
 
Group - I (Mains)  

Mock Test 1 - (Tamil - Explanation) 

 

Unit - I History 

3 நதிப்பண்கள் 
 
1. சயம்ம எப்ந்டம் 1972 ன்மல் ன்? 

a. ூல 2, 1972 இபில் இந்டயதமபின் ிடணர் இந்டயம கமந்டய அபர்களுக்கும் , 
மகயஸ்டமன் அடயர் சுல்ிகர் அய னட்டமபிற்கும் இலதில் சயம்ம (இந்டயதம) 
கரில் லகயதமப்ணமது. 

b. இந்ட எப்ந்டணமது அலணடய உன்டிக்லகதில பி டணமது . இது 
1971ஆம் ஆண்டின் டமரின் பிலநவுகலந ணமற்யதலணக்கக் டகமடுகயது . 
(டங்கநது துனப்னகலநத் டயனம்ப் யறுடல் ணற்றும் டமர்க்லகடயகலந ரிணமயக் 
யகமள்ளுடல் டமன்லப). 

c. இந்ட எப்ந்டத்டயமல், இந்டயதமபிற்கு சமடகணமக கயலத்ட சய ன்கள் : 
i. இந்ட எப்ந்டணமது மகயஸ்டமமல் பங்கடடசத்டயற்கு இம டந்டய (அ) 

தூடக அங்கரகமம் பனங்க பனய பகுத்டது. 
ii. இந்ட எப்ந்டணமது டிசம்ர் 17, 1971-ன் டமர் யறுத்டக் டகமட்டில 

இந்டயதம ணற்றும் மகயஸ்டமனுக்கு இலதிம ல்லக் கட்டுப்மட்டுக் 
டகமமக (LOC) ணமற்யதலணத்துக. 

 

2. ல்வுசய ினபின் சமடலகலந பிபமடய? 
a. “சரலணக்கப்மட அலணப்ன ” ன் டயட்த்டயன் கரழ் யர்பமகப் ிச்சயலகலந 

லகதமள்படற்கமக ஆலஞதர்கள் யதணயக்கப்ட்ர். 
b. னடயத “எளங்கற் இமணுப லப்ிரிபில ” (Irregular Force) உனபமக்கய, 

அடல ஞ்சமப்ில் ஞிதில் அணர்த்டயமர் . 1857-58 னட்சயதின் டமது இந்டப் 
லப்ிரிவு யரிதநபில் உடபிகலநச் யசய்து டன்ல யனொித்டக் கமட்டிதது. 

c. இந்டயத இதில்டபதின் டந்லட 
d. 1852-ல் இந்டயதமபில் ணயன்சம டந்டய னலதில அயனகப்டுத்டயமர். 
e. 1854-ஆம் ஆண்டு னடயத அஞ்சல் அலுபகச் சட்ம் இதற்ப்ட்து. 
f. ல்வுசய உதர் மடயதம இமப்னத்டயர்கள் ணத்டயதில் யபித யண் சயசுக் 

யகமலதில எனயத்டமர் . டணலும் எரிசம , யணட்மஸ் ணற்றும் ணத்டயத 
ணமகமஞங்கநில் இனந்ட டகமண்மக்கநமல் கலப்ிடிக்கப்ட்டு பந்ட ணிட 
உதிர்கலந ய யகமடுக்கும் பனக்கத்லடனேம் எனயத்டமர். 
 

3. டடமகம இதக்கம் ற்ய குயப்ன பலக. 



 
a. 1946ன் ிற்குடயதில் , பங்கமநத்டயல் யபித பிலநச்சலப் ங்கரட்டு 

யகமள்ளும் னலதில மகமடமர்கள் (குத்டலக பிபசமதிகள்) டயர்த்டர். 
b. டங்கநின் உற்த்டயதில் மடய ங்கயற்குப் டயமக னென்யல் என ங்கு ணட்டுடண 

டமட்டமர்களுக்கு (பநணம பிபசமதிகள் ) யசலுத்துடபமம் ன்று உறுடயதமகக் 
கூயர். 

c. டணலும் உற்த்டய யசய்தப்ட் திர்கலநப் ங்கரட்டு அநிப்டற்கு னன்ர் 
டங்கநின் கயங்குகநில் (கமணமர்ஸ் வும் அயதப்டும் ) ணட்டுடண டசணயத்து 
லபப்டமம் ன்றும் , டமட்டமர்கநின் கயங்குகநில் டசணயத்து லபக்க ணமட்டமம் 
ன்றும் கூயர். 

d. குத்டலக பிபசமதிகள் ஃப்நவுட் ஆலஞதத்டயமல் (Floud Commission) 

ஊக்கணலந்டர். யில், இந்ட ஆலஞதம் இபர்கநின் இத்டலகத 
டகமரிக்லககலந அசயற்கு ற்கடப ரிந்துலத்து இனந்டது. 

e. அகய இந்டயத கயசமன் சம ணற்றும் இந்டயத கம்னைி 1ட் கட்சயதின் பிபசமதிகள் 
ிரிவு இந்ட இதக்கத்டயல டலலணடதற்று த்டய. 

 
4. அட்ய ிகம் ன்மல்? ன் ன் அது னக்கயதத்துபம் யறுகயது? 

a. இங்கயமந்து ிடணர் கயநணண்ட் அட்ய ிப்பரி 20, 1947 அன்று யமதுச் 
சலதில் (House of Commons) 1948 ூன் ணமடத்டயற்கு னன்ன 
இந்டயதர்கநிம் ஆட்சய அடயகமம் ணமற்ப்டும்  அயபித்டமர். 

b. இடன் ிகு ிரிட்ன் இந்டயதமபியனந்து யபநிடதறும் ன்றும் அயபித்டமர் . 
c. இடன் டமக்கம் ன்யபில் இந்டயதர்கள் டங்கநின் ிச்சயலகலந இடற்கு 

னன்ட டீர்த்துக் யகமள்ந டபண்டும் ன்டமகும். 
d. டபபல் ினக்கு டயல் யணௌண்ட் டட்ன் ின இந்டயதமபின் லபசயமதமக 

யதணயக்கப்டுபமர் ன்றும் அயபித்டமர். 
 

5. கமச்சய ணமமடு 1931 ற்ய குயப்ன பலக. 
a. கமச்சய கமங்கயஸ் ணமமடு சர்டமர் பல்மய் ட்டல் டலலணதில் 

லயற்து. 
b. கமங்கயஸ் அடிப்ல உரிலணகள் ணற்றும் யமனநமடம யகமள்லககள் குயத்ட 

டீர்ணமத்லட ற்றுக் யகமண்து. 
c. இலப கட்சயதின் அசயதல் , யமனநமடம ணற்றும் அசயதல் டயட்ங்கநில் 

உனபமகப்டுத்டப்ட்து. (அ) குயத்துக் கமட்ப்ட்து. 
d. இது ின்ர் கமச்சய டீர்ணமம் ன்று அயதப்ட்து. 
e. கமந்டய-இர்பின் எப்ந்டத்டயற்கு 1931 ஆம் ஆண்டு கமச்சய ணமமட்டில் கமங்கயஸ் 

எப்னடல் அநித்டது. இது ணமர்ச் 26-31 பல லயற்து. 



 
f. இண்மபது பட் டணலச ணமமட்டில் கமங்கயஸ் சமர்ில் கந்துக் யகமள்ந 

கமந்டய ரிந்துலக்கப்ட்மர் (யதணயக்கப்ட்மர்). 
 

6. மம கமன் ற்ய ீங்கள் அயந்டது ன்? 
a. கமன் அப்தூல் கமர்கமன் , இபர் ின்மநி மட்ம (அ) இமம (அசன்)  

அயதப்ட்மர்.  இபர் 1890-ல் ிந்டமர். 
b. இபர் குலகயத்ணமத்கர் இதக்கத்டயலத் யடமங்கயமர் (கவுநின் ஞிதமநர்கள்). 
c. படணற்கு ல்ல ணமகமஞத்டயல் மஸ்தூன்கள் (அ) டமன்கள் கமன் அப்துல் 

கமர்கமன் டலலணதில் ஆங்கயடதப் டசயற்கு டயமக பன்னலதில்ம 
(சமத்பகீ னல) னலதில் டமமடித பிடுடலப் டமமட்டண குலகயத்ணமத்கர் 
இதக்கணமகும். 

d. கமந்டயதின் சத்டயதமகயகம் ன் கனத்டயன் பயலணதின் ணீடயனந்ட 
ம்ிக்லகதிடடத குலகயத்ணமத்கர் இதக்கம் யறுபப்ட்து. 

e. இந்ட இதக்கத்டயன் டன்மர்பர்கள் “சுர்டகம டமஷ்” (அ) “யசஞ்சட்லதிர்” (Red 

Shirts)  அயதப்ட்ர். 
f. துபக்கத்டயல் இந்ட அலணப்மது ஆப்கமித சனெகத்டயல் இனந்ட இத்டச் 

சண்லகலந ீக்கும் ணற்றும் கல்பிதின் ணீது கபத்லடச் யசலுத்தும் சனெக 
கல்பிதின் ணீது கபத்லடச் யசலுத்தும் சனெக சரர்டயனத்ட இதக்கணமக இனந்டது . 
ஆமல் ின் மட்கநில் அடயகநபில் அசயதல் அலணப்மக ணமயப் டமது . 

 
7. யல்ய அயக்லக ன்மல் ன்? 

a. பம்ர் 2, 1929 அன்று கமந்டய உள்நிட் னக்கயதத் டலபர்கள் ங்டகற் 
ணமமட்டில் “யல்ய அயக்லக” யபநிதிப்ட்து. 

இதன் ககோரிக்கககள் : 
a. இந்டயதமபிற்கு யமணயிதன் அந்டஸ்து பனங்கப்டும் ன் அடிப்லதில் பட் 

டணலச ணமமடு கூட்ப்டும் ன்டற்கம உறுடய யணமனயலத இர்பின் ின ட 
டபண்டும். 

b. அந்ட ணமமட்டில் கமங்கயசயற்கு யனம்மன்லண ிடயயடயத்துபம் அநிக்கப் 
டபண்டும். 

c. யமது ணன்ிப்ன ணற்றும் யமதுபம சணசக் யகமள்லக. 
d. டிசம்ர் 23, 1929 அன்று லபசயமய் இர்பின் ின இந்டக் டகமரிக்லககலந 

யமகரித்டமர். இது மகூர் கமங்கயஸ் ணமமட்டில் னஞ சுதமஜ்த (சுடந்டயம்) 
டகமரிக்லகக்கு பனய பகுத்டது. 

 
 

8. சுடந்டயம கட்சயலத ற்ய பிபமடய. 



 
a. சுடந்டயக் கட்சயதமது 1959 னடல் 1974 பல இனந்ட இந்டயதமபின் மம்ரித 

டமமநபமட அசயதல் கட்சயதமகும். 
b. இது சய.இமடகமமமச்சமரிதமல் யறுபப்ட்து. 
c. பர்மல் டனபின் ஆடயக்கம் யலந்ட இந்டயத டடசயத கமங்கயஸ் 

டசயல ணற்றும் அசுபடமக் கண்டஞமட்ம் அடயகரித்துள்நது ன்று அபர் 
உஞர்ந்டமல், அடற்கு டயர்பிலதமற்றுபடற்கமக இக்கட்சயலத் யடமங்கயமர். 

 
9. சனெக ண்மட்டு சரர்டயனத்டங்கநில் தங் யங்கமல் இதக்கம் வ்பமறு னக்கயதத்துபம் 

யறுகயது? 
a. யமடமசயடதம டன்னுலத டமடலகள் னெணமக டீபிபமட கனத்துக்கலநப் 

ப்ிர். இக்கயதம், டத்துபம், பமறு ணற்றும் அயபிதல் டமன்லப குயத்து 
பிபமடயக்கவும் ணற்றும் பமடம் யசய்தவும் சங்கத்டயல த்டயமர். 

b. இநம் ணமஞபர்கள் ணத்டயதில் அயவுசமர் னட்சயதில ற்டுத்ட யடமசயடதம 
பினம்ிமர். (யலத்டமர்). 

c. டமமநபமட சயந்டலகள் னன்யடுத்து யசன்பர்கநில் ிந்டபமபர். 
d. டச்சு ணற்றும் கனத்து சுடந்டயம், யண் கல்பி டமன்பற்ல ஆடரித்டமர். 
e. சனெக ணற்றும் சணத ணனகலந ணறுத்டமர். 
f. டீபிபமட கண்டஞமட்ணமது சணத டத்துபங்கநின் டபர்கள் ன்று கூயமர். 
g. னலணதம சனெகப் மம்ரித னக்கங்கள் ணற்றும் பனக்கங்கள் கவுநின் 

இனப்ன குயத்து பிபமடயப்து டமன்பற்ல ரிகமசயத்டமர் . 
 

