
10 ம் யகுப்பு 
சமூக 

அியினல்
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காதித்தினம்

• ரபாப்ாயில் 19 ம் நூற்hண்டின் ிற்குதினில் 20 ம் நூற்hண்டின் முற்குதினில் 
அபசினல் பாருாதாபத்தில் நாபரும் புபட்சி ற்ட்டது, 

• இந்த ழுச்சினில் ரபாப்ின யல்பசுகள் தங்கின் ஆதிக்கத்தத நற் 
ாடுகில் அபசினிலும் பாருாதாபத்திலும் ிதாட்ட முற்ட்ட, இதுரய 
காதித்தினம் ப்டும்,

• காதித்தினம் ன் பசால்  ‹w த்தனீ் பசால்ில் இருந்து யந்தது, 
இதன் பாருள் ஆதிக்கம்  ன்தாகும்,

• ஏரு ாடு ிாடுகின் குதிகத யலுக்கட்டானநாக பயன்று அயற்த தன் 
ஆட்சினின் கீழ் பகாண்டு யருயதாகும் அல்து எரு ாட்டின் ஆட்சி நற்பாரு 
ாட்டின் நீது திணிக்கப்டுதல் அல்து எரு ாடு நற்பாரு ாட்டின் அபசினல் 
நற்றும் பாருாதாப அதிகாபங்கத தன் யசப்டுத்தி அந்ாட்டின் இனற்தக 
யங்கத னன்டுத்திக் பகாள்ளுதல்.

IMPERIUM

power
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கானி ஆிக்கம்

கிதி 1492 முல் கிதி 1763 ஆண்டு ர ஐராப்தி ாடுகள் தின்தற்நி 
ககாள்ரக கானணி ஆிக்கம் எணப்தடும்.

கானி ஆிக்கம் என்தது குடிரற்நங்கரப அந்ி ாட்டில் ஏற்தடுத்ி அன் 
இற்ரக பங்கரப சுண்டுல் ஆகும்.

புி ஏகாிதத்ிம்

கி.தி 1870 ம் ஆண்டு முல் கி.தி 1945 ம் ஆண்டு ர ஐராப்தி ாடுகபால் 
தின்தற்நப்தட்ட ஏகாிதத்ி ககாள்ரக புி ஏகாிதத்ிம் எண 

அரக்கப்தட்டது.

முக்கி ஏகாிதத்ி அரப்புகள்
ாடுகள் ங்கபின் தரடகரப அனுப்தி ற்ந ாடுகபில் ரடி ஆிக்கத்ர 

ஏற்தடுத்துல்.
ாடுகபின் ரனர்கரப ன் ஆளுரிண கீழ் ககாண்டு ந்து அர்கள் 

மூனம் ரநமுக ஆட்சிர ஏற்தடுத்துல்.
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இபாணுய 
காதித்தினம்

• அபநரிக்கா ஈபாக் நீது ரார்  பதாடுத்து  தக்கு சாதகநா அபதச 
ற்டுத்தினது. 

•      அபசினல் காதித்தினம்
• ஆங்கிரனர் இந்தினாதயக் தகப்ற்ி அங்கு தது அலுயர்கள் மூம் ஆட்சி 

பசய்தர்.
• பாருாதாப காதித்தினம்

• நஞ்சு  யம்ச அபசர்கள் சீாதய அபசினல் ரீதினாக சுதந்திபநாக  ஆட்சி  பசய்த 
ராதும்  ரபாப்ினர்களும் அபநரிக்கர்களும்  அதன் பாருாதாபத்தத தங்கள் 
கட்டுாட்டில் தயத்துக் பகாண்டர்.
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tšyik rkãiy

• tšyik¢ rkãiy MÂ¡f« bgw Inuh¥Ãa ehLfŸ m©il ehLfS¡F Ïizahf

Fona‰w ehLfis V‰gL¤j K‰g£ld.

• òÂa tê¤jl§fŸ f©LÃo¥ò

• M¥Ãç¡f mbkç¡f f©l§fis mila f©LÃo¡f¥g£l òÂa tê¤jl§fŸ

VfhÂg¤Âa bfhŸifia C¡Fé¤jd.

