ப ொருளொதொரம், ப ொக்குவரத்து, பதொலைத் பதொடர்பு
விவசாயம் : ரயத்துவாரி முறை
1.1 பாரம்பரிய முறை
த ான்றுத ாட்டு விவசாயம் (Agriculture)

மிழ் நாட்டுப் தபாருளா ாரத் ின்

ஆ ார வளமாகவும், நில வருவாய் அரசாங்கத் ில் முதுதகலும்பாகவும் இருந்து
வந் து. விறளநிலம் சமு ாயத் ின் தபாது தசாத் ாகக் கரு ப்பட்டது.
எவரும் பிைரது ஒப்பு லின்ைி நிலத்ற
இ ற்கு வி ிவிலக்காக

னி நபர்

வாங்கவவா அல்லது விற்கவவா முடியாது.

ஞ்றச மாவட்டத் ில் ஏகவபாகம் என்று அறைக்கப்பட்ட

கிராம மிராசிமுறை நறடமுறையில் இருந் து. இந்

முறையின் கீ ழ் மிராசு ாரர்

குைிப்பிட்ட த ாறகறய அரசாங்கத்துக்கு நில வரியாகக் தகாடுப்பார்; அ ற்கு
ப ில் அரசாங்கம் கிராமங்களின் உள் விவகாரங்களில்
மாவட்டத் ிலும், தகாச்சின் பகு ியிலும்
வைக்கத் ில் இருந் து.

றலயிடாது. மலபார்

னியுறடறம தபை தநடுங்காலமாக

1.2. ஜமீ ன் ாரி முறை
மிழ் நாட்டு நிர்வாகம் ஆங்கிலக் கம்தபனிக்கு மாைியபின் ஆங்கிவலயர்

நறடமுறையில் இருந்

விவசாய-நிலவரி முறைகறளவய பின்பற்ைினர். நிலவரி

வசூல் தசய்வ ற்காக நியமிக்கப்பட்ட இறடத் ரகர்கள் (Middlemen) விவசாயிகறள
மனி ாபிமானமின்ைி

சகட்டுவமனியாகச்

சுரண்டிய ால்

கவர்னர்

காரன்வாலிஸ் பிரபு 1786 ஆம் ஆண்டு ஒரு வருவாய் மன்ைத்ற

தஜனரல்

(Board of Revenue)

அைிமுகப்படுத் ினார். அவர் வங்காளத் ில் அைிமுகப்படுத் ிய ஜமீ ன் ாரி முறை
தவற்ைிகரமாக

தசயல்பட்ட ால்

அவ

முறைறயத்

மிழ்

நாட்டில்

நறடமுறைப்படுத்து வ ற்கான முயற்சி வமற்தகாள்ளப்பட்டது.
1.3. வட்ட ஓட்றடக்குள் சதுரக் கட்றட
1798 ஆம் ஆண்டு கவர்னர் தஜனரல் தவல்தல லி பிரபு வங்காள ஜமீ ன் ாரி
முறைறய

மிழ் நாட்டில் பின்பற்ை வவண்டும் என்று கட்டறளயிட்டார். அ ன்படி

வங்காள நிலையொனத்

ீர்வுத்

ிட்டம் (Permanent Settlement)

மிழ் நாட்டில்

ிண்டுக்கல், பாரமகால் பகு ிகளிலும், வடக்கு சர்க்கார்'களிலும் (Northern Circars)
அைிமுகம்

தசய்யப்பட்டது.

தசாந் க்காரர்களாக
குத் றகத்

இத் ிட்டத் ின்படி

அங்கீ கரிக்கப்பட்டனர்;

த ாறகறய 152

வசூலித்து,

அவர்கள்
அ ில்

ஜமீ ன் ார்கள்

நிலச்

விவசாயிகளிடமிருந்து

ஒரு

பகு ிறய

அவர்கள்

கம்தபனிக்கு தசலுத்
லவக்கபவொ

கூறுவ ாயின்

வவண்டும்; நிலத்ற

ஜமீ ன்தொரர்கள்

ஜமீ ன் ாரர்கள்

விற்கபவொ, வொங்கபவொ, அடமொனம்

அதிகொரம்
பு ிய

ப ற்றிருந்தனர்.

வவறுவி மாகக்

பாறளயக்கொரர்களொயினர்!

பு ி ாகப்

புகுத் ப்பட்ட ஜமீ ன் ாரி முறை வட்ட ஓட்றடக்குள் சதுரக் கட்றடறய நுறைத் து
வபாலாயிற்று! இந்
1.4. கிராமத்

முறை

மிழ் நாட்டில் படுவ ால்வி அறடந் து.

ீர்வு முறை

மிழ் நாட்டில் ஜமீ ன் ாரி முறை வ ால்வி அறடந்

ால் கிராமத்

ீர்வு

முறை (Village Settlement Systems) ஆங்கிலக் கம்தபனி அைிமுகப்படுத் ியது.
இத் ிட்டம் 1804 மு ல் 1814 வறர

ிருதநல்வவலி, வகாயமுத்தூர், வட ஆர்க்காடு,

த ன் ஆர்க்காடு ஆகிய மாவட்டங்களில் நறடமுறைப்படுத் ப்பட்டது. இந்
ஏற்பாட்டின்

கீ ழ்

நிலம்

பிர ான

விவசாயிகளுக்குக்

குத் றகக்குக்

தகாடுக்கப்பட்டது; அவர்கள் உைவர்களுக்கு மறு குத் றகக்கு விட்டு விவசாயம்
தசய் னர். இப்பு ிய பரிப ொதலனயும் பவற்றி ப றவில்லை. தமிழ் மண்ணில்
பவற்றுத் திலணச் ப டிகள் வளரவில்லை. எனபவ, தமிழ் மண்ணுக்பகற்ற
தசடிறய உருவாக்கினார் சர்

ாமன் மன்வைா (Sir Thomas Munro).

