண்டரங்ள் தரடும் தரட்டு , குடுகுடுப்வதக்ரன் தரட்டு ண அர் ம் ணித் 

இவச டிங்வப ல்னரம் ம் தரடல்பில் வரபத் நில்வன. 

c. யிளனகர் ளன்நணி நளழ, தசளங்கம் ன்தண தவ வத எட்டிப் 

தரடப்நதற்நவ. குில் தரட்டு , தரஞ்சரனற சதம் ன்தண சறறு ரப்திங்ள். 

தரஞ்சரனறின் துன்தத்றல் தரத்ரின் துன்தத்வக் ண்டர். ரழ்க்வில் 

ரம் வடப்திடித் னட்சற , சலர்றருத்ம் ன்தற்வநப் தரடல்பில் வரபப் தரற 

நில்வன. உவவடில் அவந் தரட்டுப் மதரன்ந ருத்துக் மரவறம் 

ற்தவணச் நசரல் ஏிங்றம் தன இரல் தவடக்ப்தட்டண. “நபிர 

அநறல், நபிர நரறல் , ற்தரின் உள்பத்வக் பிப்தித்து உருக்குல் ” 

ன்தண இர் ம் ிவப் தண்னள். தக்றப்தரடல் , மசறப் தரடல் , நதண் 

ிடுவனப் தரடல் , வனர்வபப் மதரற்நறப் தரடிது ணப் தனவப் 

தரடல்வபப் தரற தரடிிருந்ரறம் அர்க்குப் னவ மடித்ந்து மசதக்ற 

தரடல்மப! 

பசளந்த ளட்டில் ிர்க்கடிழந பசய்தத  

                             துஞ்சழதைளம் - இி- அஞ்சழதைளம்  

ந்த ளட்டிலும் இந்த அீதழகள்  

                            ற்குதநள-பதய்யம் - ளர்க்குதநள?  

யந்தத நளதபம் ன்றுனிர் தளம்யழப  



 

யளழ்த்துதயளம்- படி தளழ்த்துதயளம் 

ன்தது அது ிவத் றநத்றற்கு எரு சறறு சரன்று. 

புபட்சழக் கயிஞர் ளபதழதளசன்  

 

d. னட்சறக் ிஞர் ன்று னழ்நதற்று ிபங்கும் தரறரசன் ண சுப்ன த்றணம் ன்ந 

இற்நதவக் நரண்டர். தரறரர் அசறல் ரத்ரல் னதுச்மசரிில் 

ங்றிருந் ரனத்றல் அருடன் நருங்றப் தற, அது அன்வதனேம் தரரட்வடனேம் 

நதற்நரர். து நதவப் தரறரசன் ன்று ரற்நறக் நரண்டரர். 

e. னல் னனறல் நபிரண அது ிவத் நரகுப்ன  ளபதழதளசன் 

கயிழதகள் ஆகும். ளண்டினன் ரிசு, தநழமச்சழனின் கத்தழ, யபீத்தளய், தழர்ளபளத 

பத்தம், களதள கைழநனள, சஞ்சவயி ர்யதத்தழன் சளபல், குடும் யிக்கு, 

இருண்ை யடீு, அமகழன் சழரிப்பு ணப் தன தவடப்னவப அர் ந்துள்பரர். 

றழ்நரற, றழ்ரடு, றழ் இணம் ன்ந உர்ச்சற மமனரங்த்  தநழழ் 

இனக்கம் ன்ந நரகுறவப் தவடத்துள்பரர். 

f. தரறரசனுவட வட அர் உள்பம் மதரனம மம் றகுந்து. ல்மனரரும் 

ங்கும் பி நசரற்பிமனம மத்வனேம் ஆற்நவனனேம் ஊட்டுரர். தவ 

தர ந் பி ிருத்ங்ள் , சறந்து நட்டுள் , சறறு சறறு ண்ிள் 

ன்தற்வநம நதரிதும் வரண்டு உள்பரர். னெட ம்திக்வவனேம் ண்னெடிப் 

தக்ங்வபனேம் ஆத்றம் நரண்டு றர்த்ர் தரறரசன். 

இருட்ைழனில் உள்தைள உகம் - சளதழ 

இருக்கழன்து ன்ளனும் இருக்கழன் ளத 

ணக் மரதம் நரண்டு தரடுறநரர். னற உனவ அவப்தவ, 

 

புதழனததளர் உகம் பசய்தயளம் - பகட்ை 

தளரிடும் உகத்ழத தயபபளடு சளய்ப்தளம் 

ன்று தரடுறநரர். 

ங்கள் யளழ்வும் ங்கள் யபம்  

நங்களத தநழபமன்று சங்தக பமங்கு 

ன்று தரடிர் தரறரசன். தரட்டரபி னம்நதநப் னட்சறம ற ன்தவ, 

ஏைப் பளனிருக்கும் ழம னப்ர்  

    உழதனப் பளகழ யிட்ைளல், ஏர்பளடிக்குள்  



 

ஏைப்ர் உனபப்ர் ல்ளம் நளழ  

    எப்ப்ர் ஆய்யிடுயளர் உணபப் ளீ 

ன்று கூறுறநரர். 
கயிநணி ததசழக யிளனகம் ிள்ழ 

 

g. மசற ிரம் திள்வப ன்ந இற்நதவ உவட இர் 

ரர்மரிவனடுத் மரூவச் மசர்ந்ர். பிவ , இணிவ, இவச ம் 

றக்வ இர் தரக்ள். சறறுர் னல் நதரிமரர் வ அவணரும் தடித்து 

இன்னறும் வில் பி றழ்ச் நசரற்வபம ம் தரடல்பில் 

வரண்டர். னரும் ரவனனேம் , மிின் ிவள் , ஆசற மஜரற , ரஞ்சறல் 

ரட்டு ருக்ள் ற ரன்றம்  ன்தற்வநப் தரடினேள்பரர். உர்ய்ரம் 

தரசல நரறில் தரடிவ றறல்  உர்ய்ரம் தரடல்ள்  ண 

நரறநதர்த்துள்பரர். இது  ஆசற மஜரற  ன்தது ட்ின் அர்ணரல்டின்  „Light of 

Asia‟ ின் றரக்ம். 

உள்த் துள்து கயிழத -  

இன் உருபயடுப்து கயிழத  

 

பதள்த் பதிந்த தநழமழல் -  

உண்ழந பதரிந்துழபப்து கயிழத 

ணக் ிவ இனக்ம் கூறும் இர், ஆசற மஜரறில், 

ிப்ிளல் யர்க்கும் - உகழல் பருழந யளபளதப்ள!  

சழப்பு தயண்டுபநில் - ல் பசய்ழக தயண்டுநப்ள! 
ன்றநரர். 

பயய்னிற் தகற் ழமலுண்டு - யசீும் பதன்ற் களற்றுண்டு,  

ழகனிற் கம்ன் கயிபண்டு, கசம் ழழன நதுவுண்டு,  

பதய்ய கவதம் வுண்டு, பதரிந்து ளை ீபண்டு,  

ழயனந் தருநழவ் யநழன்ழ யளழும் பசளக்கம் தயறுண்தைள? 

ன்ந தரடல் உர்ய்ரறன் “Here with a loaf of bread” ன்ந தரடனறன் றரக்ம். 

ளஞ்சழல் ளட்டு நருநக்கள் யமழ நளன்நழனம் எரு வச்சுவப் நதட்டம். ரஞ்சறல் 

ரட்டில் றனி நதண் றச் நசரத்து னவநவ இந்தனறல் ிி சரடுறநரர். 

ரறரர் ன் ருறக்கு நசய்னேம் நரடுவவப் தின்ருரறு கூறுறநரர்.  



 

அரிசழழன ழதபம் அந்து ழயப்ளள்;  

ல் நழழக றுக்கழ ழயப்ளள்,  

பகளல் நழழகக் குறுக்கழ ழயப்ளள்,  

உப்ில் புிழன உருட்டி ழயப்ளள்,  

கடுழகபம் ண்ணிக் கணக்கழட்டு ழயப்ளள் 

ன்றநரர். 

ததளட்ைத்தழல் தநபது பயள்ழப்சு - அங்தக  

துள்ிக் குதழக்குது கன்றுக்குட்டி  

அம்நள ன்குது பயள்ழப்சு - உைன்  

அண்ழைனில் ஏடுது கன்றுக்குட்டி 

ன்ந தரடல் நரும் நளழில் இடம் நதற்ந பிவரண இணி தரடல். 
சுத்தளந்த ளபதழ 

a. சுந்றப் மதரரட்டக் ரனத்றனறருந்து ரற்தது ஆண்டுறக்கு மனரக் 

ிவறம் இவசப் தரடல்றம் ஏரல் றேற ந் துநிரர் சுத்ரணந் 

தரறரர். அருவட தரடல்ள் தனவ ஆணவ ; ரட்டுர்ச்சற ஊட்டும் 

தரடல்ள், ச ஆர்ம் பர்க்கும் ிவள் , னத்துனக்ணவு தற்நற தரடல்ள் 

ன்று தனவக் ிவபில் னற , தவ ன றப்தட்ட டிங்ள் 

உண்டு. ளபத சக்தழ நகளகளயினம் ன்தது அருவட நதரி நசய்னேள் தல். 

b. தின்ணத்தூர் ரரசரற ர் ரரக்ர்.  ஆற்றுப்ழை, பதன்தழல்ழ உள , 

பதன்தழல்ழக் கம்கம் , கப்ளழ்ப் புபளணம்  மதரன்ந தன தல்வபப் 

தரடிணரர். அற்றுள் எரு னனரனம் , ஏர் ஆற்றுப் தவடனேம் எரு மரவனேம் 

ற்றும் சறன தல்றம் றேற அச்சறடப்தடரமனம உள்பண.  ற்ழழண ன்ந 

இனக்றத்துக்கு அர் றேற உவனழ் நதற்நது. 

c. இனக்குப்திள்வப ன்தர் ட்டவபக் னறத்துவந ன்ந நசய்னேள் வில் 

துவ, மரவணள் இல்னரல் றேதும் னவநவப் னகுத்றணரர். 

d. ர.ர ங்ரர்  புயிபனழுது, ளரிகளழத ன்ந 2 தல்வப றேறனேள்பரர்.  ளரி 

களழத ன்தது நண்தரரல் ஆற எரு ல்ன ரப்திம். 

e. நள்பக்ரல் சுப்திி னனறரர் றேற „நல்வனச் சறமனவட நண்தர ‟ 

ன்ந தல் சறமனவட , ம், றரின ன்னும் நசரல் அனங்ரங்வப அவத்து 

றேப்தட்டது. றல்டன் இற்நற  சுயர்க்க ீக்கம் ன்ந தவன ிருத்ப்தரரல் 

நரறநதர்த்துப் தரடினேள்பரர்.  தகளம்ி யிருத்தம், அகழழக பயண்ள ன்ந 

நசய்னேள் தல்வபனேம் தரடினேள்பரர். 



