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குருப் 2 முன்மத் தர்வு 

ரதிரி தரடக்குறிப்புகள், மிக நிர்ரகம், அறிவில் 

தரழில்னுட்தம், சமூக, ததரருபரர பிச்சமணகள்  

 

 

த்தி அசின் நிர்ரகம் 

(குருப் 1 ற்றும் 2 முன்மத் தர்வுக்கரக) 

இந்திக் குடிசுத் மனர் 

இந்தி அசினமப்பு தரரளுன்ந அசரங்க முமநக்கு மக தசய்கிநது. 

தரரளுன்ந முமந அசரங்கத்தில் ததபவினரண நிர்ரகத்துமநத் மனர் 

இருப்தது அசிம். அசில் நிர்ச்சமதக் கூட்டங்களில் இந்திரவிற்குப் 
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தரரளுன்ந முமநத ற்நது ண ஜயர்னரல் தரு லியுறுத்திணரர். இந்திக் 

குடிசுத் மனர் தவி ததபவினரண நிர்ரகத் துமநத் மனரக 

உருரக்கப்தட்டது. இங்கினரந்தின் அசிமப் ததரன்று இந்திக் குடிசுத்மனர் 

தவி உருரக்கப்தட்டுள்பது. அசினமப்பின் 53து உறுப்பு என்றித்தின் 

நிர்ரக அதிகரங்கள் குடிசுத் மனரல் தசலுத்ப்தடனரம் ணச் தசரல்கிநது. 

தர்ந்தடுக்கும் முமந 

இந்திக் குடிசுத் மனர் மநமுகரகத் தர்ந்தடுக்கப்தடுகிநரர். 

அசினமப்பின் 54து உறுப்பு அது தர்மனப் தற்றிக் கூறுகிநது. 

தரரளுன்நத்தின் இருசமதகளிலுமுள்ப தர்ந்தடுக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்கமபயும் 

ரநினச்சட்டப்ததமகளில் தர்ந்தடுக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்கமபயும் தகரண்ட 

தர்ரபர் குழுரல் குடிசுத்மனர் தர்ந்தடுக்கப்தடுகிநரர். விகிரச்சர 

பிதிநிதித்து முமநயில் ரற்நத்க்க எற்மந ரக்கின் மூனம் அது தர்ல் 

மடததறுகிநது. பிதிநிதித்துத்தில் எத விரண முமந பின்தற்நப்தடதண்டும் 

ன்ந தரக்கத்தில் எரு தரரளுன்ந உறுப்பிணரின் ரக்கின் திப்பும் சிக்கனரண 

எரு முமநப்தடி கணிக்கப்தடுகின்நண. அற்றின் திப்மதக் கணிக்கச் சூத்திங்கள் 

உள்பண. தர்ல் ஆமம் அது தர்மன டத்துகிநது. 

குதிகளும் தவிக்கரனமும் 

குடிசுத்மனர் தவிக்குப் ததரட்டியிடும் தட்தரபருக்தகணச் சின குதிகமப 

அசினமப்பின் 58து உறுப்புக்கூறுகிநது. 

 அர் இந்திக் குடிகணரவும் 35 து நிம்பிரகவும் 

இருக்கதண்டும். 

 க்கள் சமதத் தர்லில் ததரட்டியிடத் குதி ததற்நரக இருக்க 

தண்டும். 

 த்தி ரநின அசரங்கத்தில் தணிரற்றுதரக இருக்கக்கூடரது.  

 அர் தரரளுன்நத்தின் ந்ச்சமதயிலும் ந் 

ரநினச்சட்டன்நத்திலும் உறுப்பிணரக இருக்கக்கூடரது.  

குடிசுத் மனரின் தவிக்கரனம் அர் தவி ற்கும் ரளில் இருந்து ந்து 

ஆண்டுகள். அர் மீண்டும் தர்ந்தடுக்கப்தடுதில் வ்வித் மடயும் இல்மன . 
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தவி நீக்கம், இரஜிணரர, ம் ஆகி கரங்கபரல் குடிசுத்மனர் தவி 

கரலிரகும் ததரது துமக்குடிசுத்மனர் நிகழ்நிமனக்குடிசுத்மனரகப் 

தணிரற்றுகிநரர். 

தவி நீக்கம் 

அசினமப்பின் 61 து உறுப்பு குடிசுத்மனரின் தவி நீக்கத்திற்கு மக 

தசய்கிநது. குடிசுத்மனமக் குற்ந விசரம மூனரக ட்டுத தவி நீக்கம் 

தசய் முடியும். குற்ந விசரமக்கரண குற்நங்கமபப் தரரளுன்நத்தின் ரது 

எரு சமதயில் தகரண்டு னரம். அத்மக தீர்ரணம் ததிணரன்கு ரட்கள் 

முன்ணறிவிப்புடன் அறிமுகப்தடுத்ப்தடதண்டும். அத்தீர்ரணத்தில் குமநந் தட்சம், 

தரத் உறுப்பிணர்களில் ரன்கில் எரு தங்கிணரது மகதரப்தமிட்டிருக்க 

தண்டும். அத்தீர்ரணம் தரத் உறுப்பிணர்களில் 2/3 தங்கு உறுப்பிணர்களின் 

ததரும்தரன்ம ஆவுடன் நிமநதற்நப்தடதண்டும். தீர்ரணம் நிமநதற்றி 

சமத வி, ற்நச் சமத புனன் விசரமம டத்தும். புனன் விசரமயின் 

ததரது குடிசுத்மனர் ன் சரர்பில் ரரட ரமரது அனுப்தனரம். புனன் 

விசரம தசய்யும் சமதயும் தரத் உறுப்பிணர்களில் 2/3 தங்கு 

ததரும்தரன்மயுடன் தீர்ரணத்ம நிமநதற்றிணரல் தவிநீக்கம் மடமுமநக்கு 

ரும். குடிசுத்மனர் நீக்கப்தட்ட ரளிலிருந்து ஆறு ர கரனத்திற்குள் புதி 

குடிசுத் மனமத் தர்வு தசய்யும் தர்ல் மடததறும். அதுமத் தும 

ஜணரதிததி நிகழ் நிமன ஜணரதிததிரகச் தசற்தடுரர். இந்திப் தரரளுன்நத்தில் 

இதும ந்க் குடிசுத்மனருக்கும் திரகக் குற்ந விசரமத் தீர்ரணம் 

தகரண்டு ப்தடவில்மன. 

சிநப்புரிமகள் 

இந்திக் குடிசுத்மனர் இந்திரவின் முல் குடிகணரரர். தன்ணரட்டு 

நிகழ்ச்சிகளிலும் விரக்களிலும், அர் இந்திமப் பிதிநிதித்துப்தடுத்திப் 

தங்தகற்கிநரர். அருக்கு ரம் ந்து னட்சம் ங்கப்தடுகிநது. இரஷ்ட்ததி தன் 

னும் அதிகரப் பூர் இல்னத்தில் அமணத்து சதிகளுடன் தணிரட்களும் 

இருக்கு ங்கப்தடுகின்நணர். இது சம்தபமும் பிந தடிகளும் இந்திரவின் 

குவிப்பு நிதியிலிருந்து(consolidated fund) ங்கப்தடுகின்நண. இது 

தவிக்கரனத்தில் இர் ததறும் சம்தபம் ற்றும் பிந சலுமககமபக் குமநக்க 
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முடிரது. த்தி அசரங்கத்தின் தசற்தரடுகள் அமணத்தும் இது ததரிதனத 

தசய்ப்தட்டரலும் அற்றின் கரரக இர் தல் க்குத் தரட முடிரது. 

தணிகளும் அதிகரங்களும் நிர்ரகம் 

நிர்ரக அதிகரம்  

 பிம குடிசுத்மனர் நிமிக்கிநரர்.  

 பி அமச்சரின் தரிந்துமயின் ததரில் அமச்சமயில் பிந 

அமச்சர்கமபயும் அர் நிணம் தசய்கிநரர்.  

 ரநினத்தின் ஆளுர்கள், என்றிப் பிதசங்களில் தனப்டிணன்ட் 

கர்ணர்கள் ததரன்நர்களும் இரல் நிமிக்கப்தடுகிநரர்கள். அர்கள் 

குடிசுத்மனருக்குப் ததரறுப்தரணர்கள்.  

 தர்ல் ஆமத்தின் தர்ல் ஆமரபமயும் பிந முக்கி 

அதிகரரிகமபயும்  

 இந்தி அசரங்கத்தின் மனமத், ணிக்மகரபர்,  

 மனம க்கறிஞர். மனமப் ததிரபர் ததரன்தநரமயும் அர் 

நிமிக்கிநரர்.  

 த்தி அசுப் தணிரபர் தர்ரம உறுப்பிணர்கமபயும் மனமயும் 

குடிசுத்மனர் நிமிக்கிநரர் 

 ரட்டின் முப்தமடகட்கும் மனமத் பததி குடிசுத்மனத.  

 தமடகளில் மூத் அதிகரரிகமபயும் குடிசுத்மனர் நிமிக்கிநரர்.  

 ததரர்ப்பிகடணம், அமதிப்பிகடணம் ஆகிற்மநச் தசய்கின்ந அதிகரம் 

குடிசுத் மனருக்தக உண்டு.  

 தளிரடுகளுடணரண எப்தந்ங்கமப அர் தசய்கிநரர்.  

 ல்னரவிரண நிர்ரகச் தசல்களும் அது ததரிதனத 

தசய்ப்தடுகின்நண. 

 அசரங்கத்தின் தசல்கள் தற்றி தசய்திகமப அறிந்து தகரள்ளும் உரிம 

அருக்குண்டு. 

சட்ட அதிகரம்  
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 குடிசுத்மனர் தரரளுன்நத்தின் எரு தகுதிரகத் திகழ்கிநரர் 

 தரரளுன்நத்தின் இருசமதகமபயும் கூட்டவும் கூட்டத்தரடம எத்தி 

மக்கவும் குடிசுத்மனர் அதிகரம் ததற்றுள்பரர்.  

 தரரளுன்நத்தின் தனரக்சமதம அர் கமனக்கனரம்.  

 ரநினங்கபமக்குப் தன்னிண்டு உறுப்பிணர்கள் அரல் 

நிமிக்கப்தடுகின்நணர். 

 க்கபமக்கு இண்டு ஆங்கிதனர இந்தி உறுப்பிணர்கள் அரல் 

நிமிக்கப்தடுகிநரர்.  

 தரரளுன்நக் கூட்டங்களில் ததசவும் உரிம ததற்றுள்பரர்.  

 எவ்தரரு ஆண்டும் முல் கூட்டத்தில் அசரங்கத்ன் தசற்தரடுகள், 

தகரள்மககள் ஆகிம தற்றிப் தரரளுன்நத்தின் இருசமதகளின் 

கூட்டுக்கூட்டத்தில், உமரற்றுகிநரர்.  

 தரரளுன்நத்திற்கு அர் தசய்திகள் அனுப்தனரம்.  

 இரு சமதகளிமடத ற்தடும் சட்டப்பிக்குகமபத் தீர்க்க இருசமதகளின் 

கூட்டுக்கூட்டத்ம அர்கூட்டனரம்.  

 தரரளுன்நத்தின் இரு சமதகபரலும் இற்நப்தடும் தசரரக்கள் அது 

எப்புமனப் ததற்நபின்ணத சட்டரகின்நண.  

 ந்ச் சமதயில் தசரர துங்கிதர அந்ச் சமதக்தக தசரரம 

றுதரிசீனமணக்கரக அர் அனுப்தனரம் அல்னது ன் எப்புமன 

றுக்கனரம். ஆணரல் அத்மக தசரரக்கள் தரரளுன்நத்ரல் மீண்டும் 

நிமநதற்நப்தட்டரல் அர் ன் எப்புமன அளித்த ஆக தண்டும்.  

 ததசரரக்கள் அது முன் அனுதி ததற்ந பின்ணத 

தரரளுன்நத்தில் அறிமுகப்தடுத்துகின்நண.  

 ரநினங்களின் ல்மன ரற்நம், ததர் ரற்நம், புதி ரநினத்ம 

உண்டரக்குல் ததரன்நம சம்தந்ப்தட்ட தசரரக்களும் அது 

அனுதி ததற்தந அறிமுகப்தடுத்ப்தடுகின்நண.  
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 ரநினச் சட்டன்நங்களில் கூடச் சின தசரரக்கமப அறிமுகப்தடுத் 

ஜணரதிததியின் முன் அனுதி தண்டும்.  

 அசச் சட்டங்கள் இற்றும் அதிகரம் ஜணரதிததிக்கு உண்டு. 

அசினமப்பின் 123து உறுப்பு இவ்திகரத்ம அருக்கு 

ங்குகிநது. தரரளுன்நம் கூட்டத் தரடரில் இல்னர கரனங்களில் 

பிநப்பிக்கப்தடும் இத்மக அசச் சட்டங்கள் சரரச்சட்டங்கட்குச் 

சரணம. நீதித்துமந 

 நீதித்துமந அதிகரங்கள் 

 இந்தித் உச்ச நீதின்நத்திற்கும், உர்நீதின்நங்களுக்குரண 

நீதிததிகமப அர் நிமிக்கிநரர்.  

 உச்ச  நீதின்நத்தின் தசல்முமந தற்றி விதிகள் அது 

ஆதனரசமணயுடன் குக்கப்தடுகின்நண.  

 குற்நத்திற்கரண ன்னிப்பு, ண்டமணக்குமநப்பு, ண்டமண எத்தி 

மப்பு ததரன்நமகமப ங்க அர் அதிகரம் ததற்றுள்பரர்.  

 அரின் அசரங்கப் தணி சம்தந்ப்தட்ட தசல்கட்கரக அர் மீது 

ரரும் க்குத் தரட முடிரது.  

 அமக்மகது தசய்ப் பிடி ஆம பிநப்பிக்க முடிரது. அரிடம் 

ஷ்டஈடு தகரருகின்ந சிவில் க்கு துவும் அர் மீது தரட 

முடிரது. 

தருக்கடி நிமன அதிகரங்கள் 

 இந்தி அசினமப்பு தருக்கடி நிமனக்கரனம் அறிவிக்கப்தட மக 

தசய்கிநது. 

  தருக்கடி நிமனக்கரனத்தில் குடிசுத்மனர் அதிகரண 

அதிகரங்கமபப் ததறுகிநரர்.  

 தளிரட்டிணர் ததரர் தரடுக்கும் அதரம் இருந்ரலும் உள்ரட்டில் 

அமதிக்குமனவு ற்தட்டரலும்  
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 தருக்கடி நிமனப்பிகடணம் - தசய்தில் அசினமப்பின் 44 து 

திருத்ம் சின ரற்நங்கமபச் தசய்துள்பது. தருக்கடி நிமனப் பிகடணம் 

தசய்ப்தட்ட எரு ர கரனத்தில் தரரளுன்நத்தில் 2/3 தங்கு 

ததரும்தரன்ம ஆவுடன் எப்புல் ததந தண்டும். அச நிமனப் 

பிகடணம் ஆறு ர கரனத்திற்தக மடமுமநயில் இருக்கும். 

அந்நிமனமத் தரடப் தரரளுன்நம் தீர்ரணம் இற்றி அனுதி 

அளிக்கனரம். உள்தருக்கடி நிமன அறிவிக்க உள்ரட்டில் ஆயும் 

ரங்கி புட்சி ற்தடும் நிமன உள்பர ன்தம அர் கண்டறி 

தண்டும்.  

 அமச்சர் குழுவின் ஆதனரசமணம ழுத்து டிவில் அர் ததந 

தண்டும். 1978ல் தற்தகரள்பப்தட்ட 44 து அசினமப்புத்திருத்ம் 

இத்மக ரற்நங்கமபச் தசய்துள்பது. ற்ததரது குடிசுத் மனர் 

ளிரக அச நிமனப் பிகடணம் தசய் முடிரது.  

பிந அதிகரங்கள் 

 த்தி அசுப் தணிரபர் தர்ரமம் ணது ஆண்டறிக்மகமக் 

குடிசுத்மனரிடம் சர்ப்பிக்கிநது.  

 அட்டம குப்பிணருக்கரண ஆமர், இந்தித் மனமத் 

ணிக்மகரபர் ஆகிதரர் ங்கபது அறிக்மககமபச் சர்ப்பிக்கிநரர்கள்.  

 இந் அறிக்மககள் அமணத்தும் தரரளுன்நத்தில் மக்கப்தடக் 

குடிசுத்மனர் ததரறுப்ததற்கிநரர். தரழி தற்றி குழும நிமிக்க 

அர் அதிகரம் ததற்றுள்பரர். 

குடிசுத் மனரின் நிமன 

இந்திரவின் ழுப்தட்ட அசினமப்பு குடிசுத் மனரின் நிமனமத் 

தளிவுதடுத்துகிநது. இங்கினரந்தின் அசிரர் க்களின் ம்பிக்மகம ளிரகப் 

ததற்றுவிடுகிநரர். அர் தர்லில் நின்று 'தவிக்கு  அசிமில்மன ன்தரல் 

ந் அசில் கருத்து தறுதரட்டிலும் அர் சிக்குதில்மன . ஆணரல் இந்திக் 

குடிசுத் மனர் தர்லில் நின்று தவிக்கு ருரல் அசில் கருத்து 

தறுதரட்டிலிருந்து அர் ப்புது கடிணரணரகும். னினும் அப்தவியின் 
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திப்மதயும் தனரண நிமனமயும் கரப்தது அம கிப்தர்களின் ஆளுமமயும் 

திநமமயும் ததரறுத்து, டரக்டர் இரதஜந்தி பிசரத் இந்திரவின் முல் 

குடிசுத்மனரகத் திகழ்ந்ரர். 1951ல் அருக்கும். இந்திரவின் முல் 

பிரண தருவிற்குமிமடத கருத்துதறுதரடுகள் ந்ண. ஜணரதிததி னும் 

முமநயில் ரம் ன்னிச்மசப்தடி டக்கச் சுந்திம் உண்டு ண இரதஜந்தி பிசரத் 

கருதிணரர். அமச்சமயின் ஆதனரசமணமத் ரம் மீநனரம் ண ண்ணிணரர். 

இதுதற்றி தரு தன சட்ட நிபுர்கபன் கருத்துக்கமபக் தகட்டறிந்ரர். குடிசுத் 

மனர் தறும் ததபவினரண மனதரரர் ணக்கருதிணரர்கள். 

இக்கருத்மத் உச்ச நீதின்நமும் எரு க்கில் உறுதி தசய்து. 

தறும் ப்தர் முத்திமர? 

இந்திர தரரளுன்நமுமந அசரங்கம் உள்ப ரடு. தரரளுன்ந முமந 

அசரங்கத்தில் ததபவினரண நிர்ரகத்மனர் அசிரகிநரர். அசினமப்பு 

அருக்கு விரிரண அதிகரங்கமப ங்கிணரலும் அர் ததபவினரண 

மனரகத திகழ்கிநரர். அமச்சமயின் ஆதனரசமணயின்தடித அர் டக்க 

தண்டும். இந்தி ஜணரதிததியின் நிமன தற்றிப் தன கருத்துக்கள் கூநப்தட்டண. 

அசினமப்பின்53(1) து விதி ம அசரங்கத்தின் நிர்ரக அதிகரம் 

ஜணரதிததியிடம் உள்பரகக் கூறுகிநது. 74 து உறுப்பு அருக்கு ஆதனரசமண 

கூநவும், உவும் அமச்சம உள்பரகக் கூறுகிநது. அது நிமன தளிற்ந 

ன்மமக் தகரண்டிருந்து. ஆணரல் அசினமப்பின் 42 து திருத்ம் அது 

நிமனமத் தளிரக்கி யுள்பது. ஜணரதிததி அமச்சமயின் 

ஆதனரசமணயின்தடி ரன் டக்க தண்டும் ன்ந கட்டரத்ம இத்திருத்ம் 

லியுறுத்துகிநது.  

சின அசில்ரதிகள் சினர் குடிசுத் மனர் தவி தறும் ப்தர் முத்திமததரல் 

இருக்கிநரர் ணக்குமந கூறுகிநரர்கள். இது முழுதும் ற்றுக்தகரள்பக்கூடிது 

அல்ன. இங்கினரந்தின் அசிரர் ங்க பூஜ்ம் (Golden Zero) ண அமக்கப் 

தடுகிநரர். இது அசினமப்தரல் ற்றுக்தகரள்பப்தட்ட உண்மரகும். 