1.5. ரயத்வாரி முறை
ாமா மன்வைா
கம்தபனியின்

மிழ் நாட்டின் ஆளுநராக (1820-1827) இருந்

ஜமீ ன் ாரி

நிராகரித்துவிட்டு

முறைறயயும்,

கிராமத்

ீர்வு

வபாது

முறைறயயும்

மிழ் நாட்டின் வ றவக்வகற்ப ரயத்வாரி முறைறய (Ryotwari

System : ரயத் = உைவர்; வாரி = முறை) அைிமுகப்படுத் ினார். மன்வைா முறையின்
சிைப்புக் கூறுகளாவன: 1) நிலத்ற

உழுபவவர நிலத்துக்குச் தசாந் க்காரர். 'நிலம்

உழுபவருக்வக தசாந் ம்' என்ை புது புரட்சிகரமான வி ி வகுக்கப்பட்டது. அ ாவது,
உைவவர விவசாயி. 2) விவசாயிக்கு அவரது நிலத்ற

விற்கவவா அல்லது

வாங்கவவா அ ிகாரம் வைங்கப் பட்டது. 3) விவசாயி அவரது
வ றவக்கும்

ஏற்ப

எவ்வளவு

நிலத்ற

வவண்டுமானாலும்

ிைறமக்கும்,
றவத்துக்

தகாள்ளலாம். அ ாவது, விவசாயியின் நிலத்துக்கு உச்ச வரம்பு இல்றல . 4) நிலத்
ீர்றவ, இறடத் ரகர் இல்லாமல், விவசாயியுடன் வநரடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது
5) நிலத்
6)

ீர்றவ 20-30 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மறுபரிசீலறன தசய்யப்படும்.

நிலவரித்

ீர்றவ

சிறுகுறு

விவசாயிகளுடன்

முடிவு

தசய்யப்பட்டது.

நிலச்சுவான் ார்கள் புைக்கணிக்கப்பட்டனர்.
'ரயத்வாரி முறைறய உைவர் உறடறம முறை' எனக் கூைலாம். தசயல்
ிட்டம் ரயத்வாரி

முறை

அல்லது

உைவர்

உறடறம

முறைறய

தசயல்படுத்துவ ற்கு
தசயல் ிட்டம்

முன்பு

அைிவுப்பூர்வமான,

நிறை

முழுறமயான

யாரிக்கப்பட்டது. இத் ிட்டத் ின் சிைப்புக் கூறுகளாவன: 1) நில

அளவடு
ீ
(Survey). தசன்றன ராஜ ானி முழுவதும் பூவகாள ரீ ியாக அளவடு
ீ
தசய்யப்பட்டது. குைிப்பாக ஒவ்தவாரு கிராமத் ிலும் உள்ள தமாத்
அ ன் எல்றல; அந்

எல்றலக்குட்பட்ட விறள நிலம்,

நிலச் தசாந் க்காரர், பாசன நீர் வச ி வபான்ை

நிலப்பரப்பு;

ரிசு நிலம், அரசு நிலம்,

கவல்கள்

ிரட்டப்பட்டு அளவடு
ீ

தசய்யப்பட்டது. 2) ப ிவவடுகள் (Registers). கிராமத்ற ப் பற்ைித்
ிரட்டப்பட்ட
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கவல்கள்

பிரத்வயகப்

ப ிவவடுகளில்

ப ிவு

தசய்யப்பட்டன. நிலத் ின் எண், நிலத் ின் எல்றல, உறடறமயுரிறமக்காலம்
நிலத் ின்

(tennure),

தசாந் க்காரர்,

நில

ம ிப்பு

வபான்ை

விவரங்கள்

இப்ப ிவவடுகளில் குைிக்கப்பட்டன. இப்ப ிவவடுகள் மாவட்டக் கச்வசரிகளில்
(District Cutcheries) பத் ிரமாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட ாகக்

குைிப்பிட்டுள்ளார் வக.ராஜய்யன். 3) நிலப் பட்டா (Patta). நில அளவடு
ீ
முடிக்கப்பட்டு, ப ிவவடுகள்

யாரானபின் உைவர் - விவசாயிகளுக்கு நிலப்பட்டா

வைங்கப்பட்டது. இப்பட்டாவில் உைவர் நிலம்
ரப்பட்டன.

நிலப்பட்டா

எளிறமயாக்கிவிட்டது.

நிலத்
நிலத்

4)

நிலத் ன்றம , உற்பத் ித்

ீர்வு
ீர்றவ

பற்ைிய

கவல்கள் அறனத்தும்

முறைறயத்
(Land

த ளிவுபடுத் ி,
நிலத்

Assessment).

ீர்றவ

ிைன் (Productivity), நில உரிறம, நிர்ணயிக்கப்பட்ட

நிலவரி வபான்ை விவரங்கறள சந்வ கத்துக்கு இடமின்ைி த ளிவாக குைிப்பிட்டது.
உைவர்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட

ீர்றவக்கு

அ ிகமாக

தசலுத்

வவண்டிய

அவசியமில்றல ; அ ிகாரிகளும் அவர்களிடமிருந்து அ ிக வரிறய வசூலிக்க
முடியாது.

இ ன்

முடியா படி
ிரட்டப்பட்ட

மூலம்

மிகவும்

நிலத் ீர்றவ

எவரும்

த ளிவாக்கப்பட்டது.

வைாகப்

புரிந்து

5)

வறரபடங்கள்

கிராம

வாரியான

தகாள்ள

(Field

Maps).

கவல்களின்

அடிப்பறடயில்

மாவட்ட,

யாரிக்கப்பட்டன. இந்

ாலுகா,

வறரபடங்கள்

வறரபடங்கள் நிலங்கறளப் பார்த் ைிந்து தகாள்ளப்

பயன்பட்டன. 6) நில அளறவத் துறை (Land Survey Department). வமற்கண்ட
பணிகறள வமற்தகாள்ள
இத்துறையின்

னியாக நில அளறவத் துறை

ிைறமயான தசயல்பாட்டுக்குத் வ றவயான அ ிகாரிகளும்,

அலுவலர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர். சுருங்கக்கூைின்,
மு ல்

உருவாக்கப்பட்டது.

முறையாக

நில

அளறவ- ீர்றவ

ிட்டமிடப்பட்டு முறைப்படுத் ப்பட்டது.
1.6. விறளவுகள் நல் விறளவுகள்

ற்காலத்

அறமப்பு

மிழ் நாட்டில்

நன்கு

சிந் ித்து,

ரயத்துவாரி அல்லது உைவர் உறடறம முறையால் பல நல்ல விறளவுகள்

ஏற்பட்டன: 1) உைவர்கள் நிலச் தசாந் க்காரர்களாயினர். 'உழுபவருக்வக நிலம்'
என்ை

உயரிய

வகாட்பாடு

தகாத் டிறமகளாக

இருந்

உறடயவர்களானார்கள்.

நறடமுறைப்படுத் ப்பட்டது.