 

f. தரம்தன் குகுருரச அடிள்  பசந்தநழழ் ன்னும் 50 ணித்றழ் 

நண்தரவும் குநளப சுயளநழனம் ன்னும் ரப்தினம் தரடினேள்பரர். 

g.  ஞ்வசப்த திள்வப ன்தர்  தநழமபசழ குயஞ்சழவனேம் ிரச தண்டிர் 

நசீ தரண்டிணரர் ளஞ்சளங்குழச்சழ யபீசரித்தழபம் (2 தரம்) ன்ந தவனனேம் 

தரடிணர். 

h. ரி ன்ந தட்டம் நதற்ந அ.கு.ஆறத்ர்  கைவுள் அனுபூதழ, ள்ி ழுச்சழ, 

பநபகசழன நளழ, கைவுள் யணக்கம், நளணயர் கைவுள் யணக்கம், பதளழுழக 

பழ, யபசக் கம் ளைகம், ஆண்ைளள் ிள்ழத் தநழழ், இபணினன் யழதப் 

பணின்ந தல்வபப் தரடினேள்பரர். 

i. ச.து.சு. மரறரர் ற்ரனக் ிஞர்பில்  களயின ழைனின் சழந்த 

ிபதழழதழ ன்று மதரற்நப்தடுதர். மம் , மரந்த் நபிவு , ீம், உட்நதரருள் 

நரண்டவ இது ிவள்.  தநழழ்க் குநரி, அகழழக, தநரி நக்ததள, 

களநழி, களதல் நர்கள், பருக களயினம், கழதழனக் தகைள (ளட்டுப்புப் 

ளைல்) ன்ந தல்வப இற்நறனேள்பரர். 

புதுக்கயிழத 

a. திநஞ்சுப் னட்சறின் ிவபரப் திரன்சு ரட்டில் னட்சறச் சனரம் 

மரன்நறது. தரமனர் , ரிம்மதர, ல்னரர்ம மதரன்ந னட்சறக் ிள் தவ 

னவப ிட்டுிட்டு ரப்ன ிடுவன நதற்ந னற ிவவபப் தரட 

னற்தட்டணர். அற்வந ஆங்றனத்றல்  Free verse ன்நணர். அப்னற மதரக்வப் 

தின்தற்நற, நசன்ந தற்நரண்டில் அநரிக்ரில் ரழ்ந் ஆங்றனக் ிஞர் ரல்ட் 

ிட்ன் யச கயிழத றேறணரர். ரகூர் ம் லரஞ்சனறவ இனக்ம் ீநற 

னதுவக் ிவரப் தவடத்ரர். 

b. ரகூரின் கவதளஞ்சளழவனேம் ரல்ட் ிட்ணின்  புல்ழன் இதழ் வபனேம் தடித் 

தரறரர் அம மதரக்றல்  களட்சழகள் ன்ந இனக்ம் ீநற னற ிவப் 

தவடப்வதப் தவடத்ரர். றறல் அவந் னதுக்ிவின் ந்வ தரறரம! 

அர் தரடி னற ிவ என்று இமர: 

பயம்ழநத் பதய்யதந! ஞளனித! எிக்குன்த!  

அபதநளகழன உனிரின் உகநளகழன உைழத  

நீன்களகத் ததளன் றும் யிமழகின் ளனகதந!  

பூநழனளகழன பண்ணின் தந்ழதனளகழன களதத!  

யழழநனின் ஊற்த! எி நழமதன! உனிர்க்கைத! 
(ளபதழனளர் கயிழதகள், ஞளனிறு புகழ்-12, இபண்ைளம் கழழ புகழ்) 



 

தரறவத் நரடர்ந்து .திச்சனெர்த்ற 1934 னல் மசரவண ரீறரண ிவவப 

றேத் துங்றணரர். அருடன் மசர்ந்து கு.த.ரவும் ல்னறக்ண்னும் னதுக்ிவ 

றே ஆம்தித்ணர். இப்னதுத்துவநவ அரல் மதிப் தரதுரத்துக் ரறன்நச் 

நசய்ர் சற.சு.நசல்னப்தர.  ழுத்து, நணிக்பகளடி, யளம்ளடி ன்ந இழ்ள் 

னதுக்ிவக்கு னறவ மசர்த்ண. 
ழுத்துக் கயிஞர்கள் 

.திச்சனெர்த்ற, கு.த.ர, .ர.சு னெரும் னனறல் னதுக்ிவவ ஆங்றனத்றல்ரன் 

றேறணர். தரறின் ிவ ண்டு றறல் ிவ தவடத்ணர். சற.ி , தசுவர 

(சுந் ரசரற) , ருன சறரன , வத்ீஸ்ன், ண்ன சுப்வதர , குனன் 

மதரன்மநரர் றேத்துக் ிஞர்ள். டநசரற்வப இர்ள் அறம் வரண்டணர். 

ரறுதட்ட உள்படக்னம் மறுதட்ட உர்த்து னவநனேம் றேத்துக் ிஞர்பின் 

நற்நறக்கு அடிப்தவடள். 
ழைத்த கயிழத தல்கள் 

. திச்சனெர்த்ற 

- றபிக்குஞ்சு, னக்ரரி, றத்துவ, றபிக்கூண்டு, திச்சனெர்த்ற ிவள் 

சற.சு. நசல்னப்தர 

ீ இன்று இருந்ரல்? ரற்று இம் 

கு.த.ர 

- 

சறநறது நபிச்சம் 

ல்னறக்ண்ன் 

- 

அ மவண 

னதுவப்தித்ன் 

- 

னதுவப்தித்ன் ிவள் 

னிசு 

- 

னிசு ிவள், இதுரன், ீநல், இப்மதரம இப்தடிம 

குமந்ழத இக்கழனபம் தழப்புகலம் 



 

இக்ரனக் ட்டத்றல் குந்வப் தரடல்ள் நதருபில் நபி ந்ண. 

உ.ம.சரறரய்ர் மதரன்மநரர் அரும்திரல் , தன அரி தல்ள் தறப்திக்ப் 

நதற்நண. 

குமந்ழத இக்கழனம் 

குந்வ இனக்றம் ன்நரமன குந்வள் ட்டும் தடிப்தற்கு ன்று ண்ிிடக் 

கூடரது. குந்வள் தற்நற றேம குந்வ இனக்றம் ஆரது. குந்வள் 

தடிப்தற்கு ற்நண தவடப்தம குந்வ இனக்றரகும். இந் இனக்றம் றேதுது 

அவ்பவு பின்று ; நதரறுவ, நதரறுப்ன, னனவ ன்தண இவ்ினக்றம் தவடக்த் 

மவ. இந்க் குந்வ இனக்றனம் கூடப் நதரிமரர் இனக்றம் மதரன , சறறுவ, 

ரல், ிவ, ட்டுவ, ரடம், துடக்குள் ன்தற்வநக் நரண்டது. குந்வ 

இனக்றம் ணக்நணச் சறநப்தரக் நரண்டுள்பவரப் தடக்வ , னறர்ள் 

ன்தற்வநக் கூநனரம். 

1901இல் குந்வப் தரடல்ள் தரடிணரர் ிி. 1915ல் தரப்தர தரட்டு 

தரடிணரர் தரற. இர்ள் குந்வ இனக்றம் ன்ந மரக்மரடு தரடில்வன 

ணினும் குந்வ இனக்றத்வத் நரடங்ற வத்ரர்ள். இற்குப் தின் 

ர.ச்சறர னனறரரும் ி றருரவுக்சு னனறரரும் ிவன.னத்துகுர 

சுரறனேம் குந்வறக்ரக் வறம் தரடல்றம் றேறப் தரடப் னத்ங்பில் 

மசர்த்ரர்ள். அர்ள் ரட்டி றவப் தின்தற்நறப் தனர் இன்று வில் நரண்டு 

நசய்து ருறநரர்ள். 
அம.யள்ினப்ள 

13ஆது றமனம ிவ றேத் நரடங்ற இர் , நக்குவந 60 தல்ள் 

தவடத்துள்பரர். குந்வ றேத்ரபர் சங்ம் றறுிது இது நதருஞ்சரவண. 

இது னல் தல்  நரும் உள்ம். ளட்டித களந்தழ, ளப்ளவுக்குப் ளட்டு, 

பரிதனளர் யளழ்யித, ல் ண்ர்கள் (வ), சழன்ஞ்சழறு யனதழல், 

ிள்ழப்ருயத்தழத ன்தண அரிற்நற சறன தல்ள். 

யட்ைநள தட்டு 

தட்டு ழழன ட்டு  

ட்டு பநளத்தம் ட்டு  

ட்டில் ளதழ யிட்டு  

டுத்தளன் நீதழ கழட்டு  

நீதம் உள் ட்டு  

பழுதும் தங்ழக ட்டு  



 

தளட்ைளள் யளனில் ிட்டு  

கழட்டு ளன்கு ட்டு  

ட்டு ளன்கு ட்டு  

பநளத்தம் தரீ்ந்தது ட்டு  

நீதழக் களழத் தட்டு 

(அம.யள்ினப்ள, நரும் உள்ம், .28) 

நனிழ சழயபத்து 

குந்வ இனக்ற னன்மணரடி ன்று மதரற்நப்தடுதர். னத்துப் தரடல்ள் , ங் 

ரம், ல்ன றும்ன , ல்ன குந்வ , னத்துக் வள் , சறஞரணம், ரரன் 

னனற 25 தல்ள் தவடத்துச் சறறுர் இனக்றத்வச் சறநக்ச் நசய்ரர். றத்றன 

ரசம் ண னல் ந்து குப்னறக்ரண தரடதல் தவடத்ரர். குந்வறக்ரண 

இழ் என்வநனேம் டத்ற ந்ரர். 
தூபன் 

சறறுர் இனக்றத் துவநில் தன சரவண னரிந்ர். சூபப்புழ,  

நளனக்கள்ன், ஆழபம் பூழபம், க்கும் நிதன், ஏழக்கழி, தம்ினின் 

தழழந, ளட்டின பளணி, நஞ்சள் பட்ழை, பகளல்ழநழக் குள்ன், கைக்கழப்ட்டி 

பைக்கழப்ட்டி ணப் தன தல்ள் தவடத்துள்பரர். 