குடிசுத்மனர்கள் சினர் கடுமரண விரிசணங்கட்கு உள்பரணரர்கள். V.V. கிரி, 

தக்ருதீன் அலி அகது, சஞ்சீதட்டி ஆகிதரர் பிர் தவி கித்ர் 

தசரல்லிதடிதல்னரம் தசற்தட்டரகக் குமந கூநப்தட்டது. இந்தி அசிலில் 
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ரறுதட்டுரும் அசில் சூலில் ஜணரதிததி தவி அதிக முக்கித்தும் ததற்று 

ருகிநது. 1984ல் இந்திர கரந்தி தடுதகரமன தசய்ப்தட்டததரது அமதிரண 

அதிகர ரற்நம் ற்தட அப்ததரது ஜணரதிததிரக இருந் கிரனி தஜயில்சிங் மக 

தசரர். 1990 ம்தரில் வி.பி.சிங் பிர் தவிம இரஜிணரரச் தசய்ததரது 

ஜணரதிததி தங்கட்ரன் தற்தகரண்ட டடிக்மககள் சினரல் 

விரிசிக்கப்தட்டண. அத ததரன்று சந்திதசகர் து பிர் தவிம இரஜிணரர 

தசய் ததரது ஜணரதிததி அடுத் கட்ட டடிக்மகம தற்தகரள்தில் கரட்டி 

நிரணம் திர்க்கட்சிகபரல் குமந கூநப்தட்டது. 

க்கபமயில் ந்க்கட்சிக்கும் ததரும்தரன்ம கிமடக்கர நிமனயில் 

சிறுதரன்ம அசரங்கங்கள் தவி கிக்கும் சூழ்நிமன கடந் சின ஆண்டுகபரக 

நினவி ருகிநது. இத்மக சூழ்நிமனயில் ஜணரதிததி தவி அதிக முக்கித்தும் 

ததறுகிநது. ரட்டின் னமணக் கருத்திற் தகரண்டும், ந்தரரு அசில் 

கட்சிமயும் சரரலும் தசற்தடதண்டி நிமனயிலும் ஜணரதிததி இருக்கிநரர். 

அமச்சமக்கும் இமடயில் மிகப்ததரி அபவினரண கருத்து தறுதரடுகதபர 

அல்னது தரல்கதபர நிகவில்மன. 

தஜயில்சிங் ஜணரதிததிரக இருந்ததரது தரரளுன்நத்தின் இரு சமதகளிலும் 

நிமநதற்நப்தட்ட அஞ்சல்துமந தரடர்தரண தசரரவின் மீது ந் முடிவும் 

டுக்கரல் விட்டுவிட்டரர். 1996ல் அப்ததரம அமச்சம தரிந்துமத் 

இண்டு அசச்சட்டங்களில் அன்மந ஜணரதிததி சங்கர் ரள் சர்ர 

மகதரப்தமிட றுத்து விட்டரர். தர்ல் தத்தில் தரிந்துமக்ககப்தட்ட 

அம்தசரரக்கள் கருத்து முண்தரடுகமப உருரக்கிண. 1997ல் 

உத்திப்பிதசத்தில் 356து உறுப்பின் கீழ் தருக்கடி நிமனமப் பிகடணம் 

தசய் I.K. குஜ்ரல் அசரங்கம் ததய் தரிந்துமம று தரிசீனமண தசய்க் தகரரி 

ஜணரதிததி K.R. ரரன் திருப்பி அனுப்பிணரர். 1998 ல் இது ததரன்ந அனுதம் 

பீகரர் அசரங்கத்மப் தவி நீக்கம் தசய்யுரறு அறிந் தரிந்துமயில் ரஜ்தரயிக்கு 

ற்தட்டது. 

இந்தி அசிலில் தன ரறுதட்ட சூல்கள் தரன்றியுள்பண. எருகட்சிப் 

ததரும்தரன்ம அல்னது தனரதிக்கம் ன்தது க்கபமயில் இனி ப்ததரது 

னரம் ன்தது த்திற்குரிரக உள்பது. கூட்டணி அசரங்கங்களின் ஆயுள் 
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உறுதி கரப்பீடு தசய்ப்தடவில்மன. இந் நிமனயில்  குடிசுத் மனரின் 

அணுகுமுமநயும் தசற்தரடும் அதிக முக்கித்தும் ததறுகின்நண. இங்கினரந்தில் 

அசிரர் இருப்தது ததரன்று இந்தி குடிசுத் மனர் தவிமயும் 

தசற்தடுத்ரல் சின அசிரண ரற்நங்கள் தசய்ப்தடனரம் ன்ந கருத்துப் 

தனரலும் கூநப்தடுகிநது. 

தும குடிசுத் மனர் 

குடிசுத் மனரின்  தணிகளில் அருக்கு உவும் ண்ம் தும குடிசுத் 

மனர் தவிக்கு இந்தி அசினமப்பு மக தசய்கிநது. இந்தி 

அசினமப்பு மக தசய்யும் க்கது ணனரம். அதரிக்க அசினமப்பும் 

தும ஜணரதிததி தவிக்கு மக தசய்கிநது. இந்தித் தும குடிசுத் மனர் 

தவிம உறுப்பு 63 உருரக்கியுள்பது. அது நிமன அதிகரங்கள் ற்றும் 

தணிகமப 64 முல் 68 மயினரண உறுப்புகள் கூறுகின்நண. 

குதிகள் 

 அர் இந்திக் குடிகணரக இருக்க தண்டும்.  

 35து நிம்பிரக இருக்க தண்டும்.  

 ரநினங்கபமத் தர்லில் ததரட்டியிடத் குதியுள்பரக இருக்க 

தண்டும்.  

 இந்தி அசரங்கத்திதனர அல்னது ரநின அரசங்கம் தினரதர ஊதிம் 

ததறுகின்ந ஊழிரக இருக்கக்கூடரது.  

 தரரளுன்நத்தின் ந்ச் சமதயிதனர அல்னது தனும் ரநினச் 

சட்டன்நத்திதனர உறுப்பிணரக இருக்கக்கூடரது. அவ்ரறு தனும் எரு 

சமதயில் உறுப்பிணரக இருந்ரல் தும ஜணரதிததிரகப் ததரறுப்ததற்கும் 

ரளில் சமத உறுப்பிணர் தவி ரணரகத த்ரகிவிடும். 

தர்லும் தவிக்கரனமும் 

தும ஜணரதிததிமத் தர்ந்தடுக்கும் தர்ரபர் குழுவில் தரரளுன்நத்தின் 

இருசமத உறுப்பிணர்களும் அடங்குர். ரநினச் சட்டன்ந உறுப்பிணர்கள் இதில் 

தங்தகற்ததிமன. விகிப் பிதிநிதித்து முமநயில் ரற்நத்க்க எற்மந ரக்கு 

அடிப்தமடயில் இது தர்ல் மடததறும். துமக் குடிசுத் மனர் 
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தர்லுக்கரகப் தரரளுன்நத்தின் இண்டு சமதகளும் கூட்டரக அரும் 

மடமுமந இருந்து. ஆணரல் 1961ல் தசய்ப்தட்ட 11 து திருத்ம் அமண 

ரற்றிவிட்டது. தும ஜணரதி ததியின் தவிக்கரனம் அர் தவிதற்ந 

ரளிலிருந்து ந்து ஆண்டுகபரகும். அது தவிக்கரனம் முடிமடந்ரலும் 

அடுத் தும ஜணரதிததி தர்ந்தடுக்கப்தடும் ம அர் து தவியில் 

தரடர்ந்திருப்தரர். இருக்கு ரச் சம்தபம் ரூதரய்  ரன்கு னட்சம் ஆகும். 

இருக்கு அதிகரப்பூர் இல்னமும். தணிரபர்களும் உள்பணர்.. 

தவி நீக்கம் 

தும குடிசுத் மனர் து தவிம ழுத்து மூனம் குடிசுத் மனருக்கு 

தரிவித்து இரஜிணரரச் தசய்னரம். அமப் தவி நீக்கம் தசய்யும் அதிகரம் 

தரரளுன்நத்திற்கு உண்டு. அற்கரண தீர்ரணம் ரநினங்கபமயில் ததிணரன்கு 

ரட்கள் முன்ணறிவிப்புடன் தகரண்டு ப்தட்ட தண்டும். அவ்ரறு தகரண்டு 

ப்தடும் தீர்ரணம் ரநினங்கபமயின் அப்ததரம தரத் உறுப்பிணர்களின் 

ததரும்தரன்ம ஆவுடன் நிமநதற்நப்தடதண்டும். ரநினங்கபமயில் 

நிமநதற்நப்தடும் தவி நீக்கத் தீர்ரணம் க்கபமரல் 

ற்றுக்தகரள்பப்தடதண்டும். இந்நீக்க முமந குடிசுத் மனர் மீரண 

குற்நவிசரம முமநயிலிருந்து ரறுதட்டரகும். 

ரநினங்கபமத் மனரக 

தும குடிசுத் மனரின் முக்கிரண தணி ரநினங்கபமக் 

கூட்டங்களுக்குத் மனம ரங்குரகும். தும குடிசுத் மனரக 

இருப்தரதனத அர் ரநினங்கமபமயின் (Ex offico -தவியின் ழித) 

மனரகிநரர். அன் கூட்டங்கமப முமநப்தடுத்தி டத்துதில் க்கபமயின் 

சதரரகருக்கு நிகரண அதிகரங்கமப அர் ததறுகிநரர். சமதயில் தீர்ரணங்கள் 

ற்றும் தசரரக்கள் மீது ரக்தகடுப்பு டத்தி முடிவுகமப அறிவிக்கிநரர். 

சரரரக, சமதயில் ரக்களிக்கும் உரிம இல்மன. ஆணரல் ரக்குச் 

சநிமனயின் ததரது முடிவு தசய்து ரக்கிமண அளிக்கும் உரிம இருக்கு 

உண்டு. இருக்கு உ எரு துமத் மனம ரநினங்கபம 

தர்ந்தடுக்கிநது.  

ற்கரலிக குடிசுத் மனரக  



 

12 

 
 

இந்தி குடிசுத் மனர் தவி ம், இரஜிணரர ற்றும் தவி நீக்கம் 

கரரகக் கரலிரகனரம். அவ்ரறு அப்தவி கரலிரகும் ததரது தும குடிசுத் 

மனர் புதி குடிசுத் மனர் தந்தடுக்கப்தடும் மயில் நிகழ்நிமன 

ஜணரதிததி (Acting President) ஆகிநரர். உடல் னக் குமநவு கரரகதர 

அல்னது நீண்ட ரட்கள் அன்னி ரடுகட்குச் தசல்ன தண்டி அசிம் 

ற்தட்டரதனர தும குடிசுத் மனம குறிப்பிட்ட கரனத்திற்கு நிகழ்நிமன 

குடிசுத் மனரக நிமிக்கும் அதிகரம் ஜணரதிததிக்கு உண்டு. நிகழ்நிமன 

குடிசுத் மனரகச் தசற்தடும் ததரது தும குடிசுத் மனர், குடிசுத் 

மனர் சம்தபம், சலுமககள் ற்றும் அமணத்து அதிகரங்கமபயும் ததறுகிநரர். 

அக்கரனத்தில் அர் ரநினங்கபமக் கூட்டங்களுக்குத் மனம 

ரங்குதில்மன.  

பிந தணிகளும் அதிகரங்களும் 

தும குடிசுத் மனர் சின அசில் விதகப் தணிகளுக்கரகப் 

தன்தடுத்ப்தடனரம். சின ரடுகளுடணரண ல்லுநமப் தனப்தடுத் அர் இந்தி 

அசின் பிநிதிரக அனுப்தப்தடனரம். தன்ணரட்டு விரக்கள் அல்னது 

நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அம இந்தி குடிசுத் மனர் இந்திரவின் சரர்பில் 

அனுப்பி மக்கனரம். சின த்திப் தல்கமனக் ககங்களின் தந்ரகவும் தும 

ஜணரதிததி ததரறுப்பு கிக்கிநரர். , 

துமணக் குடிசுத்மனரின் நிமன 

இந்தித் தும குடிசுத் மனர் தன விங்களில் அதரிக்கத்தும 

ஜணரதிததிம எத்துள்பரர். இருருக்கும் தமரண குதிகள் ஏபவு எத்துள்பண. 

அதரிக்க தசணட்டின் மனர் அதரிக்கத் தும ஜணரதிததி. அதததரல் இந்தி 

ரநினங்கள் சமதயின் மனர் இந்தித் தும ஜணரதிததி. அதரிக்க 

ஜணரதிததியும் தும ஜணரதிததியும் ரன்கு ஆண்டுகள் தவி கரனத்திற்குத் 

தர்ந்தடுக்கப்தடுகிநரர்கள். அத ததரன்று இந்தி ஜணரதிததியும் தும 

ஜணரதிததியும் ந்ரண்டுகள் தவிக்கரனத்திற்குத் தர்ந்தடுக்கப்தடுகிநரர்கள். 

னினும் அதரிக்க இந்தித் தும ஜணரதிததிகளிமடத சின தறு தரடுகள் 

உள்பண. 
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அதரிக்க ஜணரதிததிமத் தர்ந்தடுக்கும் தர்ரபர் குழுத அதரிக்கத் தும 

ஜணரதிததிமத் தர்ந்தடுக்கிநது. ஆணரல் இந்தி குடிசுத் மனம 

தர்ந்தடுக்கும் தர்ரபர் குழுவிற்கும் தும குடிசுத் மனம 

தர்ந்தடுக்கும் குழுவிற்குமிமடத ரறுதரடு உண்டு. அதரிக்கத் தும 

ஜணரதிததிமக் குற்ந விசரம மூனரக ட்டுத தவி நீக்கம் தசய் முடியும். 

இந்தித் தும ஜணரதிததிமப் தவி நீக்கம் தசய்க் குற்ந விசரம 

தமயில்மன. தரரளுன்நத்ரல் இற்நப்தடும் சரரத் தீர்ரணம் மூனரகத 

அர் தவி நீக்கம் தசய்ப்தடனரம். இந்திரவில் குடிசுத் மனர் தவி 

கரலிரகும் ததரது துமக் குடிசுத் மனர் நிகழ்நிமன குடிசுத் மனரக 

ட்டுத தணிரற்றுகிநரர். புதி குடிசுத் மனர் தர்ந்தடுக்கப்தட்டுப் தவி 

ற்கும் ம ட்டுத அர் அப்தணியில் தரடர்கிநரர். இது ம இந்திரவில் 14 

குடிசுத் மனர் ததரறுப்பு கித்துள்பணர். இர்களில் ஆறு ததர் தும 

குடிசுத் மனரக இருந்து குடிசுத் மனரணர்கள் ஆர். 

 

அமச்சம 

இந்திக்குடிசுத் மனர் ததபவினரண நிர்ரகத் துமநரகத 

தசல்தடுகிநரர். உண்மரண நிர்ரகம் ன்தது பி அமச்சரின் மனமயில் 

அமந்துள்ப அமச்சம ஆகும். அசினமப்பின் 74 (1) து உறுப்பு 

குடிசுத் மனருக்கு உவும் ஆதனரசமண கூநவும் அமச்சம இருக்கும் 

ணக்கூறுகிநது. 75(5) து உறுப்பு அமச்சர்களின் குதிமக் கூறுகிநது. 

அமச்சருக்கரண எத குதி அர் தரரளுன்நத்தின் ரது எரு அமயில் 

உறுப்பிணரக இருக்க தண்டும் ன்தது ரன். தரரளுன்ந உறுப்பிணர் அல்னர 

எருர் அமச்சரக நிமிக்கப்தட்டரல் அர் தவிதற்ந ரளிலிருந்து ஆறுர 

கரனத்திற்குள் தரரளுன்நத்தின் ரது எரு அமயின் உறுப்பிணரக ஆக 

தண்டும். தரரளுன்நத்ரல் நிர்யிக்கப்தடும் சம்தபம், தடிகள் ஆகிம 

அமச்சர்கட்கு உண்டு. 

அமச்சமயும் அமச்சர் குழுவும் 

பி அமச்சரின் மனமயில் அமந்துள்ப அமச்சமக்கு அசினமப்பு 

மக தசய்கிநது. அமச்சர்கமப அமச்சர் குழு அமச்சர்கள், இரஜரங்க 
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அமச்சர்கள், தும அமச்சர்கள் ண மூன்று மகப்தடுத்னரம். அமச்சர் குழு 

அமச்சர் ன்தர் எரு இனரகரவிற்தகர, என்றிற்கு தற்தட்ட இனரக்கரக்களுக்தகர 

மனம கிக்கிநரர். அமச்சர்குழு அமச்சர்கள் அடிக்கடி கூடி முக்கிரண 

தகரள்மக முடிவுகமப டுக்கிநரர்கள். அமச்சர்குழு ன்தது பிணரல் 

உண்டரக்கப்தட்ட அமப்தரகும். எவ்தரரு துமநயின் தசற்தரட்டிற்கும் 

இரஜரங்க அமச்சர் ததரறுப்ததற்கிநரர்,  

தும அமச்சர்கள் அமச்சர் : குழு அமச்சர்கட்கு உவி தசய்கிநரர்கள். 

குறிப்தரக அமக்கப் தட்டரனன்றி இரஜரங்க அமச்சர்களும், தும 

அமச்சர்களும் அமச்சர்குழுக் கூட்டங்கட்குச் தசல்தில்மன. அமச்சர்களும் 

தரரளுன்ந அலுல்கமபக் கனிக்கப் தரரளுன்நச் தசனரபர்கள் 

(Parliamentary Secretaries) ன்ததரர் நிமிக்கப்தடுகிநரர்கள். அர்கள் 

அமச்சர் அந்ஸ்து உமடர்கபல்ன.  

இந்திரவில் அமச்சர் குழு அமப்பின் அம்சங்கள் 

இந்தி அமச்சர் குழு அமப்புச் சின அம்சங்கமபப் ததற்றுத் திகழ்கிநது.  

 குடிசுத்மனர் ததபவினரண மனரகவும் பி ந்திரி 

உண்மரண மனரகவும் திகழ்கிநரர்கள்.  

 குடிசுத் மனர், அமச்சமயின் ஆதனரசமணப்தடி 

தசல்தடுகிநரர். ல்னர முக்கிரண முடிவுகளும் அமச்சமரல் 

டுக்கப்தட்டு பி அமச்சர் மூனரகக் குடிசுத்மனருக்குச் 

தசரல்னப்தட தண்டும் ண அசினமப்பின் 78 து 

உறுப்புக்கூறுகிநது.  

 அமச்சமயின் ஆதனரசமணப்தடிரன் குடிசுத்மனர் 

தசல்தடதண்டும் ன்தமச் சந்தகத்திற்கு இடமில்னரல் 

அசினமப்பின் 42து திருத்ம் தளிவுதடுத்துகிநது: 

 ல்னர அமச்சர்களும் தரரளுன்ந உறுப்பிணர்கபரக இருக்கிநரர்கள். 

அமச்சரகப் தவி ற்கும் ததரது எருர் தரரளுன்ந உறுப்பிணரக 

இல்னரவிடில், தவி ற்ந ரளிலிருந்து ஆறு ர கரனத்திற்குள் அர் 

தரரளுன்நத்தின் ரது எரு சமதயின் உறுப்பிணரக ஆக தண்டும்.  
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 க்கள் அமயின் ததரும்தரன்ம தனமுள்ப கட்சிமச் தசர்ந்ர்கதப 

அமச்சர்கள் 'ஆகிநரர்கள்.  

 அமச்சம க்கள்சமதக்குக் கூட்டுப்ததரறுப்பு (collective 

responsibility) உமடரகத் திகழ்கிநது 

 அமச்சமக்கு திரக, க்கள் சமதயில் ம்பிக்மக இல்னரத் தீர்ரணம் 

நிமநதற்நப்தட்டரல் அமச்சம தவி இக்கும்.  

 எரு குறிப்பிட்ட அமச்சரின் நிர்ரகத்திற்கு திரகக்   ம்பிக்மக 

இல்னரத் தீர்ரணம் நிமநதற்நப்தட்டரல் - அமச்சம இரஜிணரரச் 

தசய்யும்,  

 இகசிக்கரப்பு ன்தது அமச்சம அசரங்கமுமநயின் ற்தநரரு 

அம்சரகும். அசினமப்பின் 75(4) து உறுப்பு எவ்தரரு 

அமச்சரும் இகசிக்கரப்பு பிரம் டுத்துக்தகரள்ப மக 

தசய்கிநது. அமச்சர்கள் தவி ற்கும் ததரது குடிசுத்மனர் 

இப்பிரத்மச் தசய்து மக்கிநரர். இன்தடி அசரங்கக் 

கரரிங்களின் இகசித்ம தளியிடுதில்மன ன்ந உறுதிம 

அமச்சர்கள் தற்தகரள்கிநரர்கள்.  

 அமச்சர் குழுவின் கூட்டங்களில் அமச்சர்கள் ங்களின் னிப்தட்ட 

கருத்துக்கமபத் தரிவிக்கனரம். ஆணரல் அமச்சர்குழுக்கூட்டத்தில் எரு 

முடிவு தற்தகரள்பப்தட்டு விட்டரல் அமச்சர்கள் ங்கபது னிப்தட்ட 

கருத்ம தளியிடுது இல்மன.  

