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10th Social Science Lesson 3 Notes in Tamil 

3. இந்தியா - காலநிலல மற்றும் இயற்லகத் தாவரங்கள் 

அறிமுகம் 

 நாம் ககாடைக்காலத்தில் அதிகமாக தண்ணீடைப் பருகுகிக ாம் ஆனால் குளிர் காலத்தில் அகத 
அளவு தண்ணீடைப் பருகுவதில்டல. வை இந்தியாவில் ககாடைக்காலத்தில் மமன்டமயான 
பருத்தியாலான ஆடைகடளயும் குளிர்காலத்தில் கம்பளி ஆடைகடளயும் ஏன் அணிகிக ாம்? 
மதன்னிந்திய மக்கள் குளிர்காலத்தில் கம்பளி ஆடைகடள அணியாதது ஏன்? ஏமனனில், வை மற்றும் 
மதன்னிந்தியாவில் தட்பவவப்பநிலல மாறுபடுவதத இதற்கு காைணமாகும். 

 சமச்சீர் காலநிலல என்பது ‘பிரிட்டிஷ் காலநிலல’ என்றும் அலைக்கப்படுகிறது. இக்காலநிடல 
அதிக மவப்பமுடையதாககவா அல்லது மிகக்குளிருடையதாககவா இருக்காது. 

இந்திய காலநிலலலய நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் 

 அட்சம் பைவல், கைலிலிருந்து அடமந்துள்ள மதாடலவு, கைல் மட்ைத்திலிருந்து உயைம், 
பருவக்காற்று, நிலத்கதாற் ம், மெட் காற்றுகள் கபான் டவ இந்திய காலநிடலடய பாதிக்கும் காைணிகள் 
ஆகும். 

அட்சங்கள் 

 இந்தியா 804’ வை அட்சம் முதல் 3706’ வை அட்சம் வடை அடமந்துள்ளது. 
 23030’ வட அட்சமான கடகதரலக நாட்லட இரு சமபாகங்களாக பிரிக்கிறது. 
 கைககைடகக்கு மதற்கக அடமந்துள்ள பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் அதிகமவப்பமும் மிக குளிைற்  

சூழலும் நிலவுகி து. 
 கைக கைடகக்கு வைக்கக உள்ள பகுதிகள் மிக மவப்ப காலநிடலடயக் மகாண்டுள்ளது. 

ககாடைக்காலத்தில் இப்பகுதியின் மவப்பம் 400C –க்கு கமலாகவும் குளிர் காலத்தில் மவப்பநிடல 
உட நிடலடய ஒட்டியும் உள்ளன. 

உயரம் 

 புவிப்பரப்பிலிருந்து உயதர வசல்ல வசல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வவாரு 1000 மீட்டர் 
உயரத்திற்கும் 6.50 C என்ற அளவில் வவப்பநிலல குலறகிறது. இதற்கு “இயல்பு வவப்ப வீழ்ச்சி” 
என்று வபயர். 
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 எனகவ சமமவளிப் பகுதிகடளக் காட்டிலும் மடலப்பகுதிகள் குளிைாக இருக்கும். உதடக, 
மதன்னிந்தியாவின் இதை மடழ வாழிைங்கள் மற்றும் இமயமடலயில் அடமந்துள்ள முமசௌரி, 
சிம்லா கபான்  பகுதிகள் சமமவளிகடளவிை மிகவும் குளிைாக உள்ளது. 

கடலிலிருந்து அலமந்துள்ள வதாலலவு 

 கைலிலிருந்து அடமந்துள்ள மதாடலவு, மவப்பம் மற்றும் அழுத்த கவறுபாடுகடளத் 
கதாற்றுவிப்பதன் மூலம் மடழப்மபாழிடவயும் பாதிக்கின் து. 

 இந்தியாவின் மபரும்பகுதி குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியா கைலிலிருந்து மவகுமதாடலவில் இல்டல. 
இதன் காைணமாக இப்பகுதி முழுவதும் நிலவும் காலநிடல கைல் சார் ஆதிக்கத்டத மகாண்டுள்ளது. 

 இப்பகுதியில் குளிர்க்காலம் குளிைற்று காணப்பட்டு வருைம் முழுவதும் சீைான மவப்பநிடலடயக் 
மகாண்டுள்ளது. 

 கைல்களின் ஆதிக்கமின்டம காைணமாக மத்திய மற்றும் வை இந்திய பகுதிகள் மவப்பநிடலயில் 
பருவகால மாறுபாடுகடளக் மகாண்டுள்ளன. இங்கு ககாடையில் கடும் மவப்பமும் மற்றும் குளிர் 
காலத்தில் கடும் குளிரும் நிலவுகி து. 

 மகாச்சி கைற்கடை பகுதியில் அடமந்திருப்பதால் இதன் வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 300 C 
அளவுக்கு மிகாமல் உள்ளது. மா ாக கைற்கடையிலிருந்து மவகு மதாடலவில் அடமந்துள்ள 
புதுடில்லியின் வருைாந்திை சைாசரி மவப்பம் 400 C க்கும் அதிகமாக உள்ளது. 

 கைற்கடை பகுதியில் காற்றில் ஈைப்பதம் மிகுந்து இருப்பதால் இடவ அதிக மடழத்தரும் தி டனக் 
மகாண்டுள்ளது. இதனால் கைற்கடைக்கு அருகிலுள்ள மகால்கத்தாவில் மடழப்மபாழிவு 119 மச.மீ. 
ஆகவும் உள் பகுதியில் அடமந்திருக்கும் பிகானிரில் (இைாெஸ்தான்) 24 மச.மீ. க்கு குட வான 
மடழப்மபாழிகவ பதிவாகின் து. 

பருவக்கால காற்று 

 இந்தியாவின் காலநிலலலயப் பாதிக்கும் மிக முக்கிய காரணி பருவக் காற்றாகும். இலவ 
பருவங்களுக்தகற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளாகும். 