10. கமம்கமரி ணற்றும் ணதுமி ன்மல் ன்? 
a. கம்கமரி ன்து னத்டய (அ) ட்டு துஞிகநில் டமபின் னெம் லகதமல் 

பலதப்டும் ண்லதக்கம மஞி ஏபிதணமகும். 
b. இந்டப் டமக்கள் இதற்லகதம சமதத்லடடத லணதணமகப் தன்டுத்துகயன் . 
c. கம்கமரி ன் பமர்த்லட மசரக யணமனயதியனந்து (பமர்த்லட) யப்ட்து. 

மசரக யணமனயதில் “கம்” ன்டற்கு டம ன்றும் , “கமரி” ன்டற்கு கல 
ன்றும் யமனள். 

d. டகமல்யகமண்ம சுல்டமிதத்டயன் கரழ் இந்டக் கலதமது ஆந்டயப் ிடடசத்டயன் 
கயனஷ்ஞம ணமபட்த்டயலுள்ந ணசூயப்ட்டித்டயல் டலனத்டடமங்கயதினந்டது . 
டணலும் இக்கலதமது 18ஆம் தற்மண்டில் ஆங்கயடதர்கநமல் ஆலகள் 
டணல் அங்கம படிபலணப்மக இந்டயதமபில் ஊக்குபிக்கப்ட்து. 

e. ணதும ஏபிதக் கலதமது கீமர் ணற்றும் டமநப் குடயகநில் 
லனலதில் இனந்டது . இது ணயடயம (அ) ணதுமி கல  
அலனக்கப்டுகயது. 

f. இந்ட ஏபிதங்கள் சயக்கம படிபிதல் படிபங்கலநக் யகமண்டுள்நது. 



 
g. பினமக்கள், ணடச் சங்குகள் ணற்றும் ி டமன் என குயப்ிட் கமத்டயல் 

லயறும் சங்குகநின் உள்நக்கத்டயல ிடயயடயத்துபப்டுபடமக இந்ட 
ஏபிதங்கள் அயதப்டுகயன். 

h. ணதும ஏபிதங்கநில் தன்டுத்டப்ட்டுள்ந யங்கமநது பனக்கணமக 
டமபங்கள் ணற்றும் இதற்லக பநங்கநில் இந்து யப்ட்டுள்ந. 

 
11. சங்கரட மக அகமடணய னக்கயதத்துபம் ற்ய ளதுக. 

a. சங்கரட மக அகமணய னதுயல்யதில் உள்நது. 
b. இது இலச , ம் ணற்றும் ஆங்கய மகம் ஆகயதபற்யற்கம டடசயத அகமணய 

 ிணமக அயதப்டுகயது. 
c. னதுயல்யதில் உள்ந சங்கரட மக அகமணயதமது இந்டயத கல்பி 

அலணச்சகத்டயமல் டண 31, 1952 அன்று யறுபப்ட்து. 
d. இது யகழ்த்து கலகளுக்கம (கலயகழ்ச்சய) டடசயத அநபிம அகமணய 

ஆகும். 
e. இந்ட அகமணயதமது இந்டயதமபின் ந்ட கமச்சம மம்ரிதத்டயல 

மதுகமப்டற்கு ணட்டும் உடபமணல் ,  பலகதம (படிபம்) இலச, ம் 
ணற்றும் மகம் ஆகயதபற்லனேம் ஊக்குபிக்கயது. 

f. டடசயத னக்கயதத்துபம் பமய்ந்ட யறுபங்கள் ணற்றும் டயட்ங்கநின் கரழ் இது 
யல்யதில் யறுபப்ட்டு மணரிக்கப்ட்டு பனகயது. 

 
Unit - II (Socio-economic Issues) 

 
12. உகணதணமக்கல் ன்னும் டத்லட பிநக்கு. ஏரிடுத்துடயல் இனந்து இது வ்பமறு 

பித்டயதமசப்டுகயது? 
a. இது, சக்குகள் ணற்றும் டசலபகநில் ல்ல டமண்டித பர்த்டகம் , யடமனயல்தட்ம் 

ணற்றும் னடலீட்டு உள்பவுகள் , ணக்கள் ணற்றும் டகபல்கள் ஆகயதபற்யன் னெம் 
யகமண்டு பப்டுகயன் உகயன் யமனநமடமங்கள் , கமச்சமங்கள் ணற்றும் 
ணக்கள்யடமலககநின் பநர்ந்து பனகயன் இலஞச்சமர்லக் குயக்கப் 
தன்டுத்டப்டுகயன் யசமல்மகும். 

b. பட்மணதணமக்கல் ன்து என குயப்ிட் கமச்சமம் ணற்றும் யணமனயக்கு 
உங்கநின் தன்மட்ல டிப்தமக்குபடற்கம யசதல்னலதமகும். 

 
13. உஞவு மதுகமப்ன ன்னும் டத்லட பலதறு. 

a. உஞவுப் மதுகமப்மது , உக உஞவுப் மதுகமப்ன ணீடம க்கயத மடுகள் 
குளபமல் பலதறுக்கப்ட்டுள்நலடப் டமன்று அலத்து ணக்களும் , ல்ம 
டங்கநிலும் சுறுசுறுப்ம ணற்றும் ஆடமக்கயதணம பமழ்பிற்கம உஞவு 



 
பினப்த்டடர்வுகள் ணற்றும் டயட் உஞவுத் டடலபகலநப் னர்த்டய யசய்கயன் 
டமதுணம, மதுகமப்ம ணற்றும் சத்டம உஞபிற்கு டடி , சனெக ணற்றும் 
யமனநமடம அணுகலக் யகமண்டினப்து ன்று யமனநமகும். 
 

14. இலயல பறுலண ன்னும் டத்லட ற்ய ீபரீ் னரிந்து யகமண்து ன்? 
a. இது, எனபரின் பனணமணமது அபர் பறுலணக் டகமட்டிற்கு டணல் பமழ்படற்குப் 

டமதுணமடமக இனக்கும் . ஆமல் பமழ்பிற்குத் டடலபதம யமனட்கலந பி 
ி யமனட்கநின் ணீது யசபிப்டுகயன் பறுலணக் டகமட்டிற்குக் கரழ் 
பமழ்பர்கலநக் குயக்கயன் பறுலணலதப் ற்யத பிநக்கணமகும். 

 
15. னர்ன் (RURABN) இதக்கத்டயன் கட்மத யசதல்கள் ன்? இத்டயட்த்டயன் னந்லடத 

படிபம் ன்? 
a. இதற்லகதிடடத கர்ப்னணமக இனக்கத் டடலபதம பசடயகநமக 

உஞப்ட்லபகநில் வ்பிட சணசனம் யசய்து யகமள்நமணல் சணத்துபம் ணற்றும் 
உட்டுத்துடன்லண ஆகயதபற்ல லணதணமகக் யகமண்டு கயமணப்னச் சனடமத 
பமழ்பின் சமத்லட மதுகமத்து டணுகயன் கயமணத் டயள்கலந பநர்ப்டன் னெம் 
“ஊக கர்ப்ன கயமணங்கநின் ” டயள்கலந உனபமக்குபடட கண்டஞமட் 
அயக்லகதமகும். 

b. உள்ளூர் யமனநமடம பநர்ச்சயலதத் ஊக்குபிப்து , அடிப்லச் டசலபகலந 
டணம்டுத்துபது ணற்றும் ன்கு டயட்ணயப்ட் ஊக கர்ப்ன டயள்கலந 
உனபமக்குபது ஆகயதலபடத டடசயத ஊக கர்ப்னத் டயட்த்டயன் டமக்கணமகும். 

c. இடற்கு னந்லடத டயப்ன PURA ன்டமகும் (கயமணப்னப் குடயகளுக்கம கர்ப்ன 
பசடயகள் ற்மமகும் . இந்டக் கனத்து னன்மள் குடிதசுத் டலபர் 
மக்ர்..ி.ட.அப்துல் கமம் அபர்கநமல் பனங்கப்ட்டமகும். 
 

16. இந்டயதமபில் ந்யடந்ட ணமயங்களுக்கு ணத்டயத அசமல் சயப்ன ணமய அந்டஸ்து 
பனங்கப்ட்டுள்நது? 
a. சயப்ன அந்டஸ்து ணமயங்கநமது யகமள்லககலநக் கட்லணக்கும்டமது சயப்னப் 

ரிசரலலத இன்யதலணதமடடமக்குகயன் ணலப்குடய ணற்றும் கடிணம 
யப்குடய, குலபம ணக்கள் யடமலக அர்த்டய ணற்றும் / அல்து னங்குடி 
ணக்கநின் கஞிசணம ங்கு , அண்ல மடுகளும ல்லப் குடயதில் உள்ந 
னக்கயதத்துபம் பமய்ந்ட அலணபிங்கள் , யமனநமடம ணற்றும் கட்லணப்ன 
ரீடயதமக ின் டங்கயத யல ணற்றும் ணமய யடயகநின் இதமலண இதல்ன 
னடயத சய யமதுபம குஞமடயசதங்கலநக் யகமண்டினக்கும். 



 
b. இந்டப் ிரிபின் கரழ் உள்ந ணமயங்கநமது குலந்ட பந ஆடமத்லட 

யகமண்டும், அபர்கநின் டிர் பனணமம் அடயகணமது டமன்று 
கமட்சயதநித்டமலும், அபர்கநின் பநர்ச்சயத் டடலபகளுக்டக பநங்கலநத் 
டயட்டுபடற்கம யலதில் இல்மணல் இனக்கும். 

c. டடசயத டணம்மட்டுக் குள (NDC) 11 ணமயங்களுக்கு பனங்கயனேள்நது. 
d. அலபகள் பகயனக்குப் குடயகநின் ள ணமயங்கள் (அனஞமச்சல் ிடடஷ் , 

அசமம், ணஞிப்னர், டணகமதம, ணயடசமம், மகமமந்து ணற்றும் டயரிப்னம ) சயக்கயம், 
ம்ன & கமஷ்ணீர், இணமச்சப் ிடடசம் ணற்றும் உத்டக்கண்ட் ஆகயதலப ஆகும். 

e. ி ணமயங்கள் யமதுப் ிரிவு ணமயங்கள் க் குயப்ிப்டுகயன் . 
 

17. இந்டயதமபில் டற்கமக சயபப்ன பனயத்டம் (Red Corridor) னும் டம் 
உடதமகயக்கப்டுகயது? 
a. சயபப்னத் டமழ்பமப் குடய ன்து குயப்ித்டக்க க்சலட்டு -ணமடசமதிச 

கயநர்ச்சயலத சந்டயக்கயன் இந்டயதமபின் கயனக்கயந்டயத , ணத்டயத ணற்றும் யடற்கத்டயத 
குடயகநில் உள்ந ிமந்டயதங்கநமகும். 

b. இது கீமர் , மர்க்கண்ட், ஆந்டயப் ிடடஷ் , ணமமஷ்டிம, எடிசம, யடலுங்கமம,  
டணற்கு பங்கம் , ணத்டயதப் ிடடஷ் ணற்றும் சத்டீஸ்கர் ஆகயத 10 ணமயங்கநில் 
உள்ந 106 ணமபட்ங்கள் னளவும் பினேள்நது. 

c. இலபகள் பீ இந்டயதமபில் ணயகப்யரித அநபிம கல்பிதயபின்லண பறுலண 
ணற்ம் அடயக ணக்கள் யடமலகக் யனக்க ஆகயதபற்மல் மடயக்கப்ட் 
குடயகளுணமகும். 