இர்வபத் நரடர்ந்து ம்தி சலணிரசன் , ந.சற.நய்சறரி, னண்ன் 

னனறர்றம் இத்துவநில் தங்மற்று உள்பணர். குந்வபின் ன்வ ருறப் 

தரடப் நதறும் அற தரடல்வபச் சறன சம் குந்வ இனக்றத்றல் மசர்க் 

இனில்வன. உரர அவ்வரவப் தின்தற்நறப் தரறரர் றேற னற 

ஆத்றச்சூடிவக் கூநனரம். ிப்தரண , பி உர்ச்சறவப இணி னவநில் 

துவ மரவண றம்தி நசய்னேள்பில் தரடிணரமன குந்வ இனக்றம் சறநக்கும். 

தழப்புகள் 

ம் தறப்னப் திபரல் , வநந்தும் அறந்தும் மதரக் கூடி றவனினறருந் தன 

தல்வபப் தறப்தித்துத் றழ் இனக்றங்றக்குப் தரதுரப்ன அபித்ர் 

உ.ம.சரறரவர் அர்ள். 
உ.தய. சளநழளழதனர் 

இருதரம் தற்நரண்டில் தறப்னத் துவநில் ற னக்ற இடம்  றப்தர் 

உ.ம.சரறரவர். தநழழ்த் தளத்தள ன்று மதரற்நப் நதறுதர். மசனம் இரசரற 

னனறரர் ன்தம இவப் தறப்னப் திில் ஊக்குித்ர். 



 

1906இல்நலளநதலளளத்தழனளன ன்ந தட்டத்வ ஆங்றன அசு இருக்கு 

ங்றது. 

இர் 1878இல் னன்னனறல் தறப்தித் தல்  தயணுயழங்க யிளசச் 

சழப்பு ன்தது. ம்னவட 60 ஆண்டுக்ரனப் திில் 87 தல்வபப் தறப்தித்துள்பரர். 

அவரண: 

(1) தத்துப்தரட்டு 

(2) ட்டுத்நரவில் 5 

(3) ரப்திங்ள் 5 

(4) னரங்ள் 15 

(5) தி 2 

(6) அந்ரற 3 

(7) உனர 10 

(8) தூது 6 

(9) குநஞ்சற 2 

(10) திந திதந்ங்ள் 9 

(11) ீணரட்சற சுந்ம் திள்வப , றரரஜ நசட்டிரர் , சறக்நரறேந்து மசறர் , 

குகுதர் ஆறமரரின் திதந்த் றட்டு 4 

(12) இனக்ம் 3 

இருவட தறப்ன னன்னுவவபப் தடித்ரமன னனவ நதற்று ிடனரம். 

இறுறில் ரும் நசரல்னவடவு , நதரருபவடவு ன்தண ஆரய்ச்சறரபர்பின் 

னெனங்ள் ணனரம். ி தல்வ தல்ள் 21 றேறனேள்பரர். 

இழசத் தநழழும் ளைகபம் 

இவசத் றழ் , ஆதிரம் தண்டிர் , அண்ரவன நசட்டிரர் , னத்வர நசட்டிரர் 

மதரன்மநரரல் மம்தரடு அவடந்து. அவப் மதரன சங்ரஸ் சுரறள் , தம்ல் 

சம்தந் னனறரர் , தரறரசன் னனறமரரல் மவட ரடங்றம் இனக்ற 

ரடங்றம் றகுறர பர்ந்ண. 

இழசத் தநழழ் 

a. நரறக்கு னன்மண மரன்நறது இவச. இவசில் இருந்ம நரற றேந்து. 

ணம நரறக்குத் ரரத் றழ்து இவசம ன்தர். இவநவணம , 

„றவசரய் இவசப்தணரய் இருப்தமண ‟ ன்றும், „ஏவச எனறநனரம் ஆணரய் 

ீம‟ ன்றும் மதரற்றுர். ரழ்ிமன இவசவனேம் இவசிமன ரழ்வவனேம் 

ண்டர்ள் றர்ள். இவசத் றறேக்கு அடிப்தவடரண னற்ருிரண குல் 



 

துவபக்ருி. குனறல் இல்னர ரய்ப்னக்வப ல்னரம் ரட்ட அடுத்துத் 

மரன்நறது ரழ். இது ம்னக் ருி. இவ்ிண்டிறம் மறுதட்டு 

ந்றவக்கும் உரிரத் மரன்நறது னவு. இது மரல் ருி. றரின் 

இவசநறவு இம்னென்று ருிபரல் னனணரகும். 

b. இருதரம் தற்நரண்டில் னப்நதரும் நதரிரர்ள் றறவசக்குப் 

நதருந்நரண்டரற்நற உள்பணர். ம் தவடப்னபரல் றறவசவ உிர்ப்தித்ர்ள் 

ஆதிரம் தண்டிரும் ினனரணந்ரும். திரல் உிர் ஊட்டிர் நசட்டி 

ரட்டசர். றறவச இக்ம் ன்ந ஏர் இக்த்வம துங்றத் றறவசக்கு 

றுரழ்வு ந்ரர். தரறரர் , தரறரசணரர், ிி ன்ந னென்று ிஞர்ள் 

பி, இணி இவசப் தரக்வபப் தரடித் ந்ணர். இனக்கு திள்வப , ிமரற 

சுத்ரணந் தரறரர் , தூன், ச தரணந்ர் , சுத் சத்துரணந்ர் , தரதரசம் 

சறன் ஆறமரர் இவசத்றறேக்குக் குநறப்திடத்க்த் நரண்டரற்நற உள்பணர். 

ஆிபகளம் ண்டிதர் 

c. கருணளநழர்த சளகபம் ன்ந இரு தகுறள் நரண்ட தவனத் ந்ன் னெனம் 

றறவசக்கு உிர் ஊட்டிர் ஆதிரம் தண்டிர். 1346 தக்ங்ள் நரண்ட 

னல்தகுற ருரணந்ர் நதரற்டம் ணப்தடுறநது. இண்டரம் தகுற ரங்ள் , 

தண்ள் ன்தற்வந ிபக்குறநது. ஆதிரம் தண்டிரின் ணரண கு 

தரண்டிணரர், „தண்வடக் ரனத்றல் ங்ற நசங்மரட்டி ரம , ற்ரனத்றல் 

வீர ங்குறநது ‟ ன்தவப் ளணர் ழகயமழ ன்ந தனறல் ஆரய்ந்து 

கூநறனேள்பரர். தண்டிரின் ருணரண ணதரண்டின் ன்தர்  புதழன 

பளகங்கள் ன்ந இவச தவன அபித்துள்பரர். 
d. சறநந் ருத்துரண ஆதிரம் தண்டிர் றறல் 103 தண்றம், 11,000க்கும் 

மற்தட்ட ரங்றம் இருந்வ உர்த்றணரர். ரம னறநரரு ரழ் நசய்து , 

அறல் றழ்ப் தண்வப இவசத்துக் ரட்டிணரர். ட்டு இவச ரரடுள் டத்ற 
உள்பரர். 

அண்ணளநழ பசட்டினளர் 

e. றறவச இக்த்வத் நரடங்றர். இவச றழ்ச்சறபில் றழ்ப் தரடல்ள் 

ட்டும இடம் நதநமண்டும் ண னறனேறுத்தும றறவச இக்ம். 

f. றறவசச் சங்ம் நசல்தட அக்ரனத்றல் நதரருள் ங்றர். இணரல் 

1943இல் இழசக் கல்லூரி றேந்து. ஆண்டுமரறும் றறவச ரரடு 

டத்ப்தடுறநது. தண்ரரய்ச்சற வடநதறுறநது. இரஜர சர். அண்ரவன 

நசட்டிரர் மரற்றுித்ம அண்ரவனப் தல்வனக் ம். 

பத்ழதனள பசட்டினளர் 



 

g. அண்ரவன நசட்டிரரின் னல்ம னத்வர நசட்டிரர். நசட்டி ரட்டசர் 

ன்று மதரற்நப் நதற்நர். துவில் றழ் இவச ன்நம் இர் னற்சறரல் 

ட்டி னடிக்ப் நதற்று இங்ற ருறநது.  தநழமழழசக் களயர் ன்று தரரட்டும் 

நதற்நர். 

h. றறவச இக்த்றன் ண்த்வ றவநமற்நத் றழ்ப் தரடல்ள் 

மவப்தட்டண. மரம் , றருரசம், றவ்ிப் திதந்ப் தரடல்ள் இற்கு 

உிண. னறண மவ ன்ந மதரது தன அநறஞர்ள் றழ்ப் தரடல்வப 

இற்நறணர். அவ இவச றழ்ச்சறபில் தரடப் நதற்நண. 

ளைகம் 

இல், இவச, ரடம் ண னப்நதரும் திரிரய் அவந்து றழ். தண்வடத் 

றழ் தல்பில் ரடம்  கூத்து ணக் குநறக்ப் நதற்நது. 18ஆம் தற்நரண்டில் 

டரட்டில் இருந்து ந் ரத்ற , தரர்சற ரடக் ம்நதணிபரல் றறல் ரடக் 

வனரணது னர்ச்சற நதற்நது. னன் னனறல் மவடில் சனெ ரடங்ள் 

டிக்ப் நதற்நண. தரட்டு , னரக்வ, சரற, ிடுவன ன்ந தல்மறு அம்சங்பரல் 

சறநப்னப் நதற்ந ரடங்ள் இருதரம் தற்நரண்டில் மரன்நறண. ன்நரறம் ரட 

டிர்ள் க்ள் த்றில் இறரம றக்ப் நதற்நணர். அக்குவநவப் மதரக்ற , 

றழ் ரடத்றற்குப் னத்துிர் அபித்ர் சங்ரஸ் சுரறள். 

சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் 

றழ் ரட மவ , றழ் ரட உனறன் ந்வ , றழ் ரடத் 

வனவரசறரிர் ன்நநல்னரம் மதரற்நப் நதறும் த்றரு சங்ரஸ் சுரறள் 

1918இல் தத்துய நீதளசி யித்துய ளசள ன்ந அவப்வதத் மரற்றுித்து 

ரடக் வனவக் ற்றுக் நரடுத்ரர்.  அிநன்ப சுந்தரி, தகளயன், 

சழறுத்பதளண்ைர் னனரண 40-க்கும் மற்தட்ட ரடங்வப இற்நறர். ீற 

மதரவணவபத் ம் ரடத்றல் நதரும்தரன்வரய் அவப்தரர். எம இில் 

ரன்கு ிமம் வடநதநக் கூடி ரடத்வ றேறத் ந்ர். றழ் மவட 

ரடங்ள் சறரல் ரத்றல் நதரும்தங்கு றத்ர் சுரறள். 

உடுநழ பத்துசளநழக் கயிபளனர் 

ஞ்வச ஜகன்தநளக ளைகக்குழு ஆசறரிரண உடுவன னத்துசரறக் 

ிரர் யிீரண சபணளகதழ, தளஜ பளஜன், ீஷ்நர் சதம், ஞளசவுந்தரி, தனளழதழ, 

நகளதளி, கண்ணளனிபம், இங்களதகம் ன்ந ரடங்வப றேறணரர். 

ம்நல் சம்ந்த பதழனளர் 



 

a. ஆங்றன அசரல்  பளவ் கதூர் தட்டம் நதற்ந தம்ல் சம்தந் னனறரர்  சுகுண 

யிளச சழ ன்ந அநச்சூர் ரட ன்நம் றறுி டிப்னக் வனவ பர்த்ரர். 

நரடக்த்றல் திநநரற ரடங்வபத் றேிம ரடம் தவடத்ரர். நரத்ம் 

94 ரடங்வபப் தவடத்துள்பரர். அற்றுள் னழ் நதற்நவ  சளதழ, நதளகபள, 

இரு ண்ர்கள் னனறண. சங்ரஸ் சுரறட்கு அடுத்தடிர ரடக் 

வனக்கு உர்வும் றப்னம் மடித் ந்ர் இம. 

b. கூத்ரடிவபக் கழஞர்கள் ன்று க்ள் றத்து இர் நசய் னதுவப் 

னட்சறபரல் ரன்.  ளைக தநழை ழழவுகள் (6 தகுறள்) ளன் கண்ை ளைகக் 

கழஞர்கள், டிப்புக் கழனில் ததர்ச்சழ பறுயது ப்டி?, ளைகத் தநழழ், 

டிப்புக் கழ ன்ந தல்றம் றேறனேள்பரர். றறல் அவந் னல் 

உவவட ரடரண  லீளயதழ சுதளசளவப் தவடத்தும் , ரடத்றல் 

துன்தில் னடிவுவப அவத்தும் சரவண தவடத்ர். 

தநளசூர் கந்தசளநழ பதழனளர் 

ரழ்ரள் னறேதும் ரடப் திற்றுரம ிபங்ற வநந் „தநழழ் ளைக 

நறுநர்ச்சழத் தந்ழத’ ன்று மதரற்நப் நதறும் மரசூர் ந்சரற னனறரர் 

சந்றமரணர, தக் துபசறரஸ், ரரச்மசந்றர மதரன்ந றவப்தடங்றக்கு சணம் 

றேறனேள்பரர். இர் மண றவப்தட டிர் ம்.ம.ரர. 

பத.பள. கழருஷ்ணசளநழப் ளயர் 

1922இல் ள நதளகப ளைக சளவ அவத்ர் ந.நதர.றருஷ் சரறப் 

தரனர். அரிச்சந்தழபன், தகளயன், யள்ித் தழருநணம், ததசழங்கு பளஜன், பளஜள 

ர்த்ருலரி மதரன்ந ரடங்பரல் நதரதுக்பின் தரரட்வடப் நதற்நர். 

இங்றனரந்து நசன்று றழ் ரடம் டத்ற ந்ரம் ஜரர்ஜ் ன்ணர் தரரட்டும் நதற்நரர். 

திற்ரனத்றல் ரட்டு ிடுவனனேர்வு உர்த்தும் ரடங்ள் டத்றணரர். 

ளபதழதளசன் 

னட்சறக் ிஞர் ன்று மதரற்நப் நதறும் தரறரசன்  இபணினன் அல்து 

இழணனற் யபீன், பசௌநழனன், குத்தழல் குபங்கு, டித்த பண்கள் கழமக் 

கூத்தழனின் களதல், தசபதளண்ையம், ிசழபளந்ழதனளர் ன்ந 7 நதரு 

ரடங்றம் பளறுழந கைழனும் பரிது, இன்க்கைல், ல் தரீ்ப்பு ண ரன்கு 

சறறுரடங்றம் யபீத்தளய், சத்தழபத்தப்புயர், என்து சுழய, ல்பத்துக் 

கழத ண ரன்கு ிவ ரடங்றம்  அழநதழ ன்ந நௌண ( mime) ரடத்வனேம் 

தவடத்துள்பரர். 

 



 

அரு.இபளநளதன் 

அரு. இரரன் இபளஜபளஜதசளமன், யளயில், சக்பயர்த்தழ அதசளகன் ன்ந 3 

னழ் நதற்ந ரடங்வப றேறணரர். 

டி.தக.ஸ்.சதகளதபர்கள் 

டி.ம.ஸ். சமரர்ள் ரல்ரும்  ள சண்பகளந்த சள ன்ந 

அவப்வதத் மரற்றுித்து ரடக் வனக்குத் நரண்டரற்நறர்ள். ரடப் மதரட்டி , 

ரட பர்ச்சறக்நண ரரடு , றறவசப் திசரம் , ணிரர்க்கு றற றட்டித் ந்து , 

தல் டிில் ரடங்வப நபிிட்டது ணப் னதுவ தன நசய் சதர 56 

ரடங்வப அங்மற்நறது. சதர னெடப்தடும் 3ஆண்டுட்குனன்மத அநறிப்ன நசய்து 

னெடுிர றழ்த்றது. இந்ரடக்வன சுந்றப் மதரரட்டக் ரனத்றல் மறம் றீு 

நதற்நது. க்வபத் தூண்டும் த்ரண சக்றர ரநறது. 

னண இக்கழனபம் கடித இக்கழனபம் 

a. ரறேம் இடத்றனறருந்து ற்நநரரு இடத்றற்கு ரது ரம் தற்நறச் நசல்றல் 

தம் ஆகும். தம் நசன்ந எருர் , ரன் நசன்ந இடத்றல் தரர்த்வ , மட்ட 

நசய்றள், அனுதங்ள், அன் சறநப்தில்ன , அங்கு ரழ்மரர் மதரன்நற்வநச் 

சுவர றேதும்மதரது அது த இனக்றர னர்றநது. றழ் 

இனக்றத்றல் இவணத் ணித்துவநர பர்க் உிர்ள் .ம. 

நசட்டிரரும், மசரநனனேம் ஆரர்ள். 

b. மனும் எரு நசய்றவ எருர் குநறப்திட்ட தருக்குக் குநறத்து அனுப்னது 

டித்றன் இல்தரகும். டிம் உரி டிவுடன் நதரருட் நசநறரறம் ற்தவண 

த்ரறம் சறநக்கும் மதரது டி  இனக்றர உருப்நதறுறநது. டி 

இனக்றத்வ னற்நறறம் உவவடக்ம உரிது ணக் கூநனடிரது. 

ரப்திங்பிறம் சறற்நறனக்றங்பிறம் டி இனக்றத்றன் மரற்றுரய் 

உள்பது. நசய்னேள் உனறமனர சவட்டுக்கயி ண அது னழ் நதற்நது. 

னண இக்கழனம் 

a. றறல் ங்கும் த இனக்றங்ள் இருறவனபில் அவறன்நண. 

த்றற்கு னக்றத்தும் அபித்து சச் நசய்றள் ட்டும் மதசப்தடுது 

எருறவன. நரறல் , சனெமரக்கு, ல்ி தற்நற நசய்றறக்கு னக்றத்தும் 

அபிப்தது ற்நநரரு றவன. த இனக்றங்பில் சறட்டினேம் ஜரணறரனும் 

இவந்து தவடத்  ைந்தளய் யளமழ களதயரி ன்தது எரு னதுவப்தவடப்தரகும். 

ரிரிின் னத்துரத்றல் இருந்து அது டனறல் னக்கும் இடம் வ தம் 

நசய்து, அணிரு வபிறம் உள்ப சறநப்தரண இடங்ள் , ரறேம் க்பின் 



 

இல்னள், ங்கும் வள் மதரன்நற்வநத் ந்துள்பணர். ர.ன. மசதுரன் 

றேற நழளட்டு நீதழித ன்ந தல் ரி டிம் நரண்டு தவவ 

றவணவூட்டுறநது. ன.. ன் இனங்வப் தக் ட்டுவவக் டி டிில் 

அபித்துள்பரர். 

b. த அனுதங்ள் , ரல், சறறுவ தவடப்னறக்கும் உினேள்பற்கு 

சரிின் பதப்தள 76, யளரழங்ைில் தழருநணம், ரஜம் 

றருஷ்ணின் யழக்கபம், அறனணின் தளஷ்கண்டில் எரு தங்ழக ன்தண 

டுத்துக்ரட்டுள். திமனர இருரத் றேறனேள்ப தல் , னணம் எரு கழ, 

ஆளல்... ன்தது தம் மற்நரள்மரர்க்குப் தனுள்ப குநறப்னள் ருது. 

திர இனக்றம் ன்ந தவன எரு நரகுப்தர ரசர் ட்டம் 

நபிிட்டுள்பது. 