 இந்தியா ஒரு ஆண்டின் கனிசமான காலத்தில் பருவக்காற்றுகளின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகி து. 
 இந்தியாவில் சூரியனின் மசங்குத்துக் கதிர்கள் ஜுன் மாத மத்தியில் விழுகின் மபாழுதிலும் 

ககாடைக்காலம் கம மாத இறுதியில் முடிவடைகி து. 
 ஏமனனில் மதன்கமற்கு பருவக்காற்று மதாைக்கத்தின் காைணமான மவப்பநிடல குட ந்து 

இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு மிதமானது முதல் கனமடழ வடை மபாழிகி து. 
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 இகதகபால் மதன்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிடலயும் வைகிழக்கு பருவக்காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு 
உட்படுகி து. 

 வானிலல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்லமலயக் குறிப்பதாகும். 
 காலநிலல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் சுமார்  30-35 ஆண்டு சராசரி வானிலலலயக் 

குறிப்பதாகும். 

நிலத்ததாற்றம் 

 இந்தியாவின் நிலத்கதாற் ம், காலநிடலயின் முக்கிய கூறுகளான மவப்பநிடல, வளிமண்ைல 
அழுத்தம், காற்றின் திடச மற்றும் மடழயளடவ மபருமளவில் பாதிக்கின் து. 

 இமயமடலகள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர்க்காற்ட  தடுத்து, இந்திய துடணக் 
கண்ைத்டத மவப்பப் பகுதியாக டவத்திருக்கி து. இதனால் குளிர் காலத்திலும் வைஇந்தியா மவப்ப 
மண்ைல காலநிடலடயக் மகாண்டுள்ளது. 

 மதன்கமற்கு பருவக்காற்று காலங்களில் கமற்கு மதாைர்ச்சி மடலகளின் கமற்கு சரிவுப்பகுதி கன 
மடழடயப் மபறுகி து. 

 மா ாக மகாைாஷ்ட்ைா, கர்நாைகா, மதலங்கானா, ஆந்திைப்பிைகதசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் மபரும் 
பகுதிகள் கமற்கு மதாைர்ச்சி மடலகளின் மடலமட வுப் பகுதி அல்லது காற்று கமாதாப்பக்கத்தில் 
அடமந்திருப்பதால் மிகக்குட ந்த அளவு மடழடயப் மபறுகின் ன. 

 இப்பருவத்தில் கமற்கு கைற்கடையில் அடமந்துள்ள மங்களூர் 280 மச.மீ மடழப்மபாழிடவயும், 
மடலமட வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ள மபங்களூரு 50 மச.மீ மடழப்மபாழிடவயும் 
மபறுகின் ன. 

வெட் காற்தறாட்டங்கள் 

 வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் தவகமாக நகரும் காற்றுகள் 
“வெட்காற்றுகள்” என்கிதறாம். 

 மெட் காற்க ாட்ை ககாட்பாட்டின்படி, உப அயன கமடல காற்க ாட்ைம் வைமபரும் 
சமமவளிகளிலிருந்து திமபத்திய பீைபூமிடய கநாக்கி இைம்மபயர்வதால் மதன்கமற்கு 
பருவக்காற்று உருவாகின் து. 

 கீடழ மெட் காற்க ாட்ைங்கள் மதன்கமற்கு மற்றும் பின்னடையும் பருவக்காற்று காலங்களில் 
மவப்பமண்ைல தாழ்வழுத்தங்கடள உருவாக்குகின் ன. 

பருவக்காற்று 
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 “மான்சூன்” என்ற வசால் “வமௌசிம்” என்ற அரபு வசால்லிலிருந்து வபறப்பட்டது. இதன் வபாருள் 
பருவகாலம் ஆகும். 

 பருவ காலம் என்  மசால் பல நூற் ாண்டுகளுக்கு முன்னர் அைபு மாலுமிகளால் 
இந்தியப்மபருங்கைல் கைற்கடைப் பகுதிகளில் குறிப்பாக அைபிக்கைலில் பருவங்களுக்ககற்ப மாறி 
வீசும் காற்றுகடள குறிப்பிடுவதற்கு பயப்படுத்தப்பட்ைது. 

 இக்காற்று ககாடைக்காலத்தில் மதன்கமற்கு திடசயிலிருந்து வைகிழக்கு கநாக்கியும், 
குளிர்காலத்தில் வைகிழக்கு திடசயிலிருந்து மதன்கமற்கு கநாக்கியும் வீசுகி து. 

 பருவக்காலக் காற்றுகள் எளிதில் புரிந்துக்மகாள்ள இயலாத ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு ஆகும். 
வானிடல வல்லுநர்கள் பருவக்கால கதாற் த்டதப் பற்றி பல ககாட்பாடுகடள உருவாக்கியுள்ளனர். 

 இயங்கு தகாட்பாட்டின்படி, சூரியனின் நிலலக்கு ஏற்ப பருவகால இடப்வபயர்வாகும். வளி 
அழுத்த மண்டலங்களால் பருவக்காற்றுகள் உருவாகின்றன. 

 வைககாள உச்ச ககாடையில் சூரியனின் மசங்குத்துக்கதிர் கைக கைடகயின் மீது விழுகின் து. 
இதனால் அடனத்து வளி அழுத்த மற்றும் காற்று மண்ைலங்கள் வைக்கு கநாக்கி 
இைம்மபயர்கின் ன. இச்சமயத்தில் இடை அயனக் குவி மண்ைலமும் (ITCZ) வைக்கு கநாக்கி 
நகர்வதால் இந்தியாவின் மபரும் பகுதி மதன் கிழக்கு வியாபாைக் காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு 
உள்ளாகின் ன. 

 இக்காற்று பூமத்திய தரலகலயக் கடக்கும்தபாது புவி சுைற்சியால் ஏற்படும் விலசயின் 
காரணமாக வடகிைக்கு தநாக்கி வீசுகிறது. இது மதன்கமற்கிலிருந்து வீசுவதால் வதன்தமற்கு 
பருவக்காற்றாக மாறுகி து. 