விவசாய

உறைப்பாளிகள்

உைவர்

2)

நிலத்துக்கு

விவசாயிகள்

-

இதுவறர
உரிறம

இறடத் ரகர்களின்

மனி ாபிமானமற்ை சுரண்டலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர். அரசாங்கப் பாதுகாப்பு
இருந்

ால்

விவசாயிகள்

அச்சமின்ைி

வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. 3) இறடத் ரகர்கள்
விவசாயிகளுக்குமிறடவய

வநரடித்

விவசாயிகளின் ம ிப்பு உயர்ந் து; சமூக
முறை மூலம்

தசாத்துரிறம

பரவலாக்கப்பட்டது.
வமற்தகாள்ளவும்,

ஒரு

உற்பத் ிறயப்

ப யல் டுவதற்கொன

நீக்கப்பட்ட ால் அரசாங்கத்துக்கும்

த ாடர்பு
அந்

சிலரது

விவசாயிகள்

5)

சுதந்திரமொக

ஏற்பட்டது.

இ னால்

து தபற்ைனர். 4) ரயத்துவாரி

றககளில்

ங்கள்

நிலத் ில்

தபருக்கவும்,

ஏற்ை

குவிந்து

விடாமல்

சீர் ிருத் ங்கறள

இைக்கமின்ைி

நிலத்

பற்ைியும்,

நில

ீர்றவறயப் பணமாகக் கட்டுவ ற்கும் வைி ஏற்பட்டது. 6) அரசாங்க அ ிகாரிகள்

கிராமங்களுக்குச்

உறடறமயாளர்கள்

தசன்று

பற்ைியும்,

வந்

ால்

கிராமப்

நிலத்ற ப்

பைக்கவக்கங்கள்

பற்ைியும்

வநரடியாக அைிந்து தகாள்ள முடிந் து.
1.7 தீய விலளவுகள்
ரயத்துவாரி
ிைந்து

விடும்

முறை

உைவர்-விவசாயிகளுக்கு

என்று

எ ிர்பார்க்கப்பட்டது.

சுவர்க்கத் ின்
ஆனால்

க றவத்
மறலறய

எ ிர்பார்த் வர்களுக்கு மறல எலி ான் கிறடத் து! நறடமுறையில் ரத்துவாரி
முறையால் ஏற்பட்ட

ீய விறளவுகள் வருமாறு: 1) புரட்சிகரமான இத் ிட்டம்

மன்வைா எ ிர்பார்த் படி நிறைவவற்ைப்படவில்றல. தசயலாக்கக் குறைபாடுகள்
ரயத்துவாரி
நிலத்

ிட்டத் ின் வநாக்கத்ற

பலவனப்படுத்
ீ
ி விட்டது. 2) துவக்கத் ில்

ீர்றவ அ ிகமாக இருந்

ால் விவசாயிகள் நிலவரிறய தசலுத்துவ ில்

சிரமம் இருந் து. பின்னர் நிலத்

ீர்றவ குறைக்கப்பட்டாலும் விவசாயிகள் கடன்

வாங்க வவண்டியிருந் து. வமலும், விவசாயிகளுக்குத் வ றவயான விற கள்,
சாகுபடிச் தசலவு, குடும்பச் தசலவு வபான்ைவற்றுக்கு அரசாங்கம் கடன் வச ி
தசய்து

ரவில்றல. 3) விவசாயிகள் நிலத்ற

தநருக்கடி வநரத் ில் நிலத்ற
4)

நிலம்

குத் றகக்கும்,

விவசாயிகளின்

விற்கும் உரிறம தபற்ைிருந்

ால்

அடகு றவக்கவவா அல்லது விற்கவவா தசய் னர்.
மறு

எண்ணிக்றக

குத் றகக்கும்
அ ிகரித் து.

விடப்பட்ட ால்
5)

நிலமற்ை

விவசாயிகளின்

கடன்

வ றவகறள நன்கு பயன்படுத் ிக்தகாண்ட இறடத் ரகர்களும், ஜமீ ன் ாரர்களும்

விவசாயிகறளக் கடனாளியாக்கி, கடறனத்
நிலத்ற

அபகரித்துக்

அ ிகாரிகள்

தகாண்டனர்!

அ ிகாரத்ற த்

முறைவகடுகள்

தசய்து,

6)

வைாகப்

வரி

றகயாண்டனர். கிராமக் கர்ணம்,

ிருப்பிக் கட்ட முடியா

யாவற்றுக்கும்
பயன்படுத் ி,

வசூலிக்க

வமலாக,

நிறலயில்
அரசாங்க

நிலத்

மிருகத் னமான

ீர்றவயில்

முறைகறளக்

ாசில் ார் வபான்ை அரசாங்க அ ிகாரிகள்

ஊைலின் ஊற்றுக் கண்களாயினர். இவற்வைாடு வசர்ந்து பஞ்சமும், த ாற்று
வநாய்களும் விவசாயிகளின் நிறலறய வமாசமாக்கிவிட்டன.
1.7. ம ிப்பீடு
நிலச்

சீர் ிருத் ம்

அைிமுகப்படுத் ிய
முறைகளில்
சிைந் து

சம்மந் மாக

பிரிட்டிஷ்

ஜமீ ன் ாரி,

மகல்வாரி,

இருவவறு

கருத்துகள்

ாம மன்வைா

என்ப ில்

கிைக்கிந் ிய

ரயத்துவாரி

ஆகிய

கம்தபனி

மூன்று

மிழ் நாட்டில் தசயல்படுத் ிய ரயத்துவாரி முறைவய

வமற்தகாள்ளப்பட்ட புரட்சிகரமான விவசாயத்

இல்றல.

த ாறலவநாக்வகாடு

ிட்டம் இது. ரயத்துவாரி முறை

மன்வைா முறை', 'தசன்றன முறை' என்தைல்லாம் பாராட்டப்பட்டது. மன்வைா,
முறையின்

'ரயத்துவாரி

ந்ற '

என்று

வபாற்ைப்பட்டார்.

மன்வைாவுக்குப் பின் மன்வைாறவப் வபான்ைவர்கள்
புரட்சிகரமான

ிட்டம் பரி ாபகரமான நிறலக்குத்

எனினும்,

மிழ்நாட்டில் வ ான்ைா

ால்

ள்ளப்பட்டது! தசயலாக்கக்

குறைபாடும், அ ிகாரிகளின் ஊைலும், ஜமீ ர் ாரர்களின் பரம்பறரப் ப ரொல யும்
ரயத்துவாரித்

ிட்டத்துக்கு அவப்தபயறர வாங்கிக் தகாடுத் து. இருப்பினும்

ாம

மன்வைா ஜமீ ன் ாரி முறைக்கு எ ிரான ரயத்துவாரி முறையின் பிர ிநி ியாக
நிறலத்து

நிற்ப ாகக்

ரயத்துவாரி நிலத்

குைிப்பிட்டுள்ளார்

வபராசிரியர்

ீர்றவ முறை அரசாங்கத்துக்குத்

உைவர்களுக்கு நன்றம பயப்ப ாகவும் இருந்

ஆர்.சத் ியநா ய்யர்.