 

18. டணயனக அசமங்கத்டயன் இ எதுக்கரடு யகமள்லகலத ற்ய சயறுகுயப்ன ளதுக? 
டணயழ்மட்டின் இஎதுக்கரட்டுக் யகமள்லக 
69% இ எதுக்கரட்டின் பிடய 
டயந்யலப் டமட்டி 31.00 %   
ிற்டுத்டப்ட் பகுப்ிர் 26.50 %   
ிற்டுத்டப்ட் பகுப்ிர் (னஸ்லீம்) 3.50 %   
ணயகவும் ிற்டுத்டப்ட் பகுப்ன & சரர் ணிர் 20.00 %  
ட்டிதயப்ட் பகுப்ிர்  *15.00 %  
ட்டிதயப்ட் பகுப்ிர் (அனந்டடயதர்கள்) *3.00 %  
னங்குடிதிர் 1.00 %  
 
 



 
19. என குயப்ிட் இத்டயல் ணக்கள் யடமலக பநர்ச்சயலத அயபடற்கம அநவுனக்கள் 

ன்? 
ிப்ன பிகயடம், இப்ன பிகயடம், குடிபபின் டசர்க்லக, குடிடதற்த்டயல கனயத்டல். 

 
20. ணகமத்ணம கமந்டயக்கும் சுகமடமத்டயற்கும் இலடத உள்ந யடமர்ன ன்? 

a. சுகமடமடண சுடந்டயத்லட பி ணயக னக்கயதணமடமகும். 
b. “சுகமடமடண சுடந்டயத்லட பி னக்கயதணமது” ன்று கமந்டய கூயமர். தூய்லண 

டன்லணலதனேம், சுகமடமத்லடனேம் கமந்டயத பனய பமழ்க்லகதின் என்யலஞந்ட 
குடயகதமக அபர் ணமற்யமர். 

c. அலபனக்கும் யணமத்ட சுகமடமடண அபது கபமகும். தூய்லணத் டன்லணடத 
உல் த்டயற்கும் ஆடமக்கயதணம சுற்றுச்சூனலுக்கும் ணயக னக்கயதணமடமகும். 

d. சுபச் மத் அிதமன் (SBA) அல்து சுபச் மத் ணயன் (SBM) ன்து யடனக்கள், 
சமலகள் ணற்றும் இந்டயதமபின் யன கங்கள், கங்கள் ணற்றும் கயமணப்னப் 
குடயகநின் கட்லணப்னகலந சுத்டம் யசய்த ண்ணுகயன் 2014யனந்து 2019ம் 
ஆண்டு பலதிம கமத்டயற்கம இந்டயதமபில் உள்ந டடசயத அநபிம 
ிச்சமணமகும். 

e. இந்டயத அசமங்கத்டமல் த்டப்ட்டு பனகயன் இத்டயட்ணமது ணகமத்ணம 
கமந்டயதின் 150பது ிந்டமள் ஆண்டு யலபம 2 அக்டமர் 2019ற்குள் 
“டயந்டயல ணம் கனயப்டயயனந்து பிடுட் ” இந்டயதம ன்லட அலனேம் 
டமக்கம் யகமண்டமகும். 

 
21. டணயழ்மட்டில் அணல்டுத்டப்டும் ணடயத உஞவு டயட்த்டயன் னக்கயத டமக்கங்கலந 

ட்டிதயடுக. 
நதின உணவுத் திட்டம் 
a.  குனந்லடகநின் ட்டிிலத டயனப்டய அலதச் யசய்கயது. 
b. லன குனந்லடகளுக்கு அபர்கள் சயந்ட னலதில் டிப்ில் கபம் யசலுத்ட 

ஊட்ச்சத்துள்ந உஞவுகலந அநிக்கயது. 
c. ணமஞபர்கள் டயனம் அசமங்கப் ள்நிகளுக்கு பனபமர்கள்; கூய டபல 

யசய்தச் யசமல்ய தமனம் ஞிக்க ணமட்மர்கள்.  
d. ள்நி இலயறுத்டத்லடக் குலக்கும் 
e. கல்பிதயபின்லணலதக் குலக்கும் 
f. சனெக ணதணமக்கல ஊக்குபிக்கயது - என்மக இலஞந்து உண்ணும் னக்கம் 
g. சயந்ட டபலபமய்ப்ிற்கம சந்டர்ப்ங்கலந பனங்குகயது - ணடயத உஞவு 

அலணப்மநர்கள் 
h. உள்ளூர் யமனநமடமத்டயற்குப் நிக்கும் - உஞவுப் யமனட்கள் யகமள்னடல் 

யசய்டல். 



 
i. ல்டபறு குயதடீுகநில் இந்டயதமபின் டணமசணம யசதல்மட்லக் குலக்கயன்து 

- HD1, ட்டிிக் குயதடீு, பறுலணக் குயதடீு, மயச் சணத்துபணயன்லணக் குயதடீு. 

 
22. அம்ணம குனந்லட  ரிசு யட்க டயட்ம் ற்ய சயறுகுயப்ன ளதுக . 

a. இப்யட்கணமது குனந்லடகள் மணரிப்ிற்கம 1000 னொமய் ணடயப்ிம 16 
பலகதம யமனட்கலந யகமண்டுள்நது. 

b. யட்கணமது குனந்லட மணரித்துத் துண்டு, உல, டுக்லக, யகமசுபல, 
மப்கயன், ண்யஞய், குனந்லடக்கம டசமப்ன, டசமப்னப் யட்டி, லக களவும் டயபம், 
கயபட்டி, கயலுகயலுப்ல (rattle), யமம்லண, யசௌமக்கயத டகயதம் (டமதின் 
ஆடமக்கயதத்லட அடயகரிக்க என ணனத்துப டதமரிப்ன). 

 

23. சட் னத்டகத்டயன் டி இந்டயதமபில் உள்ந சயறுமன்லணதிர் பலககள் தமலப ? 
இந்டயத அசமல் அங்கரகரிக்கப்ட் சயறுமன்லண ணடத்டயல ட்டிதயடுக. 
இந்டயதமபில் சயறுமன்லணதிர் : 
a. இந்டயத அசயதலணப்ின் டி , சத்து 30-ன் கரழ் இன பலகதம 

சயறுமன்லணதிர் உள்நர். 
1. ணட அடிப்லதிம ணற்றும் 
2. யணமனய 

b. னஸ்லீம்கள், சரக்கயதர்கள், கயயஸ்டபர்கள், யௌத்டர்கள், டமமஸ்ட்ரிதர்கள்  
 

24. யடமனயல் னலடபமர் பநர்ச்சயக்கம இந்டயத அசயன் யனம் டயட்ங்கள் ன்? 
யடமனயல் னலடபமர் டணம்மடு 
a. இந்டயதமபில் உற்த்டய யசய்னேங்கள் 
b. யடமங்கயடு இந்டயதம 
c. ளந்துயல் இந்டயதம 
d. டயன் இந்டயதம 
e. டியட்ல் இந்டயதம 
f. அல் னடயத கண்டுிடிப்ன இதக்கம் 
g. INSPIRE டயட்ம் - டமக்கம் ற்டுத்துகய ஆமய்ச்சய கண்டுிடிப்ன ணற்றும் 

யடமனயல்தட்ம். 
h. டிர்கநின் யடமக்க யறுபங்கஙந ணற்றும் MSMEல் னத்டமக்கத்லட 

ஊக்குபித்டல் (PRISM) 
i. சணத்துப டணம்மடு ணற்றும் பநர்ச்சயக்கம அயபிதல் (SEED) 
j. ASPIRE (னத்டமக்கம், யடமனயல்னலவு ணற்றும் டபநமண் யடமனயல் துலதில 

ஊக்கப்டுத்துபடற்கம டயட்ம்) 



 
k. டணயழ்மட்டின் னடயத யடமனயல்னலடபமர் ணற்றும் யறுப டணம்மட்டுத் டயட்ம் 

(NEEDS) 
l. MUDRA டயட்ம் 

Unit III (Mental Ability) 

 
25. 7 யடமர் ண்கநின் சமசரி 20. இந்ட ண்கநில் ணயகப்யரித ண் து? 

ண்கமநது x, x +1, x +2, x +3, x +4, x +5 and x +6 ஆக இனக்கட்டும் 

 ிகு,   1 2 3 4 5 6
7

x x x x x x x              = 20 

   7 21
7

x    = 20 

 7 21x    = 140 

 x = 17 
  ணயகப்யரித ண் = x  + 6 = 23 

 

26. சுண்ஞமம்னக் கல்யல் 40% கமல்சயதம் உள்நது ணற்லப கமர்ன் ணற்றும் ஆக்யன் 
ஆகும்.  எனடபலந 20kg சுண்ஞமம்னக் கல்யல் 9.4kg ஆக்யன் உள்நயடன்மல் 
அடயல் உள்ந கமர்ின் பிகயடம் ன்? 

 ஆக்சயின் சமசரி = 9.4 100
20

  

  = 47% 
  கரிணத்டயன் சமசரி = [100-(40+47)] 

  = 13% 

 
27. A ன்பர் 30% ணடயப்யண்கள் டுத்து 15 ணடயப்யண் பித்டயதமசத்டயல் 

டடமல்பினேற்மர். B ன்பர் 40% ணடயப்யண் டுத்து டடர்ச்சய ணடயப்யண்கலந பி 
35 ணடயப்யண்கள் அடயகணமக யற்றுள்நமர். ில் டடர்ச்சயக்கம பிகயடம் ன்? 
  x ன்து னள ணடயப்யண்ஞமக இனக்கட்டும்  

 ின், 30 15
100

x    = 40 35
100

x    

 15 + 35  = 40 30
100 100

x x  

 x  = 500 

  டடர்ச்சய ணடயப்யண் =  
30 500 15

100
   

  = 165 

 டடர்ச்சய பிகயடம் =  
165 100
500

  

  = 33% 
 

 

 



 
28. டதிஸ் (baye’s) பிடய பிநக்குக. 

டதசயன் டடற்ம்  
i) கட்டுப்மட்டு யகழ்டகலபத் டீர்ணமிக்கும் கஞக்கயதல் சூத்டயணமகும். 
ii) னடயத டகபயன் அடிப்லதில் யகழ்டகலப டயனத்டயதலணக்கவும் என குயப்ிட் 

பிலநபமது என குயப்ிட் கமஞத்டயமல் ன் யகழ்டகலப டீர்ணமிப்டற்கு 

  AP
B

  = 
P(A B)

P(B)


 

 

29. 6 ணஞிகள் எட சணதத்டயல் யடமங்குகயன்து அலப 2,4,6,8,10,12 யமடிகள் 
இலயபநிதில் எய ளப்னகயன். 30 யணயங்கநில் த்டல னல அலப எட 
சணதத்டயல் எய ளப்னம்? 
  அடமபது 2 யணயங்கள் 

30 யணயங்கநில், அலபகள் என்மக எயப்து   
30 1
2

 
 

 
  

       = 16 னல. 
 

30. 720 ணமஞபர்கலநக் யகமண் என ள்நிதில் ணமஞபர்கள் ணற்றும் ணமஞபிகள் 
இலடததம பிகயடமச்சமம் 7:5.  இந்ட பிகயடமச்சமத்லட 1:1 ன்மக்க த்டல 
டணலும் ணமஞபிகலந ள்நிதில் டசர்க்க டபண்டும்? 

சயறுபர்கநின் ண்ஞிக்லக =  7720
12

   

  = 420 

சயறுணயகநின் ண்ஞிக்லக = (720 420) 

  = 300 

டடலபப்டும் சயறுணயகநின் ண்ஞிக்லகதமது x ஆக இனக்கட்டும் 

 ிகு  = 420
300 x

 = 1 

 x = 120 

 

31. ணலதமக்கம் ணற்றும் ணலபிக்கம் (Encryption and Decryption) ன்மல் 
ன்? 

நகனோக்கம் : நித உலத்ட டலப சரற் ணற்றும் கக்கத் டவுகநமக 
யணமனயயதர்க்கும் யசதல்னலதமகும் 
நகயிக்கம் : இது லசர் உலலத சமடமஞ உலக்கு ணமற்றுபடற்கம டலகரழ் 
பனயனலதமகும் 
 

32. Cookies ன்மல் ன்? 



 
a. இன பலடநத்டயல் இனந்து அனுப்ப்ட் என சயயத துண்டு டவு தரின் 

கஞிி யலபகத்டயல் டசணயக்கப்டும் 
b. னக்கயத டகபல்கலந யலபில் லபத்டயனக்க பலடநத்டயற்கு என ம்கணம 

கனபிதமக இனக்க டபண்டும் 
 

33. 10(65)  இலஞதம இனண ண்ஞமக ணமற்றுக. (equivalent binary number). 

 10(65)
 
இடல சணணம இனண ண்ஞமக ணமற் டபண்டும். 