 குளிர்பருவத்தில் வளியழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் வதற்குதநாக்கி நகர்வதன்மூலம் 
வடகிைக்கு பருவக்காற்று உருவாகின்றது. இவ்வாறு பருவங்களுக்தகற்றவாறு தங்களது 
திலசகலள மாற்றிக் வகாண்டு வீசும் தகாள் காற்றுகலளப் பருவக்காற்று என்கிதறாம். 

 அடகாமா பாலலவனம் பூமியிதலதய வறண்ட பகுதியாகும். 

பருவக்காலங்கள் 

 வானிடல நிபுணர்கள் இந்திய காலநிடலயில் நான்கு பருவங்கடள அடையாளம் கண்டுள்ளனர். 
அடவ. 

1. குளிர்காலம் : ெனவரி முதல் பிப்ைவரி வடை 
2. ககாடைக்காலம் : மார்ச் முதல் கம வடை 
3. மதன்கமற்கு பருவக்காற்று காலம் அல்லது மடழக்காலம் : ஜுன் முதல் மசப்ைம்பர் வடை 
4. வைகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் : அக்கைாபர் முதல் டிசம்பர் வடை 
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1. குளிர்காலம் (அ) குளிர் பருவம் 

 இக்காலத்தில் சூரியனின் மசங்குத்து கதிர்கள் இந்தியாவிலிருந்து மவகுமதாடலவிலுள்ள 
மகைகைடகயின் மீது மசங்குத்தாக விழுகி து. இதனால் இந்தியப் பகுதி சாய்வான 
சூரியக்கதிர்கடளப் மபறுகி து. இதுகவ குட ந்த மவப்பத்திற்கு காைணமாக உள்ளது. 

 மதளிவான வானம், சி ந்த வானிடல, மமன்டனயான வைக்கு காற்றுகள், குட ந்த ஈைப்பதம் 
மற்றும் மிகுந்த தினசரி பகல்கநை மவப்ப கவறுபாடுகள் ஆகியன இப்பருவத்தின் குணாதிசயங்கள் 
இப்பருவத்தில் வை இந்தியாவில் ஓர் உயர் அழுத்தம் உருவாகி காற்று வைகமற்கிலிருந்து சிந்து –
கங்டக பள்ளத்தாக்குகள் வழியாக வீசுகி து. 

 மதன்னிந்தியாவில் காற்றின் திடசயானது கிழக்கிலிருந்து கமற்காக உள்ளது. சைாசரி மவப்ப 
நிடலயானது வைக்கிலிருந்து மதற்கக அதிகரிக்கி து. நாட்டின் வைகமற்கு பகுதியில் வைக்கு 
கநாக்கி மசல்லும்கபாது மவப்பம் கணிசமாக குட கி து. 

 ஒரு நாளின் குட ந்தபட்ச சைாசரி மவப்பநிடலயானது மதன்னிந்தியாவில் 220 C லிருந்து வைக்கு 
சமமவளிகளில் 100C ஆகவும் பஞ்சாப் சமமவளியில் 60C ஆகவும் உள்ளது கமற்கு இமயமடல, 
தமிழ்நாடு, ககைளா ஆகிய பகுதிகள் இப்பருவத்தில் மடழடயப் மபறுகின் ன. 

 இக்காலத்தில் மத்தியத் தடைக்கைல் பகுதியில் உருவாகும் கமற்கத்திய இடையூறுைன் 
தாழ்வழுத்தங்கள் வை இந்தியாவில் மடழடயத் தருகின் ன. 

 இக்காற்ட  இந்தியாவிற்கு மகாண்டுவருவதில் மெட் காற்க ாட்ைம் முக்கிய பங்கு வகிக்கி து. 
இக்காற் ானது பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சலப் பிைகதசத்தில் மடழப் மபாழிடவயும், ெம்மு 
காஷ்மீரின் மடலப்பகுதிகளில் பனிப்மபாழிடவயும் தருகி து. இம்மடழ குளிர்கால ககாதுடம 
பயிரிைலுக்கு மிகவும் பயனளிக்கி து. 

2. முன் பருவக்காற்றுக்காலம் அல்லது தகாலடக்காலம் 

 இப்பருவத்தில் சூரியனின் மசங்குத்துக் கதிர்கள் இந்திய தீபகற்பத்தின் மீது விழுகி து. எனகவ 
மவப்பநிடல மதற்கிலிருந்து வைக்கு கநாக்கி அதிகரிக்கி து. 

 ககாடைக்காலத்தின் முற்பகுதியில் நாடு முழுவதும் மவப்பமான வ ண்ை வானிடல நிலவுகி து. 
ககாடைக் காலத்தின் மத்தியிலும், இறுதியிலும் நிலப்பகுதி இடியுைன் கூடிய ஆலங்கட்டி மடழயின் 
ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகி து. 

 இப்பருவத்தில் இந்தியா முழுவதும் மவப்பம் அதிகரிக்கின் து. ஏப்ைல் மாதத்தில் மதன் இந்திய 
உட்பகுதிகளில் தின சைாசரி மவப்பநிடல 300C -350C ஆக பதிவாகி து. 
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 மத்திய இந்திய நிலப்பகுதியின் பல பகுதிகளில் பகல் கநை உச்ச மவப்பநிடல 400C ஆக உள்ளது. 
இப்பருவத்தில் குெைாத், வைக்கு மகைாஷ்ட்ைா, ைாெஸ்தான் மற்றும் வைக்கு மத்தியப்பிைகதசத்தில் பல 
இைங்கள் அதிக பகல் கநை மவப்பத்டதயும், குட ந்த இைவு கநை மவப்பத்டதயும் மகாண்டுள்ளது. 

 வளிமண்ைல அழுத்த நிடலயின் கவறுபட்ைால் அைபிக்கைல் மற்றும் வங்கக் கைல் பகுதிகளில் 
காற் ாணது மதன் மமஏற்கிலிருந்து வைகிழக்கு கநாக்கி வீசுகி து. 