 பி அமச்சரின் மனம ன்தது அடுத் முக்கிரண 

அமச்சம அசரங்கத்தின் அம்சரகும். இங்கினரந்தின் பிமப் 

ததரல் இந்திப் பிரும் அமச்சர்குழுவின் மனரகச் 

தசல்தடுகிநரர். பி ந்திரியின் விருப்தப்தடி மயும் 

அமச்சமயில் தசர்க்கவும், நீக்கவும் தசய்னரம். ற்ந 

அமச்சர்களுக்தகல்னரம் ழிகரட்டி ததரலிருந்து அமணரும் 

இமந்து தசல்தட அர் ழி தசய்கிநரர். 
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தணிகளும் அதிகரங்களும் சட்டமிற்றுல் 

 அமச்சம தசரரக்கமபத் ரர் தசய்கிநது.  

 எவ்தரரு அமச்சரும் து துமந தரடர்தரண தசரரக்கமபத் 

ரரித்துப் தரரளுன்நத்தில் அறிமுகம் தசய்கிநரர்.  

 தசரரக்களின் மீரண விரிசணங்கட்குச் சம்தந்ப்தட்ட அமச்சர் 

ததினளிக்கிநரர்.  

 அமச்சர்கபரல் அறிமுகம் தசய்ப்தடும் தசரரக்கள் அசரங்க 

தசரரக்கள் ண அறிப்தடுகின்நண. அற்மநப் தரரளுன்நம் 

நிமநதற்நச் தசய்து அமச்சர்களின் ததரறுப்பு.  

 அசச் - சட்டங்கமபயும் அமச்சமத டிக்கிநது.  

 தரரளுன்நத்தில் குடிசுத் மனர் நிகழ்த்தும் தரடக்கவும 

அமச்சர் குழுவிணரல் ரரிக்கப்தடுகின்நது.  
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 தரரளுன்நக் கூட்டத்தரடர் தரடர்தரண விங்களிலும் அமச்சர் 

குழு முடிவுகதபடுத்து ஜணரதிததிக்கு அறிவிக்கிநது.  

  அமச்சர்கள் தரரளுன்நத்தின் இரு அமகளின் கூட்டங்களுக்கும் 

ருமக புரிந்து உறுப்பிணர்களின் தகள்விகட்கு விமடளிக்கின்நணர்.  

 அமச்சர்கள் ந்ச் சமதயில் உறுப்பிணர்கரக இருக்கிநரர்கதபர அந்ச் 

சமதயில் ரக்களிக்கவும் உரிம ததற்றுள்பணர். 

அமச்சம நிருகித்ல் 

 எவ்தரரு அமச்சரும் என்று அல்னது என்றிற்கு தற்தட்ட 

துமநகட்குப் ததரறுப்ததற்கின்நணர்.  

 நிருரகம் தரடர்தரண அமணத்து விங்களிலும் அமச்சர் குழு 

முடிவுகமப டுக்கிநது.  

 முக்கிரண தவிகளுக்கரண நிணங்கட்குப் ததர்கமப 

ஜணரதிததிக்கும் தரிந்தும தசய்யும் அதிகரம் பிருக்கும் அமச்சர் 

குழுவிற்கும் உண்டு.  

 ரட்டின் வு தசனவுத்திட்டத்மத் ரரிப்ததுடன் நிதி தரடர்தரண 

அமணத்து விங்கமபயும் முடிவு தசய்கிநது.  

 தருக்கடி நிமனப் பிகடணம் தசய் ஜணரதிததி அமச்சர்குழுவின் 

ழுத்து டிவினரண தரிந்துமமப் ததந தண்டும். 

நீதித்துமந 

 நீதித்துமந தரடர்தரண நிணங்கள் குடிசுத் மனரல் பிரின் 

ஆதனரசமணப்தடித தசய்ப்தடுகின்நண. பிர் முக்கிரண 

நிணங்கள் தரடர்தரக அமச்சர் குழுவிமணக் கனந்து தகரண்தட 

முடிவு தசய்கிநரர்.  

 குற்ந ன்னிப்பு, ததரது ன்னிப்பு ததரன்ந விங்களில் 

குடிசுத்மனருக்கு அமச்சர்குழு தரிந்தும தசய்னரம்.  

 சின குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகள் அல்னது குற்நங்கள் தரடர்தரண 

நீதிவிசரம ஆமம் அல்னது குழு அமக்கவும் அதிகரமுண்டு. 
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நிமன 

இந்திர எரு தரரளுன்நமுமந அசரங்கத்மப் ததற்றுள்ப ரடு. இவ்மப்பில் 

அமச்சம அதிகரண அதிகரங்கமபப் ததற்றுத் திகழ்து இல்பு. இந்தி 

அமச்சமயும் சட்டமிற்றுல், நிருகித்ல் ற்றும் நீதித்துமந 

அதிகரங்கமபப் ததற்றுத் திகழ்கிநது. தரரளுன்ந முமந அசரங்கத்ம 

அமச்சம அசரங்கம் ன்றும் அமப்ததுண்டு. இங்கினரந்தில் உள்பது ததரன்று 

நில் அமச்சம ன்ந அமப்பு துவும் இந்திரவில் இல்மன. ஆணரல் ற்ந 

அம்சங்களில் இந்தி அமச்சம இங்கினரந்தின் அமச்சமம எத்ரக 

அமந்துள்பது. 

இந்திப் பிர் 

பி அமச்சர் தரரளுன்ந முமந அசரங்கத்தின் உண்மரண 

நிருரகத்துமநத் மனரகத் திகழ்கிநரர். பிரிட்டனின் அசினமப்பின் 

அடிப்தமடயில் இந்தி அசினமப்பும் தரரளுன்ந முமந அசரங்கத்திற்கு 

மக தசய்கிநது. பி ந்திரி தல்தறு விரண தங்கிமணப் ததற்றுள்பரர். 

பிர் நிம் 

தரரளுன்நத்தின் கீழ்சமதரண க்கபமயின் தர்ல் முடிமடந்வுடன் 

எவ்தரரு கட்சிமச் தசர்ந் தரரளுன்ந உறுப்பிணர்களும் ங்களுக்தகணத் 

மனர்கமபத் தர்ந்தடுக்கின்நணர். க்கமபமயில் ததரும்தரன்ம ததற்றுள்ப 

கட்சியின் மனம குடிசுத் மனர், பிரக  நிமித்து அசரங்கத்ம 

அமக்க அமக்கிநரர். இந் வித்தில் ஜணரதிததிக்குச் சுவிருப்தப்தடி 

தசற்தடுகின்ந ரய்ப்புகள் குமநவு. ந்க் கட்சிக்குத ததரும்தரன்ம இல்மன 

னும் நிமன ற்தட்டரல் பிம நிமிக்கும் வித்தில் குடிசுத் மனர் 

ஏபவு சுவிருப்தப்தடி டக்கனரம். அண்மக்கரனத்தில் இந்தி க்கபமயில் 

ந்க்கட்சிக்கும் ததரும்தரன்ம கிமடக்கர நிமன உருரகிவிட்டது. அது ததரன்ந 

சங்களில் குடிசுத் மனர் நிர உர்வுடன் தசற்தட்டு பிம 

நிமிக்க தண்டும். பிரக  நிமிக்கப்தட்டர் க்கபமயில் ததரும்தரன்ம 

ஆவு இருக்கும் மயில் பிரக நீடிக்கிநரர். ம்பிக்மகயில்னரத் தீர்ரணம் 

நிமநதற்நப்தட்டரல் அர் தவி இக்கிநரர். புதி பிம நிமிக்க குடிசுத் 
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மனர் முற்சி டுக்கனரம். க்கபமயில் ததரும்தரன்ம ததந 

ந்க்கட்சியிணரலும் முடிர தட்சத்தில் குடிசுத் மனர் க்கபமமக் 

கமனத்துவிட்டுப் புதி க்கபம தர்ந்தடுக்கப்தட ஆமயிடனரம். புது 

க்கபம தர்ந்தடுக்கப்தட்டு புது அமச்சம அமக்கப்தடும் மயில் 

ற்கணத தவியிலிருக்கும் அமச்சமமக் கரதந்து அமச்சமரகச் 

தசற்தட அனுதிக்கிநரர்.  

பி ந்திரியின் தணிகளும் அதிகரங்களும் அமச்சர்கள் நிணம் 

அமச்சம அமப்பு 

பி ந்திரிம நிணம் தசய்வுடன் குடிசுத்மனரின் ததரும் ததரறுப்பு 

நிமநவு ததறுகிநது. அன் பின்ணர் அர் பிரின் ஆதனரசமணப்தடி 

தசற்தடத்தரடங்குகிநரர். அமச்சமம உருரக்குதில் பிர் கீழ்க்கண்ட 

அதிகரங்கமப முழுமரகப் ததற்றுள்பரர்.  

 அமச்சமயில் த்மண அமச்சர்கமப மத்துக் தகரள்து 

ன்தம முடிவு தசய்கிநரர்.  

 கரபிதணட் அமச்சர்கள், இரஜரங்க அமச்சர்கள், தும அமச்சர்கள் 

ததரன்ந அந்ஸ்து தறுதரடுகளில் ர் ருக்கு ந் அந்ஸ்து 

அளிக்கப்தட தண்டும் ன்தம அத முடிவு தசய்கிநரர்.  

 அமச்சர்களின் மூப்பு நிமனமயும் (Seniority) அத முடிவு 

தசய்கிநரர். தற்கூநப்தட்டுள்ப விங்களில் குடிசுத் மனருகு 

வ்விரண தங்தகர தணிதர இல்மன. ததரதுரக அமச்சம 

உறுப்பிணர்கமபத் தர்ந்தடுப்ததில் சின விங்கமபப் பிர் 

கணத்தில் தகரள்கிநரர். தரரளுன்நத்தில் அனுதம் ததற்றுள்ப, 

கட்சியில் மூத் மனர்கபரகவும் உள்ப உறுப்பிணர்கமப கரபிதணட் 

அமச்சர்கபரக நிமிக்கிநரர். அமச்சமயில் ல்னர ரநினங்கட்கும் 

என்றிப் தகுதிகட்கும் ஏபவு பிதிநிதித்தும் அளிக்கப்தடுகிநர 

ன்தமயும் தரர்க்கிநரர். 

அமச்சமயின் மனரகப் பிர் 
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அமச்சமயின் மனர் பிர், கரபிதணட் அல்னது அமச்சர்குழு ண 

அமக்கப்தடும் அமச்சமக்குள் அடங்கி அமப்பிற்கும் அத மனர். 

இற்றின் கூட்டங்கட்கு அர் மனம ரங்குகிநரர். அமச்சமம எரு 

விமபரட்டுக்குழுரக டுத்துக் தகரண்டரல் பிர் குழுவின் மனரக 

(Caption) அமகிநரர். அமச்சம உறுப்பிணர்களின் கருத்துக்கமபக் 

தகட்டறிகிநரர். அமச்சர்குழு அல்னது அமச்சமக் கூட்டத்தில் எருமித் 

கருத்து உருரக மக தசய்கிநரர். அமச்சர்களிமடத கருத்து தறுதரடுகள் 

ற்தட்டரல் அற்மநக் கமப முலுகிநரர். அமச்சர்கட்கு ழிகரட்டிரகவும் 

தசற்தடுகிநரர். 

து கீழ் தணிரற்றும் அமச்சர்கள் மீது பிர் முழுமரண கட்டுப்தரட்டு 

அதிகரம் ததற்றுள்பரர். து விருப்தத்திற்கு ரநரகச் தசற்தடுகின்ந அமச்சர்கள் 

மீது அர் மூன்று விரண டடிக்மககள் டுக்கனரம்.  

 ஏர் அமச்சர் ததரறுப்பு கிக்கும் துமநம அரிடமிருந்து டுத்து 

விட்டு முக்கிமில்னர ததநரரு துமநம அளிக்கனரம் 

 அமச்சமக் குழுவில் அமச்சரக உள்பம இம 

அமச்சரகதர அல்னது தும அமச்சரகதர ரற்நனரம்.  

 ந் அமச்சமயும் தவிம விட்டு நீக்கனரம். பி ந்திரியுடன் 

ரற்ந முடிர கருத்து தறுதரடு தகரள்ளும் அமச்சர் தவியில் நீடிக்க 

முடிரது.  

இமப்புச் சங்கிலிரகப் பி ந்திரி  

பிர் குடிசுத் மனருக்கும் அமச்சமக்கும் இமடயினரண 

இமப்புச்சங்கிலிரகச் தசற்தடுகிநரர். அமச்சமயில் தற்தகரள்பப்தடும் 

முக்கிரண முடிவுகமப குடிசுத்மனரிடம் தரிப்தடுத்துகிநரர். 

அமச்சமயின் முடிவுகளில் ற்மநதனும் று தரிசீனமண தசய்யுரறு 

குடிசுத் மனர் பிமக் தகட்டுக் தகரள்பனரம். அவ்ரறு ஜணரதிததி 

கூறுகின்ந கருத்துக்கமபப் பிர் அமச்சமயில் மத்து விரதிக்கிநரர். 

இவ்ரறு குடிசுத் மனருக்கும்  அமச்சமக்கும்  இமடத பிர் 

இமப்புச் சங்கிலிரக தசற்தடுகிநரர்.  
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பிரின் நிமன 

இங்கினரந்தில் பிர் தனரறு விரிக்கப்தடுகிநரர். பிர் சூரிணரகவும் பிந 

அமச்சர்கள் சூரிமணச் சுற்றி ரும் தகரள்கபரகவும் ர்ணிக்கப்தட்டணர். பிர் 

சரணர்களுக்குள் முன்மரணர் ன்ந கருத்தும் தசரல்னப்தட்டது. 

கரனப்ததரக்கில் அமச்சம அசரங்கம் ன்தது மனம அமச்சமக் தகரண்ட 

அசரங்கம் ண ரறிவிட்டரக ஆங்கின அசினமப்மத விரிசணம் தசய்தரர் 

கூறுகின்நணர். இந்திரவிலும் அத்மக நிமனதற்தட்டுச் சின ரற்நங்களும் 

நிகழ்ந்துள்பண. 

இந்திர விடுமன ததற்நதிலிருந்து இதுமப் 14 பிரக ததரறுப்பிமண 

கித்துள்பணர். 1947 முல் 1999 மயினரண 52 ஆண்டுகளில் நத்ர 37 

ஆண்டுகள் ஜகர்னரல் தருவும் அது சந்தியிணரண இந்திரகரந்தியும் ரஜீவ் 

கரந்தியும் பிர்கபரக இருந்துள்பணர். ஜகர்னரல் தரு ன்னிகற்ந மனரகத் 

திகழ்ந்ரர். கட்சியிலும் க்கள் த்தியிலும் அது தசல்ரக்குச் சிநப்தரக இருந்து. 

ததிணழுத  ஆண்டு கரனம் ததரறுப்பு கித் அர் இந்தி க்கபரட்சிம மன 

நிமனயில் கட்டிக்கரத்து அன் பர்ச்சிக்கு அடித்பம் அமத்ரர். நத்ர 

இருதது ரங்கதப பிரக இருந் னரல்தகதூர் சரஸ்திரி கரங்கிஸ் கட்சியின் 

கட்டுப்தரடுகட்கு உட்தட்டரகத தசற்தட்டரர். 

1966 சணரியில் இந்திர கரந்தி பிரகும் ததரது த்தி அமச்சமயில் 

தசய்தித்துமந அமச்சரக இருந்ரர். திலும் அனுதத்திலும் இமபரக 

இருந் இர் தரடக்கக் கரனத்தில் கரங்கிஸ் கட்சியின் மனமக்குக் 

கட்டுப்தட்டு டந்ரர். ஆணரல் விமவிதனத அருக்கும் கட்சியின் மூத் 

மனர்கட்கும் இமடயில் கருத்து தறுதரடுகள் ழுந்ண. து முற்ததரக்குத் 

திட்டங்களின் ரயினரகவும் ங்கதசப் ததரர் தற்றியின் கரரகவும் மிக 

அதிகரண க்கள் தசல்ரக்மகப்ததற்ந இந்திரகரந்தி 1975ல் கருத்து முண் 

தரட்டுக்கு உள்பரண தருக்கடி நிமனமப் பிகடணம் தசய்ப்தடக் கரரணரர். 

முன்முமநரக 1977 ல் த்தியில் திர்க்கட்சி அசரங்கத்ம அமத் தரரர்ஜி 

தசரய் னிப்தட்ட சிநப்தரண தசல்ரக்கு மணயும் ததற்றிருக்கவில்மன. அது 

அசரங்கம் தருக்கடி நிமனக் கரனத்தில் தசய்ப்தட்ட தன றுகமபச் 

சீர்தசய்யும் முற்சிகமப தற்தகரண்டது. நத்ர இருதத்தட்டு ரங்கள் தவி 
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கித் தரரர்ஜி தசரய் அமச்சம உட்பூசனரல் கவிழ்ந்து. சண்சிங் 

தரரளுன்நத்மச் சந்திக்கரதன இரஜிணரரச் தசய்ரர். 1980ல் மீண்டும் 

பிரண இந்திர கரந்தி துணிச்சனரண தகரள்மககமபப் பின்தற்றிணரர். 1984ல் 

அக்தடரதர் 31 ல் கரனரளிகள் தகரமனரளிகபரக ரறி அர் உயிமக் குடிக்கும் 

மப் ததரறுப்பு கித் அரும் ணது ந்மமப் ததரன்று ன்னிகரில்னர 

அதிகரங்கமபப் ததற்றிருந்ரர். 

இந்திர கரந்தியின் த்ரல் திடீதணப் பிர் ததரறுப்மத தற்ந ரஜீவ் கரந்தி 

ந்து ஆண்டுகள் கட்சிமத் து கட்டுப்தரட்டில், மத்துக்தகரண்டு 

தசல்ரக்குடன் ஆட்சி தசய்ரர். 1989ல் ஆம் ஆண்டு தர்லில் கரங்கிஸ் 

தரல்வியுற்று மீண்டும் திர்க்கட்சி ஆட்சி ற்தட்டது. V.P: சிங் ற்றும் சந்திதசகர் 

ஆகிதரர் என்நம ஆண்டுகதப பிர்கபரக இருந்ணர். 1991ல் சிறுதரன்ம 

அசரங்கத்மத் தரடங்கி பிர் சிம்ரவ் ணது கட்சியின் தனத்ம 

க்கபமயில் ததருக்கிக் தகரண்டு ந்ரண்டுகள் ஆட்சியில் சரளித்ரர். 1996 

தர்ல்கமபத் தரடர்ந்து ரஜ்தரயி ததகபடர ற்றும் I.K. குஜ்ரல் ணக் 

குறுகிகரனப் பிர்கமப ரடு சந்தித்து. 1998 ரர்ச் 19ல் எரு கூட்டணி 

அசரங்கத்திற்குத் மனமதற்றுப் பிரணரர் ரஜ்தரயி. ததின் மூன்று 

ரங்களுக்குள் அந் அசரங்கம் கவிழ்க்கப்தட்டது. 1999 தசப்டம்தர் அக்தடரதரில் 

டந் க்கபமத் தர்ல்களில் தரதி ஜணர கட்சியிணர் மனமயினரண 

கூட்டணி சதிரண ததரும்தரன்ம ததற்று ரஜ்தரயி மீண்டும் பிரகியுள்பரர். 

ந்தரரு னிக்கட்சிக்கும் அறுதிப் ததரும்தரன்ம ததந முடிர நிமன கடந் 

தத்து ஆண்டுகபரக நினவி ருகிநது. 1989 முல் 1999 ம தத்ரண்டுகளில் 

ந்து முமந க்கபமத் தர்ல்கள் டந்து ழு பிர்கள் தவி கித்துள்பணர். 

1999 முல் 2004 ம ரஜ்தரயும் ,2004 முல் 14 ம ன்தரகன் சிங்கும், 

2014 முல் தந்தி தரடி பிரக தவி கித்து ருகிநரர். 

பிர் அலுனகம்  

பிர் அலுனகம் 1947 ஆகஸ்ட் முல் தசல்தரட்டிற்கு ந்து. முலில் இது 

பிரின் தசனகம் ண அமக்கப்தட்டது ஆணரல் 1977 முல் பிர் அலுனகம் 

ண ததர் ரற்நப்தட்டது. இது இந்தி அசரங்கப் தணி விதிகள் 1961ன் தடி 

இந்தி அசின் எரு துமநரக தட்டிலிடப்தட்டது. இது தும் னி 
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அலுனகத்மதர மணயும் ததற்றிருக்கவில்மன. இவ்லுனகம் பிருக்கும் 

அது அமச்சர் , குடிசுத் மனர், ஆளுணர் , ரநின முனமச்சர்கள் , 

அல்ரட்டு பிதிநிதிகள் ஆகிதரருடன் எரு இமணப்பு தரனரக தசல்தடும். 

ற்தநரரு புநம் னிப்தட்ட தரடர்புகள் ற்றும் ததரதுக்களிடமிருந்து 

தகரரிக்மககமபயும் ததறுகிநது. 