குழப்ிைத்தகுந்த னண தல்கலம் அயற்ழன் ஆசழரினர்கலம் 

உ .ம.சர 

- 

றருவனரன் தட்டம் 

2ல்ற 

- 

மரடிக்வ, ந்து ரடுபில் அறுதது ரள் 

3தரறரர் 

- 

தரதரசம், ங்ள் ரங்றஸ் ரத்றவ 

4 ீரசரற ர் 

- 

ரசற ரத்றவ (1832) 

5தீன் 

- 

ஆன ரிசணம், மப ிஜம் 

6 .ம.நசட்டிரர் 

- 

உனம் சுற்றும் றன் 

7 மசரநன 

- 



 

அநரிக்ரவப் தரர், ன் திர றவணவுள் 

8 ின் 

- 

இம் மதசுறநது 

9 சு.. நசரக்னறங்ம் 

- 

ஜப்தரணில் ரன் ண்டதும் மட்டதும் 

10ந.து. சுந்டிமற 

- 

ரன் ண்ட மசரித் என்நறம் 

11 சரி 

- 

ரன் ண்ட ரற ரடுள் 

12 அரு. மசரசுந்ம் 

- 

ட இந்றப் தம் 

13 ற.. சண்னம் 

- 

வன ண்ட மனசறர 

14 நர.ன. தரஸ்த் நரண்வடரண 

- 

மங்டம் னல் குரி வ 

கடித இக்கழனம் 

a. வநவனடிபின் தகளகழளம்ளள் கடிதங்கள், ந.சரறர சர்ரின்  அயள் 

ிரிவு ன்தண னவணவ டிில் னர்ந்வ. ர.தி.மசதுப்திள்வப இனக்றக் 

டிங்ள் ீட்டுறல் ல்னர். தரறரசன் தன டிங்வபக் ிவில் 

தவடத்துள்பரர். 

b. உண்வக் டிங்ள் , னவணவுக் டிங்ள் ணக் டி இனக்றம் இரு 

வப்தடும். றறல் நரறநதர்ப்னக் டினம் ரப்தடுறநது. 

 

 உண்ழநக் கடித யடியில் அழநந்தழய 

1) ருனத்துத் றரரச நசட்டிரர் டிங்ள்  



 

2) டரக்டர் ன..ின் டிங்ள் 

3) சறி டிங்ள்  

4) வநவனடிபரர் டிங்ள் 

5) தரறின் டிங்ள் 

 ன.  

 புழவுக் கடிதம் யடியில் அழநந்தழய 

1) ன.. - அன்ழக்கு, தங்ழகக்கு, தம்ிக்கு, ண்ர்க்கு  

2) அண்ரதுவ - தம்ிக்கு அண்ணளயின் கடிதங்கள் (என்தது நரகுற)   

3) ிமரறின் டிங்ள், தழயர்கலக்கு, பக்தழ பழ, யபீத் தநழமருக்கு, இல் 

பழ - ட்டுவத் ன்வண. 

பநளமழபனர்ப்புக் கடிதங்கள் 

1) நசஸ்டர்தலீ்டின் டிங்ள் (1954) 

2) டரல்ஸ்டரய் டிங்ள் (1961)  

3) திமபட்மடரின் டிங்ள் (1965)  

4) ஜர்னரல் மருின் டிங்ள் (1941)  

5) மயரமஸ் ரல்மதரல் டிங்ள் (1949) 

(அவடப்னக்குள் உள்பவ தல் நபிரண ஆண்டுள்) 

நசய்றள் கூநல் , அநறவுறுத்ல், சலர்றருத் மரக்கு மதரன்ந தன ன்வள் டி 

இனக்ற இல்தரகும். அங்ம் , ள்பல், நசரற்நதரறவுத் ன்வ ன்தண கூடச் சறன 

சம் டி இல்தரறன்நண. 

யளழ்க்ழக யபளற்று இக்கழனம் 

a. ரழ்க்வ, னரறு ன்னும் இரு நசரற்பின் இவப்தர இப்நதர் 

அவறன்நது. நதரதுக்பிவடம வன , அசறல், இனக்றம், அநறில் ண 

ரது துவநில் னழ் நதற்நர்பின் ரழ்க்வவமர , சுவரண 

அனுதங்வபமர சுவதடத் நரகுத்து அபிப்தது  யளழ்க்ழக யபளறு 

இக்கழனம் ஆகும். 

b. ஆந்தபங்கம் ிள்ழ ளட்குழப்பு, யிதளத பசநஞ்சரி, யண்ணச் 

சபம், ண்டதரி சுரறபின்  புயர் புபளணம், தநழழ்ளயர் சரிழத, 

குருபம்ழபப் ிபளயம், தசய்த்பதளண்ைர் புபளணம் ன்தற்வந ரழ்க்வ 

னரற்று இனக்றத்றன் னன்மணரடிள் ண ரம் நரள்பனரம். 



 

c. ரழ்க்வ னரற்று இனக்றம் திநர் னரறு , ன் னரறு னும் 

இருநதரும் திரிவுவப உவடது ன்றநரர் ச.ம.சுப்திின். இவ்ிரு 

வப் திரிிறம் உவவட, ிவ, டிம், ரட டிில் தல்ள் உள்பண. 

குழப்ிைத்தக்க தல்கள் 

1 

றரு.ி. 

- 

ரழ்க்வக் குநறப்னள் 

2 

ரக்ல் ிஞர் 

- 

ன் வ 

3 

.உ.சற 

- 

சுசரிவ 

4 

ண்ரசன் 

- 

ணரசம் 

5 

நஜரந்ன் 

- 

றவணத்துப் தரர்க்றமநன் 

6 

ச.து.சு மரறரர் 

- 

ஆத் மசரவண 

பதளகுப்புழப 

இருதரம் தற்நரண்டின் னற்தகுறில் றழ் உவவடில் சரவண தவடத்ர்ள் 

வநவனடிள், றரு.ி.., உ.ம.சர ன்ந னெரர். றறல் னன் னனறல் 

அநறில் தல்வப றேறர் வநவன அடிபரத்ரணிருக் 



 

மண்டும். நணிக்பகளடி ன்ந தத்றரிவரல் சறறுவ இனக்றம் பம் நதற்றுக் 

நரண்டிருக்கும் மதரது , ரல் இனக்றம் தவடத்மரர் னற சனரத்வப் 

தவடப்தறல் ஈடுதட்டணர். றழ்த் றநணரய்வு நநறிமன னதுவ தவடத்ரர் 

வரனரிப்திள்வப. உவரசறரிர்பரல் , தண்டிர்ள் ட்டும தடித்துச் சுவத் 

றழ் இனக்றம் பிவ நதற்நது. நண்தரவும் ிருத்னம் ங்றப் மதரர 

ரனத்றமனம னதுக்ிவ மரற்நம் நதற்நது. னதுப்னது இனக்றத் துவநள் 

ரனத்றன் மவநரட்டி றேந்ண. றறவசக் சங்த்ரல் றறவச ற்நம் 

நதற்நது. இனக்த் துவநில்  உரிச்பசளல் யிக்கம் ன்ந தல் னத்றவ தறத்து. 

தரர்சற ற்றும் ரட்டி ரடக் குறேக்பின் ரக்த்ரல் தடித்ர்ள் சனரத்றல் 

அந்ஸ்து உள்ப நதரிமரரும் ரட டிர்பர டிக்கும் அபவு ரடத் துவந 

னர்ச்சற நதற்நது. சறற்நறனக்றத்றன் மரற்நம் இனக் தனறல் கூநப்தட்டது 

மதரனம டி , த, ரழ்க்வ னரற்று இனக்றங்ள் ணிப் திரிரக் 

றவபத்ண. நரத்த்றல் இருதரம் தற்நரண்டில் றழ் இனக்றம் ற்நம் நதற்நது. 
 

16. ற தண்தரட்டிவண அநற நபிரட்டரின் குநறப்னள் வ்ரறு உவுறன்நண 
ன்தவண ிபக்கு? 
பயிளட்டிரின் குழப்புகள் : றத்றல் ிம் நசய் ந் 
நபிரட்டரண ணர்ள் , நபிரட்டுத் தூதுர்ள் , னணிப்தம் 
மற்நரண்டர்ள் மதரன்நர்பின் குநறப்னபில் , றம் திந ரடுறடன் 
நரண்டிருந் நரடர்திவண அநற னடிறநது. 
a. தன தற்நரண்டுறக்கு னன்ன றேப்தட்ட ‘ரித்றரிக் டனறன் நதரினறெஸ் ’ 

ன்னும் தனறன் தறப்னவில் , றமக் க்ள் ரரி சனெத்றல் அடிநடுத்து 
வப்தற்கு னன்மத , றப்தும் தண்வட இந்றரவும் நடுங்ரனர ித் 
நரடர்ன நரண்டிருந்ண ணக் கூநப்தட்டுள்பது. 

b. மரரனரி அசன் அஸ்டமறன் சக்ரனத்ரண ஸ்டிரமதர (Strabo) ன்தர் 
றேற ‘னமரப தல் ’, திபிணி றேற உிரில் தல் , ரனற றேற னமரப 
தல் ஆறவ தண்வட றத்றன் டல் ிம் தற்நறக் குநறப்திடுறன்நண. 

c. மசரட்டுத் துவநனங்ள் அவணத்தும் ண்னூருக்கும் நரச்சறக்கும் இவடில் 
அவந்றருந்ண. அமதிரினறருந்தும், றமக்த்றனறருந்து ிப் நதரருள்வப 
ற்நறக்நரண்டு ந் ண்ற்ந ரரய்ள் னசறநறில் நசநறந்து றடந்நன்று 
நதரினறெஸ் ன்ந தல் கூறுறன்நது. 

d. நதரது ஆண்டிற்குனன் ந்ரம் தற்நரண்டு னல் றமக்ர்ள் , றத்துடன் 
ித் நரடர்ன நரண்டிந்ணர் . இணரல் தன றழ்ச்நசரற்ள் றமக் 
நரறில் இடம் நதற்நறருந்ண. 



 
e. ‘அரிசற’ ன்னும் றழ்ச்நசரல் றமக் நரறில் ‘அரிமர’ ன்றும், ருர 

(இனங்ம்) ன்னும் றழ்ச்நசரல் ‘ரர்ப்தின்’ ன்றும், இஞ்சறமர் 
சறன்ஞிமதரஸ் ன்றும், திப்தரனற நதர்ப்நதரிரவும் உருரற்நம் அவடந்ண . 