ிருப் ியளிப்ப ாகவும்,

ாகக் கூறுகிைார் வக.ராஜய்யன்.

2.த ாைில்கள்
கம்தபனியின் ஆட்சிக் காலத் ில் நூல் நூற்ைலும், தநசவும்
முக்கிய த ாைில்களாக இருந் ன. தபல்லாரியிலிருந்து வந்

மிழ் நாட்டின்

பஞ்சு தசன்றன

ஜார்ஜ் டவுனில் ப ப்படுத் ப்பட்டது. ராஜ ானியின் பல பகு ிகளில் பஞ்சு ப ப்
பட்டறைகள் (Cotton Presses) துவக்கப்பட்டன. வகாறவ துணிகள் பிரபலமாக
இருந் ன. வகாறவ த ன்னிந் ியாவின் மான்தசடர்' என்று அறைக்கப்பட்டது.
தநல்லிக்

குப்பத் ிலும்,

கஞ்சத் ிலும்

சர்க்கறர

த லுங்கு மாவட்டங்களில் புறகயிறல
தசன்றன,

ிருச்சி,

தசன்றனயில்

ஆறலகள்

துவக்கப்பட்டன.

அ ிக அளவில் பயிரிடப்பட்ட ால்

ிண்டுக்கல்லில் சுருட்டு த ாைில் (Cheroots) பிரபலமறடந் து.

சாயத்

த ாைில்

தசைித் ிருந் து.

அலுமினியம்

இைக்கும ி

தசய்யப்பட்டு, அலுமினியப் பாத் ிரங்கள் தசய்யப்பட்டன. உயர்ந்

ரகத் வ ால்

உற்பத் ி தசய்யப்பட்டது. நீலகிரி மறலச்சரிவில் காப்பிப் பயிர் பிரபலமாயிற்று.
வகாறவ, காலிக்கட், த ல்லிச்வசரி, மங்களூர் ஆகிய நகரங்களில் காப்பிப் ப னத்

த ாைிற்சாறலகள் துவக்கப்பட்டன. த ாைில், வர்த் க வளர்ச்சிக்வகற்ப வங்கி
வளர்ச்சியும் இருந் து. 1683 ஜூன் 21 ஆம் வ
துவக்கப்பட்டது. இந்

ி தசன்றன வங்கி (Madras Bank)

வங்கி ான் இந் ியாவிவலவய தவளிநாட்டு பாணியில்

துவக்கப்பட்ட மு ல் வங்கியாகும். இ ன்பின் பிை வங்கிகளும், அவற்ைின்
கிறளகளும்

ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

Revolutions) ஏற்பட்ட பிைகு

இங்கிலாந் ில்

த ாைிற்புரட்சி

(Industrial

மிழ் நாட்டுத் த ாைில்களுக்கு, குைிப்பாக குடிறசத்

த ாைில்களுக்குப் தபரும் பின்னறடவு ஏற்பட்டது..
3.1 பாற ப் வபாக்குவரத்து

வபாக்குவரத்துப் பாற கள் அடிப்பறடத் வ றவ.

வண்டிகள்,

ஜட்க்காக்கள்,

சா னங்களாக

பராமரிக்கவும்,

இருந் ன.

பல்லக்குகள்

1845

பு ிய

இல்

இருக்கும்

பாற கறளப்

வமற்தகாள்ளப்பட்டது. இ ற்தகன

பிர ான

மிழ் நாட்டில் மாட்டு

வபாக்குவரத்து

பாற கறளப்

வபாடுவ ற்குமான

(Transport)
புதுப்பித்துப்
முயற்சி

னி அ ிகாரி நியமிக்கப்பட்டார். தசன்றன-

பங்களூர்; தசன்றன- ிருச்சி; தசன்றன கல்கத் ா; தசன்றன - கடப்பா சாறலகள்
பிர ான சாறலகளாகும். 1852 இல் தபாதுப் பணித்துறை (Public Works Department)
டல்த

ௌசி பிரபுவால் துவக்கப்பட்டது. 1855 இல் கிைக்கு கடற்கறர கால்வாய்

(East Coast Canal) கட்டப்பட்டது. இது நீர்வைிப் / ப ொக்குவரத்லத அதிகரித்தது.
3.2 ரயில் வபாக்குவரத்து

பாற ப் வபாக்குவரத்துக்கு இறணயாக ரயில் வபாக்குவரத்தும் வளர்ந் து.
1853 இல் தசன்றன ரயில் கம்தபனி ராயபுரத் ில் த ன்னிந் ியாவிவலவய மு ல்
புறகவண்டி நிறலயத்ற க் கட்டியது. இதுவவ அ ன்
இருந் து.

இங்கிலாந் ில்

றலறமயகம்

துவக்கப்பட்ட

த ன்னிந் ிய

ரயில்

கம்தபனியின்

ிருச்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1856 ஆம் ஆண்டு தசன்றன-

ஆர்க்காட்டுக்கு இறடவய 156 மு ல் ரயில் பாற
வபாக்குவரத்து

றலறமயகமாகவும்

ற்காலத்

அறமக்கப்பட்டது. ரயில்

மிழ் நாட்டின் பு ிய தபாருளா ார சகாப் த்ற த்

துவக்கி றவத் து எனலாம்.
3.3 நீர்வைிப் வபாக்குவரத்து
க்கிங்கொம்

கொல்வொய் பாற ப்

வபாக்குவரத்து,

ரயில்

வபாக்குவரத்து

வபான்ை நீர்வைிப் ப ொக்குவரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 420 கி.மீ

நீளமுள்ள

பக்கிங்காம் ஆறு (Buckingham Canal) நீர்வைிப் வபாக்குவரத்துக்குப்

பயன்பட்டது.

இந்

ஆறு

விஜயவாடாவிலிருந்து

விழுப்புரம்

வறர

வசாை

மண்டலக் கடற்கலரக்கு இலணயொகச் தசன்ைது; தசல்லும் வைியில் பல
உப்பங்கைிகறள

தசன்றன

(Back-waters)

துறைமுகத்துடன்

இறணத் து.

துவக்கத் ில் வடவாறு (North River) என்று ஆங்கிவலயரால் அறைக்கப்பட்டது.

1806 ஆம் ஆண்டு பக்கிங்காம் கால்வாய் வட தசன்றனயிலிருந்து எண்ணூர்
வறர கட்டப்பட்டது. 1837 இல் இக்கால்வாய்க்கு தசன்றன ராஜ ானி அரசாங்கம்
தபாறுப்வபற்ைது. அ ன்பின் பக்கிங்காம் கால்வாய் 315 கிவலா மீ ட்டருக்கு வட
தசன்றனயிலிருந்து விஜயவாடாவுக்கும், 103 கிவலா மீ ட்டர் த ன் தசன்றனக்கும்
மரக்காணத்துக்கும் விரிவுபடுத் ப்பட்டது.