பிர் அலுனகத்தின் தணிகள் 

 பிரின் அதிகரத்திற்கு கீழ் ரும் அலுல்கள் தரடர்தரண தணிம 

தற்தகரள்ளுல்  

 பிருமடம எட்டுதரத் தணிமயும் தற்தகரள்தில் 

துமணபுரில் 

 பிருடன் தரடர்புமட அமச்சம ற்றும் ரனின அசு பிந 

விருப்தட்ட தணிகமப தற்தகரள்ளுல்  

 த்தி தகரள்மகக் குழுவின் மனரக அது தணிகமப 

தற்தகரள்ளுல்  

 ததரதுக்களுடன் தரடர்பில் இருந்து தகரரிக்மககமப தகட்டறில்  

பிர் அலுனத்தின் அதிகரர்க்க தடி நிமனகள் 

முன்மச் தசனரபரர்:  பிர் அலுனகத்தின் அதிகரர்க்கத்தின் 

மனமரக தசல்தடுகிநரர் தலும் பிர் அலுனக தகரப்புகமப மகரளுல். 

பிர் தனும் அமச்சக தணிகமப தற்தகரள்ளும்தடி தகட்டுக்தகரண்டரல் 

அப்தணிகமப தசய்ல்  

கூடுல் தசனரபரர்: பிரின் னிப்தட்ட ற்றும் அமச்சம தரடர்தரண 

தகரள்மககமபயும் பிர் தகட்டுக்தகரண்டரல் கனிப்தரர். 

இமணச்தசனரபர் 1 : உள்துமந , சட்டம் ற்றும் நீதித்துமநம பிரின் சரர்தரக 

கனித்ல் 

இமணச்தசனரபர் 2 : பிர் அலுனகத்தின் நிர்ரகம் ற்றும் சரமன , யில், 

விரணப்ததரக்குத்து கல் தரடர்பு ஆகி துமநகமப கனித்ல் 

இமணச்தசனரபரர் 3 : தளியுநவுத்துமந, தரதுகரப்பு,அணுசக்தி துமந 

ஆகிற்மந கனித்ல் 



 

24 

 
 

இக்குணர் 1 : சிநப்பு தணியில் இருக்கும் இர் ஊக தம்தரடு ற்று உவு 

ங்கமனக் கனிக்கிநரர் 

இக்குணர் 2 : உள்துமந தரடர்தரணற்றிற்கு ததரறுப்தரரர் 

இக்குணர் 3 : இர் னித் எரு இக்குணர் இருக்கு ந் வி 

நிர்யிக்கப்தட்ட ததரறுப்பு தும் கிமடரது  தருக்கடி தங்களில் சின 

தணிகமப தற்தகரள்ரர்.  

இக்குணர் 4: இர் பிர் அலுனகத்தில் தல்தறு தணிகள்  தல்தறு ரநின 

அசுகதபரடு தரடர்பில் இருப்தது ற்றும் குறிப்தரக டகிக்கு ரநினங்கதபரடு 

தரடர்பில் இருப்தது. 

அமச்சமச் தசனரபர்  

அமச்சமச் தசனரபர் அமச்சமச் தசனகத்தின் மனர் ஆரர். 

அமச்சமக் கூட்டங்களில் பிருக்கு னது தக்கம் இருப்தரர். அமச்சமக் 

கூட்டம் மடததறும் ததரது பிர் ற்றும் அமச்சர்களுக்கு தமரண 

கல்கள் ற்றும் புள்ளி விங்கள் ஆகிற்மந ங்குது. அமச்சமக் 

கூட்டங்களில் அமதிரக நிகழ்வுகமபக் கனிப்தது ற்றும் குறிப்புகள் டுப்தது 

இது தணிரகும். 

 

அமச்சம தசனரபர் தவிரணடு சுந்தித்திற்கு பின்பு உருரக்கப்தட்ட 

முக்கிப் தணிரகும் ஆணரல் இங்கினரந்மப் ததரறுத்ம 1916லித இவ்மக 

அமப்பு உருரக்கப்தட்டது. 

 

இந்தி அசினமப்மதப் ததரறுத்ம அமச்சமச் தசனரபர் தவிமப் 

தற்றி ந் எரு குறிப்பும் கரப்தடவில்மன ஆணரலும் அமச்சமச் 

தசனரபரின் தவிரணது பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கரனத்தில் மசிரயின் தசனகத்தின் 

தரடர்ச்சிரகத கருப்தடுகிநது.சுந்தித்திற்குப் பின் அமக்கப்தட்ட நிர்ரக 

சீர்திருத்க் குழுரணது அமச்சமச் தசனரபரின் தவியின் ன்ம ற்றும் 

முக்கித்துத்ம கருத்தில் தகரண்டு ததரது நிர்ரகத்தில் இந்ப் தவிம 

உருரக்க தண்டும் ண தரிந்தும தசய்து. தலும் இந்ப் தவிம 
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தளிப்தமடரக திநந் நிமனயில் அமணத்து திநமரண தசனரபர்கள் 

இப்தவியின் ததரட்டிக்கபத்தில் இருக்க தண்டும் ணவும் கூறிது. 

 

1949 ஆம் ஆண்டு தகரதரனசுரமி ங்கரர் நிர்ரக சீர்திருத்க் குழு திநம 

ரய்ந் தல்தறு துமந அதிகரரிகமப தகரண்ட சிறி துமநகமபக் தகரண்ட 

குழுரக அமக்க தண்டுதண தரிந்துமத்து பின்ணரளில் இதுத 

அமச்சமச் தசனகம் ஆணது.இவ்லுகத்ம நிர்கிக்கத அமச்சமச் 

தசனரபர் தவி  உருரணது. 1950 ஆம் ஆண்டு ன் ஆர் பிள்மப முல் 

அமச்சமச் தசனரபர் ஆணரர். 

 

அமச்சமச் தசனரபரர் தவிதண்தது   ஸ் அதிகரரிகளிதனத மிக 

உரி தணி ஆகும். குதியிலும் அனுதத்திலும் மூத்   ஸ் அதிகரரிரன் 

அமச்சமச் தசனரபரக நிமிக்கப்தடுது பு. 

 

அமச்சம தசனகம் மூன்று பிரிவுகமபக் தகரண்டுள்பது. உள் ரட்டு பிரிவு, 

இரணுப் பிரிவு,  நுண்றிவுப் பிறிவு ன்நற்மநக் தகரண்டுள்பது. 

அமச்சமச் தசனகத்தின் தணிகள் 

 அமச்சமக் கூட்டத்திற்கு தமரண குறிப்புகள் ற்றும் 

கல்கமப ங்குல்  

 அமச்சமக் கூட்டத்தில் டுக்கப்தட்ட முக்கி முடிவுகள் ற்றும் 

தகரப்புக்கமபப் தரதுகரத்ல் ற்றும் அது தரடர்தரண அமச்சகங்கள் , 

ரனின அசுகளுக்கு சுற்நறிக்மக அனுப்புல்  

 அமச்சமக் குழுக்களுக்கு தமரண தசனக உவி அளித்ல்  

 குடிசுத் மனர், துமணக் குடிசுத் மனர், ற்றும் த்தி 

அமச்சமகளுக்கு த்தி அசின் தசல்தரடுகமப தரிவித்ல் 

 இச்தசனகம் இந்தி அசின் அலுல்கள் ற்றும் தல்தறு 

அமச்சகத்தின் அலுல்கமப குடிசுத் மனரின் அனுதியுடன் 

ன்முமந ற்றும் ஏதுக்கீடு தசய்ல் 
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 த்தி அசின் முன்ம எருங்கிமணப்பு முகமரக தசல்தடுது 

தலும் தல்தறு அமச்சகங்களுக்கிமடத முண்தரடுகள் ழுந்ரல் 

அற்மந சசம் தசய்து 

 அமச்சமரல் டுக்கப்தடும் தல்தறு முடிவுகள் 

தசல்தடுத்ப்தடுகின்நணர ண கண்கரனித்ல்  

     அமச்சமச் தசனரின் தணிகள் ற்றும் அதிகரங்கள் 

 த்தி அசு நிர்ரகத்தின் முன்ம எருங்கிமணப்தரபரக 

தசல்தடுகிநரர் ஆணரல் தல்தறு துமநகமப தற்தரர்ம 

தசய்தல்ன 

 இமணச் தசனபரர் அந்ஸ்துக்கு தல் உள்ப தணிகளுக்கு குதிரண 

தர்கமப தர்ந்தடுக்கும் முது நிமன தணி நிணக் குழுவின் 

மனரக இருத்ல் 

 அமச்சமக் குழுவின் தசனரபரும் இர்ரன். அமச்சமக் 

குழு கூட்டங்கமபத் திட்டமிடுதும், அந்க் கூட்டத்தின் இடம் ற்றும் 

நிகழ்ச்சி நில்கமபத் திட்டமிடுதும் தசனரபரின் ததரறுப்பு. அசு 

விகரங்கள் தரடர்தரண அறிக்மககள் ற்றும் ஆங்கமப 

நிர்கிக்கும் அதிகரமும் இந்ப் தவிக்கு உண்டு. 

 அமச்சம தசனகத்தின் நிர்ரகப் தணிகமபக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் 

மத்திருப்ததும், ரர் ரருக்கு ந் ததரருப்பு ன்று எதுக்கீடு 

தசய்ற்கும் தசனரபருக்தக அதிகரம் உண்டு. 

 ந்தரரு தருக்கடி, அசரர சூழ்நிமனயிலும் அசின் தக்கம் 

நின்று, அசிரக டுக்க தண்டி முடிவுகளுக்கரண ஆதனரசமண 

 தண்டிது தசனரபருமட ததரறுப்பு. 

 அமச்சம உதகுழுக்களிணதும் அமச்சமயிணதும் 

கூட்டங்களுக்கு தமரண சகன தசமகமபயும் ங்குல். 

 முக்கிரண அமச்சமத் தீர்ரணங்கமப மடமுமநப்தடுத்ல் 

சம்தந்ரக தரடர் டடிக்மககமப டுத்ல் 
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 பிர் அலுனகத்திற்கும் தல்தறு அசுத் துமநகளுக்கும் ற்றும் 

அசில் முமநகளுக்கும் எரு இமணப்புச் சங்கிலிரக தசல்தடுது. 

 

ததரது அறிவில் தரடக்குறிப்புக்கள் 

 

ரன்தடர்ரல்ஸ் விமச (vander Waals force) 

ரன்தடர்ரல்ஸ் விமச ததரும்தரலும் தூண்டுல் மின் இருமுமணகபரதனத 

தரன்றுகிநது.இது னக்ட்ரன்களின் இக்கத்ரல் உண்டரகிநது.அணுவிலுள்ப 

னக்ட்ரன்கள் இல்தரக எத சீரக அணுக்கருமச் சுற்றிப் தந்திருக்குதணக் 

தகரள்பனரம்.அவ்விக்கத்தின் கரரக, சின தங்களில் எரு தக்கத்தில் 

னக்ட்ரன் அடர்த்தி மிகுந்து கரப்தடனரம்.இன் கரரக தர்மின்னூட்ட 

மத்தரடு திர்மின்னூட்ட மம் என்நரது ததரய் விடும்.இணரல் எர் மின் இரு 

முமணவு உண்டரகும்.இம ற்ந அணுக்களில் மின் இரு முமணவுகமபத் 

தூண்டும்.இன் கரரக அணுக்களிமடத ஈர்ப்பு விமசகள் தசல்தடும்.இம 

லுக்குமநந் விமசகபரகும்.இம மூனக்கூறு விமசகள் ணவும் அமக்கப்தடும். 

தப்தமின் விமபவு (Thermoelectric effect) 

எரு மின்சுற்றில் உள்ப இருதறு உதனரகப் தகுதிகளின் சந்திகள் தவ்தறு 

தப்தநிமனகளில் இருப்தரல் ற்தடும் விமபவு தப்தமின் விமபவு 

ணப்தடும்.ஆன்டிணி, பிஸ்த் ததரன்ந இண்டு உதனரகங்களின் சந்திகள் 

(unctions) தவ்தறு தப்தநிமனக்கு உட்தடுத்ப்தட்டரல் அச்சுற்றில் 

மின்னிக்கு விமசயும் (em) மின்தணரட்டமும் ற்தடும்.1821-ஆம் ஆண்டு சீததக் 

ன்தரல் கண்டுபிடிக்கப்தட் இவ்விமபவு 'சீததக் விமபவு' (Seebeck effect) 

ணப்தடுகிநது.இவ்விமபவின் றுமனம 1834-ஆம் ஆண்டு Peter ன்தர் 

கண்டரர்.தப்த மின்னிட்மடயின் (thermocouple) ழித மின்தணரட்டம் 

தரயும்ததரது எரு சந்தியில் தப்தக் கர்லும் ற்தநரரு சந்தியில் தப்த 

தளிதற்நமும் நிகழ்கிநது.இது ததல்டிர் விமபவு ணப்தடும்.உதனரகச் சந்தியில் 

எனகு மின்தணரட்டம் எரு தரடி தரய்ரல் தளிப்தடுகின்ந அல்னது 

கப்தடுகின்ந தப்தம் 'ததல்டிர் தகழு (Peter coefficient) ண 
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மறுக்கப்தடுகிநது.இக்தகழு குமநகடத்திகளில் ற்தடும் தப்த மின்விமபம 

அறிப் தன்தடுகிநது.எத உதனரகத்தின் தகுதிகள் தவ்தறு தப்தநிமனகளில் 

இருக்கும்ததரதும் அன்ழித மின்தணரட்டம் தரயும்ததரது தப்தம் தளிப்தடனரம் 

அல்னது கப்தடனரம்.இந்நிகழ்வு ரம்சன் விமபவு (Thomson effect) ணப்தடும் 

உதனரகங்களுக்கரண னக்ட்ரன் தற்றி தகரள்மக மூனம் இவ்விமபவுகமப 

விபக்கனரம். 

எளி உமிழும் மடதரடுகள் (LEDS) 

னக்ட்ரன் துமப இட்மடகமப (electron-holepair) உண்டரக்க வ்ரறு 

ஆற்நல் தமப்தடுகிநதர, அதததரன்று னக்ட்ரன் துமபயுடன் தசரும்ததரது 

ஆற்நல் தளிப்தடுகிநது.சிலிக்கரன், தஜர்தனிம் ததரன்ந குமநகடத்திகளில் 

இவ்மகரண தசர்க்மக நிகழும்ததரது தளிப்தடும் ஆற்நல் அந்ப் தடிகங்களில் 

தப்தத்ம அதிகரிக்கிநது.கரலிம் ஆர்சிமணடு ததரன்ந குமநகடத்திகளில் 

தடிரக னக்ட்ரன்-துமபகள் என்றுதசரும்ததரது குறிப்பிடத்க்க அபவில் 

ஆற்நல் தளிப்தடுகிநது.இந்நிமனயில் எரு னக்ட்ரன் கடத்ல் நிமனயிலிருந்து 

தனன்சு தட்மடக்குத் ரவும்ததரது ஆற்நல் கதிர்வீச்சரக தளிதறுகிநது. தர் 

மின்தணரட்டம் முன்தணரக்கு திமசயில் கரலிம் ஆர்சிமணடு தரசுமதட் (Gaium 

arsenide phosphite) ததரன்ந குமநகடத்திகளின் ழித எரு P-N சந்தியில் 

தசல்லும்ததரது தனக்ட்ரன்கள் N-தகுதியிலிருந்து P தகுதியில் உள்ப 

துமபகளுடன் என்று தசர்ந்து ற்தடும் ஆற்நல் கண்ணுக்குப் புனணரகும் (visible 

region) எளிரக தளிப்தடுகிநது. இத்மக PN சந்தி மடதரடுகமப (diode) 

எளி உமிழும் மடதரடுகள் ன்கிதநரம்.இந் எளி உமிழும் திநன் 

மின்தணரட்டத்தின் அபவு அதிகரணரகவும், தப்தநிமன குமநரக 

இருக்கும்ததரதும் அதிகரிக்கிநது.இற்றின் சரசரி ஆயுள் 10,000 ணி தங்கள் 

ஆகும்.சிப்பு, தச்மச, ஞ்சள் ற்றும் ஆஞ்சு நிநங்களில் எளிம தளிவிடக் 

கூடி எளி உமிழும் மடதரடுகள் புக்கத்தில் உள்பண. 

இரன் விமபவு (Raman effect) 

எளி ஊடுருக் கூடி எர் ஊடகத்தின் ழித எளிக்கற்மந என்மநச் 

தசலுத்திணரல், அவ்தரளி ஆற்நலில் எரு தகுதி அவ்வூடகத்தின் மூனக்கூறுகபரல் 

சிநடிக்கப்தடுகின்நது.அவ்வூடகம் வ்பவு தூய்மரகவும், தூசுகளின்றியும் 
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இருந்ததரதிலும் இச்சிநல் தரடர்கிநது. தசலுத்ப்தடும் எளி எற்மந 

அமனரயிருப்பின் சிறுண்ட தகுதி மூன்று மகப்தடும் : 1. தடு அமனக்குச் 

சரண அமனநீபமுள்ப ரி, இது முன்ம ரி (parent line) ணப்தடுகிநது. 2 

முன்ம ரிமவிட அதிக அமனநீபமுள்ப ரிகள், இம ஸ்தடரக்ஸ் ரிகள் 

ணப்தடுகின்நண. 3. முன்ம ரிமவிடக் குமநரண அமனநீபமுள்ப ரிகள், 

இம ஆன்டி - ஸ்தடரக்ஸ் ரிகள் ணப்தடும் ததரருளின் மூனக்கூறுகளின் 

அதிர்ரற்நல் ற்றும் னக்ட்ரன் ததர்ரற்நல்கதபரடு எளிரற்நல் தசர்ரல் 

தற்கண்டதடி சிநடிக்கப்தட்டு தளிரும் எளிரிகளின் அமனநீபங்கள் ரறி 

அமகின்நண. இமத இரன் விமபவு ன்கின்நணர்.இரன் இவ்விமபம 

1928-ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடித்ரர்.முன்ம ரிக்கு இருபுநமும் எருங்கிமசவில் 

(symmetrica) தரியும் எளிரிகள் இரன் ரிகள் ணப்தடுகின்நண.எரு 

குறிப்பிட்ட ஊடகத்மப் ததரறுத்ம இரன் ரிகளின் ண்ணிக்மக, முன்ம 

ரியிலிருந்து அம அமந் அமன, இமடதளி (Wavelengthshift) 

முலிண ரநர அபவுகபரகும்.இரன் ரிகளின் இமடதளி, மூனக்கூறின் 

அமப்புப் தற்றி வித்மத் ருகின்நண.ற்ததரது இரன் விமபம மிக 

ஆற்நலுமட தனசர் எளிக் கற்மநகமபப் தன்தடுத்தி அறிகிநரர்கள். 

கரணல் நீர் (Mirage) 

ளிண்டன ளித்தின் தசறிவில் தப்த ற்நத்ரழ்வு கரரக உத்திற்கு 

ற்த எரு முணி சரிவு ற்தடுரணரல், அன் விமபரக அவ்வூடகத்ம 

ஊடுறுவிச் தசல்லும் எளிக்கதிர்கள் மபந் தரமயில் தசல்லும் அணரல் 

தரமனவுப் ததரருட்களிலிருந்து ரும் எளிக்கதிர்கள் முழு அக திதரளிப்புக்கு 

(total internal reflection) உள்பரகி பிம்தத்தில் எரு ததரய்த் தரற்நத்மப் 

புகுத்தி விடுகின்நண. இமத கரணல் நீர் ன்தர். 
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தயிற் கரனத்தில் பூமியின் தற்தப்பு விமந்து சூதடறுரல், அம எட்டியுள்ப 

தகுதி ளிம் ததுததுப்தரகவும், சற்று உத்தில் உள்ப ளிம் குளிர்ந்தும் 

இருக்கும். உத்திற்கு ற்த அமயும் இந் தப்தநிமனச் சரிவு 

மட்டத்திலுள்ப ளித்ம அடர்த்தி குமநரணரகவும், அப்தரலுள்ப 

ளித்ம அடர்த்தி கூடுனரணரகவும் இருக்குரறு தசய்கின்நது. அடர்த்தி 

தறுதரடரண குளிர் கரனத்தில் தயிற் கரனத்தில் அடர் குமந ளிம் 

ஊடகங்களில் தசல்லும் எளிக்கதிர் ன் தரமயிலிருந்து வினகி மபந்து தசல்லும் 

இது ததரருளின் பிம்தத்தில் எரு ரத்தரற்நம் ற்தடக் கரரகின்நது. பிம்தம் 

கிமடட்டக் தகரட்டிற்குக் கீமந்ரல், அமத் ரழ்நிமனக் கரணல் நீர் (inferior 

mirage) ன்றும், தனமந்ரல் தல்நிமனக் கரணல் நீர் (Superiormirage) 

ன்றும்  கூறுர். தயிற் கரனத்தில் தடுஞ்சரமனகளில் தம் தசய்யும்ததரது 

இம் ரத்தரற்நம் கர ரய்ப்புண்டு.அப்ததரது ததரருளின் அடியில் எரு ர 

நீர்ப்தப்பு இருப்தரல் ததரருளின் மனகீழ் பிம்தம் தரிகின்நதர ண நிமணத்து 

ரறுகின்தநரம். 