 இக்காற்றுகள் கம மாதத்தில் கமற்கு கைற்கடை பகுதிகளுக்கு முன் பருவகால மடழடயத் 
தருகின் ன.  

 “மாஞ்சாரல்” (Mango shower) என்ற இடியுடன் கூடிய மலையானது தகரளா மற்றும் கர்நாடக 
கடற்கலர பகுதிகளில் விலளயும் “மாங்காய்கள்” விலரவில் முதிர்வதற்கு உதவுகிறது. 

 ஏப்ரல் மற்றும் தம மாதங்களில் வடதமற்கு திலசயிலிருந்து வீசும் தலக்காற்று நார்வவஸ்டர் 
அல்லது கால்லபசாகி என்று அலைக்கப்படுகிறது. 

 இக்காற்று கிழக்கு மற்றும் வைகிழக்கு பகுதிகளான பீகார், கமற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் 
மாநிலங்களுக்கு இடியுைன் கூடிய குறுகியக் கால மடழடயத் தருகி து. 

3. வதன்தமற்கு பருவக்காற்றுக் கலகம் அல்லது மலைக்காலம் 

 இந்திய காலநிடலயின் முக்கிய அம்சமாக மதன்கமற்கு பருவக்காற்று விளங்குகி து. 
 பருவக்காற்று மபாதுவாக ஜுன் முதல் வாைத்தில் இந்தியாவின் மதன் பகுதியில் மதாைங்கி 

மகாங்கணக் கைற்கடை பகுதிக்கு ஜுன் இைண்ைாவது வாைத்திலும் ஜூடல 15-இல் அடனத்து 
இந்தியப் பகுதிகளுக்கும் முன்கனறுகி து. 

 உலகளாவிய காலநிடல நிகழ்வான “எல்நிகனா” மதன்கமற்கு பருவக்காற்றுக் காலத்தில் 
மிகப்மபரிய தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகி து. 

 வதன்தமற்கு பருவக்காற்று வதாடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவின் வவப்பநிலலயானது 460C 
வலர உயருகிறது. இப்பருவக்காற்றின் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் (வதன் 
இந்தியாவில்) ‘பருவமலை வவடிப்பு’ எனப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் மவப்பநிடலடய 
மபருமளவில் குட க்கி து. 

 இக்காற்று இந்தியாவின் மதன் முடனடய அடையும்மபாழுது இைண்டு கிடளகளாகப் பிரிக்கி து. 
இதன் ஒரு கிடள அைபிக்கைல் வழியாகவும் மற்ம ாரு கிடள வங்காள விரிகுைா வழியாகவும் 
வீசுகி து. 

 மதன்கமற்கு பருவக்காற்றின் அைபிக்கைல் கிடள கமற்கு மதாைர்ச்சி மடலயின் கமற்குச் 
சரிவுகளில் கமாதி பலத்த மடழப் மபாழிடவ தருகி து. இக்கிடளயானது வைக்கு கநாக்கி நகர்ந்து 
இமயமடலயால் தடுக்கப்பட்டு வைஇந்தியா முழுவதும் கனமடழடயத் கதாற்றுவிக்கி து. 
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 ஆைவல்லி மடலத்மதாைர் இக்காற்று வீசும் திடசக்கு இடணயாக அடமந்துள்ளதால் இைாெஸ்தான் 
மற்றும் வை இந்தியாவின் கமற்கு பகுதிக்கு மடழப்மபாழிடவ தருவதில்டல. 

 வங்காள விரிகுைா கிடள, வைகிழக்கு இந்தியா மற்றும் மியான்மடை கநாக்கி வீசுகி து. இது காசி, 
காகைா, மெயந்தியா குன்றுகளால் தடுக்கப்பட்டு கமகாலயாவில் உள்ல வமௌசின்ராமில் 
(mawsynram) மிக கனமலைலயத் தருகிறது. 

 பி கு இக்காற்று கிழக்கிலிருந்து கமற்கு கநாக்கி நகரும்கபாது மடழப்மபாழிவின் அளவு குட ந்து 
மகாண்கை மசல்கி து. 

 இந்தியாவின் ஒட்டு வமாத்த மலைப்வபாழிவில் 75 சதவீத மலைப் வபாழிவானது 
இப்பருவக்காற்று காலத்தில் கிலடக்கிறது. 

 தமிழ்நாடு மடல மட வுப் பகுதியில் அடமந்துள்ளதால் குட வான மடழடயப் மபறுகி து. 

4. வடகிைக்கு பருவக்காற்றுக் காலம் அல்லது பின்னலடயும் பருவக்காற்றுக் காலம் 

 மசப்ைம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த மண்ைலமானது புவியில் மதற்கு கநாக்கி நகை ஆைம்பிப்பதால் 
மதன்கமற்கு பருவக்காற்று பின்னடையும் பருவக்காற் ாக நிலப்பகுதியிலிருந்து வங்காளவிரிகுைா 
கநாக்கி வீசுகி து. 

 பூமி சுழல்வதால் ஏற்படும் விடசயின் (மகாரியாலிஸ் விடச) காைணமாக காற்றின் திடச 
மாற் ப்பட்டு வைகிழக்கிலிருந்து வீசுகி து. எனகவ இக்காற்று வைகிழக்கு பருவக்காற்று என 
அடழக்கப்படுகி து. 

 இப்பருவக்காலம் இந்திய துடணக்கண்ை பகுதியில் வை கீடழக் காற்றுத் மதாகுதி கதாற்றுவதற்கு 
காைணமாக உள்ளது எனலாம். 

 இப்பருவக்காற்றின் மூலம் ககைளா, ஆந்திைா, தமிழ்நாடு மற்றும் மதன்கர்நாைகாவின் உட்பகுதிகள் 
நல்ல மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின் ன. 