1877-78 இல் ஏற்பட்ட கடுறமயான பஞ்சத் ால் தசன்றன பயங்கரமாகப்
பா ிக்கப்பட்டது;

பல்ைொயிரக்கணக்கொபனொர்

பவலையின்றி

துன்புற்றனர்.

அவர்களுக்கு வவறல தகாடுப்ப ற்காக அறடயாற்றைக் கூவம் ஆற்வைாடு

இறணத்து 8 கி.மீ தூரத்துக்கு ரூபாய் 3 மில்லியன் தசலவில் வைட்சி நிவாரணப்
பணியாக இறணத்துக் கட்டப்பட்டது. தசன்றன ஆளுநர் பக்கிங்காம் வகாமகன்

(Duke of Buckingham) இத் ிட்டத்துக்குக் காரணமாக இருந் றமயால் இ ற்குப்
பக்கிங்காம் கால்வாய் என்று தபயரிடப்பட்டது. கூவம்

ஆறு (Cooum Canal)

பக்கிங்காம் ஆற்றை வங்க விரிகுடா (Bay of Bengal)வுடன் இறணத் து. கூவத்துக்கு
வடக்வக இருந்

பக்கிங்காம் ஆறு வட பக்கிங்காம் ஆறு என்றும், கிைக்குப்

பக்கத் ில் இருந் து கிைக்கு பக்கிங்காம் ஆறு என்றும் அறைக்கப்பட்டது. இ ில்
257 கி.மீ ஆந் ிரா பகு ியிலும், 163 கி.மீ
எல்றலக்குள்ளும்

இந்

விஜயவாடாவிலிருந்து

ஆறு

மிழ் நாட்டிலும், 31 கி.மீ தசன்றன நகர

ஓடிற்று.

தசன்றனக்குப்

பக்கிங்காம்

தபாருட்கறளக்

கால்வாய்

தகாண்டு

வைியாக

வரவும்,

தகாண்டு தசல்லவும் பயன்பட்டது. இ ன் மூலம் பக்கிங்காம் கால்வாய் 19, 20 ஆம்
நூற்ைாண்டுகளில் முக்கிய நீர்வைிப் வபாக்குவரத்துக்குப் பயன்பட்டது. 1965-66இல்
இக்கால்வாய்க்குப்
புைக்கணிக்கப்பட்டது.

தபரும்

வச ம்

ஏற்பட்டது.

பக்கிங்காம்

கால்வாய்

தசன்றனத் துறைமுகம் (Madras Port) இந் ியாவில் பம்பாய்க்கு அடுத் படி
இரண்டாவது தபரிய துறைமுகமாகும். இது ஒரு தசயற்றகத் துறைமுகமாகும்.
வசாை மண்டலக் கடற்கறரயின் பிர ான தசன்றனத் துறைமுகத் ின் அறல
ாங்கிகள் (Piers) 1861 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டன. சூைாவளிகளால் கட்டுமானப்
பணி

ாம ப்பட்டது. 1876 இல் மீ ண்டும் கட்டுமானப் பணி துவக்கப்பட்டது. கப்பல்

துறைகள் (Quays or 157 Berths) பல கால கட்டங்களில் கட்டப்பட்டன. பிரிட்டிஷ்
கடற்பயணக் கம்தபனி (British Navigation Company)க்குச் தசாந் மான சரக்குக்

கப்பல்கள் தசன்றனத் துலறமுகத்துக்கு வந் ன. இ ன் மூலம் ஆங்கிலக்
கம்தபனி பம்பாய், கல்கத் ா, தகாழும்பு, ரங்கூன் ப ொன்ற நகரங்கபளொடு நீர்வைி
வர்த் கத் த ாடர்பு தகாண்டது.

மிழ் நாட்டின் கடல்வழி நுலழவொயிைொன (Gate

Way of Tamil Nadu) தசன்றனத் துறைமுகம்
வளர்ச்சியின்

ிைவுவகாலாகும்.

தசன்றனக்கு

மிழ் நாட்டின் தபாருளா ார
அருவக

உள்ள

எண்ணூர்

துறைமுகம் (Ennore Port) நிலக்கரி தகாண்டு வருவ ற்கான துறணக்வகாள்

துறைமுகமாக (Satellite Port)த் துவக்கப்பட்டு 1880 இல் விரிவுபடுத் ப்பட்டது.
இத்துறைமுகம்

மிழ் நாடு மின்சார வாரியத் ின் (Tamil Nadu Electricity Board)

நிலக்கரி வ றவறயப் பூர்த் ி தசய்கிைது. கூவம் ஆறு
கூவம்

ஆறு

அறடகின்ைது.

தசன்றனக்கு

நடுவவ

தசன்று

வங்காள

மிழ் இலக்கியத் ில் கூவம் ஆற்றைப்

விரிகுடாறவ

பற்ைிய குைிப்புகள்

காணப்படுகின்ைன. கூவலன் என்ை தசால் நிலத் டி நீறரப் பற்ைிய நிபுணறரக்
குைிப்பிடுவ ாக உள்ளது. 65 கி.மீ நீளமுள்ள கூவம் ஆற்ைின் வ ாற்றுவாய்
ிருவள்ளூர்

மாவட்டத் ில்

ஆரம்பத் ில் இந்
தபரிதும்

உள்ள கூவம்

கிராமம் என்று

கரு ப்படுகிைது.

ஆறு மீ ன் பிடிக்கவும், படகுப் வபாட்டி நடத் வும் பயன்பட்டது.