10 (2)

265

232 1

216 0

28 0 (65) 1000001

2 4 0

22 0

21 0





 







 

 

34. 10 m  10 m  5 m னணமம் யகமண் என அலதில் லபக்கக்கூடித ீநணம 
டடிதின் ீநம் ன்? 
10 ணீ  10 ணீ  5 ணீ ரிணமஞங்கநில் யகமண் என அலதில் லபக்கக்கூடித 
ீநணம கம்ிதின் ீநணமது 

 டடலபப்டும் ீநம் = 
2 2 2

(10) (10) (5)    

  = 225   

  = 15 ணீ. 
 
8 நதிப்பண்கள்  

Unit - II (History) 

 
35. கயரிப்ஸ் தூதுக்குள ற்யனேம், அடன் னன்யணமனயவுகள் ணற்றும் அடன் டடமல்பி 

ஆகயதபற்லப் ற்ய சுனங்க பிபமடய. 
a. ிரிட்ன் அசு 1942 ணமர்ச் ணமடம் கயரிப்ஸ் தூதுக் குளபில இந்டயதமபிற்கு 

அனுப்ிதது. இண்மம் உகப் டமரில் ிரிட்ின் டமர் னதற்சயகளுக்கு 
இந்டயதமபின் எத்துலனப்ில யறுபடற்கமக இத்தூதுக்குள அனுப்ப்ட்து . 
பின்ஸ்ன் சர்ச்சயல் டலலணதிம கூட்ஞி அசயல் , யடமனயல்துல 
அலணச்சமக இனந்ட சர் ஸ்மடமர்டு கயரிப்ஸ் ன்பர் இக்குளபிற்கு டலலண 
பகயத்டமர். 



 
கோபணங்கள் 
a. இந்டயதமபின் கயனக்கு ல்லகளுக்கு யபநிடத ப்மன் லகநின் னன்டற்ம் 

ணற்றும் ர்ணமபின் பழீ்ச்சய ிரிட்னுக்குப் டமரில் அடயர்ச்சயலத ற்டுத்டயதது . 
இந்டயதமபின் ணீது ப்மன் லயதடுக்கமம் ன் அச்சம் அடயகரித்துக் 
யகமண்ட இனந்டது ணற்றும் ிரிட்ின் டமர் னதற்சயகளுக்கு இந்டயதமபின் 
உடபிதமது இன்யதலணதமடடமக இனந்டது. 

b. இண்மம் உகப்டமர் யடமங்கயத 1939ஆம் ஆண்டு , லபசயமய் யன்யத்டகம 
ின ிரிட்டிஷ் டசயன் என குடயதமக இந்டயதமவும் டமரில் ங்கு யறும்  
அயபித்டமர். இம்னடிபமது இந்டயதர்கலந கந்டமடமசயக்கமணடடத 
டுக்கப்ட்து ணற்றும் இது கமங்கயஸ் கட்சய டலலணதிம ணயகப்யரித 
டமமட்ங்களுக்கு பனயபகுத்டது . 7 ணமகமஞங்கநில் ஆட்சய யமறுப்ன பகயத்ட 
கமங்கயஸ் டலபர்கள் அலபனம் டங்கநின் டபிதில இமயமணம 
யசய்டர். இடல னஸ்லீம் லீக் “பிடுடல மநமக” யகமண்மடிதது. 

c. ிரிட்ன் இந்டயதமபின் ணீடம டன்னுலத கமடயத்டயத யகமள்லககள் ணற்றும் 
டமரில் டச மடுகநின் டமர் னதற்சயகளுக்கு இந்டயதமபின் எத்துலனப்ில 
யறுபது யடமர்மக அயணரிக்கம ணற்றும் ி டடச மட்டுத் டலபர்கநின் 
அளத்டங்கலந டயர்க் யகமண்து . இதுவும் ிரிட்ன் அசு கயரிப்ஸ் 
தூதுக்குளபில இந்டயதமபிற்கு அனுப் பனய பகுத்டது. 

ரிந்துகபகள் : 
a. இந்டயத யமணயிதன் அலணக்கப்டும் . இந்ட யமணயிதனுக்கு ிரிட்ின் 

கமணன்யபல்த் அலணப்ில் உறுப்ிமக யடமமம் . (அ) யபநிடதமம் ன் 
சுடந்டயனம் அநிக்கப்டும் . டணலும் ன்மட்டு அலணப்னகநில் அங்கம் பகயக்கவும் 
சுடந்டயம் அநிக்கப்டும். 

b. மட்டின் னடயத அசயதலணப்ில உனபமக்குபடற்கமக அசயதலணப்ன யர்ஞத 
சல என்று உனபமக்கப்டும் . இந்ட அசயதல் யர்ஞத சலதமது ணமகமஞ 
சட்ணன்ங்கநமல் டடர்ந்யடடுக்கப்ட் உறுப்ிர்கலநனேம் ணற்றும் சுடடச 
அசுகநமல் யதணயக்கப்ட் உறுப்ிர்கலநனேம் யகமண்டினக்கும். 

c. இந்டயத யமணயிதில் டச ணறுக்கும் ந்ட என ணமகமஞனம் டித்டயனக்கமம் 
ணற்றும் டக்கம அசயதலணப்ல பலந்துக் யகமள்நமம். 

d. அடயகமப் ரிணமற்ம் ணற்றும் சயறுமன்லணதிர் உரிலணகள் டமன்லப 
அசயதலணப்ன யர்ஞத சல ணற்றும் ிரிட்டிஷ் அசுக்கு இலதிம 
டச்சுபமர்த்லடதின் னெம் மதுகமக்கப்டும். 

e. னடயத அசயதலணப்ன யசதல்மட்டிற்கு பனம் கமம் பலதில் இந்டயதமபின் 
மதுகமப்ன ிரிட்ின் கட்டுப்மட்டில் இனக்கும் ணற்றும் கபர்ர் யயன் 
அடயகமங்கநில் ந்ட பிட ணமற்னம் யசய்தப்மணல் ற்கடப இனந்டபமறு 
இனக்கும். 



 
பக்கினத்துயம் : 
a. னடல் னலதமக ிரிட்டிஷ் அசமங்கம் இந்டயதமபின் யமணயிதன் ன் 

உரிலணலத ற்றுக் யகமண்து (அ) எப்னக் யகமண்து. 
b. டங்களுக்கம அசயதலணப்ில இந்டயதமர்கடந படிபலணத்துக் யகமள்நமம். 
c. ணமகமஞங்கள் இந்டயத யமணயிதில் இலஞதமணல் டித்டயனக்கமம் ன் 

சுடந்டயத்லட பனங்கயதப் ரிந்துலதமது 1947-ல் ற்ட் ிரிபிலக்கு 
னன்ணமடயரிதமக அலணந்டது. 

d. கமணன்யபல்த் அலணப்ில் இனந்ட ிரிந்து யசல்க்கூடித அடயகமணமது , 
ிற்கமத்டயல் னள இலதமலண பனங்கப்மம் ன்லட சுட்டிக் கமட்டுகயது. 

e. இலப்ட் கமத்டயல் , இந்டயதர்களுக்கு யர்பமகத்டயல் சயந்ட னலதிம 
ங்கநிப்ன பனங்கப்டும் ன்று உத்டயபமடம் அநிக்கப்ட்டு இனந்டது. 

கதோல்யி  
a. இந்டப் ரிந்துலகலந ிரிட்ன் அசு ணயக டீபிணமலப (ணயக அடயகம் ) வும், 

கமங்கயஸ் இலப ணயகப் னலணதமலப வும் கனடய . யில் இந்டயத 
டடசயத கமங்கயஸ் னள சுடந்டயத்லட டகமரிதது. 

b. இந்ட டடசயத கமங்கயஸ் , னஸ்லீம் லீக் ணற்றும் ி இந்டயத குளக்கள் 
தூதுக்குளபில யமகரித்ட. 

 

36. இந்டயத மகயஸ்டமன் டமர் ணற்றும் டமஷ்கண்ட் எப்ந்டம் ற்ய குயப்ன பலக . 
a. 1965ஆம் ஆண்டின் இந்டயதம - மகயஸ்டமன் டமமது இன மடுகளுக்கு 

இலதில் இனந்ட யடமர்ச்சயதம டகமகநின் உச்சக்கட்ம் ஆகும். 
கோபணங்கள் 
a. ிரிபிலதமது இன மடுகளுக்கு இலதில் டய ீலப் கயர்ந்து யகமள்படயல் 

டகமல உண்டு ண்ஞிதது . சயந்து, யசமப், சட்ஜ், ிதமஸ் ணற்றும் மபி 
டமன் டயகள் இந்டயதமபியனந்டட மகயஸ்டமனுக்குள் மய்ந்ட . 1948ஆம் 
ஆண்டு இந்டயதம இந்டயகநின் ீல டடுத்து யறுத்டயதது. 

b. இந்ட டகமறு யடமர்ந்து யகமண்ட இனந்டது . 1960-ல் சயந்து டயீர் எப்ந்டடயல் 
டன ணற்றும் அனைப்கமன் ஆகயடதமர் லகயதமப்ணயட்ர் . இடன் ிகு ீம் , 
யசமப் ணற்றும் சயந்து டயகநின் ீலப் மகயஸ்டமனும் ணற்றும் சட்ஜ் , ிதமஸ் 
மபி டயகநின் ீல இந்டயதமவும் தன்டுத்டயக் யகமள்நமம் (யகமள்கயன்). 

c. ல்லக் கணயன் இன மடுகளுக்கு இலதிம ல்லத் டகமறுகலந டீர்க்க 
னலந்டது. 

d. இமன் ஆப் கட்ச் குடயதின் ல்லத் டகமறு யடமர்ந்துக் யகமண்ட பந்டது. 
e. 1965-ல் மகயஸ்டமன் கட்ச ல்லதனடக டமக்குடல் த்டயதது. 
f. இந்டயதம இடல க்கயத மடுகள் அலபதிம் யகமண்டு யசன்து. 



 
g. மகயஸ்டமன் இடல இந்டயதமபின் பீணமக கனடயதது ணற்றும் கமஷ்ணீரில் 

கபத்டயல (அட்டுனயதங்கள்) உண்டுப் ண்ஞ னதற்சயத்டது. 
h. ஆகஸ்ட் 5, 1965 அன்று மகயஸ்டமித துனப்னகள் ல்லக் கட்டுப்மட்டுக் 

டகமட்னடக (Loc) யலக் யகமண்டினந்ட. 
யிகவுகள் 
a. மகயஸ்டமின் ஆப்டன் யப்மல்லத் யடமர்ந்து டமர் ஆம்ித்டது. 
ஆகபரன் ஜிப்போல்டர் : 
a. ம்ன கமஷ்ணீரினுள் எளங்கற் “யகமடய” லப் ிரிபில ஊடுனபச் யசய்து , 

இந்டயத அசயன் ஆட்சயக்கு டயமக ணக்கநிலடத கயநர்ச்சயலத உண்டு 
ண்ணுபடற்கமக படிபலணக்கப்ட்து. 

b. டமல யறுத்டச் யசமல்யத க்கயத மடுகநின் கட்லநப்டி டமமது னடிவு 
யற்து. ிகு டமஷ்கண்ட் ிகம் யபநிதிப்ட்து. 

c. டமஷ்கண்ட் எப்ந்டணமது (ிகம்) இந்டயதப் ிடணர் மல் கதூர் சமஸ்டயரி 
ணற்றும் மகயஸ்டமன் அடயர் அனைப்கமனுக்கும் இலதில் லகயதமப்ணமது . 

d. இது இன மடுகளும் டங்களுக்கு இலதிம டகமறுகலந அலணடயதம 
னலதில் டீர்த்துக் யகமள்படற்கும் ணற்றும் சணமடமத்துன் பமழ்படற்கும் பனய 
பகுத்டது. பரி 10, 1966 அன்று எப்ந்டம் லகயதளத்டமது. 