 இப்பகுதிகள் மமாத்த மடழப்மபாழிவில் சுமார் 35 சதவீதத்டதப் மபறுகின் ன. வங்கக்கைலில் 
உருவாகும் புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளும் ஆந்திைா மற்றும் கர்நாைகாவின் சில பகுதிகளும் 
மடழடயப் மபறுகின் ன. 

 கைற்கடைப் பிைகதசங்களில் கனமடழயுைன் கூடிய பலத்த புயல் காற்று, மபரும் உயிர்கசதத்டதயும், 
மபாருட்கசதத்டதயும் ஏற்படுத்துகி து. 

 இப்பருவத்தில் நாடு முழுவதும் பகல் கநை மவப்பநிடல வீழ்ச்சியடைகி து. நாட்டின் வைகமற்கு 
பகுதியின் சைாசரி மவப்ப நிடலயானது அக்கைாபர் மாதத்தில் 380C –இல் இருந்து நவம்பர் மாதத்தில் 
280C ஆக குட கி து. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 19 

 

 உலகில் மிக அதிக மடழப் மபறும் (1141 மச.மீ)பகுதியான மமௌசின்ைாம் (Mawsynram) கமகாலயாவில் 
அடமந்துள்ளது. 

மலைப்பரவல் 
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 இந்தியாவில் ஆண்டு சைாசரி மடழயளவு 118 மச.மீ, இருப்பினும் நாட்டின் மடழவீச்சியின் பைவல் சீைற்று 

காணப்படுகி து. 
 11 சதவீத பைப்பளவு 200 மச.மீட்ைருக்கும், அதிகமான ஆண்டு மடழப் மபாழிடவயும், 21 சதவீத பைப்பு, 125 

– 200 மச.மீ மடழப்மபாழிடவயும், 37 சதவீத நிலப்பைப்பு 75 – 125 மச.மீ மடழ மபாழிடவயும், 24 சதவீத 
நிலப்பைப்பு 35 – 75 மச.மீ, மடழ மபாழிடவயும், 7 சதவீத நிலப்பைப்பு 35 மச.மீட்ைருக்கு குட வான 
மடழப்மபாழிடவயும் மபறுகின் ன. 
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 தமற்கு கடற்கலர, அசாம், தமகாலயாவின் வதன்பகுதி, திரிபுரா, நாகலாந்து, 
அருணாச்சலப்பிரததசம் தபான்ற பகுதிகள் 200 வச.மீட்டருக்கும் அதிகமான மலைப்வபாழிலவயும் 
வபறுகின்ரன. 

 ைாெஸ்தான் மாநிலம் முழுவதும், பஞ்சாப், ஹரியானா , உத்திைப்பிைகதச  மாநிலத்தின் கமற்கு மற்றும் 
மதன்கமற்கு பகுதிகள், மத்தியப் பிைகதசத்தின் கமற்குப் பகுதி மற்றும் கமற்குத் மதாைர்ச்சி மடலயின் 
கிழக்குப் பகுதி மற்றும் தக்காணப் பீைபூமி பகுதி மற்றும் தமிழக கைற்கடையின் ஒரு குறுகியபகுதி 
கபான் டவ 100 மச.மீட்ைருக்கும் குட வான மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின் ன. மற்  பகுதிகள் 100 
முதல் 200 மச.மீ வடையிலான மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின் ன. 

இயற்லகத் தாவரங்கள் 

 இயற்லகத் தாவரம் என்பது தநரடியாகதவா மலறமுகமாகதவா மனித உதவியில்லாமல் 
இயற்லகயாக வளர்ந்துள்ள தாவர இனத்லதக் குறிக்கிறது. 

 இடவ இயற்டகயான சூழலில் காணப்படுகின் ன. ஒரு பகுதியில் இயல்பாககவ நீண்ை காலமாக 
மனிதர்களின் தடலயீடு இன்றி இயற்டகயாக வளரும் மைங்கள், புதர்கள், மசடிகள், மகாடிகள் 
கபான்  அடனத்து தாவை உயிரினங்கடளயும் இயற்டகத் தாவைங்கள் என்கிக ாம். 

 காலநிடல, மண் வடககள், மடழப்மபாழிவு மற்றும் நிலத்கதாற் ங்கள் ஆகியடவ இயற்டகத் 
தாவைங்கள் பைவல் மற்றும் வளர்ச்சிடய கட்டுப்படுத்துகின் ன. 

 கமற்கண்ை காைணிகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் இயற்டகத் தாவைங்கள் பின்வருமாறு 
வடகப்படுத்தப்படுகின் ன. 

அயனமண்டல பசுலம மாறாக் காடுகள் 

 ஆண்டு மடழப்மபாழிவு 200 மச.மீட்ைருக்கு கமலும் ஆண்டு மவப்பநிடல 220C க்கு அதிகமாகவும், 
சைாசரி ஆண்டு ஈைப்பதம் 70 சதவீதத்திற்கு கமலும் உள்ள பகுதிகளில் இவ்வடகக்காடுகள் 
காணப்படுகின் ன. 

 ககைளா, கர்நாைகா, மகாைாஷ்டிைா, அந்தமான் நிக்ககாபர் தீவுகள், அசாம், கமற்குவங்காளம், 
நாகலாந்து, திரிபுைா, மிகசாைம் , மணிப்பூர் மற்றும் கமகாலயா ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வடகக் 
காடுகள் காணப்படுகின் ன. 

 இரப்பர், எபனி, தராஸ் மரம், வதன்லன, மூங்கில், சின்தகானா, சிடார் தபான்ற மரங்கள் இங்கு 
காணப்படுகின்றன. 

 கபாக்குவைத்து வசதியின் காைணமாக இடவ வியாபாை ரீதியாக மபருமளவு 
பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. 
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அயன மண்டல இலலயுதிர்க் காடுகள் 

 இவ்வடகக் காடுகள் ஆண்டு சைாசரி மடழப்மபாழிவு அளவு சுமார் 100 மச.மீ முதல் 200 மச.மீ வடை 
உள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகின் ன. 