டரப்பர் விமபவு (Doppler effect) 

எளி மூனத்திற்கும் ஆய்ரபருக்குமிமடத எர் எப்பிக்கம் உள்பததரது, எளி 

மூனத்திலிருந்து ரும் எளி அமனகளின் அமனநீபம் ரறுதடுரகத் தரன்றும் 

இவ்விமபவு டரப்பர் விமபவு ணப்தடும். எளி மூனதர அல்னது ஆய்ரபதர 
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ற்நம தரக்கி கரும்ததரதும், அல்னது இண்டுத எரும தரக்கி எருர் 

கரும்ததரதும், எளி அமனகளின் அமனநீபம் குமநரகத் தரன்றும் அதததரல் 

எளி மூனமும் ஆய்ரபரும் எருமவிட்டு எருர் வினகிச் தசல்லும்ததரது, 

அமனநீபம் அதிகரிப்தரகத் தரன்றும் ததரும்தரனரண விண்மீன்களிலிருந்து ரும் 

எளி அமனகளில் அமனநீபங்கள் அதிகரிப்தரகக் கரப்தடுகிநது (சிப்பு 

இடப்ததர்ச்சி) இது அம ம்ம விட்டு வினகிச் தசல்மக் கரட்டுகிநது. ரயு 

மூனக்கூறுகளில் இக்கத்தில் உள்ப தல்தறு அணுக்கள் உமிழும் எளியின் அதிர்வு 

ண் ரறுதடுரகத் தரன்றுது டரப்பர் விமபவின் கரரகும். 

 டிண்டரல் விமபவு (Tyndal effect) 

எளியின் அமனநீபத்மவிடக் குமநந் டிப்புமட துகள்கள் தள்மப எளிமச் 

சிநடிக்கும்ததரது சிநடிக்கப்தட்ட எளி நீனநிநத்மப் ததறுகின்நது.சிநடிக்கும் 

துகளின் அபவு அதிகரிக்கும்ததரது சிப்பு நிநக் கதிர்களும் 

சிநடிக்கப்தடுகின்நண.சிநலின்ததரது தரன்றும் நிநம் சிநடிக்கும் ததரருளின் 

அபமச் சரர்ந்திருப்தம டிண்டரல் முலில் தசரமண மூனம் ஆரய்ந்ரல் 

இந்நிகழ்வு டிண்டரல் விமபவு ணப்தடுகிநது.எரு கண்ரடிப் தரத்தித்தில் உள்ப 

தசரடிம் தரசல்ததட்டு கமசல் ழித தசல்லும் தள்தபரளி திமயில் 

குவிக்கப்தடும்ததரது ட்டடிப் பிம்தத்திமண ற்தடுத்துகிநது.நீர்த் கந்க அமினம் 

தரத்தித்தில் தசர்க்கப்தடும்ததரது திம் நீன நிநத்மப் ததறுகின்நது.திமயில் 

உள்ப தள்மபப் பிம்தம் முலில் ஞ்சபரகவும், பின்ணர் சிப்தரகவும் ரறி 

இறுதியில் மநந்து விடுகின்நது.தசரமணயின்ததரது தளிப்தடும் கந்கத்துகள்கள் 

துக்கத்தில் சிறிரக உள்பததரது ஊர, நீன நிநங்கள் சிநடிக்கப்தடுரல் 

திம் நீனநிநத்மப் ததறுகின்நது.துகள்களின் அபவு ததரிரகும்ததரது ஞ்சள், 

சிப்பு நிநங்கள் சிநடிக்கப்தடுரல் பிம்தத்தின் நிநம் ரறுகின்நது.சிநலின்ததரது 

விழும் எளியில் உள்ப அமனநீபங்கள் (நிநங்கள்) பிரிகின்நண.இந்நிகழ்ச்சி எரில் 

சிநனரகும். 

முழு அக திதரளிப்பு (Total internal reflection) 

எளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து (கண்ரடி) அடர்குமந ஊடகத்திற்கு 

(கரற்று) தசல்லும்ததரது குத்துக் தகரட்மடவிட்டு வினகிச் தசல்லும், வினகுதகரம் 

தடுதகரத்மவிட அதிகரக இருக்கும் தடுதகரத்தின் திப்பு உரும்ததரது 
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வினகு தகரத்தின் திப்பு மிக விமரக அதிகரிக்கும் எரு குறிப்பிட்ட 

தடுதகரத்திற்கு (c) வினகுகதிர் ஊடகங்களின் பிரிபத்ம உசிச் தசல்கின்நது. 

இப்தடுதகர திப்பு ஊடக்த்தின் ரறு நிமனக்தகரம் C  ணப்தடும் 

.தடுதகரத்தின்திப்பு தலும் அதிகரிக்கும்ததரது (i>C) எளிக்கதிர் அடர்குமந 

ஊடகத்தில் வினகல் அமடரல் அடர்மிகு ஊடகத்திதனத முழுமரக 

திதரளிக்கப் தடுகின்நது. இந்நிகழ்வு முழு அக திதரளிப்பு ணப்தடுகிநது. 

தடுதகரம் ரறுநிமனக் Ο தகரரக உள்பததரது u = (sin 90/sin c) = (1/sin 

C) ஆகும் . 

முழு அக திதரளிப்பிற்கரண நிதந்மணகள்:  

 எளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குமந ஊடகத்திற்குச் 

தசல்ன தண்டும்;  

 அடர்மிகு ஊடகத்தில் தடுதகர திப்பு ரறுநிமனக் தகரத்மவிட 

அதிகரக இருக்க தண்டும்  

கரணல் நீர், விண்மீன்களின் ததரலிவு, மத்தின் தபதபப்பு ததரன்நம முழு அக 

திதரளிப்தரல் ற்தடுகின்நண. 

குளிர்தணம் (Refrigeration) 

தசற்மகமுமநயில் குளிர்நிமனம உண்டரக்கும் முமந குமநந் அழுத்த்தில் 

உள்ப எரு குறிப்பிட்ட தித்மத் திடீர் அழுத் ரற்ந முமநயில் 

ஆவிரக்கும்ததரது குளிர்நிமன உருரக்கப்தடுகின்நது. இணடிப்தமடயில் 

இங்கும் கருவி குளிர்சரணப் ததட்டி ணப்தடும்.ஆவிரக்கி (evaporator) ற்றும் 

ற்பி (condense) ன்ந இரு கட்டங்களில் இது தசற்தடுகிநது.ஆவிரக்கியில் 

திம் ரயுரக ரற்நப்தட்டு கருவியில் உண்டரகும் தப்தத்ம டுத்துக்தகரண்டு 

மீண்டும் ற்பியில் திரக ரற்நப்தடுகின்நது.ஆவிரக்கி 0°C-யிலும் ற்பி -

15°C-யிலும் இருக்கும்.இவ்மகக் கருவிகளில் தன்தடும் குளிர்விப்தரன்களின் 

ஆவிரலின் உணளுமந தப்தம் அதிகரக இருக்கும்.தலும், அம இல்தரண 

தப்த, அழுத் நிமனகளில் ஆவி நிமனயிலும் அழுத்ம் ரும்ததரது திரகவும் 

ரறும் இல்புமடண. அம்தரனிர, கந்க மட ஆக்மமடு, கரர்தன் மட 

ஆக்மமடு ற்றும் சினமக மயட்தர கரர்தன்கள் (குறிப்தரக, மடகுதபரதர மட 
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புளுரர் மீதன் (dichlorodiuomethane) பிரிரன் (freon) ததரன்நம) 

குளிர்விப்தரன்கபரகப் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. இமகமபக் தகரண்டு 

உருரக்கப்தடும் குளிர்தணப் ததட்டிகள் இன்று தன மகயில் னினுக்கு 

உவுகின்நண.உயிர்கரக்கும் ருந்துகள், உவுப் தண்டங்கள், உவுப் ததரருட்கள், 

ஆகிற்மநப் தரதுகரப்ததில் இற்றின் தங்கு குறிப்பிடத்க்கது. 

சீதக் விமபவு (Seebeck effect) 

இது எரு தப்த மின்விமபரகும்.இதில் தப்த ஆற்நல் மின் ஆற்நனரக 

ரற்நப்தடுகிநது.இரு தவ்தறு உதனரகக் கம்பிகளின் முமணகமப இமத்து 

அந்ச் சந்திகமப தவ்தறு தப்தநிமனகளில் மத்ரல் அச்சுற்றில் எரு 

மின்னிக்கு விமச தரன்றுகிநது.இன் கரரக அச்சுற்றில் எரு மின்தணரட்டம் 

தரய்கிநது ண சீததக் 1821-ல் கண்டறிந்ரர்.இதுத சீததக் விமபவு ணப்தடுகிநது. 

மும்ம நிமன (Triple point) 

குறிப்பிட்ட அழுத்த்தில் எரு ததரருள் திட, தி, ரயு ன்ந மூன்று நிமனகளிலும் 

சநிமன அமடயும்  

ஏம் விதி (Ohm's law) 

ரநர தப்தநிமனயில் எரு கடத்தியின் ழித தரயும் மின்தணரட்டம் கடத்தியின் 

இரு முமணகளுக்கு இமடதயுள்ப மின்ணழுத் தறுதரட்டிற்கு தர்கவில் 

இருக்கும் ன்தத எம் விதிரகும்.  

இவ்விதிப்தடி ந் எரு 45c கடத்திக்கும், மின் அழுத் தறுதரட்டிற்கும் (V) 45"c 

மின்தணரட்டத்திற்கும் (I) இமடதயுள்ப கவு எரு ரறிலிரகஅமயும் இம்ரறிலி 

கடத்தியின் மின்மட R ணப்தடும். 

அரது, v/1  = ரறிலி = R. அல்னது V = R, 

மின்ணழுத் தறுதரடு தரல்ட் அனகிலும்,மின்தணரட்டம் ஆம்பிர் அனகிலும் 

அபக்கப்தடுகிநது.ஆகத, மின்மட அனகு தரல்ட் ஆம்பிர்.இமணத எம் 

ன்கிதநரம்.மின்ணழுத் தறுதரடு 1 தரல்டரகவும், மின்தணரட்டம் 1 ஆம்பிரகவும் 

இருந்ரல், மின்மட எம் ஆகும். 

கரந்விமசக்தகரடுகள் (Magnetic lines of force) 

எரு கரந்த்ம அல்னது மின்தணரட்டம் தசல்லும் கடத்திமச் சூழ்ந்து 

கரந்த்ன்ம உப்தடும்தளிமக் கரந்ப்புனம் ன்று கூறுகிதநரம்.கரந்ப்புனம் 
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கண்களுக்குப் புனப்தடரதனினும் அப்புன S அமப்மத நுண்ணி இரும்புத் 

துகள்களின் உவி தகரண்டு அறினரம். 

கரல்ணர மீட்டர் (Galvanometer) 

மின்சுற்றில் தரயும் மின்தணரட்டத்ம அறி கரல்ணர மீட்டர் தன்தடுகிநது.இது 

இங்கும் கம்பிச் சுருள், இங்கும் கரந்ம் ண இண்டு அடிப்தமட மககளில் 

அமந்துள்பது. முல்மகயில், கரந்ப்புனத்தில் மக்கப்தட்டிருக்கும் எரு 

கம்பிச்சுருளில் மின்தணரட்டம் தரயும்ததரழுது இருபுநங்களிலும் ற்தடும் 

விமசகளிணரல், சுருளில் ற்தடும் சுற்சிமக் தகரண்டு மின்தணரட்டத்ம அறிப் 

தன்தடுகிநது. இண்டரது மகயில், கம்பிச் சுருளின் ழித மின்தணரட்டம் 

தரயும்ததரழுது ற்தடும் கரந்ப் புனத்திணரல் அன் மத்தில் இருக்கும் கரந்த்தில் 

ற்தடும் வினக்கத்மக் தகரண்டு மின்தணரட்டம் அபவிடப்தடுகிநது. இற்றில் 

முல்மகத ததரும்தரலும் தன்தடுத்ப்தடுகிநது.கரல்ணரமீட்டம, 

மின்தணரட்டத்ம அபக்கும் அம்மீட்டரகவும் மின்ணழுத்த்ம அபக்கும் தரல்ட் 

மீட்டரகவும் ரற்றி அமக்க முடியும். 

கண நீர் (Heavy water) 

நீரின் மூனக்கூறுH2O-வில் உள்ப மயட்ஜன் அணுவில் எரு புதரட்டரனும் எர் 

னக்ட்ரனும் உள்பண.ஆணரல் D2O ன்ந கணநீரின் டியூட்ரன் (Deuteron) 

அணுவில் எரு புதரட்டரனும், எரு நியூட்ரனும், எர் னக்ட்ரனும் உள்பண.கணநீர் 

அணுஉமனயில் நியூட்ரன்களின் தகத்மத் ணிக்கப் 

தன்தடுகின்நது.அணுஉமனயில் அணுப்பிபவு ற்தடும்ததரது தளிரகும் அதிதக 

நியூட்ரன்கள் அணுஉமனமச் சுற்றிச் தசல்லும் கணநீரின் மூனக்கூறுகளில் 

தரதுகின்நண.தரதித் திரும்பி நியூட்ரன்களின் தகம் குமநகின்நது.தகம் 

குமநந் நியூட்ரன்கள் றுதடியும் அடுத் அணுமப் பிபக்கச் 

தசல்கின்நண.இந்நிகழ்ச்சி தரடர்ச்சிரக மடததறுகிநது. 

மின்கனம் (Battery) 

மின்கனம் ன்தது மின்ணரற்நமன ததியில் ஆற்நனரக ரற்றிச் தசமித்து மக்கும் 

எரு கருவிரகும்.இதில் இண்டு மின்ரய்களும், எரு மின்தகுளியும் உள்பண. 

இண்டு மின்ரய்களில் என்று தர்மின்ரய், இன்தணரன்று திர்மின்ரய், 

மின்தகுளி ழி தர் மின்சரம் திர் திமசயில் தரயும்ததரது ததிவிமண ற்தட்டு, 



 

35 

 
 

அணுக்கள் அனிகள் (ons) ஆகவும் னக்ட்ரன்கள் ஆகவும் பிரிகின்நண. இணரல் 

எரு மின்ணழுத் தறுதரடு கடுகளுக்கு இமடயில் ற்தடுகிநது.இண்டு 

மின்ரய்கமபயும் எரு கடத்தி மூனம் இமத்ரல் மின்தணரட்டம் நிகழ்கிநது. 

மின்கனங்கள் முல்நிமன மின்கனம், இண்டரம்நிமன மின்கனம் ண இண்டு 

மகப்தடும் முன்நிமன மின்கனங்களில் விமணலிவு மிக்க ததரருட்கள் 

முற்றிலும் ரநரல் விமணபுரிந்து தகரண்டிருக்கும் மரன் அற்றின் 

ததிவிமண புரின்ம மின்ணரற்நமனத் ந்து தகரண்டிருக்கும் கரர்தன் - விங்க் 

உனர் மின்கனம் இவ்மகமச் சரர்ந்து. இண்டரது மக மின்கனங்களில் 

இவ்ரநன்றி மின்ணரற்நமனத் ரும் தண்பு குமநந் உடன் றுமுமநயும் 

மின்தணற்நம் தசய்து தகரள்ப இலும் அமின தனட் மின்கனம் இவ்மகமச் 

சரர்ந்து. 

முன்ம மின்கனன்கள் 

மீப இனர ததி விமணகள் மூனம் தரடர்ந்து மின்ணரற்நமனப் ததந உவும் 

அமப்புகள் முன்ம மின்கனங்கள் ணப்தடும். (.கர) தடனில் மின்கனன், 

தனக்னரஞ்சி மின்கனன் ற்றும் தமச மின்கனன்  

 தும மின்கனன்கள் 

தும மின்கனங்கள் மீண்டும் மின்தணற்நம் தசய் இலும் தும மின்கனங்களில் 

மடததறும் ததிவிமணகள் மீள்விமணகள் ஆகும். தளிச்சுற்றில் 

மின்தணரட்டத்மச் தசலுத்தும்ததரது உருரகும் ததிப்ததரருள்கமப 

தளியிலிருந்து மின்தணரட்டத்ம திர்திமசயில் தசலுத்தி மீண்டும் ததநனரம். 

தும மின்கனத்திலிருந்து மின்தணரட்டத்மப் ததறும் ததி நிகழ்வு மின்னிநக்கம் 

ணப்தடும்.கரரீ அமின தசக்கனம் ற்றும் கர தசக்கனம் ன்தம ததரதுரகப் 

தன்தடும் தும மின்கனங்கபரகும். 

கிரவிட்டரன் (Graviton) 

இரு ததரருட்களுக்கு இமடதயுள்ப புவியீர்ப்பு விமசம விபக்கப் தன்தடும் 

அடிப்தமடத் துகள் "கிரவிட்டரன்' ஆகும் குரண்டம் தகரள்மகயின்தடி, தல்தறு 

விமசகள் அற்றிற்குண்டரண புனத்துகள்களின் தரிரற்ந இக்கங்களிணரல் 

விரிக்கப்தடுகின்நண. மின்கரந் விமசக்கு ததரட்டரன்களும், அணுக்கரு விமசக்கு 
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தசரன்களும் புனத்துகள்கபரக அமதுததரல், புவியீர்ப்பு விமசக்கு 

கிரவிட்டரன்கள் புனத்துகள்கபரகும். 

புவியீர்ப்பு விமச எரு தரமனதுர விமசரக இருப்தரல் அன் புனத்துகபரண 

கிரவிட்டரனின் எய்வுநிமந சுழிரகும்.அன் தகம் எளியின் திமசதகத்திற்குச் 

சம். கிரவிட்டரன் நிமநற்ந எரு ததரசரணரகவும், ற்சுற்சி 2 திப்பு 

உமடரகவும் இருக்க தண்டுதன்தது அறிவினரபரின் கணிப்பு ற்ந 

துகள்கமபப் ததரல் இத்துகள் இன்னும் கண்டறிப் தடவில்மன. குரண்டம் 

தகரள்மகயின் அடிப்தமடயில் எர் திர்தரர்ப்பில் இத்துகள் அனுரணம் 

தசய்ப்தட்டரகும். 

குரர்க்குகள் (Quarks) 

இற்பில் ல்லுர்கள் திண்ப் ததரருட்களின் ஆக்கக் கூறுகள் புதரட்டரன்களும் 

நியூட்ரன்களும் அல்ன, அம குரர்க்குகள் ன்னும் துகள்கபரல் ஆணம ணத் 

ற்ததரது ம்புகின்நணர்.இம முர்த தகல்-ரன் ன்தரல் உருரக்கப்தட்ட 

கற்பி அடிப்தமடத்துகள்கபரகும். P, n, A ஆகிற்நரல் குறிக்கப்தடும் 

குரர்க்குகளும், அற்றிற்கரண திர்த்துகள்களும் உள்பண. இத்துகள்களின் 

தண்புகமபக் கீழ்க்கண்டரறு மகப்தடுத்னரம். 

தசரணரர் (Sonar) 

எலி அமனகமபச் தசலுத்தி கடலின் தரமனவு கரல் ணப் ததரருள் தடும் 

"Sound Navigation And Ranging" ன்னும் ஆங்கினத் தரடரின் சுருக்கம் 

தசரணரர் ணப்தடும் கருவிரகும். இக்கருவியில் மீதரலிகள் தன்தடுத்ப் 

தடுகின்நண. 

கடல் நீரில் மீதரலிகள் தரற்றுவிக்கப்தட்டு, கடலுக்கு அடியில் தசலுத்ப் 

தடுகின்நண.அவ்தரலி திதரலிக்கப் தட்டு திரும்பிப் ததந ஆகும் தத்ம 

அறிந்து கடலின் ஆத்மக் கக்கிடனரம். கடல் தற்தப்பிலிந்து நீர்மூழ்கிக் 

கப்தல் இருக்கும் தரமனவிமணயும், நீர்மூழ்கிக் கப்தலில் இருந்து தகரண்டு கடல் 

தல் பத்தில் உள்ப கப்தல்களின் நிமனயிமணயும், கடல் ஆத்தில் உள்ப 

கண்களுக்குப் புனப்தடர தனிக்கட்டிப் தரமநகள் இருக்கும் இடங்கமபயும், மீன் 

கூட்டங்கள் மிகுதிரக ரழும் தகுதிகமபயும், கவிழ்ந் கப்தல்களின் உமடந் 

தரகங்கள் இருக்கும் இடங்கமபயும் தசரணரர் கருவிமப் தன்தடுத்தித் தரிந்து 
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தகரள்பனரம். தலும், விரணத்தில் தநந்து தகரண்தட தசரணரர் கருவிமூனம் 

நீர்மூழ்கிக் கப்தல்கள் ற்றும் சுங்கங்கள் ஆகிற்றின் இருப்பிடங்கமபக் 

கண்டறினரம். 