 
37. 1900க்கு ிகம பிபசமதிகள் டமமட்ம் ற்ய குயப்ன பலக. 

a. கயசமன் சம இதக்கம் - அடதமத்டய 
b. கம இதக்கம் (அ) எற்றுலண இதக்கம்  
c. ணமப்ிள்நம ககம் 
d. மர்டடமய சத்டயதமகயகம் 
 

38. ஆரித சணமஜ் ற்யனேம் ணற்றும் அடன் ங்கநிப்னகள் ற்ய குயப்ன பலக . 
சூமல் : 
a. சுபமணய டதமந்ட சஸ்படய (1824-1883) யபறுணட ணடத் டலபர் 

ன்டயற்கும் டணமபர். 
b. இந்து ணட சரர்டயனத்ட அலணப்ம ஆரித சணமத்டயன் யறுபம இபர் , இந்டயத 

சனெகம் ணற்றும் ணடத்டயன் கனத்டயன் ணீது டன்னுலத ஆனணம டமக்கத்டயல 
பிட்டுச் யசன்றுள்நமர். 

c. ணட ம்ிக்லககள் குயத்ட இபரின் டர்க்க ணற்றும் அயபிதல் ரீடயதிம 
பிணர்ச குப்மய்வு ணற்றும் யடய்பகீத் டன்லண ன்னும் கனத்டயல் னட்சயலதக் 
யகமண்டு பந்டடமல் , இபனக்கு ணகரிய ன்னும் அலயணமனயப் யதனம் 
பனங்கப்ட்து. டணலும் இபர் “பீ இந்டயதமபின் சயற்ிகநில் ” எனபமகவும் 
கனடப்டுகயமர். 



 
இயரின் கோதககள் ஏத்தோம தற்கோத்திற்கும் போருந்தும் யககனில் உள்து. 
ஆரின சநோஜத்திக ிறுவுதல் 
a. ப்ல் 7, 1875 அன்று சுபமணய டதமந்ட சஸ்படய ம்மதில் ஆரித 

சணமத்டயல 10 யகமள்லககளுன் யறுபிமர். 
b. இந்ட 10 யகமள்லககள் னற்யலும் கவுள் , ஆன்ணம ணற்றும் இதற்லகதின் 

அடிப்லதிமது. 
c. இந்டயதர்கநின் ணட உஞர்வுகநில் இந்ட அலணப்மது ணயகப்ந்ட (ணகத்டம) 

ணமறுடல்கலந யகமண்டு பந்டது. 
d. அலத்து யசதல்களும் ணிட இத்டயற்கு ன்லண டனபடடடத னடன்லணதம 

டமக்கணமகக் யகமண்டினக்க டபண்டும் ன் டதமசலதில (கனத்து) 
பலுப்டுத்டடப இவ்பலணப்ில யறுபிமர். 

e. உனப பனயமடு ணற்றும் சயன்ங்கலந பஞங்குபது டமன் ண்மட்டுச் 
சங்குகள் ின்ற்ப்டுபலட டயர்த்டமர். 

தனோந்தரின் கோக்கம் 
a. டதமந்டரின் னக்கயதணம டமடலதமது இந்துக்கள் அலபனம் டங்கநின் 

சணதத்டயற்கு டயனம் டபண்டும் ன்டமகும் . அடமபது, டபடங்களுக்கு டயனம் 
டபண்டும் ன்டமகும் (டபடங்கலந டமக்கயச் யசல்) 

b. இவ்பமறு யசய்படன் னெணமக , மட்டில் அப்டமக யபித ணட , சனெக, அசயதல் 
ணற்றும் யமனநமடம சூழ்யலகநின் பநச் டசமர்பியனந்து இந்துக்கள் டங்கலந 
டணம்டுத்டயக் யகமள்ந னடினேம் ன்று அபர் உஞர்ந்டமர். 

அபசினில் தனோந்தரின் ங்கு 
c. இபர் டடிதமக அசயதயல் ஈடுபில்ல . ினும், அசயதல் குயத்ட இபரின் 

கூர்டமக்கமது இந்டயத பிடுடலப் டமமட்த்டயல் அசயதல் டலபர்களுக்கு 
ஊக்கத்டயன் (உத்டபகத்டயன்) னெணமக பிநங்கயதது. 

d. 1876-ல் “சுடடசய” அடமபது “இந்டயதம இந்டயதனக்டக ” ன்று னடன் னடமக 
னனங்கயமர். ின்ர், இது டமகணமன்த டயகமல் னனங்கப்ட்து. 

e. இபரின் ணயக னக்கயதணம டமக்கம் யசலுத்தும் ஞிதமது சத்தமர்த் ிகமஷ் 
ன்னும் னத்டகத்லட ளது யபநிதிட்டமகும் . இது இந்டயத பிடுடலப் 
டமமட்த்டயல் டது ங்கயல அநித்டது. 

f. அபிந்த் டகமஷ் , ஸ்.இமடம கயனஷ்ஞன் ணற்றும் மம இமம்டடவ் டமன்டமர் 
இபலப் ின்ற்யதபர்கநில் அங்குபர். 

தனோந்த சபஸ்யதினின் கல்யி சரீ்திருத்தங்கள் 
a. ஆங்கயடம டபடயப் ள்நிகலந அயனகப்டுத்டயதடன் னெம் டதமந்டர் 

இந்டயதமபின் கல்பி னலதில் னளலணதம ணமற்த்லடக் யகமண்டு பந்டமர். 
b. இந்டப் ள்நிகள் ணமஞபர்களுக்கு டணம்ட் மத்டயட்த்டயல (கல்பி) 

பனங்கய. 



 
c. டபட அயவு குயத்ட கல்பி ணற்றும் சணகம ஆங்கய கல்பி  இன பலகதின் 

னெணமக கல்பிதில பனங்கயதது. 
பற்கோத்தில் நதங்கின் பசனல்ோடுகள் குித்து தனோந்தர் ககள்யிபனழுப்புதல்  
a. கயயஸ்துபம், இஸ்மணயதம், சணஞம், யௌத்டம் ணற்றும் சரக்கயதம் டமன் ணட 

ம்ிக்லககள் குயத்து இபரின் டர்க்க ணற்றும் அயபிதல் ரீடயதிம பிணர்ச 
குப்மய்பமது ரின் கண்கலநத் டயந்டது. 

b. உனபனயமடு, அர்த்டணற் யபற்று சங்குகநின் ணீடம ம்ிக்லக 
டமன்பற்யக்கு டயமக குல் யகமடுத்டமர்.  

c. ிப்ின் அடிப்லதிம மடயப் ிரிவுகள் ணற்றும் யண்கள் டபடங்கள் 
டிப்லட டடுப்து (டபிர்ப்து) டமன் ணிடமல் உனபமக்கப்ட் 
கட்லநகளுக்கு டயமகவும் யன்மர். 

 
39. ஆங்கயடம சரக்கயதப் டமர்கள் ற்ய பிரிபமக பிபமடயக்க. 

னடல் ஆங்கயடத - சரக்கயதப் டமர் (1845 - 46) 
a. 1843-ல் டணர் ிமட் ன்பர் கயனக்கயந்டயத கம்யிதின் னகபமக 

அணயர்டசசயல் யதணயக்கப்ட்மர். 
b. ஞ்சமின் அசயதயல் ற்ட்டு பனம் னன்டற்ங்கலந (ணமற்ம்) 

ஆங்கயடதர்கள் உன்ிப்மக கபித்து பந்டர் . அடட டத்டயல் ி குடயகநில் 
(துலஞக்கண்ம்) டங்கநின் டசு பிரிபமக்க டபலதிலும் ஈடுட்டு பந்டர் . 
ணற்றும் இந்டயத துலஞக் கண்த்டயன் ணற்ப் குடயகலநப் டமன்ட ஞ்சமப்ிலும் 
டங்கநின் டலச பிரிபமக்க ண்ஞிர். 

c. 1845 டிசம்ர் ணமடம் சரக்கயதப் லகள் சட்ஜ் டயதிலக் கந்து ஆங்கயப் 
லகளுக்கு டயம டமக்குடல் யலதில டுத்டது. 

d. ின்ர், டமமது ல்டபறு இங்கநில் இன டப்ினக்கும் இலதில் 
லயற்து. 

e. டசமப்மில் ஆங்கயடதர் யற் யபற்யதமது , 1846-ல் மகூர் எப்ந்டத்டயல் 
சரக்கயதர்கலந லகயதமப்ணய லபத்து டமல னடிவுக்குக் யகமண்டு பந்டது. 

ோகூர் உடன்டிக்கக (1846) 
a. ஞ்சமப்ின் ஆட்சயதமநமக இனந்து ணகமமம துலீப் சயங் ஞ்சமப்ின் 

ஆட்சயதமநமக யடம அனுணடயக்கப்ட்மர் . அபனக்கு அபது டமய் யந்டன் கவுர் 
க ஆட்சயதமநமக (கமப்மட்சயதமநர்) இனந்டமர். 

b. சரக்கயதர்கள் ந்டர் ஆற்யலப் குடயலத (டடம ஆப் ) ிரிட்டிமனக்குப் ிரித்துக் 
யகமடுத்டர். 

c. சரக்கயதர்கள் ணயகப் யரிதநபிம டமர் இனப்டீ்டுத் யடமலகதில 
ஆங்கயடதர்ககு யசலுத்டச் யசமல்யக் டகட்டுக் யகமள்நப்ட்ர். 



 
d. அபற்ல னளலணதமகக் கட்மணல் என குடயதில ணட்டுடண கட்டிதடமல் 

ணீடனள்ந யடமலகக்கமக கமஷ்ணீர் , மசமம ணற்றும் ிதமஸ் ணற்றும் சயந்து 
டயகளுக்கு இலப்ட் குடயதில ஆங்கயடதர்க்கு ட டபண்டிதடமதிற்று. 

e. சரக்கயதர்கள் டங்கநின் லபீர்கநின் ண்ஞிக்லகதிலக் குலக்க 
டபண்டிதடமதிற்று. 

f. டணலும் ிரிட்ன்பமசயதம சர் யன்ய மன்ஸ் ஆங்கயடதர் சமர்மக சரக்கயத 
அலணச்சலபதில் (டர்மர்) யதணயக்கப்ட்மர். 

இபண்டோம் ஆங்கிகன - சகீ்கினப் கோருக்கோ கோபணங்கள் : 
a. னடல் ஆங்கயடத - சரக்கயதப் டமரின் னடிபில் சரக்கயதப் டசு டன்னுலத 

சயப் குடயகலந ஆங்கயடதரிம் இனந்டடமல் ற்ட் அபணமம். 
b. சரக்கயதப் க ஆட்சயதமநமக ணகமமஞி யந்டன் கவுர் ிரிட்டிமமல் னலதமக 

த்டப்ட்து. 
c. இபர் மகூரியனந்ட ிரிட்டிஷ்பமசயக்கு (ிடயயடய) டயமக சடயக் 

குற்ச்சமட்டுகலந சுணத்டயதடமல் மகூரியனந்து யபநிடதற்ப்ட்மர். 
d. 1818-ல் ணகமமம இஞ்சயத் சயங்கமல் லகப்ற்ப்ட்டயல் இனந்டட னல்டமன் 

சரக்கயதப் டசயன் என குடயதமகும். 
e. னல்டமன் டயபம னெல்மஜ் ன்பமல் யர்பகயக்கப்ட்டு பந்டது . இபர் மர் 

டர்மரின் (சரக்கயதப் டசயன் டலகம இது னடமம் ஆங்கயடத சரக்கயதப் 
டமனக்குப் ிகு ிரிட்டிஷ் ிரிடயயடயதமல் கட்டுப்டுத்டப்ட் பந்டது ) 
உதர்த்டப்ட் பரி ணடயப்டீு ணற்றும் பனபமய் டகமரிக்லகக்கு டயமக சயங் 
யகமண்மர். 

f. ிரிட்ன் ிடயயடயதமக அப்டமது சர் யர்டிரிக் கயனைரி ன்பர் இனந்டமர் . இபர் 
னெல்மல குலத்து ணடயப்ிட்மர் ணற்றும் சர்டமர் கமன் ன்பல னடயத 
ஆளுமக யதணயத்டமர் . அபனன் டட்ரிக் பமன்ஸ் அக்ினை (Patrick Vans 

Agnew) ன்பலனேம் ிரிட்ன் ிடயயடயதமக யதணயத்டமர். 
g. 1848-ல் னல்டமிற்கு டபிடதற்க பந்ட அக்ினை ணற்றும் ணற்யமன அலுபர் 

ஆகயடதமர் னல்மயன் துனப்னகநமல் யகமல்ப்ட்ர். 
h. இந்ட யசய்டய ஞ்சமப்ில் அலணடயதின்லணலத உண்டுப் ண்ஞிதது . ணற்றும்  

சரக்கயதப் டமர் பீர்கள் ஆங்கயடதர்க்கு டயமக கயநர்ச்சய லதில் இலஞந்டர். 
ிகழ்வுகள் 
a. டமமது இமம்கர் ணற்றும் சயல்யதன்பமம ஆகயத இங்கநில் லயற்து. 
b. இமம் கரில் லப்யற் டமரில் தமனக்கு யபற்ய ன்து உறுடயதில்மணல் 

இனந்டது. அடடசணதம், சயல்யதன் பமமபில் சரக்கயதர்கள் யபற்யப் யற்ர். 
c. 1849-ல் இறுடயச் சட்ப் டமமது குமத்டயல் யசமப் அனடக லயற்து . 