f. சரனன் ன்ணனுக்கு அபிக்ப்நதற்ந துறம் (ில்மரவ), ஆல்க் (அறல் 
ங்ள்), சரனன் ன்ணனுக்கு அபிக்ப்நதற்ந றப்னர்ந் நதரருள்பின் 
நதர்ள் அவணத்தும் றழ்ப்நதர்பின் சறவவுமப ன்தறல் றல்வன. 

g. றத்றனறருந்து மரப்தி ரடுறக்குப் தனவரண றுப் நதரருள்ள் 
ற்றுறரிண. 

h. அல்ரடுறக்குப் னனற, சறறுத்வ, ரவண, குங்கு, ில், றபி, மட்வடரய்ள் 
ஆறற்வநத் றம் ற்றுற நசய்து . அற்றுள், றத்து 
மட்வடரய்ள், த்றல் மனரணவ ணப் மதரற்நப்தட்டண. 

i. மசரட்டுத் துவநனப் தட்டிணங்பரண நரண்டிவத் ‘றண்டிஸ்’ ன்றும், 
னசறநறவ ‘னமறரிஸ்’ ன்றும், நதரற்ரட்வடப் ‘தரி’ ன்றும், குரிவக் 
‘நரரரி’ ன்றும் மரர்ள் குநறப்திட்டுள்பணர். 

j. றத்றன் லவக்டற்வத் துவநனங்பரண நரற்வவக் ‘நரல்சரய்’ 
ன்றும், ரப்தட்டிணத்வ ‘றரர’ ன்றும், ரிரிப்னம்தட்டிணத்வக் ‘ர’ 
ன்றும், னதுச்மசரிவப் ‘நதரதும’ ன்றும், க்ரத்வச் ‘மசரதட்ர’ ன்றும், 
சூனறப்தட்டிணத்வ ‘மசரனறர’ ன்றும் அந்தல்ள் குநறப்திடுறன்நண. 

k. யறப்தரறமட்டஸ் ன்ந னழ் நதற்ந றமக் ருத்துர் நதர .ஆ.ன.ந்ரம் 
தற்நரண்டில் ரழ்ந்ர் . இர் இந்ற ருத்து னவநவபனேம் , ருந்து 
வவபனேம் வரண்டு ந்ரர் . இர் றபவ ‘இந்ற ருந்து ’ ன்மந 
குநறப்திட்டுள்பரர். 

l. தண்வட றத்றனறருந்து ஸ்னறன் துினேம் , னக்ரய், இனங்ம் மதரன்ந 
றுப் நதரருள்றம் ற்றுறரிண. 
றம் அல்ரடுறடன் மற்நரண்டிருந் ி உநரணது றரின் 
ரரிம், தண்தரடு, வன ஆறற்நறன் பர்ச்சறக்கு உிண. 

 
17. தண்வட றழ் இனக்றங்ள் கூறும் அநறில் நசய்றள் தற்நற ிரி? 

a. தட்தரண அநறவு பர்ச்சறம அநறில். 
b. அநறில் க்பின் ரழ்வ பப்தடுறநது . க்பின் நரறவப் 

தன்தடுத்றக் நரள்றநது. 
c. றழ் இனக்றங்பில் அநறில் ருத்துள் னவந்து றடக்றன்நண. 
d. றழ் இனக்றங்பின் மரக்ம் அநறிவன உர்த்துது அன்று ; ரழ்ின் 

ிறேற குநறக்மரள்வப உர்த்துது . அப்தடி இருந்தும் தன அநறில் 
ருத்துள் அறல் னவந்துள்பண ன்நரல் றழ்ரட்டில் ‚அநறில் பர்ச்சற 
றகுந் ரனம்‛ என்று இருந்றருக் மண்டும் ன்று ஊறக்னரம். 



 
e. றழ் இனக்றங்பில் ரனரகும் நசரற்ள் , நசரற்நநரடர்பில் றரின் 

அநறில் சறந்வணள் னவந்துள்பண. 
யிண்ணினல் அழவு 
உகம் 
a. அநறில் ல்ிில் றத் நரன்வரணது ரணில் ல்ி 
b. ‚உல்வு‛ ன்ந அடிச்நசரல்னறற்குச் சுற்றுல் ன்று நதரருள் . (உனர, 

உனரவுறன்நரன்). இன் அடிரப் திநந்துரன் ‚உனம்‛ ன்ந றழ்ச்நசரல். 
c. சுற்றுது து ? அது உனம் ன்நரறநது . ஆ உனம் சுற்நறக் நரண்டிருக்றநது . 

(உனம் ன்வணனேம் சூரிவணனேம் சுற்றுறநது ) ன்ந உண்வவத் 
நரல்ரப்திர் ரனத்றற்கு (2500 ஆண்டுறக்கு னன்ன ) னன்மத ண்டு 
நபிந்துள்பணர். 

d. ‚ஞரல்‛ ன்ந அடிச்சநசரல்றக்குத் நரங்குல் ‛ ன்று நதரருள் . இன் அடிரப் 
திநந்துரன் ‚ஞரனம்‛ ன்ந றழ்ச்நசரல். 

e. ந்ி தற்றுக்மரடும் இல்னரல் அண்டநபிில் நரங்றக் நரண்டிருப்தது 
ஞரனம். அரது உனம் ன்றும் அநறித்துள்பணர். 

f. உனம் றனம் , ீர், ீ (நப்தம்), ரற்று, ிண் (நட்டநபி) ஆற 
ம்னங்பரல் ஆணது. 
றனம்ீர் ீபி ிசும்மதரது ந்தும்  
னந் க்ம் ஆனறன்   - (நரல்ரப்திம் நதரருள், 635) 
ன்று நரல்ரப்திர் கூறுறநரர். 

g. சுற்நறிட்டரல் ந்ப் நதரருறம் ட்டரத்ரன் (உருண்வட டிில் ) சுற்றும். 
உருண்வடரண நதரருள் சுற்றும். 
சுன்றும் ர்ப்தின்ணது உனம் அணரல் 
உந்தும் உம வன    (குநள் 1031) 

h. உனம் சுற்றும் ர்தின்ணது ன்தரல் உனம் உருண்வட டிரணது ன்தவ 
றருள்றர் அநறந்துள்பரர். 

i. உனம் உருண்வட ன்தவ னன் னனரப் தறவு நசய்ர் றருள்றர் 
ஆரர். 

j. 15ஆம் தற்நரண்டிற்கு னன்ன வ மவன ரட்டரர் உனம் ட்வடரணது 
ன்மந ருறணர் . 15ஆம் தற்நரண்டில் மதரனந்து ரட்வடச் மசர்ந் றக்மரனஸ் 
றரப்ஸ் ன்தர் உனம் உருண்வட ன்நரர். அவண ரரும் ற்ில்வன. 

k. 16ஆம் தற்நரண்டில் லீனறமர ம் நரவனமரக்றரல் ண்டு திடித்துச் 
நசரன்ணமதரதுரன் மவன ரட்டரர் ற்றுக்நரண்டணர். 

ஞளனிறு (சூரினன்) 
a. நசஞ்ஞரிற்றுத் நநல் அல்னது  

திநறதுநநல் அநறரர் றன்றல் ரழ்மரம - (னநம். 20) 



 
ன்தரல் ஞரிறு அறக்கும் ஆற்நல் நதற்நது ன்தவ அநறந்றருந்ணர். 

b. ஞரிறு சுற்நறக் நரண்டிருக்கும் . அவச் சுற்நற இருக்கும் ட்டத்றல் சூரி 
ண்டனம் இருக்கும் ன்தவனேம் அநறந்றருந்ணர் ன்தது, 

c. நசஞ்ஞரிற்றுச் நசனவும் அஞ்ஞரிற்றுப் 
d. தரிப்னம் தரிப்னச்சூழ்ந் ண்டினனம்          (னநம். 30) 
e. ன்தரல் அநறனரம். (தரிப்ன - ட்டம்). 
f. ரமண எபிிடக் கூடி ஞரிற்வந ரள்ீன் ன்நணர். 
g. ஞரிற்நறடறருந்து எபிநதற்று அந் எபிவிடக்கூடிற்வநக் மரள்ீன் 

ன்நணர். 
தழங்கள் 
a. றங்ள் ரணர எபி சீுது இல்வன. 
b. இந் ரணில் உண்வ றருக்குநபில் தறரற உள்பது. 
c. ரனன் றனிடம் கூறுறன்நரன் ‚றனம ன் ரனறின் னம்மதரல் எபிிட 

உன்ணரல் னடினேரணரல் ீனேம் ன்ணரல் ரனறக்ப்தடுரய்‛ ன்ந நதரருபில், 
ரர் னம்மதரல் எபிிட ல்வனமல் 
ரவன ரற ற     (குநள் 1118) 

d. ன்று கூறுறநரன் . அரது ன் ரனறின் னம் ரணரப் தனறறம் இிறம் 
ன்று கூடிது. அது உன்ணரல் னடிரது ன்தரம். 

e. றங்வபப் தரம்ன நரண்டற்று (குநள் 1146) ன்தது சந்ற றத்வக் 
குநறப்தரகும். இது ‚றங்ள் வநப்ன‛ ஆகும். 

f. தூ மதுவ ரல் ட்சத்றம் ன்நணர். 
g. ‚னன் ர ரனூர்ற‛ ன்று னநரனூறு (27) 
h. ஆள் இல்னர ிரணம் குநறத் நசய்றவபக் கூறுறநது. 
i. றரின் ரணில் மரக்குச் சூரி ண்டனத்வனேம் ரண்டி நசன்றுள்பது . 

மதண்டத்றன் எரு தகுறில் உருண்வட மரன்றும் இது அபந்து ர னடிர 
நதருவவ உவடது . இவ என்றுக்நரன்று அர றற்றன்நண . இற்வந 
அபக் னற்தட்டரல் 101 மரடிக்கு மல் நசல்றம். 
அண்டப் தகுறில் உண்வட திநக்கும் 
அபப்தருந் ன்வ பப்நதருங் ரட்சற 
என்நனுக்கு என்று றன்றுறல் தரின் 
தற்நநரரு மரடிின் மற்தட ிரிந்ண. 
ன்று றருரசம் கூறுறநது. 

j. இத்றருரச அடிள் நதருநடிப்னக் நரள்வின் தடி (Bigbang Theory) இப்மதண்டம் 
ிரிவடந்து றற்தவக் கூறுறநது. 