புைக்கணிக்கப்பட்ட

கூவம்

ஆறு

புதுப்பிக்கப்பபட்டால்

தசன்றன

நகருக்குள் நீர்வைிப் வபாக்குவரத்துக்கு நன்கு பயன்படும்.
4 .த ாறலத் த ாடர்பு
பால் வசறவ

4.1

பால் வசறவ (Postal Service)

கவல் த ாடர்பு வரலாற்ைில் மாதபரும்

ிருப்பு

முறனறய ஏற்படுத் ியது. 1712 ஆம் ஆண்டு தசன்றன ஆளுநர் எட்வர்டு
ாரிசன்

(Edward

Harrison)

மு ல்

பால்

வசறவறய

கல்கத் ாவுக்குத் துவக்கி றவத் ார். 1786 ஜூன் மு ல் வ
பால் வசறவ நறடமுறைக்கு வந் து. அவ
தசய்

தபாதுவான
இல்

1837

கமிஷனின்

(1850)

பரிந்துறரயின்படி

பால்

பால் முறைறயப் பற்ைி
இந் ியா

முழுதுக்கும்

பால் வசறவ மிகவும் குலறந்த விலையில் விரிவுபடுத் ப்பட்டது.
தசன்றன

ஒருங்கிலணக்கப்பட்டு

அகில

-பம்பாய்-கல்கத் ா
இந் ிய

வசறவ

விரிவுபடுத் ப்பட்டது. 1854 அக்வடாபர் மு ல் வ
(Postal Stamps) தவளியிடப்பட்டன.
4.2

ி முறைப்படுத் ப்பட்ட

ஆண்டில் தசன்றன தபாது

அலுவலகம் துவக்கப்பட்டது. ஆங்கிலக் கம்தபனியின்
ஆய்வு

தசன்றனயிலிருந்து

ந் ி வசறவ -

த ொல்
(All-India

ப லவகள்
Service)யாக

ி மு ல் அஞ்சல்

றலகள்

பால்

வசறவறயப்

த ாடர்பில்

தபரிய

உள்நாட்டு

ந் ி

வபான்வை

மாற்ைத்ற

ந் ி

(Telegraph)

ஏற்படுத் ியது.

1853

வசறவயும்

இல்

ந் ி

கவல்

வசறவ

தசன்றனறயப் பிை உலக நாடுகளுடன் இறணத் து. 1855 பிப்ரவரி மு ல் வ
வசறவ

அைிமுகப்படுத் ப்பட்டது.

ி

விறரவிவலவய

ந் ித்

158 நகரங்களுக்கும் விரிவுபடுத் ப்பட்டது. 1854 இல் இந் ிய

ந் ித்

த ாடர்பு தசன்றன , உ றக, பிை

துறையின் கிறள ப ன்லனயில் துவக்கப்பட்டது. தசன்றன கல்கத் ா, பம்பாய்
மற்றும் தபஷாவருடன்

ந் ி மூலம் இறணக்கப்பட்டது. 1881 ஆம் ஆண்டு

இந் ியாவில் த ாறலவபசி அைிமுகப் படுத் ப்பட்டது. அவ
ஆம் வ

ஆண்டு நவம்பர் 19

ி 17 கிறளகளுடன் மு ல் த ாறலவபசி பரிமாற்ை அலுவலகம் (Telephone

Exchange) தசன்றனயில் துவக்கப்பட்டது. ரயில்வவ,

பால் வசறவ,

ந் ி வசறவ

ஆகிய மூன்றும் மாதபரும் சமு ாய மாற்ைத்துக்கான இயந் ிரங்கள்' என்று
குைிப்பிட்டுள்ளார் வபராசிரியர் ஆர்.சத் ியநா ய்யர்.
5 சா றனயாளர் : சர்
5.1 இளறமப் பருவம்

ாமஸ் மன்வைா , 1761-1827

ாம மன்வைா 1761 ஜூறல 6 ஆம் வ

ி காட்லாந் ில் உள்ள கிளா வகா நகரில்

அதலக்சாண்டர் மன்வைா என்ை பணக்கார புறகயிறல வியாபாரிக்கு மகனாகப்
பிைந் ார். தசல்வமும், தசல்வாக்குமிக்க குடும்பத் ில் பிைந்
படிப்பின்

வபாது

படிப்பிலும்,

விறளயாட்டுகளிலும்,

மன்வைா பள்ளிப்

குைிப்பாக

குத்துச்

சண்றடயில் சிைந்து விளங்கினார். நல்ல உடற்கட்வடாடு வரத்
ீ
ிலும், சமவயாஜி
புத் ியிலும்

னித்து நின்ைார். பள்ளிப் படிப்றப முடித் பின் கிளா வகா பல்கறலக்

கைகத் ில் வசர்ந்து கணி த் ிலும், வவ ியலிலும் சிைப்புப் பயிற்சி தபற்ைார்.
வரலாற்றையும்,

த்துவத்ற யும்

விரும்பிப்

படித் ார்.

பல

தமய்விளக்க

நூல்கறளப் (Metaphysics) படிப்பற விட சில வரலாற்றுப் பக்கங்கறளப் படித் ால்
மனி

மனற

சரியாகப் புரிந்து தகாள்ள முடியும் என்ைார் மன்வைா .

5.2 தசன்றனயில் மன்வைா
அப் பல்கறலக் கைகப் படிப்றப முடித்

ாம மன்வைா 19 ஆம் வய ில்

தசன்றன கொைொட்

லடயில் பவலை கிலடத்ததொல் ப ன்லன வந்தொர் (1780).

அவரது உைவினர்

ளப ி த

ஐ ர் அலிக்கு எ ிரான இரண்டாவது ஆங்கில-றமசூர் வபாரில் (1780-1784) மன்வைா
Munro) பங்வகற்ைார்.
1792)

மன்வைா

க்டர் மன்வைாவின்

றலறமயில் (Major Sir Hector

ிப்பு சுல் ானுக்கு எ ிரான மூன்ைாம் றமசூர் வபாரிலும் (1790-

அவருறடய

பறடப்

பிரிவுடன்

வரத்ற
ீ
யும், விவவகத்ற யும் பற்ைி அைிந்

வபாரிட்டார்.

கம்தபனி அவறரத்

மன்வைாவின்
ிப்புவிடமிருந்து

றகப்பற்ைப்பட்ட

வசலம்

மாவட்ட

நிர்வொகிகளில் ஒருவரொக நியமித்தது.

பாராமகாறல

நிர்வகிக்கும்

நொன்கு

ாம மன்வைா பாராமகாலில் ஏழு ஆண்டுகள் (1792-99) பணியாற்ைினார்.

அப்வபாது அவர்
வைக்கங்கறளப்

மிைக மக்கவளாடு தநருங்கிப் பைகினார்; அவர்களது பைக்க

பற்ைி

நன்கு

அைிந்து

தகாண்டார்.

கிராமங்களுக்குச் தசன்று பஞ்சாயத்து முறை பற்ைிய

குைிப்பாக

கவல்கறளத்

மன்வைா

ிரட்டினார்.

மிழ் நாட்டின் பாரம்பரிய பஞ்சாயத்து ஆட்சி முறை மன்வைாவின் மனற

தவகுவாகக் கவர்ந் து.

மிைகத் ில் பின்பற்ைப்பட்ட நிலப் பாகுபாடு, விவசாய

முறை, நீர்ப்பாசன ஏற்பாடு, நிலத்

ீர்றவ பற்ைிதயல்லாம் வநரில் கண்டைிந் ார்.