நின டுக்க மவி (Seismograph) 

இது நினடுக்க அமனகமபப் ததிவு தசய்யும் எரு கருவி ஆகும். இதில் CW 

ன்னும் கிமடட்டக் கம்பியின் எரு முமணயில் W ன்னும் கணரண தளு 

ததரருத்ப்தட்டிருக்கும் கம்பியின் C முமண, பூமியின் தர்குத்துக்கு சுரர் 6 சரய்ந் 

திருக்கும் AB ன்னும் அதிர்வு அச்சுடன் தசங்குத்ரய் இமக்கப்தட்டிருக்கும். 

தளுவுடன் இமக்கப்தட்ட கூரி ஊசி, D ன்னும் சுலும் உருமபயின் தல் 

ததரருத்ப் தட்ட புமகயூட்டப் தட்ட ரமப தரட்டுக் தகரண்டிருக்கும். நின 

டுக்கம் ற்தடும் ததரது, பூமியும் அனுடன் அச்சும் உருமபயும் அமனவுறும் 

இணரல் கூரி ஊசி சிறிபத கர்ந்து ததிவுத் ரளில் தகரல் தகரடுகமப 

ற்தடுத்தும் 

 நீடி எலியில்  (Underwater acoustics) 

இது எலி அமனகமபக் தகரண்டு நீரில் எரு தசய்திமப் தப்தப் தன்தடும் 

அறிவினரகும்.இன் மூனம் கப்தல்களுக்கு ற்தடும் டங்கல்கள் விர்க்கப் 

தடுகின்நண. 

1912-ஆம் ஆண்டு Fessenden ன்தரர் சுரர் 1000 அதிர்தண் தகரண்ட 

அதிர்விம நீடி எலிமூனரகப் தன்தடுத்தி தரர்ஸ் சங்தகக்குறி மூனரக எரு 

கப்தலிலிருந்து ற்தநரறு கப்தலுக்குத் கல் தரடர்மத ற்தடுத்திணரர். பின்ணர் 

இவ்மனம கடலுக்கடியில் தசலுத்தி அது திதரலிக்கும் தத்மக் 

கக்கிட்டுக் கடலில் ஆத்மக் கண்டறிந்ரர். 

நீர்ப் தப்புக்கடியில் தவும் எலி அமனகமப Hydrophone ன்னும் கருவி 

தகரண்டு கண்டறினரம்.இது நீர்மூழ்கிக் கப்தலின் இருப்பிடத்ம அறிவும் 

தன்தடடுத்ப் தடுகிநது.ஃதரதரமீட்டர் (Fathometer) ன்னும் கருவி தகரண்டு 

கடலின் ஆத்மயும் மீன்கள் திபரக உள்ப தகுதிகமபயும் கண்டறினரம்.எலி 

அமனகமப தடிதர ஊர்தி அமனகதபரடு தண்ததற்நம் (modulation) தசய்து 

நீருக்கடியில் சுரர் 10 மல் தரமனவும ததச்சுத் தரடர்பு தகரள்பபரம். 

நுண்மன எலியில் (Microwave Acoustics) 
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நுண்மன அதிர்தண்கள் (சுரர் 109 முல் 1о" н. ம) தகரண்ட 

ததரருட்களின் மீட்சில் அதிர்வு தற்றி அறித நுண்மன எலியில் ன்தர். 

இன் தன்கள் தன டுத்துக்கரட்டரக, தடிகங்களின் சுக்க ரிகள் (deay lines) 

ரடரர் முமநமகளில் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. 

மீததிதரளி அமன (Ultrasonic echo) 

இல்பு எலிமப் ததரன்தந மீதரலியும் திதரலிக்கும் ன்ம தகரண்டது. 20 

கிதனர தயர்ட்சுக்கு தல் அதிர்தண் தகரண்ட மீதரலி அமனகமபத் 

தரற்றுவித்து அம எரு ததரருளின்மீது தட்டு திதரலிக்கத் தமப்தடும் 

தத்மக் கக்கிட்டு கடலின் ஆம், உதனரகத்தின் உள்பரர்ந் கீநல், 

விரணங்கள் கப்தல்கள் ஆகிற்றின் இருப்பிடம் ததரன்நற்மந அறி உவும். 

இம்முமநக்கு மீததிதரலி முமந ணப்ததர். 

கடலின் ஆம் கர, திதரலிரனி (echometer) 

தன்தடுத்ப்தடுகிநது.இக்கருவியில் உர் அதிர்தண் தகரண்ட மீதரலிகள் 

தரற்றுவிக்கப்தட்டுக் கடலுக்கடியில் தசலுத்ப்தடுகின்நண.திதரலிக்கப்தட்ட 

மீதரலி ற்பி மூனம் ததநப்தடுகிநது. மீரலி தரற்றுவிக்கப்தட்டு மீண்டும் 

ததநப்தடும் தம் () எரு அமன 

மவி (oscilograph) தகரண்டு கக்கிடப்தடுகிநது.நீரில் மீதரலியின் 

திமசதகம் v ணக் தகரண்டரல் கடலின் ஆம் v2 ஆகும்.தசரணரர் கருவியிலும் 

மீதரலிகள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

மீதரலி (Ultrasonic Wave) 

இது 20 கிதனர தயர்ட்சுக்கு தற்தட்ட அதிர்தண் தகரண்ட எலி அமனரகும்.ம் 

தசவிரல் உ முடிர அதிர்வுகள் தகரண்டு தவும் இவ்தரலி தசவியுர 

எலி அல்னது தகபர எலி ணவும் அமக்கப்தடுகிநது.இற்மகயில் தனீக்கள், 

தபரல் ததரன்நம மீதரலிகமபத் தரற்றுவிக்கின்நண. 

கரந்ப் தரிர ரற்று முமந (magneto-striction method) பீதசர மின்னிற்றி 

முமந (Piezoelectric generator method) ததரன்ந முமநகளில் மீதரலிகமபத் 

தரற்றுவிக்கனரம். 
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சரர எலிகமபப் ததரல் திதரலித்ல், எலிவினகல், உட்கர்ல் ததரன்ந 

தண்புகள் மீதரலிகளுக்கு உண்டு.மீதரலிகள் மிக உர்ந் அதிர்தண் 

தகரண்டமரனரல் அம ஆற்நல் மிக்கண. 

அகுப் ததரருட்கள், புமகப் தடத்ட்டுகள் ததரண்நற்றிற்கரண கனமப் பூச்சுகள் 

(emusions) ரரிக்கவும், என்தநரதடரன்று கனக்கர இரு திங்கமப என்று 

தசர்க்கவும், உதனரகங்களின் உட்தகுதிகளில் உள்ப கீல், கரற்றுப்பும 

ததரன்நற்மந உவும், கனப்பு உதனரகம் தசய்வும், துணிகளிலுள்ப அழுக்கு 

கமந ததரன்நற்மந ளிதில் நீக்கித் தூய்ம தசய்வும், அறும சிகிச்மசயின்றி 

கட்டி, சிறுநீகக் கற்கள் ததரன்நற்மந நீக்கவும், கப்தல்களுக்கு இமடதயும், 

விரணங்களுக்கிமடதயும் தசய்தித் தரடர்பு தகரள்பவும், கடலின் ஆத்மக் 

கரவும் மீதரலிகள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

தரல்: 

0.012 கிதனரகிரமில் உள்ப கரர்தன்-12 அணுக்கள் ததரன்ந தன அடிப்தமடத் 

துகள்கமப உள்படக்கி ததரருளின் அபவு தரல் ணப்தடும்,  

அணுநிமந அனகு : 

நிமநயின் அனகு kg. ன்றும் அணுக்கருவின் நிமநம அணு நிமந அனகில் 

குறிப்பிடுது ற்புமடரக அமயும், எரு அணு நிமந அனகு ன்தது கரர்தன் 

Cl2 அணுவின் நிமநயில் M. தங்கிற்குச் சம், அணு ன் 6 ற்றும் நிமந ண் 12 

தகரண்ட கரர்தனின் நிமந 12amuக்குச் சம்.  

அதகட்தர ண்: 

எரு தரல் அபவுள்ப ததரருளில் உள்ப மூனக்கூறுகளின் ண்ணிக்மக அகட்தர 

ண் ணப்தடும், அமணத்துப் ததரருள்களுக்கும் ரநர ண்ரண இன் திப்பு 

6.023x10° ஆகும். 

நியூட்டன் விதிகள்  

நியூட்டனின் முல் இக்க விதி : 

புநவிமசதரன்று தசல்தட்டு ரற்றும் ம ந் எரு ததரருளும் ணது எய்வு 

நிமனமதர அல்னது தர்க்தகரட்டில் அமந் சீரண இக்க நிமனமதர 

ரற்றிக் தகரள்பரல் தரடர்ந்து அத நிமனயில் இருக்கும்.  

நியூட்டனின் இண்டரம் இக்க விதி : 
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ததரருளின் உந்ம் ரறுதடும் வீம் அன்மீது தசல் தடுத்ப்தடும் விமசக்கு 

தர்த்கவில் இருக்கும் ற்றும் விமசயின் திமசயில் உந்ம் ரறுதரடு அமடயும். 

நியூட்டனின் மூன்நரம் இக்க விதி : 

எவ்தரரு தசலுக்கும் அற்குச் சரணதும் திர்த்திமசயில் உள்பதுரண எரு 

திர்ச்தசல் உண்டு ன்தது இவ்திரகும். 

ததரருளின் உந்ம் : 

நிமந ற்றும் திமசதகத்தின் ததருக்கற்தனன், ததரருளின் உந்ம் ணப்தடும். 

இன் அனகு Kgms  

 தகப்பரின் விதிகள்  

சுற்றுப் தரமகளுக்கரண விதி : 

சூரிமண எரு குவிரகக் தகரண்டு எதரரு தகரளும் அமண நீள்ட்டப் 

தரமயில் சுற்றி ருகிநது. 

1. தப்புகளின் விதி : 

சூரிமணயும் தகரளிமணயும் இமக்கும் தகரடு ஆ தக்டர்) சகரன 

இமடதளிகளில் ச தப்புகமப ற்தடுத்தும்  

2. சுற்றுக்கரனங்களின் விதி : 

சூரிமணச் சுற்றும் தகரளின் சுற்றுக்கரனத்தின் இருடி சூரினுக்கும் 

அக்தகரளிற்கும் இமடத உள்ப சரசரித் தரமனவின் மும்டிக்கு தர்த்கவில் 

இருக்கும். 

சரர்னஸ் விதி : 

ரநர அழுத்த்தில் தகரடுக்கப்தட்ட நிமந தகரண்ட எரு தருன் அவ்ரயுவின் 

தப்தத்திற்கு தர்விகித்தில் இருக்கும். V (a) T 

தரயில் விதி : 

ரநர தப்தநிமனயில், எரு தகரடுக்கப்தட்ட நிமநக் தகரண்ட எரு ரயுவின் 

அழுத்ம் அவ்ரயுவின் தருனுக்கு திர்விகித்தில் இருக்கும். 

தப்த இக்கவிலின் முல் விதி : 

அமப்பிற்குக் தகரடுக்கப்தட்ட தப்த ஆற்நல் அமப்பின் அக ஆற்நல் ற்றும் 

அமப்பிணரல் தசய்ப்தட்ட தமன இற்றின் கூடுலுக்குச் சம் ண தப்த 

இக்கவில் முல் விதி கூறுகிநது. 
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நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி 

அண்டத்திலுள்ப எவ்தரரு ததரருளும் ற்தநரரு ததரருமப அற்றின் 

நிமநகளின் ததருக்கல் தனனுக்கு தர்த் கவிலும் இமடத்தரமனவின் இரு 

டிக்கு திர்த்கவிலும் அமந் விமசயுடன் ஈர்க்கும். விமசரணது இரு 

ததரருள்களின் மங்கமப இமக்கும் தகரட்டின் ழித தசல்தடும். 

நுண்துகள் தகரள்மக : 

நியூட்டனின் இக்தகரள்மகப்தடி, எளி மூனம், ற்றும் எளிர் ததரருள்கள் ரவும் 

நுண்ணி நிமநற்ந புநக்கணிக்கத் க்க சிறி நிமநதரடர்ச்சிரக முழு 

மீட்சியுறும் நுண்துகள்கமப உமிழ்கின்நண. இம நுண்ணிங்கள் ணப்தடும். 

அத்துகள்கள் எருதடித்ரண ஊடகத்தில் ல்னரத் திமசகளிலும் எளியின் 

திமசதகத்துடன் தர்க்தகரட்டில் இங்குகின்நண 

இந் நுண்துகள்கள் மிகச் சிறிணரக இருப்ததிணரல் இற்றிமண தளியிடும் 

எளிர் ததரருள்கள் நீண்ட கரனத்திற்கு எளிம உமிழ்ந்ரலும் அற்றின் நிமநகளில் 

இப்பு ற்தடுதில்மன. 

எளியின் ஆற்நல், இந்நுண்துகள்களின் இக்க ஆற்நதனரகும்.இந் நுண்துகள்கள் 

கண்ணின் விழித்திமயில் தரதுரல் தரர்ம ற்தடுகிநது.நுண்துகள்களின் தரு 

தறுதரடு கரரக தவ்தறு நிநங்கள் உண்டரகின்நண.மிகதகரகச் 

தசல்ரல் இம ஈர்ப்பில் விமசயிணரல் தரதிக்கப்தடரல் தர்க்தகரட்டு 

தரமயில் தசல்கின்நண.இண்டு ஊடகங்கமபப் பிரிக்கும் பத்ம இந் நுண் 

துகள்கள் அமடயும் ததரது கப்தடுகின்நண அல்னது விட்டப்தடுகின்நண.துகள்கள் 

விட்டப்தடும் ததரழுது திதரளிப்பும் கப்தடும் ததரது எளி வினகலும் 

ற்தடுகின்நண. 

இக்தகரள்மகயின் தடி, எளியின் திமசதகம் அடர்மிகு ஊடகத்தில் அதிகரக 

இருக்கும்.ஆணரல் ஃததரகரல்ட் ற்றும் மக்கல்சன் ஆய்வுகள் எளியின் 

திமசதகம், அடர்மிகு ஊடகத்மவிட அடர்வு குமந ஊடகத்தில் அதிகரக 

இருக்கும் ண கரட்டுகின்நண.தலும் நுண்துகள் தகரள்மகயிணரல் குறுக்கீட்டு 

விமபவு விளிம்பு விமபவு ப விமபவு ஆகிற்மந விபக்க முடிவில்மன. 

மயதஜன்ஸின் அமனக் தகரள்மக : 
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மயஜன்ஸ் கூற்றின்தடி எளிரணது தரடர் ஊடகத்தின் ழித அமனகபரக 

தவுகிநது.கண்ணுக்குப் புனணரகர மீட்சித் ன்ம ததரருந்தி ஈர் ன்ந ஊடகம் 

தளி முழுதும் நிமநந்துள்பரகக் கருதிணரர். 

எளிமூனத்திலிருந்து ரும் ரறுதரடுகள் அமனடிவில் தளியில் தவுதரடு, 

ஆற்நமன அமணத்துப் தக்கங்களிலும் சரக கடத்துகின்நண. 

இந் அமனகள் தட்டமனகள் ண மயதஜன்ஸ் கருதிணரர்.முலில், எளியின் 

தர்க்தகரட்டு இக்கத்ம அமனக் தகரள்மகயின் அடிப்தமடயில் விபக்க 

முடிவில்மன.ஆணரல் ப்தல், ங் ன்தர்கள் எளிரணது குறுக்கமனகள் ரன் 

ன்று கூறி பிநகு சரிதசய்ப்தட்டது. அமனக் தகரள்மகரணது நுண்துகள் 

தகரள்மக முன்ணத விபக்கி அடிப்தமடப் தண்புகமப விபக்கிது ட்டுல்னரல் 

குறுக்கீட்டு விமபவு விளிம்பு விமபவு ப விமபவு ஆகிற்மநயும் 

திருப்திகரக விபக்கிது. 

மயதஜன்ஸ் கூற்றின்தடி அடர்மிகு ஊடகத்தில் எளியின் திமசதகம், அடர்குமந 

ஊடகத்மக் கரட்டிலும் குமநவு இக்கருத்து ததரகரல்ட் தசரமணயின் 

முடிவுகளுடன் எத்திருந்து. ஃபிபரங்கின் குரண்டம் தகரள்மக : 

மின்கரந்க் தகரள்மகரணது எளிமின் விமபவு ன்ந நிகழ்ம விபக்க 

இனவில்மன.உமிப்தடும் அல்னது உட்கப்தடும் ஆற்நனரணது தரடர்ச்சிரக 

அல்னரல் தலும் தகுக்க இனர குரண்டம் ணப்தடும்.ஆற்நல் சிறுசிறு 

சிப்தங்களின் முழு டங்குகபரக இருக்கின்நண ண 1900-ல் ஃபிபரங் கருதிணரர். 

இக்கருத்ம 1905-ல் ஜன்ஸ்டீன், தலும் விரிவுப்தடுத்தி, எளிமனகள் ன்தம 

ஆற்நல் திணிக்கப்தட்ட சிறு சிறு ததட்டகங்கள் ணவும் அம ஃததரட்டரன்கள் 

ணவும் விபக்கிணரர் எவ்தரரு ஃததரட்டரனுடன் தரடர்புமட ஆற்நல், E = ht) 

இதில் h ன்தது பிபரங் ரறிலி (h = 6.626 x 10'J S) ன்தது மின்கரந்க் 

கதிர்வீச்சின் அதிர்தண் ஆகும்.  

ஃப்ரன்தயரதர் ரிகள் : 

சூரி நிநரமனம உற்று தரக்கும்ததரது அதுதன கருமரிகமபக் 

தகரண்டுள்பமக் கரனரம். சூரிநிநரமனயில் உள்ப இந் கரும ரிகளுக்கு 

ஃப்ரன்தயரதர் ரிகள் ன்று ததர் 

கரஸ்விதி : 



 

43 

 
 

இவ்விதியின் தடி, ந் எரு மூடி தப்பில் தசல்தடும் மின்புனத்தின் தரத் தர 

திப்பு அப்தப்பில் உள்ப தரத்மின்னூட்டத்தின் 1/Ez டங்குக்குச் சம். 

மக்தர அமன சமல்கனன் (Micro wave oven) 

மக்தர அமன சமல்கள் ன்தது மிகக் குறுகி கரனத்தில் உவு சமக்கப் 

தன்தடுகிநது.கனன் தசல்தடும் ததரது மக்தர அமனகள் 

தரற்றுவிக்கப்தடுகின்நண.அம சீற்ந அமனவுறும் மின்புனத்ம 

உருரக்குகின்நண. உவிலுள்ப நீர் மூனக்கூறுகள் மின்இருமுமணகபரக 

அமரல், அமனவுறும் திருப்பு விமசக்கு உள்பரக்கப்தட்டு எரு சின நீர் 

மூனக்கூறுகளின் பிமப்புகள் முறிக்கப்தடு கின்நண. இணரல் தப்த ஆற்நல் 

உருரகி உவு சமக்கப்தடுகிநது. 

 நிமன மின்னில் டுப்புமந 

இது புநமின்புனத்திலிருந்து தளியின் எரு குறிப்பிட்ட தகுதிம னிமப்தடுத்தும் 

நிகழ்வு ஆகும்.இந்நிகழ்வு, கடத்தியின் உட்தகுதியில் மின்புனம் சுழிரகும் ன்தன் 

அடிப்தமடயில் அமகிநது. 

மின்தக்கியின் தன்தரடு 

1. ரிததரருள் ரியூட்டும் அமப்புகளில் தீப்ததரறி ற்தடும விர்க்க 

தன்தடும்.  

2. தடிதர சுற்றுகமப எத்திமசவு தசய்ப்தன்தடும் இ. மின்திநன் 

அனுப்பீட்டில் அன் தணறு திநமண அதிகரிக்கச் தசய்யும் 

கிர்ச்சரஃபின் விதி 

1.  மின்தணரட்ட விதி 

எரு மின்சுற்றில், ந்தரரு சந்திப்பிலும் சந்திக்கின்ந மின்தணரட்டங்களின் 

குறியில் கூட்டுத் தரமக சுழிரகும் 

2.  மின்ணழுத் விதி 

எரு மூடி மின்சுற்றின் தவ்தறு தகுதிகளில் உள்ப மின்மட ற்றும் 

மின்தணரட்டம் ஆகிற்மநப் ததருக்கி ரும் அபவுகளில் குறியில் கூட்டுத் 

ன்ம அம்மூடி சுற்றில் உள்ப மின்னிக்கு விமசகளின் குறியில் கூட்டுத் 

தரமகக்குச் சம். இவ்விதி ஆற்நல் அழிவின்மயின்தடி அமகிநது. 