• k¡fŸ bjhif¥ bgU¡f«

• k¡fŸ bjhif¥ bgU¡f« mj‹ éisthf V‰g£l ntiyæ‹ik Inuh¥Ãa®fis ntW

ehLfS¡F bršy ö©oaJ.

• r£l xG§»‹ik

• cyf ehLfis f£L¥gL¤j , mikÂ gL¤j tYthd r®tnjr mi¥ò Ïšyhik
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• ரபாப்ாயில் ற்ட்ட பதாமிற்புபட்சிக்கு மூப்பாருட்களும் யிற்தக்கு 
சந்ததகளும் ரததயப்ட்ட.

• ராக்குயபத்து நற்றும் தகயல் பதாடர்பு  துதனில் ற்ட்ட முன்ரற்ம்.
• ஆசின ஆப்ிரிக்க ாடுகில் பதாமிற்புபட்சி நபாததால் ல் சந்ததகாகவும் 

மூப் பாருட்கத அிக்கும் இடங்காகவும் பசனல்ட்ட.
• ரதசின ாதுகாப்பு

• தது ாட்டின் பசல்ய யம் அனல் ாட்டில் முதலீடு பசய்னப்டும்ராது அதன் 
ாதுகாப்ிற்காக அந்ாடுகத தங்கின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பகாண்டு யப ரபாப்ின 
ாடுகள் யிரும்ி.

• ரதசினநனநாக்கல்
• 19 ம் நூற்ாண்டின் ிற்குதினில் ாட்டுப்ற்று பகாள்தக ற்ட்டது– இப்பருதந, 

ண்ாட்டுப் பருதந, பநாமிப்ற்று காபணநாக யர்ச்சி குன்ின ாடுகள் நீது 
ஆதிக்கம் பசலுத்த யிரும்ி.
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பசல்யாக்தக ிதாட்டுதல்

பசல்யாக்தக ிதாட்டுதல் ன் முதப்டி சி ாடுகள் குடிரனற் ாடுகின் 
பாருாதாபத்ததச் சுபண்டும் தி உரிதநதன ற்டுத்திக் பகாண்ட.

பஷ்னா ாபசகீ ாட்தடமம் ரபாப்ின ாடுகள் சீாதயமம் ங்கு ராட்டுக் 
பகாண்ட.

ாதுகாப்பு ற்டுத்துதல் 
ரபாப்ின ாடுகள் ஆப்ிரிக்க ாடுகின் தததந  பாறுப்ில் இருப்யர்களுடன் 
உடன்டிக்தக ற்டுத்திக் பகாண்டு நாபரும் ிப் பப்த தங்கள் யசப்டுத்தி  
அதத சுபண்ட முற்ட்டர். 1912 ல் ிபான்ஸ் பநாபாக்ரகா நீது ாதுகாப்த ித 

ாட்டினது,
பாருாதாபம் அல்து யரிக்கட்டுப்ாடு

யிதநனா ாடு யிதந குதந்த ாட்டின் பாருாதாப அதிகாபங்கத தன் 
யனப்டுத்தி  பகாள்ளுதல். துருக்கிஅபசினல் ிர்யாகத்தில் ரபாப்ின அதிகாரிகத 

ினநம் பசய்னப்ட்டர்.
எப்தடப்பு முத

1919   ல் தடபற் ாரிஸ் அதநதி நாாட்டில் பதன்ாப்ிரிக்காதயச் ரசர்ந்த 
பெபல் ொன் ஸ்நட் ன்யரின் ஆராசதப் டி உருயாக்கப்ட்டது, சர்யரதச 
சங்கத்திடம் எப்தடக்கப்ட்ட ாடுகத அச்சங்கம்  ாடுகிடம் பாநரிக்க 

ரகட்டுக் பகாண்டது. இத்ததகன ாடுகத ிர்யாக எப்தடப்பு ற் ாடுகள் ன்று 
அதமக்கின்ராம்.
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காதித்தினம் யமிமுதகள்

 ரார் நற்றும் தகனகப்டுத்துதல்
ஸ்பனின், ிபான்ஸ், இங்கிாந்து யபீர்கள்  ாடுகின் தததநதன யழீ்த்தி உகின் 
 ாடுகில் காதித்தினத்தத  ற்டுத்திர்.
சலுதககள் அல்து உரிதநகள்
உக ாடுகில் பாருாதாப யங்கதச் சுபண்டும் ிபத்ரனக உரிதநதனப் 
பற்ிருந்த.