5.3 பணிப் பயணம்
பர்

ிப்பு சுல் ானின் வழ்ச்சிக்குப்
ீ
பிைகு

ாம மன்வைா கர்நாடகத் ில் இரண்டு

ஆண்டுகள் (1799-1800) பணியாற்ைி அங்கு பின்பற்ைப்பட்ட விவசாய முறைகள்
பற்ைித் த ரிந்து தகாண்டார். அ ன்பின் அவர் ஐ ராபாத் ில் நிசாம் கம்தபனியிடம்
ஒப்பறடத்

வட மாவட்டங்களின் ஆட்சியராக (District Collector) ஏைாண்டுகள் (1800-

அவருக்கு

விருப் மொன

1807) பணிபுரிந் ார். அங்குள்ள நில வமலாண்றம பற்ைி அைிந்து
பார்த் ார்.

ரயத்துவொரி

முலறலயப்

தகாண்டார்.

பரிவசா றன

தசய்து

5.4 இங்கிலாந் ில் மன்வைா
1807 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து தசன்ை
கம்தபனியின் பட்டயக் காலத்ற
கலந்து

தகாண்டு

ாம மன்வைா பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந் ிய

வமலும் நீட்டிக்கப்படுவ ற்கான விவா த் ில்

ஆக்கப்பூர்வமான

கருத்துக்கறளப்

பகிர்ந்து

தகாண்டார்.

மன்வைாவின் அறிவொற்றலையும், அனுபவத்ற யும் பயன்படுத் ிக் தகாள்ள
விரும்பிய பிரிட்டிஷ் கம்தபனி இந் ிய நீ ித்துறைறயயும், காவல் துறைறயயும்
சீர் ிருத்

வவண்டும் என்று வகட்டுக் தகாண்டது.

5.5 ப வி உயர்வு
1814 ஆம் ஆண்டு இந் ியா

ிரும்பிய

ாமஸ்மன்வைா இரண்டு ஆண்டுகள்

(1814-1816) இந் ிய நீ ித்துறைக் கமிஷனின் (Judicial Commission)

றலறமப்

தபாறுப்வபற்று பல நீ ித்துறை, காவல்துறை, சிறைச்சாறல சீர் ிருத் ங்கறள
நறடமுறைப்படுத் ினார். அப்ப விக் காலம் முடிந் பின் மூன்ைாவது மராத் ியப்
வபாரில் (1817-1818) ஒரு பறடப் பிரிவுக்குத்

றலறமவயற்றுப் வபாரிட்டார்!

ளப ி மன்வைாவாகப் ப வி உயர்வு தபற்ைார். இங்கிலாந் ில் அவருக்கு உயரிய
வரீ விருது (Knighthood) வைங்கப்பட்டது.

5.6 தசன்றன ஆளுநர்
வரீ விருது தபற்று இங்கிலாந் ிலிருந்து

ிரும்பிய

ாம மன்வைா தசன்றன

ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். மன்வைா தசன்றன ஆளுநராக ஏைாண்டுகள் (1820
1827)

பணியாற்ைினார்.

அப்வபாது

மன்வைா

வங்காளத் ில்

ஜமீ ன் ாரி முறைறயயும், பஞ்சாபில் தவற்ைியறடந்
புைக்கணித்துவிட்டு

மிழ்

மண்ணுக்கும்

தவற்ைி

தபற்ை

மகல்வாரி முறைறயயும்

மக்களுக்கும்

ஏற்ை

ரயத்துவாரி

முறைறய நறடமுறைப்படுத்துவ ில் முழுமூச்சுடன் ஈடுபட்டார். அத் ிட்டம்
தவற்ைிதபை அரும்பாடு பட்டார். அவரது வசறவக்காக மன்வைா 'ரயத்துவாரி
முறையின்

ந்ற ' என்று பாராட்டப்பட்டார்.

ாமா மன்வைா தசன்றன ஆளுநராக இந்

வபாது

மிழ் நாட்டு மக்கறள

பந ித்தொர்; தமிழக மக்களும் மன்பறொலவத் தங்களில் ஒருவரொகக் கரு ி
அவரிடம்

ம ிப்பும்

மரியாற யும்

காட்லாந்துக்கொரரொயினும்

றவத் ிருந் னர்.

உள்ளத்தொலும்

மன்வைா

உணர்வொலும்

வாழ்ந் ார். மன்வைாவின் ஆளுநர் ஆட்சிக் காலத்ற
தபாற்காலம் எனக் கூைலாம்.

பிைப்பால்

தமிழரொகவவ

தசன்லன ரொஜதொனியின்

5.7 இைந்தும் இைவா மன்வைா
தொம

மன்பறொ

ப ன்லன

கவர்னர் - தஜனரல் வ

ரொஜதொனியின்

ஆளுநரொக

இருந்தப ொது

டிங் பிரபு (Lord Francis Rawdon Hastings, 1813-1826)வுடன்

இணக்கமொன த ாடர்பு தகாண்டிருந் ார். அவருடன் வசர்ந்து மு ல்

பர்மியப்

வபாரில் (1824-1826) பங்வகற்ைார். மன்வைா இங்கிலாந் ின் வபார்பார் கவுண்டி (Forfar
County)யின் பவரானட் (Baronet) ஆக்கப்பட்டார். மன்வைாவின் தபயர் கவர்னர் தஜனரல் ப விக்குப் பரிசீலிக்கப்பட்டது.
வபாது ஆந் ிராவில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட
பயணம்

வமற்தகாண்டிருக்றகயில்

ாம மன்வைா புகைின் உச்சியில் இருந்
மாவட்டங்களில் (Ceded Districts) சுற்றுப்

கர்னால்

மாவட்டம்

பட்டிதகாண்டாவில்

காலரா வநாய்க்குப் பலியானார் (1827 ஜூறல). தசன்றன மக்கள் நன்தகாறட
வசூலித்து மன்வைாவுக்கு
எழுப்பித்

ீவுத்

ிடலில் கு ிறர வரர்
ீ
சிறல (Equestrian Statue)

ங்களது நன்ைிக் கடறன நிரந் ரமாகத் த ரிவித்துக் தகாண்டனர். இந்

சிறல சாண்டவர (Chanterey) என்ை சிற்பியால் வடிவறமக்கப்பட்டது.
5.8 ம ிப்பீடு மக்களின்