மீக்கடத்திகளின் தன் 
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1. மீக்கடத்து இற்றிகள் அமப்புகளில் ஆற்நல் தசமிப்பு திநன் அமப்புகபரக 

மீக்கடத்திகள் உள்பண. 

2. மீக்கடத்து திநன் தகரண்ட கரந்ங்கள் இயில் ண்டிகமப 

ண்டரபங்களில் இருந்து உர்த்ப் தன்தடுகின்நண. 

3. இரக்தகட்டுகளின் உவியின்றி துமக்தகரள்கமப தடிரக அற்றின் 

ட்டப்தரமக்கு , மீக்கடத்துத்திநன் தகரண்ட கரந் வு அமப்புகமபப் 

தன்தடுத்னரம். 

ஃதரதடயின் மின்ணரற்தகுத்ல் விதிகள் 

1.  முல் விதி 

மின்ரயில் தளிப்தடும் ததரருளின் நிமநரணது மின்தகு தித்தின் ழித தரயும் 

மின்னூட்டத்திற்கு தர்த்கவில் அமயும் 

2.  இண்டரம் விதி 

மின்தகு திம் என்றின் ழித குறிப்பிட்ட அபவு மின்னூட்டம் 

தசலுத்ப்தடும்ததரது எரு மின்ரயில் தளிப்தடும் னித்தின் நிமந, 

அத்னித்தின் ததி இமரற்றுக்கு தர்த்கவில் அமயும்.  

ததல்டிர் விமபவு 

இரு தவ்தறு உதனரகங்கள் தகரண்ட எரு மின் சுற்றில் மின்தணரட்டம் 

தரயும்ததரது உதனரகங்களின் எரு சந்தியில் தப்தம் உமிப்தடும்.ற்தநரன்றில் 

தப்தம் உட்கப்தடும் இதுத ததல்டிர் விமபவு ணப்தடும். 

ரம்சன் விமபவு 

சீற்ந தப்தநிமனக்கு தப்தப்தடுத்ப்தட்ட கடத்தியில், மின்தணரட்டம் தரயும்ததரது 

உதனரகக் கடத்தி முழுதிலும் தப்த ஆற்நல் தளிப்தடும் அல்னது 

உட்கப்தடும்.இது ரம்சன் விமபவு ணப்தடும். 

 ரதன எளிச்சிநல் விதி 

எளிச்சிநல் அபரணது, அன் அமன நீபத்தின் ரன்குடி திப்புக்கு திர் 

விகித்தில் உள்பது.அமண ரதன எளிச்சிநல் விதி ன்கிதநரம். 

தரஸ்கல் விதி : 
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நீர்த்தில், எரிடத்தில் ற்தடும் அழுத்த்தின் ரற்நரணது சிறிதும் ரநரல் ற்ந 

அமணத்துப் தரகங்களுக்கும் தவுகின்நது ன்தது தரய்த்தின் அழுத்ம் தற்றி எரு 

முக்கிரண உண்மரகும். இந் விதி தரஸ்கல் விதி ணப்தடுகிநது. 

தசர்- MASER 

MASER (, Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

ன்ந ஆங்கினச் தசரற்தநரடரின் சுருக்கம் தரசரின் தசல்தரடு தனசமப் 

ததரன்நத.தசரின் த்தும் அணுத்தரமக ற்நமும் அமணத் தரடர்ந்து தூண்டு 

உமிழ்லும் ஆகும்.தரசர் அமப்பில் இமடநிமனயிலிருந்து ததர்வு நிகழும் ததரது 

உமிப்தட்ட ஃததரட்டரன், நுண்மன (Microwave) அதிர்தண்ணில் அமயும். 

 

ரதிரி தரடக்குறிப்புகள் 

 

க்கள் தரமக 

க்கள் தரமகப் ததருக்கம் ன்தது உனக அபவில் உள்ப எரு முக்கி 

பிச்சிமணரகும். ஆணரல் இப்பிச்சிமண பர்ந்து ரும் ரடரகி து 

இந்திரவில் இது எரு ரததரும் பிச்சிமணரக அன்நரட பிச்சிமணகளுக்கு அடிப் 

தமடக் கரரகவும் உள்பது. து ரடு சுந்திம் அமடயும் ததரது (1947) 

க்கள் தரமக 342 மில்லின்கபரக இருந்து. 1951-ம் ஆண்டில் 361 

மில்லின்கபரகவும் 1981-ல் 683 மில்லின்கபரகவும் 1991-ல் 844 

மில்லின்கபரகவும் 2001 - 2011 க்கள் தரமக  121    மில்லின் உர்ந்து 

விட்டது. இந்திர உனக நினப்தப்பில் 24 சவீ நினப்தப்பிமணக் தகரண்டு உனக 

க்கள் தரமகயில் 17.5 சவீ க்கமபக் தகரண்டு உனகிதனத சீணரவிற்கு 

அடுத்தடிரக அதிக க்கள் தரமக தகரண்ட ரடரக விபங்குகிநது. ற்ததரதுள்ப 

நிமனயில் க்கள்தரமக அதிகரித்து தகரண்தடயிருந்ரல் 2045-ல் இந்தி க்கள் 

தரமக உனகிதனத அதிக க்கள் தரமக தகரண்ட முல் ரடரகி விடும் ண 

.ர.வின் புள்ளி விம் தரிவிக்கின்நது. க்கள் தரமகயில், இந்திரவில் 

முலிடம் கிக்கும் உத் பிதச ரநினத்தின் க்கள் தரமக, பிதசில் ரட்டின் 

தரத் க்கள் தரமகக்குச் சரக இருக்கிநது. இண்டரது ததரி ரநினரண, 



 

46 

 
 

கரரஷ்டி ரநினத்தின் க்கள் தரமக, தக்சிதகர ரட்டின் க்கள் தரமகக்குச் 

சரக உள்பது. மூன்நரது ததரி ரநினரண, பீகரரின் க்கள் தரமக, தஜர்னி 

ரட்டின் க்கள் தரமகம விட அதிகரக உள்பது. 

க்கள் தரமகப் ததருக்கத்திற்கரண கரணிகள் 

1. பிநப்பு இநப்பு விகிங்களுக் கிமடத உள்ப அதிக இமடதளி 

2. இபம் தில் திரும் 

3. சிசு ம் அதிகரக இருப்தது. 

4. ழுத்றிவின்ம குறிப்தரக ததண்களிமடத ழுத்றிவின்ம 

5. ஆண் பிள்மப ரரிசு விருப்தம் 

6. தமரண ம்பிக்மககளும் கண் மூடித்ணரண கருத்துக்களும் 

7. க்களிமடத நினவி ரும் சமூக ததரருபரர ற்றும் சமூரப் தண்தரட்டு 

நிமன. 

தருக் கரங்கள் 

இந்திரவில் தப்தம் மிகுதிரக உள்பது. இப்தரு ததண்கள் குமநந் 

திதனத தரும் அமடந்து விடுகின்நணர். குந்ம ததறும் து 14 தனத 

தரடங்கி விடுகிநது. அணரல் அதிக குந்ம ததறும் ரய்ப்புகள் அதிகரகி 

விடுகின்நண. 

ததரருபரரக் கரங்கள் :  

மகள் வீட்டில் பிநக்கும் எவ்தரரு குந்மயும் தசரத்ரக கருப்தடுகிநது. 

குந்மகள் ங்கள் ங்கள் ததற்தநரரின்  ருரணத்ம அதிகரிக்க 

இபமயிதனத  தசல்ன ண்ணுகின்நணர். 

உவு இல்னரல் இருப்தரலு, ததரர ருத்து சதிரலும், ரழும் நிமன 

சுத்ற்று இருப்தரலும் : குடும்தங்களில் குந்மகளின் இநப்பு ண்ணிக்மக 

அதிகம் ணத சின பிள்மபகபரது ங்க தண்டும் ன்தற்கரக மகள் 

அதிகரண ண்ணிக்மகயில் குந்மகமபத ததறுகின்நணர். 

குமநரண கல்வி அறிவு   

ம க்கள் ததரதுரக குமநந் கல்வி அறிவு தகரண்டர்கபரக இருக்கிநரர்கள். 

ணத அர்களுக்குப் ததரும் குடும்தத்திணரல் விமபயும் தீமகள் சரிரகப் 

புரிவில்மன. ணத குடும்தனத் திட்டங்கமப அர்கள் ற்றுக் தகரள்பவில்மன.  
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சமுரக் கரங்கள் : . 

திரும் தசய்து தகரள்து ன்தது ற்றுக தகரள்பப்தட்ட என்நரக இந்திரவில் 

இருக்கிநது. குந்மத் திரும் அதிக அபவில் மடததறுகிநது 

க் கரங்கள் : 

சின ங்கள் குடும்தக்கட்டுப்தரட்மட விரும்தவில்மன. கிருஸ் மும் 

இஸ்னரமி மும் இற்கு திர்ப்தரக உள்பண.  

குமநரண இநப்பு விகிம்  

இநப்பு விகிம் கடந் 50 ஆண்டுகபரக மிகவும் குமநந்து ருகிநது. இற்கு 

கீழ்கண்டம கரங்கபரகும்: 

1. மிகக் தகரடி விரதிகபரண கரனர, பிதபக் ற்றும் சிற்நம்ம ததரன்நற்நரல் 

முன்ணர் அதிக க்கள் இநந்ணர். இவ்விரதிகள் கட்டுப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

2. க்கள் ரழ்க்மகமப் தரதுகரக்கும் ருந்துகள் ரரிக்கப்தட்டுள்பண. 

3. சுகரரத்தில் முன்தணற்நம் ற்தட்டுள்பது. 

4 க்களுக்கு குந்மப்ததறு கரனத்தில் சிநந் சதிகள் தசய்து 

தகரடுக்கப்தட்டுள்பண. குந்ம பிநந் பின்ணரும் சிநந் முமநயில் கணம் 

தசலுத்ப்தட்டுள்பது. 

5, உவுப் தற்நரக்குமநயிணரதனர, தஞ்சத்திணரதனர ரரும் இநக்கவில்மன. 

6. க்கள் உட்தகரள்ளும் உவில் முன்தணற்நம் ற்தட்டு க்கள் ரழும் து 

அதிகரித்து. 

தரல் விகிம் : 

தரல் விகிம் ன்தது க்கள் தரமகயில் ஆயிம் ஆண்களுக்கு த்மண ததண்கள் 

உள்பணர் ன்தமக் குறிக்கிநது. ததரதுரக, தரல் விகிம் இந்திரவில் 

ஆண்களுக்கு சரகரகத அமந்துள்பது. 2011 ஆம் ஆண்டு கக்தகடுப்பின் 

தடி இந்திரவில் ஆயிம் ஆண்களுக்கு 1000 ஆண்களுக்கு 933 ததண்கள் 

உள்பணர். 

க்கட் ததருக்க ரற்ந நிமனகள் (Stages of Demographic transition) 

க்கட் ததருக்க நிமனகள் ன்தர் நிமனகமப ரன்கரகப் பிரித்ரர் கரர்ல் சரக்ஸ் 

முல் நிமன : 
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இந்நிமனயில் பிநப்பு விகிமும், இநப்பு விகிமும் அதிகரக  LO இருக்கும். 

குந்ம திருங்கள் , சமுர தக்க க்கங்கள் ,  ம்பிக்மககள் , 

ததரருபரரக் கட்டமப்புகள்  ததரன்நற்றிணரல் பிநப்பு விகிம் அதிகரக 

இருக்கிநது. சுகரர சதியின்ம , தஞ்சம் , ஊட்டச்சத்தின்ம , தரற்றுதணரய் , 

தள்பம் , இற்மக ததரிடர் ததரன்நற்றிணரல் இநப்பு விகிமும் அதிகரக 

இருக்கிநது. பிநப்பு ற்றும் இநப்பு விகிங்கள் அதிக அபவில் இருப்தணரல் க்கள் 

தரமக அபவு மிகவும் குமநந் அபவில் இருக்கின்நது. 

இண்டரம் நிமன : 

பிநப்பு விகிம் குமநரல் இநப்பு விகிம் ட்டும் குமநரல் க்கள் தரமக 

விரிமடகிநது, அரது அதிக ருத்து சதிகள் ததரன்நற்நரல், இந்நிமன 

இந்திரவில் கரப்தடுகிநது 

மூன்நரது நிமன : 

இந்நிமனயில் க்கபது ததரருபரர நிமனயில் சீரண முன்தணற்நம் ற்தடுகிநது. 

ருரணம், தமனரய்ப்பு ற்றும் உற்தத்தித் திநன் கூடுகின்நண. அங்கரடி 

விரிமடகிநது. தரழில் ததருக்கம் க முன்தணற்நம் விரிமடகிநது. 

தரழில்நுணுக்க முமந விமரண ரற்நங்கள் தரன்றுகின்நண. ததரக்குத்து 

தரடர்புசதி அதிகரிக்கிநது. க்கள் சிறி குடும்தத்தின் ன்மகமப ணத 

பிநப்பு விகிம் குமநகிநது. ஆணரல் அது இநப்பு விகித்ம விட  அதிகரக 

இருக்கிநது. ரழ்க்மகத்ம் அதிகரகிநது. ணத இநப்புவிகிம் மிகக்குமநந் 

நிமனயில் நிமனததறு அமடகிநது. இணரல் க்கட் ததருக்கம் தரடர்ந்து 

அதிகரிக்கிநது.  

ரன்கரம் நிமன : 

இந்நிமனயில் ததரருபரரம் பர்ச்சிம ததறுகிநது. ததண்களுக்கு சமுரத்தில் 

உன்ண நிமன ற்தடுகிநது. குந்மகமப பர்க்கும் தசனவு அதிகரகிநது. 

கர்ப்புந பர்ச்சி அதிகரிக்கிநது. கர கரரித்தின் அடிப்தமடயில் னி 

டடிகமக அமகிநது. பிநப்பு இநப்பு விகிங்கள் குமநந் நிமனம 

அமடகின்நண.  

க்கள் தரமகப் ததருக்கத்தின் விமபவுகள் 
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க்கள் தரமகப் ததருக்கத்ரல் னினின் னிப்தட்ட ற்றும் தசி உனகில் 

ரழ்க்மகயின் எவ்தரரு நிமனயிலும் தரதிப்பு ற்தடுகின்நது. க்கள் தரமக 

ததருகி ரும் நிமனயிமண கண்ணுற்ந சமூக ல்லுர்கள் "க்கள் தரமகப் 

ததருக்கம்" "க்கள் ன்று ன்தற்குப் ததினரக தரமக தடிப்பு' கூறுகின்நணர். 

க்கள் தரமகப் ததருக்கம் ரட்டின் ததரருபரர, சமூக, தண்தரடு அசில் ஆகி 

ற்றில் ரததரும் தீ விமபவுகள் ற்தடுத்துதரடு, னி இணத்தின் 

முன்தணற்நத்மயும் தகுரகப் தரதித்து ருகின்நது.  

 

தல்தறு முன்தணற்நத் திட்டங்கள் ரயினரக க்களின் ரழ்க்மகத்த்ம உர்த் 

அசு டுக்கும் முற்சிகள் அமணத்மயும் க்கள் தரமகப் ததருக்கம் 

தணற்நரகச் தசய்து விடுகின்நது. ததருகிரும் க்கள் தரமகப் பிச்சிமணதரடு 

"கரல்" ன்தது ற்தநரரு பிச்சிமணரகும். இணரல் கங்களில் க்கள் 

அடர்த்தி, குடிமசகளின் ததருக்கம், தமனயில்னரத் திண்டரட்டம், தரதுகரக்கப்தட்ட 
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குடிநீர், ததரக்குத்து, டிகரல் சதி ததரன்நற்றில் தல்தறு பிச்சிமணகள் 

உருரகின்நண. 

க்கள்தரமக தடிப்பு ற்றும் விமபவுகள் 

தகரக பர்ந்து ரும் க்கட்தரமக இந்திரவின் பர்ச்சிக்கு ததரும் 

அச்சுறுத்னரக உள்பது. இந்திரவின் க்கள் தரமக பர்ச்சிம தடித்து விடும் 

க்கள்தரமக ணக் கூறுகின்நணர். ததரருபரரம், சமூகம், அசில், தண்தரடு 

ற்றும் கல்வி பர்ச்சிக்குத் மடரக இது உள்பது. க்கபது ரழ்க்மகத்த்ம 

இது தரதித்துள்பது. இந்திரவில் ஆட்கள் அதிகம் மூனணம் குமநவு. இணரல் 

க்கள் தரமகயில் பர்ச்சி ததரும் தரரகத உள்பது. கீழ்க்கண்ட முமநயில் 

க்கள் தரமக பர்ச்சி ததரும் விமபவுகமப உருரக்குகிநது. 

க்கள் தரமக பர்ச்சியும் தசி ருரணமும்: 

திட்டக் கரனத்தில் தசீ ருரணம் சரசரிரக ஆண்டு என்றுக்கு 6 சவிகிம் 

அதிகரித்து. ஆணரல் சரசரி னினிர் ருரணம் ஆண்டு என்றுக்கு 15 

சவிகிம் ரன் அதிகரித்து. ணத அதிகரித் சரசரி ருரணம் மிகவும் 

அதிகரண க்களிமடத தகிர்ந்ளிக்கப்தட்டுவிட்டது. னினிர் ருரணத்ம 

அது தரதித்துவிட்டது. அணரல் க்கபது சரசரி ரழ்க்மகத்ம் குமநந்துவிட்டது. 

நினத்ம ம்பி ரழ்தரர் தரமக அதிகரித்து: 

1911-ல் உழுற்கரக எவ்தரருரிடமும் இருந் நினத்தின் அபவு 113 க்கர். 

இது இன்று 0.25 க்கரக குமநந்து. இணரல் தபரண்மத் துமநயில் 

மநமுக தமனயின்ம ததருகிது. அதிக க்கள் தரமகயிணரல் நினங்கள் 

பிரிக்கப்தட்டண, துண்டரடப்தட்டண. 

க்கள் தரமகயும் உவு அளிப்பும்  

விடுமனக்குப் பின்ணர் இந்திர உவு உற்தத்திமப் ததருக்கியிருக்கிநது. 

னினும் னினிக் கக்கில் உவு உற்தத்தி ததருகவில்மன. ததரதி உவு 

இல்னர கரத்திணரல் எரு மில்லின் குந்மகள் எவ்தரரு ஆண்டும் 

இநக்கிநரர்கள். க்களில் மூன்றில் எரு தகுதியிணர் ததரதி உவு 

உட்தகரள்பவில்மன. இன்று உவு உற்தத்தி சுரர் 250 மில்லின் டன்மண 

ட்டியிருந்தும் இன்மநக்கிருக்கிந க்கட்தக அது ததரதுரணரக இருக்கும். 

க்கள்தரமக தலும் அதிகரித்ரல் உவு உற்தத்தி ததரதுரணரக இரது. 
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அணரல் தஞ்சம், தரற்று தரய்கள், ஜீணற்ந குந்மகள் உருரகுல் முலிண 

தரன்நனரம். இது க்களின் உடல் பம், ணபத்மப் தரதிக்கனரம். 

அசின் தசனவு அதிகரித்ல் 

க்கள்தரமக பர்ச்சியிணரல் நுகர்வு தரதிக்கப்தடுகிநது. அமணத்தும் தண்டுதரர் 

ண்ணிக்மக அதிகரிக்கிநது. இணரல் அசு இன்றிமர சதிகமப 

க்களுக்கு தசய்து தகரடுக்க தண்டியுள்பது. தலும் சமுரத்திற்கு தமரண 

கல்வி சதி, ருத்தும், வீட்டுசதி, ததரக்குத்து, ததரழுதுததரக்கு சதிகள் " 

முலிணற்மநயும் அசு தசய்து தகரடுப்தது கட்டரரகிவிடுகிநது. இணரல் 

சமுர தல்நிமனச் தசனவு அதிகரிக்கிநது.  

க்கள் தரமகயும் தமனயின்மப் பிச்சமணயும் 

க்கள் தரமக பரும்ததரழுது தமனரட்கள் ண்ணிக்மக அதிகரிக்கிநது. 

இணரல் தமனயின்ம பிச்சமண தரன்றியிருக்கிநது. 1980-ல் 207 மில்லின் 

ததருக்கு தமனயில்மன. இன்று இது தன டங்கரக ததருகியுள்பது ந்ரண்டுத் 

திட்டங்களில் அந்ந்த் திட்டங்களில் புதிரக தமன தண்டி ந்தரருக்தக 

தமன தகரடுக்க முடிவில்மன. தமதரக்கி (தமனயில்னரதரர்) தரடர்கிநது. 

தமன தகரடுப்தற்தக இந்திரவின் பங்களில் ததரும்தகுதி தசனவு தசய் 

தண்டிரும். இற்கு கரம் தரடர்ந்து தகரக அதிகரித்துரும் 

க்கள்தரமக ரன். 