(டற்டமலடத குமத் ணமயம் கயலதமது ). இடயல் ிரிட்டிஷ் லகள் யபற்யப் 
யற். 



 
d. டடமஸ்த் னகணது கமன் டலலணதிம ஆப்கமிதப் லகள் சரக்கயதர்களுன் 

இலஞந்ட. 
 
யிகவுகள் 
a. 1849 ணமர்ச் ணமடம் மர் உன்டிக்லகதின் டி ஞ்சமப் ிரிட்டிஷ் இந்டயதமவுன் 

இலஞத்துக் யகமள்நப்ட்து (ல்வுசய டலலணதின் கரழ்)  
b. டயடமறு பதடம ணகமமம தூயப் சயங் இங்கயமந்டயல் ஏய்வூடயதம் யற்மர். 
c. யந்ட கவுர் டன்னுலத ணகிம் இனந்து ிரிக்கப்ட்மர் . அபர் யடமஸ்ர் 

யகமண்டு யசல்ப்ட்மர் . அபனக்கம சலுலககள் யசமற் யடமலகக்கு 
குலக்கப்ட்மர். ணற்றும் அபரின் லககள் , ஞம் டமன்லப ய னடல் 
யசய்தப்ட். 

d. ஞ்சமின் யர்பமகத்லடக் கபித்துக் யகமள்படற்கமக சர் மன் மன்ஸ் னடல் 
டலலண ஆலஞதமக யதணயக்கப்ட்மர். 

e. ஞ்சமப்ல ிரிட்டிஷ் இந்டயதமவுன் இலஞத்டடயல் டன ங்கயற்கமக ல்வுசய 
அங்கரகரிக்கப்ட்மர். ணற்றும் ணமர்குபிஸ் (டகமணமள்) ன் ட்ம் அபனக்கு 
பனங்கப்ட்து). 

f. னகழ்யற் டகமகயனூர் லபம் ஆங்கயடதரின் லககளுக்குச் யசன்து . இது 
ணகமமம இஞ்சயத் சயங் உலலணதமகும் . அபர் இடல எடிசமபில் உள்ந னரி 
யகன்மடர் டகமபிலுக்கு உதிமக ளடய லபத்டயனந்டமர் . ஆமல், அபரின் 
பினப்டயல ிரிட்டிமர் யலடபற்பில்ல . இண்மம் சரக்கயதப் டமனக்குப் 
ிகம மகூர் உன்டிக்லகதின்டி லகப்ற்ப்ட்லபகநில் இதுவும் என்று 
 ஆங்கயடதர் கூயர். 

 

Unit - II (Socio Economic Issues) 

40. ணக்கள்யடமலக அர்த்டயலதப் ற்ய ீபரீ் னரிந்து யகமண்து ன் ? இந்டயதமபின் 
ணக்கள் யடமலக அர்த்டய தமது ? ன் இது இந்டயத ணமயங்களுக்குள் சணச்சரமக 
இல்ல? 
நக்கள் பதோகக அடர்த்தி 
a. என குயப்ிட் ப்நபில் அல்து குயப்ிட் கஅநபில் உள்ந ணக்கள் 

யடமலக அநபீமகும். 
b. யமதுபமக என சது கயடம ணீட்னக்கு இவ்பநவு ணக்கள்யடமலக ண்ஞிக்லக 

ன்று கமண்ிக்கப்டுகயது. 
c. இந்டயதம - 412 
d. ணமறுமடுகளுக்கம கமஞிகள் 
e. குலந்ட ிப்ன ணற்றும் உதர் இப்ன பிகயடப் குடயகள் 



 
f. கடுனம யப் குடய இபலணப்ன ணற்றும் 
g. சமடகணற் கமயலச் சூழ்யலகள் 
h. ணலப் குடயதம, ிநவுட் ணற்றும் மல இதல்ன யப்குடய  
i. ணயடணமலபகநியனந்து குலபம ணலனப்யமனயவு 
j. ஆனணற் ணற்றும் குலந்ட பநம் யகமண் ணண் 
k. ஆறுகநின் இனப்ன யல 
l. டபலபமய்ப்னச் சந்டர்ப்ங்கள் 
m. ிப் ிடடசங்கள் 
n. பநணம சணயபநிகள் 
o. பநர்ச்சயக்கம பமய்ப்னகள் 
p. கல்பி ணற்றும் சுகமடம பசடயகள் இனப்னயல 
q. இதற்லக பநங்கநின் பல் 
r. யடமனயற்சமலகநின் பல் 
s. அசயதல் யலத்டன்லண 

 
41. இந்டயத சனடமதத்டயல் ஆஞபக்யகமல குற்ங்கலந வ்பமறு டடுக்கமம்? 

a. யகௌபக் யகமல ன் யதல “சுதயர்ஞதத்டயற்கு டயம ஆஞமடயக்கக் 
குற்ங்கள்” ன்று யதர் ணமற்ம் யசய்க. 

b. ஆஞபக் யகமலக் குற்ங்களுக்கு டயமக என குயப்ிட் சட்ம் இந்டயதமபிம் 
இல்ல. டப பலுபம சட்ம் டடலப. 

c. இந்டயத அசயதலணப்ின் சத்து 21 ஆது யகௌபக் யகமலலத சட் 
ணீமகக் கனதுகயது . டப 1 PC, சமட்சய சட்ம் ணற்றும் ஆகயதபற்யல் சய 
ணயகப்யரித ணமற்ங்கள் யகமண்டு பப் டபண்டும் . அடன் னெம் இதுடமன் 
குற்ங்கநில் ஈடுடுகயபர்கள் ணீது கடுலணதம சட்ங்கள் 
யசதல்டுத்டப்மம். 

d. சனெகத்டயன் ணயலனேம் ணக்கநின் சனெகப் மர்லபனேம் ணம டபண்டும். 
e. 1990ம் ஆண்டில் யண்களுக்கம டடசயதக் குளபமது பஇந்டயதமபில் உள்ந 

சய இக்குளக்கள் ணத்டயதிம யகௌபக் யகமல ிச்சயலகளுக்குத் டீர்வு 
கமண்டற்கமக சட் அலணப்ன என்ல அலணத்டது.  

f. ஊர் ஞ்சமதத்லட எனயப்து 
g. அசமங்கணமது கந்து ந்து பனங்கநில் ஊர் ஞ்சமதத்துகள் இனக்கயன் 

கயமணங்கலநஙக் கண்யத டபண்டும். 
h. கப்ன சமடயலதக் யகமண் கமடல் டயனணஞ டமடிகளுக்கு மதுகமப்ன அநித்டல். 
i. ணக்கநித்டயல் சட் பினயப்னஞர்லப ப்னடல். 
j. NGO க்கலந பலுப்டுத்துபது 



 
k. னத்துட்சுணய யட்டி சமடயதிலத் டயனணஞ உடபித் டயட்ம் டமன்று சமடயதிலத் 

டயனணஞங்கலந ஊக்குபித்டல். 
l. கரழ் சமடய ணக்கநின் சயந்ட சனெகப் யமனநமடம டணம்மடு  
m. குற்த்டயல் ஈடுடுகயபர்களுக்கு கடுலணதம டண்ல அநித்டல் 
n. இந்டக் குற்ங்கலநத் டடுப்டற்கம ஊக ஆடவு 
o. இந்டப் ிச்சயலகநின் ணீது அசமங்கம் , சர்படடசச் சனெகம் , NGOக்கள் ணற்றும் 

உள்ளூர் சனெகத்டயன் யசதல்மட்டு எற்றுலணதின் டடலப உள்நது . இடன் னக்கயத 
அடிதமக யண்களுக்கு சட்ப்னர்ப ஆலஞதங்கநில் உதர்ப்டபி அநிக்கப் 
டபண்டும் ணற்றும் பனயனலகலந அநித்டது . ீடயணன்த்டயன் இந்ட 
பனயனலகநமது ின்பனணமறு. 

p. யகௌபக் யகமல பனக்குகளுக்கு டயமக பமடயடுபடற்கமக பிலவு 
ீடயணன்ங்கள் அலணக்கப்டும். 

q. பனக்குகலந னடிப்து ன்து 6 ணமடங்களுக்குள் டயர்மர்க்கமம். 
r. ஊர் ஞ்சமதத்துகள் டமபது டமடிகளுக்கு டயமக உத்டவு (டீர்ப்ன) அநித்டமல் 

அபற்யற்கு டயமக உடி FIR டயவு. 
s. அசமங்கத்டமல் டமடிகளுக்கு , டடலபப்ட்மல் மதுகமபனன் கூடித 

மதுகமப்ன படீுகள் (கமப்கங்கள்) ன் பிடய அலணக்கப்டும். 
t. DM/SP டமன்பர்கள் கமப்ங்க9லந டணற்மர்லபதிடுபமர்கள். 
u. கமப்கங்கநமது ஊர் ஞ்சமதத்துகநமல் டயர்க்கப்டுகயன் 

டயனணஞணமபர்கடநமடு டசர்த்து இநம் டயனணஞணமகமட ஆண் ணற்ம் யண்ஞின் 
உவுகலந மதுகமக்கும். 

 

42. சணீ கமங்கநில் னங்குடிதி ணக்கநமல் டயர்யகமள்நப்டும் யனம் ிச்சலகள் 
தமலப? 
மங்குடி நக்கள் 
a. இதற்லக பநங்கநின் டணம கட்டுப்மட்ல இனத்டல் 
b. ப உரிலணகநின் அடிப்லகள் ணறுக்கப்டுத்ல்  
c. கல்பிக் குலமடு 
d. இப்யதர்வு யசய்டல் ணற்றும் ணறுபமழ்வுடுத்துடல் 
e. சுகமடமம் ணற்றும் ஊட்ச்சத்துப் ிச்சயலகள் 
f. மயப் ிச்சயலகள் 
g. அலதமநம் அனயந்து டமடல் 
h. சயயத ணற்றும் யமனநமடம ணடயப்ற் ய உரிலணகள் 
i. ணக்கள்யடமலகதின் சயயத அநபிம சடபடீத்டயர் ணட்டுடண இண்மம் ணற்றும் 

னென்மம் யல துலகநில் உள்ந யடமனயக படிக்லககநில் ங்கற்கயமர்கள். 
j. னங்குடி ணத்டயதிம கல்பிதயவு பிகயடணமது ணயகவும் குலபமகும். 



 
k. னங்குடிகள் அசமங்கத் டயட்ங்கநமது னங்குடிதினக்கு அபர்கநின் 

யமனநமடம யலலத டணம்டுத்துபடயல் குயப்ித்டக்க பலகதில் 
உடபபில்ல. 

l. னங்குடிப் குடயதில் உள்ந பங்கய பசடயகநமது டமதுணமடமக இல்ல. 
m. சுணமர் 90 சடபடீ னங்குடிதிர் திர்ச் சமகுடிதில் ஈடுடுகயன்ர் . அபர்கநில் 

யனம்மமடமர் யணற்பர்கள் ஆபமர்கள் ; அபர்கள் கமனயப்திர் 
யசய்னலலத யசய்து பனகயமர்கள். 

n. பறுலண ணற்றும் கன்டுயல 
o. யனம்மம னங்குடிதிர் ணக்கள் யடமலக அர்த்டய குலபம ணலகநில் 

பமழ்கயன்ர்; டப னங்குடிப் குடயகநில் டகபல் யடமர்மது கடிணமக 
இனந்து பனகயது. 

p. 5பது ணற்றும் 6பது அட்பலஞகநின் டணமசணம யசதல்டுத்டல்னல 
q. PESA ணற்றும் FRA சட்த்டயன் டடமல்பி 
r. யமதுபம டமய்களுக்கு டயம ணயகக் குலந்ட டயர்ப்னச்சக்டய 
s. ணயக டணமசணம சட் பினயப்னஞர்வு 
t. NGO ணற்றும் ஊக ஆடவு இன்யதினத்டல். 
 