ந்ற

ாம மன்வைா வபார் வரராகத்
ீ

னது வாழ்க்றகறயத் துவங்கி அரசியல்

அைிஞராக, நிர்வாக விவவகியாக, மக்களின்

ந்ற

யாக மலர்ந் ார். மன்வைா

மன் வ ரிஷி' என்று வபாற்ைப்பட்டார். அவர் வபார்களில் பங்வகற்ைற விட
மக்களின்

முன்வனற்ைத்துக்காக

வமற்தகாண்ட

வவளாண்றம,

நீ ித்துறை,

காவல்துறை, சிறைத் துறை, உள்ளாட்சி முறை, கல்வித்துறை சீர் ிருத் ங்கள்
நிறலயானறவ; நிறனவில் நிற்கக் கூடியறவ. மன்வைாவின் ரயத்துவாரி முறை
த ன்னிந் ிய கிராமங்களின்

ொரம் ரியத்ற

அடிப்பறடயாகக் தகாண்டது என்று

கூறுகிைார் ஜான் வக (John Keay). வபாக்குவரத்து வச ிகள் இல்லா

அந் க்

காலத் ில் தசன்றன ராஜ ானி முழுவதும் விரிவான பயணம் வமற்தகாண்டு

மிைர்களின் வாழ்க்றக முறைறயயும், பாரம்பரிய பஞ்சாயத்து முறைறயயும்,

பண்பாட்றடயும் பற்ைி அைிந்து தகாள்வ ில் வபரார்வம் காட்டினார். நீலகிரிறய
வநசித் ார். முழு ஈடுபாட்டுடன் நிறைவவற்ை முடியா
மன்வைா ஏற்றுக் தகாள்ளவில்றல. முற்ப ொக்கு
ாம

மன்வைா

ஒரு

முற்வபாக்கு

எந் ப் ப விறயயும்

ிந்தலனயொளர்

சிந் றனயாளர்.

அவரது

கல்விக்

கருத்துக்கள் நவன
ீ உலகின் பிர ிபலிப்பு. கல்விக்காக தசலவிடப்படும் அரசாங்கப்
பணம் வருங்கால சந்

ியினரின் வளர்ச்சிக்காக தசய்யப்படும் மு லீடு என்று

கரு ினார் மன்வைா. மக்கறள நிர்வாகத் ில் பங்வகற்கச் தசய்ய வவண்டும்
என்ைார். அ ிகாரத்ற

மக்கவளாடு பகிர்ந்து தகாண்டால் ான் மக்கள் நலத்

ிட்டங்கள் தவற்ைி தபறும்; சுய நம்பிக்றகயும், சுயபலமும், சுயமரியாற யும்

தவளிப்படும் என்று கூைினார். அரசுப் பணி இந் ியமயமாக வவண்டும் என்று
கரு ினார். ஆங்கிவலயர் இந் ியாவில் பின்பற்றும் ஆ ிக்கக் தகாள்றகறய
பிரிட்டறனக் றகப்பற்ைிய வராமானியர் வமற்பகொண்டிருந்தொல் ஆங்கிவலயர்
'சிறும ி பறடத் , ஏமொற்றுக்கொர, நொணயமற்ற இனமொக மாைியிருப்பர் என்று
கூைி பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் வநாக்கம் மக்கறள சுயாட்சிக்குத்

யார் தசய்து விட்டு

இந் ியாறவ விட்டு தவளிவயை வவண்டும் என்ப ாக இருக்க வவண்டும் என்று
உறு ியாகத்

த ரிவித் ார்

நம்பிக்றககறளயும்,

(His

Minute

of

Dec.31,

தபால்லாங்குகறளயும்,

1824).

வாழ்க்றகக்குப்

மக்கள்

மூட

பயன்படா

எண்ணங்கலளயும் விட்தடாைிக்க வவண்டும் என்ைார் மன்வைா. குணக்குன்று
ாம மன்வைா ஒரு குணக் குன்று. நற்குணங்களின் தமாத்
வபராசிரியர் ஆர்.சத் ியநா ய்யர்
குணங்கலளயும்
கற்பறனத்
உள்ளம்,

பின்வரும் மன்வைாவின்

பட்டியலிட்டுள்ளார்.

கற்ைைிவு,

சிந் றன,

ஈறக,

நடத்ற .... மாதபரும் மனி ர்

வாய்றம,

பிரிட்டிஷ் அ ிகாரிகளில் மிகவும்

எளிறம,

ிைறமகறளயும்

ன்னடக்கம்,

ிைன், இந் ியர் மீ து இரக்கம், வரம்,
ீ
நிர்வாகத்

சுய

உருவம் அவர்.
விவவகம்,

ிைன், உறு ியான

வநர்றம,

நறடமுறை

மரியாற க்குரியவர் மன்வைா என்ை

முடிவுக்கு வருகிைார் வக.ஜா.

ாம மன்வைாவின் வாழ்க்றக வரலாற்றை எழு ிய

வஜ.பிராட்ஷா

மன்வைா

(J.Bradshaw)

பிரிட்டிஷ்

கிைக்கிந் ிய

கம்தபனி

ஊைியர்களுள் மிகப் தபரிய மனி ர் என்று குைிப்பிட்டுள்ளார். இந் ிய வரலாற்றை

எழு ிய வநரு இரண்டு இடங்களில் மன்வைா பிரிட்டிஷ் ஆ ிக்க ஆட்சிக்கு எ ிராக
தவளியிட்ட கருத்துக்கறள விரிவாக வமற்வகாள் காட்டியுள்ளார்.
6. ம ிப்பீ டு
தற்கொைத்

தமிழ்

நொடு

உருவொவதற்கொன

அடித் ளம்

கம்தபனியின் ஆட்சியின் கீ ழ் அறமக்கப்பட்டது. நவனத்
ீ

ஆங்கிலக்

மிழ் நாட்டுக்குத்

வ லவயொன ப ொருளொதொர வளர்ச்சி மற்றும் வபாக்குவரத்து, த ாறலத் த ாடர்பு
வபான்ை

உள்கட்டுமான

உருப்ப ற்றன.

வ திகள்

இலவயொவும்

கம்ப னி

நவன
ீ அறிவியல் பதொழில்நுட்

வளர்ச்சிக்காக

யன்பட்டன. இவற்ைின்

மூலம் கம்தபனி

நடவடிக்றககள்

ொதலனகலளத்

தசய்து றவத் து கம்தபனி. குைிப்பாக,
என்ப ற்காக சர்

கம்ப னியின்

மிழ் நாடு

மிழ் நாட்டில்

ிற்கொை

மிழ் நாட்டுக்கு அைிமுகம்

றல நிமிர்ந்து நிற்க வவண்டும்

ாம மன்வைா வமற்தகாண்ட சீர் ிருத்

நிறனவு கூறத்தக்கலவ.

விலளவொக

சுய

வமற்தகாள்ளப்பட்டறவ. எனினும், இந்
வளர்ச் ிக்கு முன்மொதிரிகளொகப்

நிர்வொகத்தின்

முயற்சிகள் நிறலயாக