க்க்ள் தரமகயும் மூனணத் திட்சியும் : 

க்கள்தரமக அதிகரிப்பு தசனமக் கூட்டும், தசமிப்பு ற்றும் முலீட்மடக் 

குமநக்கும். க்கள்தரமக அதிகரிப்தரல் உற்தத்திக்குப் தணற்ந அசின் தசனவுகள் 

அதிகரிக்கும். இணரல் முலீட்டுக்கு எதுக்கப்தடும் தரமக குமநகிநது. 

க்கள் தரமகயும் உற்தத்திக்குப் தணற்ந நுகர்தரரும் : 

16 திற்குக் கீழ்ப்தட்டரும் 60 திற்கு தற்தட்டரும் உற்தத்திக்குப் 

தணற்ந நுகர்தரர் ஆர். க்கள் தரமக அதிகரிக்க அதிகரிக்க இர்களின் 

ண்ணிக்மக ததருகுகிநது. இணரல் அசுக்கும் னிக் குடும்தங்களுக்கும் கூடுல் 

தரம் விமபகிநது. 

ரிசக்தி சிக்கல் : 
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க்கள்தரமக பர்ரல் ரிந்துமநச் சிக்கல் ( Energy Problem) ற்தடுகிநது. 

எவ்தரரு குடும்தமும் இண்டு 40 ரட் தல்பு தன்தடுத் தண்டுதன்நரல், 

எவ்தரரு மூன்று ரமும் 259 தகரரட்டு மின்சக்தி நிமனத்ம ரம் 

தரற்றுவிக்க தண்டும் 

பிந விமபவுகள் 

க்கள்தரமக பர்ச்சியிணரல் க்கள் தருக்கடி ற்தடுகிநது. குடிமசப் தகுதிகள் 

ததருகுகின்நண. ததரக்குத்து தரிசல் ற்தடுகிநது. சுகரரக் தகடுகள் 

விமபகின்நண. க்கள் தரமக அதிகரிப்தரல் சூழ்நிமனகள் தரதிக்கப்தட்டு 

சூழ்நிமனச் சநிமனயின்ம ற்தட்டு விடுகிநது. இவ்ரநரக க்கள்தரமகப் 

ததருக்கம் இந்திரவின் ததரருபரர பர்ச்சிக்குப் ததரும் மடக்கல்னரக உள்பது. 

க்கள் தரமகம கட்டுப்தடுத் டடிக்மககள்  

1. னி தர் ருரணத்ம அதிகப்தடுத்துல்  

2.  கர்ரக்கல் ற்றும் தரழில்ரக்கல் 

3. திரும் தசய்யும் ம அதிகரித்ல்  

4. சிசு இநப்பு விகித்ம குமநத்ல் 

5. கல்விம அமணருக்கும் அளித்ல்  

6. ததண்களுக்கு அதிகரம் ற்றும் கல்விளித்ல் 

7. குடும்தக்கட்டுப்தரட்டு திட்டங்கமப சரிரக அல்தடுத்துல்  

8. முமநரண சட்ட டடிக்மககள் டுத்ன 

இவ்ரறு ததருகிரும் க்கள் தரமகப் பிச்சிமணக்கு எரு தீர்விமணக்கரண உனக 

ரடுகள் தன முற்சிகள் தற்தகரண்டண. இன் தடி க்கள் 

தரமகக்தகரள்மககமப உருரக்க முற்தட்டண. உனகிதனத க்கள் தரமகக் 

தகரள்மகயிமண அசின் தகரள்மகரக ற்றுச் தசல்தடுத்தும் முல் ரடு இந்திர 

ஆகும். இந்தி அசு 1952ஆம் ஆண்டு முல் க்கள் தரமகக் தகரள்மகம 

ந்ரண்டுத் திட்டங் களின் ரயினரக தசல்தடுத்தி ருகின்நது. 

து முல் இண்டு ந்ரண்டுத் திட்டங்களில் குடும்த னத் திட்டம் 'ருத்து 

அணுகுமுமந" முக்கித்தும் அளித்துச் தசல்தட்டது. இன்மூனம் திருரண 

ம்ததிர்கள் ருத்துமணகளின் உவிமப் ததற்று தன் ததறுரர்கள் ண 

திர்தரர்க்கப்தட்டது. ஆணரல் திர்தரர்த் தனன் கிட்டவில்மன. ணத 1963ம் 
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ஆண்டு இத்திட்டம் 'விரிரக்க அணுகுமுமநக்கு" ரற்நப்தட்டது. இன்மூனம் 

பிநப்மதக்கட்டுப்தடுத்தும் தல்தறு ழி முமநகமப வீடு தடிச் தசன்று விபக்கிக் 

கூறும் திட்டம் தற்தகரள்பப்தட்டது. இந் முமநயில் குறியீட்டு முமநயும், கரன 

அபவு நிர்மும் தசய்ப்தட்டரல் 1966-ல் இது ல்ன உச்ச நிமனம 

அமடந்து. 

பின்ணர் 1970-ல் இதணரடு "முகரம் அணுகுமுமந தசர்க்கப்தட்டது. இக்கரன 

கட்டத்தில் ரன் ஆண்களுக்கரண 'ரதசக்டமி' அறுமச்சிகிச்மச முகரம்கள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டண. ரன்கரது ந்ரண்டுத் திட்டக் கரனத்தில் (1969-74) 

இத்திட்டம் சிநந் நிமனயிமணப் ததநத் தரடங்கிது. 1972-ல் கருக்கமனப்புச் 

சட்டம் இற்நப்தட்டது. 

ந்ரது ந்ரண்டுத்திட்ட கரனத்தில் இத்திட்டம் ரய் தசய் னம் ற்றும் 

சத்துவுத் திட்டங்கள் ஆகிற்தநரடு எருங்கிமந்து தசல்தடத் தரடங்கிது. 

தசி னக் தகரள்மகம (1983) இந்தி அசு ற்றுக் தகரண்டு கி.பி.2000து 

ஆண்டிற் குள் பிநப்பு வீம் ஆயித்துக்கு 21 ஆகவும், இநப்பு வீம் ஆயித்துக்கு 9 

ஆகவும், க்கள் தரமக பர்ச்சி வீம் 1.2 சவீரகவும் குமநத்திட குறியீடு 

நிர்யிக்கப்தட்டு தசல் திட்டங்கமப முமணப்புடன் தசனரற்றி ந்து. 

ரது ந்ரண்டு திட்ட கரனத்தில் குடும்த னத் திட்டம் தல்தறு பர்ச்சித் 

துமநகளுடன் எருங்கிமந்து தசல்தடனரயிற்று. தலும் தரண்டு நிறுணங்கள் 

இத்திட்டத்தில் தங்தகற்நண. குடும்த னத் திட்டம் க்கள் இக்கரக இக்கரனத்தில் 

உருப்ததற்நது. 

ட்டரது திட்டக் கரனத்தில் குடும்த னத்திட்ட தசல்தரட்டில் னிப தம்தரடு  

முக்கித்தும் ததற்நது. தசி க்கள் தரமகக் தகரள்மக  மறுக்கப்தட்டு 

அதிக சமூக முன் தணற்நம் முக்கித்தும் ததற்நது. 

குடும்தக் கட்டுப்தரடு திட்டத்தில் அறுமச் சிகிச்மசக்கு முக்கித் தும் 

தகரடுக்கப்தட்டு ருகின்நது. ஆம்த கரனங்களில் ஆண்களுக்கரண 'ரதசக்டமி' 

னும் அறுமச் சிகிச்மசத பிதனமடந்திருந்து. பின்ணர் தடிப் தடிரக 

ஆண்களின் தங்தகற்பு குமநந்து ததண் களுக்கரண அறுமச் சிகிச்மசத அதிக 

அபவில் பிதனரக உள்பது. தசி குடும்த ன இக்கருத்திமண உறுதி தசய்யும் 

வித்தில் "20 சவிகி ததண்களும் 3 சவிகி ஆண்களும் ட்டுத குடும்த 
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கட்டுதரடு அறுமச் சிகிச்மச தசய்து தகரண்டரக கூறுகின்நது. ணத 

இத்திட்டத்தில் இந்தி அசு, ஆண்கள் ததருபவில் தங்தகற்க ஊக்கமூட்டும் 

மகயில் "NoScape Vasectomy" ன்னும் ளிமரண முமநமதசல்தடுத்தி 

ருகின்நது.  

க்கள் தரமகப் ததருக்கத்மக்  குமநக்கும்  குடும்த னத்திட்டத்தில் சின 

முன்தணற்நங்கள் தற்தகரள்பப்தட்டிருக்கின்நண. அன்தடி இணப்ததருக்க னம் 

இணவிருத்தி ஆதரக்கிம் ற்றும் உரிம ன்னும் எருங்கிமந் திட்டத்ம 

இந்தி அசு மடமுமநப்தடுத் முமணந்துள்பது. 

க்கள் தரமகம கட்டுப்தடுத் அசின் முற்சிகள் 

குடும்தக்கட்டுப்தரட்டு திட்டம் 

உனகிதனத முன்முமநரக இந்தி அசு குடும்தக் கட்டுப்தரட்டு திட்டத்ம 

1952 ஆம் ஆண்டு முல் ரடரக அறிமுகப்தடுத்திது. இன் முக்கி தரக்கம் 

பிநப்பு விகித்ம முமநரக ததரருபரர பர்ச்சிக்கு ற்ந மகயில் 

கட்டுப்தடுத்துல் ன்தரகும் 

தசி க்கள் தரமகக் தகரள்மக 1976 

1. 1921 ஆம் ஆண்டு தகரண்டுப்தட்ட சரர சட்டத்தின் முக்கி கூநரண 

ததண்களின் திரு திமண முமநரக மடமுமநப்தடுத்துல். இமண 

மீறுதரருக்கு கடுமரண ண்டமணளிக்க மக தசய்ப்தட்டது 

2. கருத்மடம கட்டரரக தசல்தடுத்துது, இமண ரனினங்களின் 

விருப்தத்ம ததரறுத்து ஆகும். அதிகதட்ச குந்மகளின் ண்ணிக்மக 3 

ஆக நிர்ம் தசய்து. 

3. கருத்மட தற்தகரள்தர்களுக்கு த அன்தளிப்பு ங்கப்தட்டது. முல் 

முமநரக ருதர்களுக்கு 150 , இண்டு ற்றும் 3 குந்மகளுக்கு தல் 

கருத்மட தசய்தரர்களுக்கு னர 100, 70 ண  ங்க லியுறுத்திது 

4. அசரங்கம் களிரின் கல்விம தம்தடுத் அமணத்து டடிக்மககமபயும் 

தற்தகரண்டது 

5. க்கள் தரமகக் தகரள்மக தணிரபரர்  விதிகளிலும் சின திருத்ங்கமபக் 

தகரண்டு ந்து.  

தசி சுகரரக்தகரள்மக  1983  
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தசி சுகரரக் தகரள்மக சிறி அபவினரண குடும்த அமப்மத லியுறுத்திது 

தலும் தரபன்நம் க்கள் தரமகக்கரக புதி க்கள் தரமகக் தகரள்மகம 

டிமக்க தண்டும் ன்றும் தகட்டுக்தகரண்டது.  

கருரகன் அறிக்மக 

தசி பர்ச்சிக் குழு க்கள் தரமக தரடர்தரக எரு குழும கருணரகன் 

மனமயில் அமத்து.  இக்குழுவும் தரபன்நம் க்கள் தரமகப் 

பிச்சமணம எரு முக்கிப் பிச்சமணரக கருதி அற்கு தண்டி ற்தரடுகமப 

தசய் தண்டும் ணவும் , தசி க்கள் தரமகக் தகரள்மக  உருரக்கப்தட 

தண்டும் ன்றும் தரிந்தும தசய்து. 

க்கள் தரமகக் தகரள்மக 2000 

தசி  ஜணரக அசு பிப்ரி 2000ல் தசி க்கள்தரமக தகரள்மகம முடிவு 

தசய்து. இக்தகரள்மக இண்டு குந்ம ரதிரிம லியுறுத்திது. பிநப்புவிகிம் 

2010ல் 1000க்கு 21 ஆக குமநக்கப்தட தண்டும் ண இக்தகரள்மக குறிப்பிட்டது. 

2010ல் சிறு குந்ம இநப்பு விகிம் 1000க்கு 42 ஆக குமநக்கப்தட தண்டும் 

ணவும் குறிப்பிடப்தட்டது. இக்குறிதகரள்கமப ஊரட்சிகளும் கரட்சிகளும் 

தசற்தடுத் தண்டும். அசு அல்னர நிறுணங்களும் னிரர் துமநயும் 

இவ்வித்தில் அதசரடு எத்துமக்க தண்டும். இந்தி ருத்துமும் 

தயரமிதரததி ருத்துமும் மகரபப்தட தண்டும். ததண்களுக்கு தமனரய்ப்பு 

அளிக்கப்தட்டு அர்கள் ற்சரர்பு உமடரக ஆக்கப்தட தண்டும்.  

குடும்தனத் திட்டத்ம தசம்மரகச் தசல்தடுத் தமரண கருத்துமகள் : 

 எரு குந்மதரடு நிறுத்துதர்களுக்கு அதிக ஊக்கத்தரமக அளிக்க 

தண்டும். 

 ஆண் ததண் திரு து உர்த்ப்தட தண்டும். திருத்மத் ள்ளி 

மப்தர்களுக்கு ஊக்கத்தரமக தகரடுக்கனரம். திருங்கள் கட்டரரக 

ததிவு தசய்ப்தட தண்டும். 

 குடும்தனத் திட்டத்ம சமுரத்திலுள்ப சிறுதரன்மப் பிரிவிணரும் 

பின்தற்ந தண்டும், 
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 கிரங்களில் தல்தறு ழிகளில் இத்திட்டம் தற்றி பிச்சரம் தசய் 

தண்டும். க்களுக்கு இதுதற்றி விபக்கிக் கூந தண்டும். 

 குடும்தனத் திட்டத்தில் சுதச்மச நிறுணங்கமபயும் ஈடுதடுத் தண்டும். 

 க்கள் ததரருபரரத் துமநயில் உ ஆண தசய் தண்டும் 

 14 து ம இனச ற்றும் கட்டர தள்ளிக் கல்வி ற்றும் ஆம்த, 

உர்நிமனப் தள்ளிகளில் ர/ரவிகள் இமடயில் நின்றுவிடும 20 

சவீத்திற்கும் கீத குமநப்தது.  

 1000 பிசங்களுக்கு 30 ன்ந விகித்தில் குந்ம இநப்பு விகித்ம 

குமநப்தது.  

 எரு னட்சம் பிசங்களுக்கு 100 ன்ந விகித்தில் ரய்ரர்கள் இநப்பு 

விகித்ம குமநப்தது  

 18 துக்கு முன்தரக திரும் கூடரது, 20 துக்கு பின்பு தசய்து 

ல்னது 

 ருத்துமணயில் 80 சவீ பிசங்கள் டக்க ற்தரடு தசய்து - 100 

சவீம் பிசங்கமப தயிற்சி ததற்ந தணிரபர்கள் தரர்ப்தம உறுதி 

தசய்து  

 இணவிருத்தி, கருத்மட தரடர்தரண கல்களும், ஆதனரசமணகளும் 

அமணருக்கும் கிமடக்கச் தசய்து 

தசி க்கள் தரமக ஆமம்  

தசி க்கள் தரமக ஆமணம் பிம மனமரகக் தகரண்டு 

அமக்கப்தட்டது .இன் துமணத்மனர் இன் துமணத்மன ஆர். 

இன் தணிகள் 

 தசி க்கள் தரமக தகரள்மகயிமண கண்கரனிப்தது , தசல்தடுத்துது, 

புதி இனக்குகமப நிர்யிப்தது ற்றும் அவ்ப்ததரது றுஆய்வு தசய்து. 

 க்கள் தரமகம நிமன நிறுத்துற்கு தமரண ற்தரடுகமப தசய்ல்  

 க்கள் தரமகக் தகரள்மக தசல்தடுத்தும் தல்தறு அமப்புகளுடன் 

எருங்கிமணப்மத ற்தடுத்துல்.  
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 த்தி ற்றும் ரனின அசுகளுக்கு க்கள் தரமகக் கட்டுப்தரடு 

தரடர்தரண ஆதனரசமணகள் ங்குல் ததரன்நம . 

12 து ந்ரண்டு திட்டம்  

 சிசு  விகித்ம 25 ஆக குமநத்ல் 

 ததறுகரன இநப்பு விகித்ம 100 ஆக குமநத்ல்  

 கருத்ரிப்பு விகித்ம 2.1 ஆக குமநத்ல் 

 15 முல் 49 துக்குட்தட்ட ததண்களிமடத அனிமீர தரமக் 

கட்டுப்தடுத்துல் ற்றும் குமநத்ல் 

 சிறுர் தரலிண விகித்ம அதிகரித்ல் 

ரல்சின் க்கள் தரமகக் தகரட்தரடு 

"உவு உற்தத்திப் ததருக்கத்ம விஞ்சும் மகயில் க்கள் தரமக ததருகி 

ருகிநது" ன்னும் கருத்த ரல்சின் அடிப்தமட ஆய்வுமரக அமந்திருந்து. 

அர் து மூனக் கட்டுமயில் இந்க் கருத்மச் தசறிரண டித்தில் 

விபக்கியிருந்ரர். "ததருக்கல் ற்நரக க்கள் தரமக ததருகிக் தகரண்டு 

ருகிநது. (அரது 1,2,4,8,16.....ன்ந ததருக்கல் டங்குகளில் க்கள் தரமக 

ததருகுகிநது). அத சம், உவு உற்தத்தி ண் கணிப்பு முமநயில் எத 

அபவில் (அரது 1,2,3,4,5.....ன்ந ண் பர்ச்சி முமநயில்) ட்டும் ததருகி 

ருகிநது 

உத் அபவு க்கள் தரமகக் தகரட்தரடு 

"ந் எரு க்கள் தரமகயில் எரு ரடு மிகவுர்ந் உற்தத்தி, ருரணம் 

ததரன்நற்மநப் ததறுகின்நதர அதுத அந் ரட்டுக்குகந் க்கட் 

தரமகரகும்.” ன்தது உத் க்கள் தரமகக் தகரட்தரட்டின் கருத்ரகும். எரு 

ட்டின் ததரருபரர பம் ததரசிக்கக் கூடி க்கள்தரமகம இது குறிக்கிநது. 

இமண க்கள் தரமக உச்சச் தசறிவு ணனரம். எரு ரட்டின் குடித்தரமகக் 

தகரள்பபவு ணவும் குறிப்பிடனரம். எரு ரட்டின் மூனபப் தன்தரடு 

அதிகரிக்கும்ததரது க்கள் தரமகப் ததருக்கம் அதிகரிக்கில் றில்மன. 

கமனச்தசரற்கள்  

சிசு இநப்பு விகிம்  
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சிசு இநப்பு விகிம் ன்தது எரு ருட கரனத்திற்குள் பிநந் குந்மகள் இநக்கும் 

நிகழ்ம குறிக்கிநது. உனக ங்கியின் அறிக்மகப்தடி 2014 ஆம் ஆண்டின் சிசு 

இநப்பு விகிம் 1000 குந்மகளுக்கு 44  

ததறுகரன இநப்பு விகிம்  

ததருகரன இநப்பு விகிம் ன்தது பிசம் தரடர்தரக மடயும் ததண்கள் 

தரடர்புமடது. குறிப்தரக கருக்கமனப்ததர அல்னது குந்ம பிநந் 42 

ரட்களுக்குள்தபர ம் மடததறும குறிக்கிநது. உனக ங்கியின் 

அறிக்மகப்தடி 1 னட்சம் ரய்ரர்களுக்கு 174 ததர் மடரக 

தரிவித்துள்பது 

கருத்ரிப்பு விகிம் 

கருத்ரிப்பு விகிம் ன்தது சரசரிரக எரு ததண் ன் ரழ்ணரளில் த்மண 

குந்மகமப கருத்ரிக்கிநரர் ன்தம கூறுரகும்.2012 ஆம் ஆண்டு 

நினப்தடி கருத்ரிப்பு விகிம் 2.3 ஆக இருக்கின்நது.  

 

குருப் 2 முன்மத் தர்வுக்கு வ்ரறு ரரது வீடிதர 

https://www.youtube.com/watch?v=BRwETHcY6ic&feature=share  

முன்மத் தர்வுப் தரடத்திட்டம்  

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/11/IYACHAMY-TNPSC-

GROUP-II-MAINS-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-TAMIL.pdf  

 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/11/IYACHAMY-TNPSC-

GROUP-II-MAINS-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-ENGLISH.pdf  

தர்வு அட்டம  

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/11/GROUP-II-MAINS-

PROGRAM-SCHEDULE-IN-TAMIL.pdf  

 

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/11/GROUP-II-MAINS-

PROGRAM-SCHEDULE-IN-ENGLISH.pdf  
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