 இப்பகுதியில் ஆண்டு சைாசரி மவப்பநிடல 270C ஆகவும் மற்றும் சைாசரி ஒப்பு ஈைப்பதம் 60 முதல் 70 
சதவீதமாகவும் உள்ளது. 

 இக்காடுகளில் உள்ள மைங்கள் வசந்த காலத்திலும் ககாடைக்காலத்தின் முற்பகுதியிலும் 
வ ட்சியின் காைணமாக இடலகடள உதிர்த்து விடுகின் ன. எனகவ இக்காடுகள் 
இடலயுதிர்க்காடுகள் என அடழக்கப்படுகின் ன. 

 இமயமடலக்கு அருகில் அடமந்துள்ள பஞ்சாப் முதல் அசாம் வடையிலான பகுதிகள், வை 
சமமவளிகள், பஞ்சாப், ஹரியானா, ஆந்திைப் பிைகதசம், பீகார், கமற்கு வங்கம், மத்திய இந்தியா, 
ொர்கண்ட், மத்தியப் பிைகதசம், சத்தீஸ்கர், மதன் இந்தியா, மகாைாஷ்ட்ைா, கர்நாைகா, மதலுங்கானா, 
ஆந்திைப்பிைகதசம், ககைளா, தமிழ்நாடு கபான்  பகுதிகளில் இக்காடுகள் காணப்படுகின் ன. 

 இங்கு கதக்கு மற்றும் சால் மிக முக்கிய மைங்களாகும். இடதத் தவிை சந்தனமரம், தராஸ்மரம், குசம், 
மாகு, பாலாங், ஆம்லா, மூங்கில், சிசம் மற்றும் படாக் ஆகியலவ வபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த மரங்களாகும். 

 இக்காடுகள் நறுமண திைவியங்கள், வார்னீஷ், சந்தன எண்மணய் மற்றும் வாசடன திைவியங்கடள 
அளிக்கின் ன. 

அயனமண்டல வறண்டக் காடுகள் 

 ஆண்டு மடழப்மபாழிவு 50 மச.மீ முதல் 100 மச.மீ வடை உள்ள பகுதிகளில் அயனமண்ைல வ ண்ை 
காடுகள் காணப்படுகின் ன. அயனமண்ைல வ ண்ை காடுகள் ஒரு இடைநிடல வடகக் காைாகும். 

 கிழக்கு இைாெஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப், உத்திைப்பிைகதசத்தின், கமற்குப்பகுதி, மத்தியப் 
பிைகதசம், மகாைாஷ்ட்ைாவின் கிழக்குப் பகுதி, மதலுங்கானா , கமற்கு கர்நாைகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் 
கிழக்குப் பகுதிகளில் இவ்வடகக் காடுகள் காணப்படுகின் ன. 

 இலுப்லப (mahua), ஆலமரம், ஆவாராம் பூ மரம் (Amaldas), பலா , மஞ்சக் கடம்பு (Haldu), 
கருதவலம் (Babool) மற்றும் மூங்கில் ஆகிய முக்கிய மரவலககளாகும். 
பாலலவன மற்றும் அலரப் பாலலவனத் தாவரங்கள்: 

 இக்காடுகடள “முட்புதர் காடுகள்” என்றும் அடழப்பர். இடவ ஆண்டு சைாசரி மடழப்மபாழிவு 
50 மச.மீட்ைருக்கு குட வாகவும், அதிக மவப்பமும் மற்றும் குட வான ஈைப்பதமும் மகாண்ை 
பகுதிகளில் காணப்படுகின் ன. 
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 இவ்வடகத் தாவைங்கள் வை கமற்கு இந்தியப் பகுதிகளான கமற்கு இைாெஸ்தான் , வைக்கு 
குெைாத் மற்றும் மதன்கமற்கு பஞ்சாப் ஆகிய பகுதிகளிலும், தக்காண பீைபூமியின் 
கர்நாைகா, மகைாஷ்ட்ைா மற்றும் ஆந்திைப்பிைகதசத்தின் வ ண்ை பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகின் ன. 

 கருதவலம் (Babool), சீலம கருதவல மரம் (Kikar), ஈச்சமரம் தபான்ற மரங்கள் 
இக்காடுகளில் வளர்கின்றன. 

மலலக் காடுகள் 

 உயைம் மற்றும் மடழயளவின் அடிப்படையில் இக்காடுகள் வடகப்படுத்தப்படுகின் ன. இக்காடுகள் 
கமற்கு இமயமடலக்காடுகள் மற்றும் கிழக்கு இமயமடலக்காடுகள் என இைண்ைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

I. கிைக்கு இமயமலலக்காடுகள்:  வைகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள கிழக்கு 
இமயமடலச் சரிவுகளில் இடவ காணப்படுகின் து. இடவ  200 மச.மீட்ைருக்கும் அதிகமான 
மடழப்மபாழிடவப் மபறுகின் து. கமலும் பசுடமமா ாக் காடுகள் வடகடயச் சார்ந்தடவ. 1200 -
2400 மீ உயைம் உள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் இக்காடுகளில் சால், ஓக், லாைஸ், அமுைா, மசஸ்ட்மநட், 
சின்னமன் கபான்  மைங்கள் வளர்கின் ன. 2400 -3600 மீ உயரங்களில் ஓக், பிர்ச், சில்வர், வபர் , 
லபன், ஸ்புரூஸ், ஜுனிப்பர் தபான்ற மரங்கள் காணப்படுகின்றன. 