பளழனினல் அழவு 



 
a. ‚ீம்திற ந்றம் தந்ல் ருந் ‛ ன்ந தறற்றுப்தத்து ரிள்  ரும்வதப் 

திறற்கு ந்றம் இருந்வக் கூறுறநது. 
b. ‚அந்க் மினேம் ந்றக் றறும் ‛ ன்ந நதருங்வ அடிில் ரும் ‚ந்றக் 

றறு‛ ன்தது ஆழ்துவபக் றற்வநக் குநறப்தரனரம். 
c. நதருங்வில் ரும் ந்ற ரவண றமக்த் நரன்த்றல் ரும் டிரய் 

மதரருடன் இவத்து மரக்த் க்து. 
கட்டிையினல் 
a. தன தறு ஆண்டுபர றவனத்து றற்கும் ற்மரில்ள் ட்டிடப் நதரநறில் 

அநறவ உர்த்துறநது. 
b. மரில்ீது வக்ப்தட்டுள்ப னசங்ள் இடி ரங்றபரச் நசல்தடுறன்நண. 
c. சங் ரனத்றமனம ஆற்நறன் குறுக்ம ட்டப்தட்டது ‚ல்னவ‛. 
d. உனத்றமனம தவரண அவ ல்னவ. 
கிநயினல் அழவு 
a. சறனப்தறரம் ஊர்ரண் ரவில் துவக் வடத் நருில் ிற்ப்தடும் 

நதரருள்வபப் தற்நறக் கூறும்மதரது ‚த்றணங்ள்‛ குநறத்துக் கூறுறநது. 
எருவத் மரற்நத்து மறு ணப்தின் 
இனங்குறர் ிடுஉம் னங்நறே ிறம் 
ன்ந அடி ருறநது . ரிக்ம், னஷ்தரம், வடூரிம், ீனம், மரமம் 
ன்ந ந்தும் எபிிடும் ன்வரல் மறுமறு நதர்வபக் நரண்டுள்பண . 
ஆணரல் இற்றுக்கு னெனப்நதரருள் தடிம் ன்ந என்மந ஆகும் . இது இன்வந 
மறில் கூறுறடன் எப்திடக்கூடிது. 

b. னத்து, தபம் ஆறற்நறன் குற்நங் , குங்றம் நதரன்ணின் வறம் 
ணிில் அநறவுக்குச் சரன்று தர்றன்நண. 

நண்ணினல் அழவு 
a. ந்றவப் தரகுதரடு ன்றும் றவனத்றருப்தண. 
b. றநத்றன் அடிப்தவடில் நசம்ண் 

சுவின் அடிப்தவடில் உர்றனம் 
ன்வின் அடிப்தவடில் பர்றனம், பிண் 
டற்வவ எட்டினேள்ப உப்னத்ன்வ நரண்ட றனம் உர்றனம். 

c. உர்றனம் றகுந் ீவப் நதற்நறருந்தும் தன்தடரது. 
‚அல்ல் நதரறந்தும் உறுறடத்து உர உர்றனம்‛ 

 ன்று கூறுறநது னநரனூறு. 
ற்கும் தன்தரடர றனம் பர்றனம், இவணத் றருக்குநள் ‚தரக் 
பர்அவணர் ல்னரரர்‛ ன்று கூறுறநது. இவணம தரமந்ர் தரறரசன், 
 ‚ல்ிில்னரப் நதண்ள் பர்றனம் அறல், னல் ிவபந்றடனரம் 
 ல்ன னல்ர்ள் ிவபறல்வன‛ ன்றநரர். 



 
d. வ றனங்றக்கும் உரி ருப்நதரருள் தற்நற (உவு, ினங்கு, தநவ 

மதரன்நண) அநறவும் றரின் ண்ில் அநறவக் ரட்டுறநது. 
ீரினல் அழவு 
a. வநதரறரல் ரணம் நக்குமல் ற்நர டறம் ற்நறிடும் ணக் 

ண்டணர் றர். இவண, 
நடுங்டறம் ன்ீர்வ குன்றும் டிந்துறனற 
ரன்ல்ரது ஆற ிடின்          (குநள் - 17) 

ன்று குநள் கூறுறநது. 
b. வ உவத் ந்து உிவக் ரப்தரல் இவ் உன உிர்றக்கு 

அறழ்ரறநது. 
c. ீரின் இல்தில் என்று அவண அறேத்ற நசநறர அவடக் னடிரது . 

எருதடிில் வனிட்டுப் தின் குறக்ற மறம் சறநறது வன அறல் இட 
னடினேம். ஆணரல் ீவ அவ்ரறு நசய்னடிரது . இவண ‚நடுங்டறள் ஆ 
அனக்ற னக்றனும் ரற னரது ரல்ரற‛ ன்று ஐவரர் கூறுறன்நரர். 

d. ருத்து அநறவு 
e. ‚உடம்தரர் அறின் உிரர் அறர் ’ - ன்ந றருனெனரின் ரக்கு உடம்வதப் 

தரதுரக் மண்டி மவவ உர்த்துறநது. 
f. ரம், தித்ம், சலம் இற்நறன் சறவனம உடல் னத்றற்கு அடிப்தவட. 
g. இற்வநச் சன்தடுத் ரய்ணிினறருந்ம ருந்து ண்டணர் ‚ருந்ரறத் ப்தர 

த்ற்நரல்‛ ன்ந குநபடி இவண உர்த்தும். 
h. தறநணண் சறத்ர்ள் பர்த் ருத்தும் சறத் ருத்தும் ஆிற்று. 
i. மவர், அத்றர், மதரர், னனறப்தரி னனற சறத்ர்பின் தல்ள் றவும் 

னழ்நதற்நண. 
j. உனறல் தின் ிவபவுபற்ந எம ருத்தும் சறத் ருத்தும் ஆகும். 
k. இற்வ ருத்தும் ன்ந ருந்றல்னர ருத்து னவநனேம் அக்ரனத்றல் 

இருந்றருக் மண்டும். இவண, 
ருந்துண மண்டரரம் ரக்வக்கு அருந்றது 
அற்நது மதரற்நற உின் 

 ன்ந குநள் (942) நரிிக்றநது. 
அறுழய நருத்துயம் 
a. உடனறன் எரு தகுற வசவ டுத்து மறுதகுறில் நதரருத்துல் ன்ந அறுவ 

ருத்து னவந இருந்து மதரறம் .இவண ண்ப்த ரணரர் ன் ண்வப் 
தநறத்து சறன் ண்ில் அப்தி நசய்ற உர்த்துறநது. 

b. உடனறல் ட்டி ற்தட்டரல் அவணப் தறேக்ிட்டு அறுத்து உள்பிருந்து சலழ் 
நபிமநற தின் உறம் ரும்தடி நசய்து தின் அப்தகுறவ னெனறவரல் சுட்டு 



 
மறுநரரு ருந்ரல் ஆற்றுரர்ள் . ணம ட்டிவ அறுவ னெனம் அற்றும் 
னவந இருந்து. இவணக் ம்தர். 

‚உடம்திவடத் மரன்நறற்று என்வந அறுத்துஅன் உறம் ஊற்நற 
அடல்உநச் சுட்டு மறுஏர் ருந்றணரல் தும் ீர்ரர்‛. 

  ன்று கும்தருன் வப்தடனத்றல் கூறுறன்நரர். 
c. ிமவனின் மரறரற சுறின் ந்வவ ரடு னட்டிரல் 

குடல்சரி னத் துநி அவணச் சரிநசய்ர ிமவன கூறுறநது. 
தளயபயினல் அழவு 

‚இவன அறரணரல் ணிகுவநந்து மதரகும்‛ 
‚ிவபனேம் திர் னவபிம நரினேம்‛ 
‚அரிரள்மதரல் இவனிடும், ிரன்மதரல் ன னக்கும் 
றன்ணப்தம் தறேக்கும் றன்ணர ரய் ரய்க்கும்‛ - மம்ன 
‚ண்டு ரய் ரய்க்கும் ரரல் னப்னக்கும்‛ - அத்ற 
‚ித்றல்னரல் ிவபது நட்டரல் சரய்து‛ - ரவ 
‚ஆடிப்தட்டம் மடிிவ‛ 
‚ரடுறடக்குது ிறு மனேது‛ - னசிக்ரய் / நரடி 
ன்ந தநரறறம் ிடுவறம் றரின் ரில் அநறிவண 
உர்த்தும். 

யிங்கழனல் 
‚அண்ன்ம்தி னென்றுமதர் எருன் ரட்டில் சறப்தரன் எருன் டீ்டில் 
சறப்தரன் எருன் ீரில் சறப்தரன்‛ - உடும்ன, தல்னற, னவன 
‚னவண, ீவண ரல்தக்றருந்துரன் டித்துத் றன்னும்‛  
மதரன்நண ினங்றல் அநறவ உர்த்தும். 

அணுயினல் 
‚அடவத் துவபத்து ழ்டவனப் னட்டி‛ - ஐவ 
‚ஏர் அடிவணச் சகூறுஇட்ட மரினும் உபன்‛ - ம்தன் 
இவ அடச்மசர்ப்ன, அடப்திரிப்ன தற்நற அநறிவன உர்த்துறநது. 

 

Unit - III (Science & Technology) 

 

18. Explain the following 
a. Space Pollution 

i. Artificial material that is orbiting Earth but is no longer functional. 

ii. It includes non-functional satellites, discarded stages of launching 

vehicles, etc 

iii. Solution: 

1. To prevent the creation of debris 



 
2. Clean the space using space scavengers 

b. FAME – India Scheme 

i. FAME - Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric 

Vehicles in India 

ii. Phase 1- 1st April 2015 

iii. Phase 2 – 1st April 2019 

iv. Objective: 

1. To encourage Faster adoption of Electric and hybrid vehicle by 

way of offering upfront Incentive on purchase of Electric 

vehicles and  

2. Establishing a necessary charging Infrastructure for electric 

vehicles 

v. Impacts: 

1. addressing the issue of environmental pollution and fuel 

security 

c. Black hole 

i. Place in the Universe 

ii. Has high gravitational pull 

iii. Will not allow the light to escape 

iv. Has high density 

v. Recently it was photographed for the first tie 

d. INSIGHT SPACECRAFT 

i. Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and 

Heat Transport mission 

ii. a robotic lander designed to study the deep interior of the planet 

Mars 

iii. first mission to peer deep beneath the Martian surface 

iv. studying the planet‟s interior by measuring its heat output and 

listening for marsquakes 

v. Launched by NASA 

e. TESS 

i. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) 

ii. a space telescope for NASA's Explorers program 

iii. Designed to search for exoplanets using the transit method 

 
19. What is Technology Transfer? What are the needs for India to have 

technology transfer? Explain about the advantages and disadvantages of 
Lithium-ion battery. 