குத்ததக உரிதந

சி ாடுகள் தங்கள் குடிரனற் ாடுகிடநிருந்து எரு ிப்குதிதன குத்ததகக்குப் 
பற்று பாருாதாப யங்கதச் சுபண்டி யந்த. ின்ர் அதன் நீது தங்கது அபசினல் 
ஆதிக்கத்தத ற்டுத்தி.
பெர்நி ரபபசு சீாயின் ராண்டுங் தீகற்கத்தின் நீது 99 ஆண்டுகளுக்கு குத்ததக 
உரிதந பற்று இருத்தது.
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•• காதித்தினத்தின் யிதவுகள்
• சாதகநா யிதவு
• யிதநனற் ாடுகில் ராக்குயபத்து நற்றும் பதாடர்புத்துதனில்  
முன்ரற்ங்கத ற்டுத்தி.

• கல்யி, நருத்துயம், சுகாதாபத்துதகத ரநம்டுத்தி.
• புதின யியசான முதகத ஊக்குயித்தல்.
• உணவு உற்த்தி அதிகரித்தது.
• யாழ்க்தகத் தபம் உனர்ந்தது.

• ாதகநா யிதவு
• சுதந்திபத்தத இமந்த.
• நக்கின் உதமப்பு உிஞ்சப்ட்டு அடிதநகாக டத்தப்ட்டர்.
• குடிரனற் ாடுகள் மூப்பாருட்கத டுக்குந இடங்காகவும் யிற்த சந்ததகாக 
நட்டுரந இருந்த.

• உள்ாட்டு பதாமில் சுக்கப்ட்டதால் ழ்தநமம் ரயதயாய்ப்ன்தநமம் அதிகரித்தது.
• ாபம்ரின யியசான முத சுக்கப்ட்டது,
• ரநற்கத்தின காச்சாப முத அிமுகம் ஆது.
• சி ஆப்ிரிக்க இங்கள் நதன காபணநாக அதநந்தது.
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 இந்தினாயில் காதித்தினம் 
• இந்தின அபசர்கின் ராட்டி நப்ான்தந, எற்றுதந இன்தந  

காபணநாக  இந்தினாயில் காதித்தினம் ரதான்ினது.
• 1600 ல் ஆங்கி யணிக குழு இங்கிாந்தில் ரதாற்றுயிக்கப்ட்டது.

• முகாான ரபபசர் ெஹாங்கீரின் அனுநதி பற்று சூபத்தில் யினாாப 
தத்தத ற்டுத்தி யினாாபம் பசய்ன அனுநதி பற்ர். ஆதால் 
ஆங்கிரன கடற்தட முகானர்கத ரார்ச்சுகீசினரிடநிருந்து 
ாதுகாத்தது.

• 1757 ல் இபார்ட் கிதவ் தததநனில் ிாசிப் ரார் ற்ட்டது .அதன் 
யிதயாக1764 ல் யங்காத்தத ஆளும் உரிதந பற்து.