43. இந்டயதமபில் குயப்மக ணத்டயத இந்டயத  குடயதிலுள்ந ிமந்டயத ற்த்டமழ்வுகலந 
டீர்ப்டற்கம சய படிக்லககலந ரிந்துலனேங்கள். 
ிபோந்தின ஏற்த்தோழ்வுகள் 
a. 5பது அட்பலஞதில சயந்ட னலதில் லனலப்டுத்டல். 
b. PESA ணற்றும் FRA சட்த்டயல சயந்ட னலதில் லனலப்டுத்டல். 
c. கவ்தம ணமடயரிப் ள்நி , டமயஞி டயட்ம் , MGREGA, RURBAN - டயட்ங்கலந 

சயந்ட னலதில் யசதல்டுத்டல். 
d. சயந்ட PDS 
e. னங்குடிதின் இலஞத் டயட்த்டயன் கரழ் யடயதில அடயகரித்டல். 
f. ிரிபிலக்கு டயமகக் கடுலணதம சட்ம் 
g. ல் ஆளுலக 
h. டபற்றுலணதில் எற்றுலண டனத்லட ஊக்குபிப்து 
i. ிமந்டயத ற்த்டமழ்வுகலந சரிமர்த்டல் 
j. பிலநதமட்டுகள் ணற்றும் டயலப்ங்கலந டணம்டுத்துடல் பகயனக்கயல 

டணம்டுத்துடல் 
k. பகயனக்கயல டணம்டுத்துடல் 
l. AIIMS, IIT ணற்றும் IIM துலனகம் ணற்றும் பிணம யலதம் , சுலண 

யடுஞ்சமலகள் - கட்லணப்ன டணம்மடு 
m. ீர் ிச்சயலகலந டீர்த்டல் - கமடபரி (கமபிரி), ர்ணடம, கயனஷ்ஞம னடயத  
n. NGO ணற்றும் அயஜர்கள் ஆடவு 



 
o. ணிட பந டணம்மடு - கல்பி, சுகமடமம் ணற்றும் பனபமய்  
p. எற்ல யணமனய ணற்றும் எற்ல கமச்சமத்டயன் ணீது வ்பிட யர்ந்டனணயன்ய 

இனத்டல். 
q. சயப்னப் குடய பநர்ச்சயத் டயட்ம் 
r. ின்டங்கயத குடயகநில் னடலீட்ல ஊக்குபிப்டற்கு ஊக்கத் யடமலககள்  
s. உச்சீடயணன்த்டயன் னெணமக சுனெகத் டீர்வு 
t. சனெக ஊகங்லந எளங்குனலப்டுத்டல் 
u. டடசயத எனங்கயஞப்னக் குளலப ணறுசரலணத்டல் 
v. கமச்சம டயனபினமக்கலந ற்மடு யசய்டல் 
w.  ிமந்டயத அலணப்னக்கலந அலணத்டல் 
 

  Unit III (Mental Ability)  

44. கஞிி பலதறு. கஞிிதின் பலககலந ட்டிதயடுக. 
கஞிி 
a. எப்னலண 
b. இக்கனல 
c. கப்ன 

 
a. எப்னலண கஞிி 

i. யடமர்ச்சயதம பம்ில் யசதல்டுகயது 
ii. டடமமதணம னடிவுகலந யகமடுக்கயது 
iii. இது யமதுபமக ணயன்ளத்டம் அளத்டம் யபப்யல டபகம் டமன் 

இதற்ிதல் ணமயகநில் ங்கு யகமள்கயது 
b. இக்கனல கஞிி 

i. இக்கனல டபில் யசதல்டுகயது-ண் 
ii. இனண ண் னலகநில் தன்டுகயது 
iii. யமயதிதல் ணற்றும் யடமனயல் தட்த் துலதில் சயக்கம ிச்சயலகலந 

டீர்ப்டயல் தன்டுத்டப்டுகயது 
c. கப்ன கஞிி 

i. எப்னலண ணற்றும் டியட்ல் கஞிிதில் பினம்த்டக்க அம்சங்கலந 
இலஞத்டல் 

ii. யனம்மலும் சயக்கம யசதல்கநின் டமிதங்கய படிக்லககநில் 
தன்டுத்டப்டுகயது 

கட்டகநப்பு அடிப்கடனில் யககப்டுத்தப்டுதல் 
கஞிி 
a. சூப்ர் 



 
b. டலலண கஞிப்யமய 
c. ணயி 
d. லணக்டம 

 
a. சூப்ர் கம்ப்னைட்ர் 

i. ணயகப்யரித ணற்றும் பிலனேதர்ந்ட 
ii. என பிமடிக்கு ில்யதன் டகபல்கலந பனங்குகயது 
iii. ங்கு குப்மய்வு பமில னன்யபிப்னகநில் தன்டுத்டப்டுகயது 

b. டலலண கஞிி 
i. என பிமடிக்கு 100 ணயல்யதனுக்கும் அடயகணம டகபல்கலந டனகயது 
ii. தில்டப னன்டயவு பிண்யபநி யறுபங்கநில் தன்டுத்டப்டுகயன்து 

c. ணயி கம்ப்னைட்ர் 
i. இது என குலந்ட பில கஞிி 
ii. ணயி கம்ப்னைட்ரின் யசதல்டயமது டலலண கஞிிதின் 

யசதல்டயலபி குலபமகவுள்நது 
 

d. லணக்டம கம்ப்னைட்ர் 
i. தண்யசதயதின் கண்டுிடிப்ன லணக்டம கம்ப்னைட்ர் கண்டுிடிப்னக்கு 

பனயபகுத்டது. 
ii. லணக்டம கம்ப்னைட்ர்தின் பலககள்: 

1. டபல யலதம் 

2. டிப்ட் கஞிி 
3. ணடிக்கஞிி 
4. மம் PC 

 

45. பிரிபமக்கம் யசய்த ணற்றும் பிபரிக்க. 
i) XML 

a. பிரிபமக்கம் குயதடீ்டு யணமனய 
b. ஆபஞங்கலந ணிடர்கள் ணற்றும் இதந்டயங்கள் னரிந்து யகமள்ளும் அநபிற்கு 

குயதீமக்க என பலதல பகுக்கப்டுகயது 
ii) MASER - டணசர் 

a. கடயர்பசீ்சு தூண்ப்ட் உணயழ்வு னெம் தண்ஞலப்யனக்கம் 
b. ணயன்கமந்ட அலகலந உற்த்டய யசய்னேம் சமடம் 

iii) SECAM 
a. யலபகத்துன் யடமர் பண்ஞம் 
b. என யடமலக்கமட்சயதின் டயலதிடும் யடமனயல்தட்ம் 

iv) ASCII 



 
a. டகபல் ரிணமற்த்டயற்கம அயணரிக்க யலதம குயதடீு 

 
 
 

 
46. கரழ்கண் டகபல்களுக்கு யசவ்பகம் (யஸ்டமகயம்) பலக. 

 
நதிப்பண்கள் 21 - 30  31 - 40 41 - 50 51 - 60  61 - 70 71 - 80 

நோணயர்கின் 
எண்ணிக்கக   

6 15 22 31 17 9 

என யசவ்பக பலம் பலபடற்கு யகழ்யபண் பல் யடமர்ச்சயதமக இனக்க 
டபண்டும். இது யடமர்ச்சயதமக இல்மபிட்மல் ,னடயல் அலட யடமர்ச்சயதமக 
யசய்னேங்கள். 
 

 

நதிப்பண்கள் 
நோணயர்கின் 
எண்ணிக்கக   

 20.5 - 30.5  6 

 30.5 - 40.5   15 

 40.5 - 50.5  22  

 50.5 - 60.5    31 

 60.5 - 70.5   17  

 70.5 - 80.5  9 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

HISTOGRAM 

35 - 

30 - 

25 - 

20 - 

15 - 

10 - 

  5 - 
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47. என னக்டகமஞ னங்கமபில் க்கங்கநின் அநவு 9:10:11 ன் பிகயடத்டயல் உள்நது 

ணற்றும் அடன் சுற்நவு 300m. அந்ட னக்டகமஞ படிப னங்கமபின் ப்நவு ன்? 
க்கங்கள் 9 :10 :11 இல் உள்நது 

க்கங்கள் 9k, 10k, 11k ஆக இனக்கட்டும். 
 
னக்டகமஞ னங்கமபின் சுற்நவு = 300 m 

 9k + 10k + 11k  = 300m 

 30k = 300 
 k = 10 m 

 க்கங்கள் a = 90 m, b = 100 m, c = 110 m 

 S = a b c
2

    

  = 90 100 110
2

   

  = 150 m 

 னக்டகமஞத்டயன் ப்நவு = S(s a)(s b)(s c)    

  = 150(150 90)(150 100)(150 110)    

  = 50 20 3 2    

  = 4242 m2 

 
 

48. என யலதம யசமத்டயன் ணடயப்ன எவ்யபமன ஆண்டின் யடமக்கத்டயல் அடன் 
ணடயப்ில் 10% ன் பிகயடத்டயல் டடய்ணமம் அலகயது.  அந்ட யசமத்டயன் இண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு னந்லடத டயப்ன ஏர் ஆண்டுக்கு னந்லடத ணடயப்லபி னொமய் 12 
ஆதிம் அடயகணமக உள்நது ன்மல், இந்ட யசமத்து இண்டு ஆண்டுகளுக்கு னன்ன 
பமங்கப்ட்டு இனப்ின் அடன் டற்டமலடத பிலலத கண்டுிடி? 
யசமத்டயன் டற்டமலடத ணடயப்ன x ில் 

   
2 1010 11 100100

x x




 = 12,000 

  
10
x

 = 9 912000
10 10

   

  x = 97200 

 



 
 

 

 

 

 

 

15 நதிப்பண்கள்  
Unit - III (History) 

 
49. 1857னட்சயக்குப் ிகு இந்டயதமபில் ற்ட் ணமற்ங்கள் தமலப? 

a. இமணுபம் 
b. யர்பமகம் 
c. ீடயத்துல 
d. சுடடச அசுகளும உவு 
e. யடயத்துல ணமற்ங்கள் 
 

50. ஆங்கயடத ஆட்சயதில் இந்டயத த்டயரிலக துலதின் பநர்ச்சய ற்ய பிரிபம குயப்ன 
பலக. 
a. த்டயரிக்லக டஞிக்லகச் சட்ம் 1799 
b. த்டயரிக்லகக்கு உரிணம் பனங்கும் சட்ம் - 1823 
c. த்டயரிக்லகச் சட்ம் 1835 (அ) யணட்கமப் சட்ம்  
d. த்டயரிக்லகக்கு உரிணம் பனங்கும் சட்ம் - 1857 
e. டமய்யணமனய த்டயரிக்லகச் சட்ம் - 1878 
f. யசய்டயடமள்கள் (கயநர்ச்சய / டமமட்த்லட தூண்டுடல் குற்ம்) சட்ம் 1908 
g. இந்டயத த்டயரிக்லகச் சட்ம் 1910 
h. இந்டயத த்டயரிக்லகச் சட்ம் 1931 

 
Unit - II (Socio Economic Issues) 

 
51. இந்டயதமபின் இ எதுக்கரடு னலதின் சமடகம் ணற்றும் மடகங்கள் ன்? 