 
Transfer of Technology from a person/organization/country to 

another person/organization/country for the economical/technological 

development. It can be at national or international level. 

Recently CSIR and ISRO transferred Lithium-Ion Battery 

technology to private companies to produce the same and to promote 

hybrid vehicles developments. 

What are the needs for India: 

1. To address the national needs – Example : To develop hybrid 

vehicles 

2. To meet the national security – Example : Missile Technology 

3. To address the climate change related issues 

4. To address the social needs 

5. To reduce pollution 

6. To secure energy security – Example – Solar Technology 

Advantages of Lithium-Ion Battery: 

1. High energy density 

2. Low discharge of energy drainage 

3. Longevity 

4. Quick recharge 

5. Pollution free 

6. Reduces the dependency on fossil fuel 

Dis-advantages of Lithium-Ion Battery: 

1. High cost 

2. High Protection needed 

3. Aging problem 

4. Need more charging infrastructure 

5. Environmental Pollution 

 

20. “Micro Irrigation is the future of Indian Agriculture” in this regard 
explain the role of Micro Irrigation in Agriculture and Water use 

efficiency. 
(First explain why it is considered as future of Indian agriculture system 

by stating the problems, advantages of Micro Irrigation. Then explain its 

role) 

 The frequent application of small quantities of water directly above 

and below the soil surface either as discrete drops or continuous 

streams. Now it has become the future of Indian agriculture due to the 

following reasons: 



 
1. 65% of cultivable land is rain fed area 

2. Mostly depending on monsoon 

3. Failure of monsoon 

4. Impact of climate change over agriculture 

5. Large portion of Indian population depending on it for economical 

and survival purpose. 

6. Depletion of Ground water 

7. Frequent drought 

Role of Micro Irrigation in Agriculture and Water use efficiency 

1. Water saving 

2. Reduced evaporation 

3.  Increased yield 

4.  Early maturity 

5. Fertilizer saving 

6.  Increased Fertilizer efficiency 

7.  Energy saving 

8.  Labor saving 

9.  Marginal lands can be irrigated 

10.  Use of saline water is possible for irrigation 

11.  Reduced weed growth 

12. Less problem of disease and pest 

13. Makes interculture operations easy 

As the water is directly applied to root system, the water usage is 

increased and water is conserved more. Hence there is effective 

utilization of water which in turn promotes yield of agriculture 

 

21. Explain about “Three Parent Baby” 
 
Mitochondria are called as the “Power House of the cell”. It is the place 

where the proteins are synthesized into energy through metabolic 

process. If this Mitochondria are not functioning, then there are many 

diseases are occurring to the human beings. They are: 

a. Muscle ache 

b. Neuron degenerative diseases 

c. Hereditary diseases 

d. Tissue related diseases 

e. Failure of organs, etc. 



 
The solution to all these problems is Mitochondria DNA replacement. 

Generally the M-DNA related problems occur due to the defects present 

in the female egg. 

Mitochondria problems are occurring to next generation from the mother 

eggs. It can be solved by taking sperm from father, egg(only Genetical 

DNA) from mother and Healthy Mitochondria DNA from another woman 

and fertilization is done. 

Now the egg fertilized by IVF is placed on the womb of Biological mother 

(Genetic DNA). Now the baby born through this method would be 

healthier. This is called Three Parent Baby system 

It is legalized in UK. 

 
22. Discuss the following 

a. Bio-fortification 

i. breeding crops to increase their nutritional value through 

Genetic Engineering Techniques 

ii. Mainly done to address the malnutritional issues 

iii. Example: Golden Rice, Protein Rich Maize, Starch Rich Potatoes 

b. UNNATI Programme 

i. UNNATI (UNispace Nanosatellite Assembly & Training by ISRO) 

ii. The primary objective of the programme is to provide  

1. theoretical course on Satellite technology,  

2. comprehensive course on Nanosatellite realization and  

3. hands-on training to assemble, 

4.  integrate and test a low cost, modular Nanosatellite 

iii. Will be conducted in 3 batches 

iv. Organized to celebrate the 50th anniversary  of the first United 

nation conference UNISPACE+50 

c. Aeroponics and Hydroponics 

i. The process of growing plants in an air or mist environment 

without the use of soil is called Aeroponics 

ii. Method of growing plants without soil by instead using mineral 

nutrient solutions in a water solvent is called Hydroponics 

d. National Horticulture Mission 

i. to promote holistic growth of the horticulture sector covering 

fruits, vegetables, root & tuber crops, mushroom, spices, 

flowers, aromatic plants, cashew and cocoa 

ii. 100% centrally sponsored scheme 



 
iii. Objectives: 

1. To provide holistic growth of the horticulture sector 

2. To enhance horticulture production , improve nutritional 

security and income support to farm households; 

3. To establish convergence and synergy among multiple on-

going and planned programmes for horticulture 

development 

4. To promote, develop and disseminate technologies, 

through a seamless blend of traditional wisdom and 

modern scientific knowledge 

5. To create opportunities for employment generation for 

skilled and unskilled persons, especially unemployed 

youth 

 

23. Describe about the Objective, Scope and Targets of Tamilnadu Solar 

Energy Policy 2019. 

Solar Energy Policy Objectives 

a. Define clear and transparent policy governance. 

b. Establish an eco-system that translates the solar energy vision into 

enabiling policy systems and processes. 

c. Use regulatory mechanisms to ensure that Tamil Nadu will achieve, or 

exceed, the solar energy protfolio obligations as may be determined by 

the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) from time 

to time. 

d. In accordance with regulations, facilitate open access to the public 

electricity grid and thereby create opportunities for grid-connected 

distributed generation of solar power. 

e. Envourage and incentivise electricity consumers to set up solar 

energy systems. 

f. Establish a „Single Window System‟ for technical support, funding 

support and project clearance through cooperation between the 

concerned Government departments. 

g. Encourage public-private partnerships and joint ventures to mobilize 

investments in solar energy projects, manufacturing facilities, 

research and technology development. 

h. Faciliate „Ease of Doing Business‟ in the solar energy sector. 

i. Create an investment-friendly environment that provides 

opportunities for private individuals, companies, local bodies, 



 
government departments and others to contribute to and participate 

in the generation of solar energy, particularly for the electricity 

consumer to become a “prosumer” (a producer-consumer)/ 

j. Create a win-win situation for all stakeholders. 

k. Create a road map to achieve the objectives of the “National 

Renewable Energy Policy” to be issued by the Central Government. 

Scope : 

a. This policy will be applicable to projects, programs and installations 

relating to solar photovoltaic energy (solar PV) and solar thermal 

energy and to both utility and consumer category systems. 

b. This policy uses the terms “utility category systems” and “consumer 

category systems”, which are defined as follows: 

c. Utility category systems: Where the objective is sales of solar energy to 

a distribution licensee or a third party or self consumption at a 

remote location (wheeling).  For these systems the grid connection is 

through a dedicated gross metering interface. 

d. Consumer category systems : where the objective is self-consumption 

of solar energy and export of surplus energy to the grid. For these 

systems the grid connection is through a consumer service connection 

of a distribution licensee. 

Solar Energy Targets 

e. Tamil Nadu will have an installed solar energy generation capacity of 

9,000 MW by 2023. Of this target, 40%  will be earmarked for 

consumer category solar energy systems. 

f. Targets for subsequent years will be set by the Government of Tamil 

Nadu through notifications under this policy. 

 

24. Give an account on the Objective and Components of Pradhan Mantri 

Krishi Sinchayee YOJANA (PMKSY) 

The broad objectives of PMKSY include 

a. Achieve convergence of investments in irrigation at the field level 

(preparation of district level and, if required, sub district level 

water use plans). 

b. Enhance the physical access of water on the farm and expand 

cultivable area under assured irrigation (Har Khet ko pani). 

c. Integration of water source, distribution and its efficient use, to 

make best use of water through appropriate technologies and 

practices. 



 
d. Improve on - farm water use efficiency to reduce wastage and 

increase availability both in duration and extent. 

e. Enhance the adoption of precision - irrigation and other water 

saving technologies (More crop per drop). 

f. Enhance recharge of aquifers and introduce sustainable water 

conservation practices. 

g. Ensure the integrated development of rainfed areas using the 

watershed approach towards soil and water conservation, 

regeneration of ground water, arresting runoff, providing livelihood 

options and other NRM activities. 

h. Promote extension activities relating to water harvesting, water 

management and crop alignment for farmers and grass root level 

field functionaries. 

i. Explore the feasibility of reusing treated municipal waste water for 

peri - urban agriculture. 

j. Attract greater private investments in irrigation. 

Components: 

PMKSY has the following programme components: 

a. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) 

b. PMKSY (Har Khet ko Pani)  

c. PMKSY (Per Drop More Crop) 

d. PMKSY (Watershed Development) 

e. Convergence with MGNREGA 

 

25. Brief about the following terms: 

a. NIRBHAY 

i. a long range, all-weather, subsonic cruise missile 

ii. designed and developed in India by the Defence Research and 

Development Organisation 

iii. The missile can be launched from multiple platforms 

iv. capable of carrying conventional and nuclear warheads 

b. BrahMos Missile 

i. medium-range ramjet supersonic cruise missile 

ii. Can be launched from submarine, ships, aircraft, or land. 

iii. Fastest supersonic cruise missile in the world. 

iv. a joint venture between the Russia and India 

v. missile travels at speeds of Mach 2.8 to 3.0 

c. LIGO-India Project 



 
i. INDIGO, or IndIGO (Indian Initiative in Gravitational-wave 

Observations) is a consortium of Indian gravitational-wave 

physicists 

ii. based on LIGO project of USA 

iii. Participatory Institutions:  Institute of Plasma Research (IPR), 

Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics 

(IUCAA), and Raja Ramanna Centre for Advanced Technology 

(RRCAT) 

iv. Will be established in Maharashtra 

v. date of commission in 2024 

 

 