II. தமற்கு இமயமலலக் காடுகள்:  ெம்மு- காஷ்மீர், இமாச்சலப்பிைகதசம், உத்ைகாண்ட் 
கபான்  மாநிலங்களில் மிதமான மடழப் மபாழிவு உள்ள பகுதிகளில் இக்காடுகள் 
காணப்படுகின் ன. சுமார் 900 மீட்ைர் உயைமுள்ள பகுதிகளில் அடை பாடலவனத் தாவைங்களான 
சிறு புதர் மசடிகள், சிறு மைங்கள் கபான் டவ வளருகின் ன. சுமார் 900 – 1800 மீ உயைம் உள்ள 
மடலகளில் சிர்டபன் எனப்படும் மைங்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின் ன. சால், சீமமால், ைாக், 
ொமுன், ஜீஜீபி ஆகியன இங்கு வளரும் இதை முக்கிய மைங்களாகும். 1800 முதல் 3000 மீ உயைமுள்ள 
பகுதிகளில் மித மவப்ப மண்ைல ஊசியிடலக் காடுகள் பைவியுள்ளன. இக்காடுகளில் சிர், திதயாதர், 
நீலலபன், பாப்புலர், பிர்ச் மற்றும் எல்டர் தபான்ற மரங்கள் வளர்கின்றன. 
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அல்லபன் காடுகள் 

 சுமார் 2400 மீட்ைருக்கு கமல் உள்ள இமயமடலகளின் உயைமான பகுதிகளில் இவ்வடகக் காடுகள் 
காணப்படுகின் ன. இவ்வடகக்காடுகள் ஊசியிடல மைங்கடளக் மகாண்டுள்ளன. ஓக், சில்வர் பிர், 
லபன் மற்றும் ஜுனிபர் மரங்கள் இக்காட்டின் முக்கிய மரவலககளாகும். கிைக்கு இமயமலலப் 
பகுதியில் இவ்வலகயான காடுகள் பரந்த அளவில் உள்ளன. 

ஓத அலலக் காடுகள் 

 இக்காடுகள் மைல்ைாக்கள், மபாங்கு முகங்கள் மற்றும் கைற்கழிமுகப் பகுதிகளில் 
காணப்படுகின் ன. இடவ ஓதங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாவதால் சதுப்புநிலக்காடுகள் மற்றும் 
மைல்ைா காடுகள் எனவும் அடழக்கப்படுகின் ன. 

 கங்டக –பிைம்மபுத்திைா மைல்ைா பகுதிகளில் உலகில் மிகப்மபரிய சதுப்பு நிலக்காடுகள் உள்ளன. 
 மகாநதி, ககாதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா நதிகளின் மைல்ைா பகுதிகளிலும் இவ்வடக ஓதக்காடுகள் 

காணப்படுகின் ன. இடவ “மாங்குதராவ் காடுகள்” என்றும் அடழக்கப்படுகின் ன. 

கடற்கலரதயாரக் காடுகள் 

 இடவ “கடற்கலர காடுகள்” எனவும் அடழக்கப்படுகின் ன. இங்கு சவுக்கு, பலன மற்றும் 
வதன்லன ஆகியலவ முதன்லமயானதாகும். 
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 இடவ இந்தியாவின் கமற்கு மற்றும் கிழக்கு இரு கைற்பகுதியின் கடைப்பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகின் ன. குறிப்பாக ககைளா மற்றும் ககாவா பகுதிகளில் இவ்வடகக் காடுகள் அதிகமாக 
உள்ளன. 

 

நதி வனப்பகுதி அல்லது ஆற்றங்கலரக் காடுகள் 

 இக்காடுகள் கங்டக, யமுடன நதி பாயும் பகுதிகளில் குறிப்பாக காதர் பகுதிகளில் 
காணப்படுகின் ன. இது பசுடமயான புதர் தாவைங்கள் மற்றும் புளியமைம் கபான் வற்றிற்கு மபயர் 
கபானடவ. வைமபறும் சமமவளி பகுதிகளிலுள்ள ஆற்றுப்பகுதிகளில் இவ்வடகத் தாவைங்கள் அதிகம் 
காணப்படுகின் ன. 

வன உயிரினங்கள் 

 இயற்டகச் சூழ்நிடல நிடல அல்லது காடுகடள வாழிைமாகக் மகாண்டு வாழும் விலங்குகள் வன 
உயிரினங்கள் எனப்படுகின் ன. 

 வன உயிரினங்கள் இருபிரிவுகடள உள்ளைக்கியது. அடவ முதுமகலும்புள்ளடவ (மீன், 
இருவாழ்விகள், ஊர்வன, ப டவகள், பாலூட்டிகள்) மற்றும் முதுமகலும்பில்லாதடவ (கதனீ, 
பட்ைாம்பூச்சி, அந்திப்பூச்சி கபான் டவ). 

 இந்தியா அதிக வன உயிரினங்கடளயும், வன உயிரின வடககடளயும் மகாண்ை நாடு. 
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 உலகிலுள்ள 1.5 மில்லியன் வடகயான வன விலங்கு உயிரினங்களில் இந்தியாவில் மட்டும் 81251 
க்கும் கமற்பட்ை வடகயான வன விலங்கினங்கள் உள்ளன 

 இந்தியாவின் வன விலங்கினப்பன்டம, 6500 முதுமகலும்பற்  உயிரினங்கள் , 5000 மமல்லுைலிகள், 
2546 வடக மீன்கள், 1228 ப டவயினம், 458 பாலூட்டி வடககள், 446 ஊர்வன வடககள், 204 வடகயான 
இருவாழ்விகள், 4 வடக சிறுத்டதகள் மற்றும் சுமார் 60000 பூச்சி வடககடள உள்ளைக்கியது. 

 புலி, சிங்கம், சிறுத்டத, பனி சிறுத்டத, மடலப்பாம்பு, நரி, ஓநாய், கைடி, முதடல, காண்ைாமிருகம், 
நீர்யாடன, ஒட்ைகம், வரிக்குதிடை, காட்டுநாய், குைங்கு, பாம்பு, மான் வடக, காட்டி எருடம வடக, 
வலிடமமிக்க யாடன வடக கபான்  வனவிலங்குகளின் வாழிைமாக இந்தியா திகழ்கி து. 

 கவட்டையாடுதல், காைழிப்பு மற்றும் இதை மனித குறுக்கீடுகளானது வன விலங்குகளின் 
வாழிைங்கள் அழிப்பட்டு பல உயிரினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. 