• 1858 ல் 100 யருடங்கள் கமித்து கம்பி ஆட்சி முடிவுக்கு யந்தது.
• யிக்ரடாரினா நகாபாணினார் இந்தினாதய  தது ரபடி ஆட்சினின் கீழ் 

பகாண்டு யந்தார்.
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• சீாயில் காதித்தினம்

•ரபாப்ினர்கள் சீாயின் காச்சாபத்தத ற்க நறுத்ததால் 1757 ல் சீ ரபபசர் அந்ின  
யணிகத்தத காண்டன் நற்றும் நக்காரயா கபங்களுடன்  ிறுத்தும்டி கட்டதனிட்டார்.  
இதால் ரபாப்ினர்கள் சீா நீது சிம் பகாண்டர், இதுரய முதாம் அிிப் 
ராருக்கு அடிரகாினது.
•முதல் அிிப்ரார் கி.ி1839-1842
•ஆங்கிரனர் அிி பசடிதன இந்தினாயில் யர்த்து சீாயில் ண்டநாற்று முதனிலும் 
தங்கத்திற்கு ஈடாகவும் யிற்த பசய்தர்.
•1800 ல் சீ ரபபசு  அிி யணிகத்தத ததட பசய்தது.
•1839 -ல் அிிப் ரார் ற்ட்டது
•1842 -ல் சீா ரதாற்கடிக்கப்ட்டது, அதன் யிதயாக 1842 ல் ான்கிங் உடன்டிக்தக 
ற்ட்டது இதன்டி சீா ஹாங்காங் ததீய இங்கிாந்துக்கு  தாதப யார்த்தது. ரார் 
இமப்ீடாக  பருந் பதாதகதன யமங்கினரதாடு ந்து துதமுகங்கில்  யணிகம் 
பசய்மம் உரிதநதனமம் யமங்கினது
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ததிங் ககம்

ான்கிங் உடன்டிக்தகதன ின்ற்ி 
அபநரிக்கர்களும், ிபபஞ்சுக்காபர்களும் நற்றும் ி 

அந்ின ாட்டயர்களும்  எப்ந்தங்கத 
சீாவுடன்  ற்டுத்திக் பகாண்டர். அதால் 1854 
ம் ஆண்டு நஞ்சு அபசுக்கும் பயிாட்டயர்க்கும் 

திபாக சீர்கள் ககத்தில் ஈடுட்டர். இக்ககம் 
ததிங் ககம் ன்று அதமக்கப்ட்டது.
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 இபண்டாம் அிிப்ரார்
• கபிாட்டர்கள் ங்களுக்கு சீணாில் தன துரந முகங்கள் ிநக்கப்தட ரண்டும் என்று 

ரகாரிணர்.இர ஞ்சு அசு ிாகரித்து, அணால் ஆங்கின ற்றும் திகஞ்சுப் தரடகள் 
காண்டன் துரநமுகத்ரத் ாக்கி ரகப்தற்நிண.  இது இண்டாம் அதிணிப் ரதார் என்று 
அரக்கப்தடுகிநது.  இில் சீணா ரால்ி அரடந்ால் கி.தி 1860 ல் தகீிங் உடன்தடிக்ரக 
ஏற்தட்டது.  அன் மூனம் ஆங்கிரனர்கள் ககௌலூன் துரநமுகத்ரப் கதற்நணர்.

• தாக்சர்  புட்சி
• 1894 ல் ரடகதற்ந  சீண -ஜப்தாணிப் ரதாரில் சீணா தடு ரால்ி அரடந்ன் காாக 

தார்ராசா ீர ஜப்தாணிடம் ப்தரடத்து.
• இணால் சீணர்கள் ஞ்சு அசர்கள் ீது ரகாதம் ககாண்டணர். ரகாதமுற்ந சீண இரபஞர்கரப 

கபிாட்டர்களுக்கு எிாக ரதசி ராகர் ிரசிருப்திணார். சீண இரபஞர்கள் திகஞ்சு 
ற்றும் கஜர்ாணிர்களுக்கு எிாக 1899 ல் புட்சிில் இநங்கிணர்.  இது தாக்சர் புட்சி 
எணப்தட்டது.

• ஏகாிதத்ித்ின் முடிவு
• கபிாட்டர் கூட்டுப்தரட தாக்சர் கனகத்ர அடக்கி, சீணார ிக உரிரக்காக  

ங்களுக்கு இரடர தங்கீட்டு ககாண்டணர்
• 1911 ல் சீணா டாக்டர் சன்ாட்சன் ரனரில் குடிசு ாடாக உருாகிது.
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