 இவ்வன விலங்குகடளப் பாதுகாக்கவும் சூழியல் சமநிடலத்தன்டமடயப் பைாமரிக்கவும், 
இச்சூழலில் வன உயிரிகளின் பன்டமத் தன்டமடயப் பாதுகாப்பது நம் நாட்டிற்கு 
அத்தியாவசியமான ஒன் ாகும். 
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 நீலகிரி வடையாடு ஒரு முக்கிய அச்சுறுத்தடல எதிர் மகாள்கி து. மதாைர்ச்சியான கவட்டையாடுதல், 
யுகிலிபட்ஸ் சாகுபடி பண்ணுதல் அதனுடைய இருப்பிைத்டத பாதிக்கி து. அதனால் நீலகிரி 
வடையாடுகளின் எண்ணிக்டக குட கி து. 

 கடலமான் ஆந்திைா மாநிலத்திற்கும் ஹரியானாவிற்கும் பஞ்சாபிற்கும் மாநில விலங்காக 
திகழ்கின் து. 
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இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் 1952 (IBWL) 

 1952 ஆம் ஆண்டு வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் கமலாண்டமக்கு வழங்க நிறுவப்பட்ை அடமப்பு 
இதுவாகும். 

 வனவிலங்குகடளப் பாதுகாக்கவும், கவட்டையாடுதல், கைத்துதல் மற்றும் சட்ைவிகைாத வணிகம் 
ஆகியவற்ட க் கட்டுப்படுத்தும் கநாக்கத்துைனும் இந்திய அைசு 1972-இல் வன விலங்கு பாதுகாப்புச் 
சட்ைத்டத இயற்றியது. 

 1992-இல் நடைமபற்  ஐக்கிய நாடுகளின் சடபயின் உயிரியல் பன்டம மைபு என்  கருத்தைங்கில் 
நாடுகள் தத்தமது உயிரியல் வளங்கடளப் பயன்படுத்தும் இட யாண்டம அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. 
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 இந்திய வனவிலங்கின் மசழுடமத்தன்டமடயயும், பன்டமடயயும் பாதுகாக்க  ததசிய பூங்காக்கள் 
மற்றும் 515 வனவிலங்குகள் சரணாலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 

உயிர்க்தகாள வபட்டகம் அல்லது காப்பகங்கள் 

 உயிர்க்தகாள வபட்டகம் என்பது நிலம் மற்றும் கடதலார சுற்றுச் சூைலலப் பாதுகாக்க 
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. 

 மக்கள் இவற்றின் ஒருங்கிடணந்த அங்கமாகும். இந்திய அைசாங்கம் 18 உயிர்ககாள காப்பகங்கடள 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவற்றின் பணி இயற்டக வாழ்விைத்தின் மபரும் பகுதிகடளப் பாதுகாத்தல், ஒன்று 
அல்லது அதற்கு கமற்பட்ை கதசிய பூங்காக்கடளப் பாதுகாத்தல் இடவகளின் மபாருளாதாை 
பயன்பாட்டு அண்டமப் பகுதிகடளப் பாதுகாத்தல் கபான் வற்ட  உள்ளைக்கியது. 

இந்தியாவின் உயிர்க்தகாள காப்பகங்கள் 

 இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிர்க்தகாள காப்பகங்களில் 11 காப்பகங்கள் (மன்னார் வலளகுடா, நந்தா 
ததவி, நீலகிரி, நாக்தரக், பச்மாரி, சிம்லிபால் , சுதரவனம், அகத்திய மலல, வபரிய நிக்தகாபார், 
கஞ்சன்ெங்கா மற்றும் அமர்கண்டாக்) யுவனஸ்தகாவின் (UNESCO) மனித மற்றும் உயிர்க்தகாள 
காப்பத்திட்டத்தின் கீழ் வசயல்படுகின்றன. 

 புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்ைம் 1973-ல் மதாைங்கப்பட்ைது. புலிகடள பாதுகாக்கவும் அதன் 
எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்கும் கநாக்கத்கதாடும் புலிகள் பாதுகாப்பகங்கள் மதாைங்கப்பட்ைன. 
இத்திட்ைத்தின் மூலம் இருந்த புலிகள் எண்ணிக்டக 60 சதவீதம் உயர்ந்து 1979-இல் 3015ஆக இருந்தது. 
இகதகபால் மற்  பாதிக்கப்பட்ை பாைசிங்க (சதுப்பு நில மான்), காண்ைாமிருகம், யாடனகள் 
கபான் வற்றின் எண்ணிக்டகயும் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. 

வ.எண் உயிர்க்தகாள காப்பகங்கள் மாநிலம் 
1 அச்சனக்மர் – அமர்கண்ைாக் மத்தியப்பிைகதசம், 

சத்தீஸ்கர் 
2 அகத்தியமடல ககைளா 
3 திப்ரு மசய்மகாவா அசாம் 
4 திககங் திபங் அருணாச்சல பிைகதசம் 
5 மபரிய நிக்ககாபர் அந்தமான் நிக்ககாபர் 

தீவுகள் 
6 மன்னார் வடளகுைா தமிழ்நாடு 
7 கட்ச்  குெைாத் 
8 கஞ்சன்ெங்க் சிக்கிம் 
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9 மானாஸ் அசாம் 
10 நந்தாகதவி உத்ைகாண்ட் 
11 நீலகிரி தமிழ்நாடு 
12 நாக்மைக் கமகாலயா 
13 பச்மாரி மத்தியப்பிைகதசம் 

14 சிம்லிபால் ஒடிசா 

15 சுந்தைவனம் கமற்கு வங்கம் 

16 குளிர் பாடலவனம் இமாச்சலப் பிைகதசம் 

17 கசஷாசலம் குன்றுகள் ஆந்திைப்பிைகதசம் 

18 பன்னா மத்தியப்பிைகதசம் 
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