எதுக்கரடு 
ன்லணகள்  
a. சனெக ீடய  
b. ணட ல்யஞக்கம் 
c. பிகயடமசம ிடயயடயத்துபம் 
d. யபலந்ட ிரிபிர்கலந டணம்டுத்துடல் 
e. சமடய டணமடல்களுக்கம டீர்வு 



 
f. டபலபமய்ப்ன உனபமக்கம் 
g. யமனநமடம பநர்ச்சய 
h. ின்டங்கயதபநர்கநில டணம்டுத்துடல் 
i. ணிட டணம்மட்டுக் குயதடீ்டின் னன்டற்ம் 
j. சனடமக அடியல பகுப்ினக்கு இந்ட அலணப்ின் ணயகப்யரித மக ஆக்கய 

அபர்கநின் யமனநமடம ணற்றும் சனெக யலலத உதர்த்துபடற்கம சயந்ட 
பமய்ப்னகள். 

k. மட்டில் உள்ந சனெக ணற்றும் யமனநமடம ற்த்டமழ்வுகலந ீக்குடல் 
l. ஞக்கமர்கள் ணற்றும் லன ின்டங்கயத பகுப்ினக்கயலடததம 

இலயபநிலதக் குலத்டல். 
தகீநகள் 
a. இது ணது மட்டில சமடய , ணட ணற்றும் மய ஆகயதபற்யன் அடிப்லதில் 

ிரிக்கயன்து. டப இது ணது டடசயத எற்றுலணலத அச்சுறுத்துகயது. 
b. ணது மட்டில் உள்ந அலத்து ணக்களும் வ்பிட அடிப்லதிம மகுமடும் 

இன்ய பமழ்படட அசமங்கத்டயன் னதற்சய ஆகும் . ஆமல் எதுக்கரடு அலட க்க 
பிமது. 

c. இது ல்டபறு பகுப்ன ணக்கநிலடத டணன்லண ணற்றும் டமழ்வு ணப்மன்லணலத 
உண்மக்குகயது. 

d. இது எதுக்கரடு இல்மட ணக்கநிலடத டணன்லண ணற்றும் டமழ்வு ணப்மன்லணலத 
உண்மக்குகயது. 

e. இது எதுக்கரடு இல்மட ணக்களுக்கு ீடயலத அநிக்கபில்ல . யன்மல் 
கடுலணதமக உலனத்து அபர்கள் பினம்ித இம் கயலக்கமடடமல் அபர்கநித்டயல் 
எதுக்கரட்டுப் ிரிவு ணக்கநின் டணல் டகமனம் டயரி ணப்மன்லணனேம் 
யலந்துள்நது. 

f. யர்பமகத்லடனேம் யசதல்டயலனேம் மடயக்கயன்து. 
g. அடயகட்ச சணத்துபம் டிர் சுடந்டயத்டயல் டமக்கம் ற்டுத்துகயது. 
h. யசங்குத்டமக ணட்டுடண; கயலணட்ணமக அல். 
i. எதுக்கரட்டு பிடயகள் இனந்தும் இன்னம் பறுலண யலதில் உள்நது. 
j. சமடயத உஞர்வு யடமர்ந்து பனபது. 
k. டிதமர் அலணப்னகநில் இது இல்ல. 
l. இப்ிச்சயலகநமது அசயதமக்கப்ட்டுபிட்து . பமக்கமநர் பங்கய அசயதலுக்கு 

பித்டயடும். 

 
52. இந்டயத கமச்சம பமழ்பிதயல் உகணதணமக்கயன் டமக்கத்லட பிநக்குக. 
 இந்தினக் கோச்சோபத்தின் நீதோ உகநனநோக்கல். 

எதிர்நககள் 



 
a. கூட்டுக் குடும்த்டயயனந்து டிக்குடும்ம் 
b. அடயகரித்துள்ந னடயடதமர் இல்ங்கள் 
c. குனந்லடகளுக்கு னலதம யற்டமர் மணரிப்ன இல்மடயனத்டல் 
d. யமனள்ணதணம பமழ்க்லக - யமது ணற்றும் டிர் பமழ்வு ஆகயத இண்டிலும் 

ணடயப்ற்று இனத்டல். 
e. டயனணஞங்களும் அபற்யன் ணடயப்ல இனந்துபிட்து. 
f. அடயகரித்துள்ந பிபமகத்துகள் ணற்றும் டயனணஞணமகமணல் என்மக பமளம் 

கனத்துக்கள் 
g. உஞவு, உல ணற்றும் டச்சுபனக்கு ஆகயதபற்யன் ணமற்ங்கள்  
h. உள்ளூர் யடமனயற்சமலகளுக்கு இனப்ன 
i. னடயத பலகதிம அடிலண - டமலட ணற்ம் டமலடப் யமனட்கள் பீ 

ணதணமக்குடயல் டணமடல்கள் 
j. அடயகரித்துள்ந யமனநமடமச் சுண்ல் 
k. னலசமம ணற்றும் எப்ந்டத் யடமனயமநர்கள் 
l. குனந்லட யடமனயமநி ணற்றும் குனந்லட துன்னறுத்டல்கள் 
m. கல்பி ணற்றும் சுகமடமம் டமன் அத்டயதமபசயதத் டடலபகலந டிதமர் 

ணதணமக்கல். 
n. ரிதல் ஸ்டட் டணம்மது உதர் ஞபகீ்கம் ணற்றும் கர்ப்னப் குடயகநில் 

அடயக பமலகக்கு பித்டயடும். 
கர்நககள்  
a. சனெகப் யமனநமடம யலதின் டணம்ட் யல 
b. சயந்ட கல்பி, சுகமடமம் ணற்றும் டபலபமய்ப்ன 
c. ணக்கள்யடமலகப் யனக்கத்டயல சயந்ட னலதில் கட்டுப்டுத்டல் 
d. டசலபத் துலதின் ஆடயக்கம் 
e. ஊகத்டயன் சயந்ட ம். அடமபது சனெக ஊகம்  
f. இந்டயதமபில டணற்கத்டயதணதப்டுத்டல் 
g. ண்ர்கள் டயம் , கமடர்கள் டயம் , கயயஸ்துணஸ் ணற்றும் டந்லடதர்கள் டயம் 

ணற்றும் அன்லதர்கள் டயனம் கூ  
h. டணற்கத்டயத உகயற்கு டதமகமபின் பல் 
i. யடமர்ச்சயதம சர்படடசப் தஞம் ணற்றும் சர்படடசத் டகபல் யடமர்ன  
j. சனெகத்டயல் ஊக்கப்டுத்டடுகயன் குத்டயவுடன்லண 
k. ணடச்சமர்ின்லணதின் ணடயப்னகள் 
l. யடமனயல்தட்த்டயன் உடபிடதமடு பமழ்க்லக னலதில் ணமற்ம். 

 
53. குனந்லட யடமனயமநர் னலலத எனயப்டற்கமக இந்டயதமபில் டுக்கப்ட்டுள்ந 

அசயதலணப்ன, சட்ம் ணற்றும் யகமள்லக படிக்லககள் ன்? 



 
குமந்கத பதோமிோர் 
அபசினகநப்பு ரீதினோக 
a. அடிப்ல உரிலணகள் - 14, 15, 21A, 23, 24 

b. யயனலக் டகமட்மடுகள்  - 39 (eef), 45, 47 
சட்டப்பூர்ய 
a. யடமனயற்சமலகள் சட்ம் 1948 
b. டடமட்த் யடமனயமநர்கள் சட்ம், 1951 
c. சுங்கங்கள் சட்ம் 1952 
d. டணமட்மர் பமகப் டமக்குபத்துத் யடமனயமநர்கள் சட்ம் 1961 
e. டீி ணற்றும் சுனட்டுத் யடமனயமநர்கள் (டபலபமய்ப்ின் யந்டலகள் ) சட்ம் 

1966 
f. ிலஞ யடமனயமநர் னல எனயப்னச் சட்ம் 1976 
g. குனந்லட யடமனயமநர் சட்ம் 1986 (2016ல் டயனத்டம் யசய்தப்ட்து) 
h. உள்மட்டு யடமனயமநர்கள் (சனெகப் மதுகமப்ன ணற்றும் ன்கள் டயவு ) சட்ம், 

2008  
i. கல்பி உரிலணச் சட்ம் 2009 
j. POCSO (மயதல் குற்ங்கநியனந்து குனந்லடகலந மதுகமக்கு சட்ம், 2012 
k. சயறுபர் ீடய (குனந்லடகள் மணரிப்ன ணற்றும் மதுகமப்னச் சட்ம்), 2015 
l. சர்படடசத் யடமனயமநர் அலணப்ின் கூட்த்டயற்கம எப்னடல் அநித்டல் 

குலந்டட்ச பதது ணமமடு (ண் 138) ணற்றும் குனந்லட யடமனயமநர் 
ணமமட்டின் டணமசணம பலககள். 

பகோள்கக டயடிக்கககள் 
a. ICDS (எனங்கயலஞந்ட குனந்லட டணம்மட்டுச் டசலபகள் 1975) 
b. MDM (ணடயத உஞவுத் டயட்ம் 1995) 
c. SSA (அலபனக்கு கல்பித் டயட்ம் 2001) 
d. RMSA (மஷ்டயரித ணத்தணயக சயக்ஷசம அிதமன் 2009) 
e. NSDM (டடசயத டயன் டணம்மட்டுத் டயட்ம் 2015) 
f. டட்டி ச்சமடபம டட்டி டமடபம (2015) 
g. NNM (டடசயத ஊட்ச்சத்து டயட்ம் 2018) 
h. ICPS (எனங்கயலஞந்ட குனந்லட மதுகமப்னத் டயட்ம் 2009) 
i. டடசயத கல்பிக் யகமள்லக 1986 ணற்றும் 2017 

j. குனந்லட யடமனயமநர் ணீடம டடசயதக் யகமள்லக, ஆகஸ்டு 1987 

k. NCLP (டடசயத குனந்லட யடமனயமநர் டயட்ம் 2008) 
l. CARA (ணத்டயத குனந்லடகள் டத்யடடுப்ன ஆலஞதம் 1990) 
m. இந்டயத ிந்ட குனந்லடக்கம யசதல் டயட்ம் - 2014 

n. யடமட்டில் குனந்லட டயட்ம் 1992 

o. டணயழ்மடு னடலணச்சர் யண்குனந்லட மதுகமப்னச் சட்ம்  

 



 
54. ணிட துப்னவு யடமனயலுக்கம கமஞம் ன் ? சனெகத்டயல் இப்ிச்சல வ்பமறு 

கட்டுப்டுத்டப்டும்? 
நிதக் கமிகய நிதகப அகற்றும் பக 
a. இம்னல ன்து சமக்கலகலந சுத்டம் யசய்பது அல்து மதுகமப்ன 

உகஞங்கலநப் தன்டுத்டமணல் கனயபலகநியனந்து கனயவுகலந அகற்றும் 
யசதமகும். நிலணதமகக் கூயமல் சுத்டயகரிக்கப்மட ணிடக் கனயவுகலந 
குனயதியனந்து அகற்ப்டுபது அல்து பமனயலதப் தன்டுத்டய கனயவுகலந 
அகற்ல் ணண்பமரிலத லகதமல் தன்டுத்டய சுத்டம் யசய்டல். 

கோபணிகள் 

a. ீர் சமர் கனயபலகள் இல்மடயனத்டல் 

b. சுகமடமணற் கனயபலகநின் யடமர்ச்சயதம இனப்ன 

c. கனயவு ீர்த் யடமட்டிகநமது ணயகவும் டணமசணம படிபலணப்ன - யமயதிதல் 
குலமடுகள் 

d.  கங்கநமது னள கத்லடனேம் உள்நக்குகய ணமடயரிதம சமக்கலகலந 
யகமண்டினக்கபில்ல. 

e. னளலணதலதமட ணறுபமழ்வு ணற்றும் டபலபமய்ப்னகள் இல்மடயனப்து. 
f. ணீட்யடுப்டற்கம உத்டயகள் இல்மடயனத்டல் 

g. சனெகத்டயல் கநங்கம் பிலநபிக்கும் பலகதிம இனயவு டச்சுக்கள் 

h. ணிடக் கனயவுகலந ணிடர்கடந அகற்றுபர்கடந இல்ல ன்று ணறுப்து 

i. சமடயத அலணப்னகள் யடமர்ச்சயதமக யவுபது - ணிடக் கனயவுகலந ணிடட 
அகற்றுபட சமடயத அடிப்லதிமது ணட்டுணல் மய அடிப்லதிமலும் 
கூ; அடயல் 90 சடபடீம் டர் யண்கநமபமர்கள். 

j. பண் கனயபலகலநக் யகமண் படீுகநமது , கனயவுகலந சுத்டம் யசய்த 
ஆண்களுக்குப் டயமக யண்கலந டடர்வு யசய்கயமர்கள் . யன்மல் அலப 
உள்டந இனப்டமல் ஆகும். 

k. இந்டப் ஞிகநில் ஈடுடுகயபர்களுக்குப் டமடயத பினயப்னஞர்வு இல்மடயனத்டல். 
l. கடுலணதம பறுலண, டபலபமய்ப்ன அற்யனத்டல் ணற்றும் கல்பிதயபின்லண 

m. இந்டப் ிச்சயலலத ீக்குபடற்கம ஊக ஆடவும் NGOவும் இல்மடயனத்டல். 
n. சுபச் மத் அிதமன் டமன் டயட்ங்கநின் டணமசணமக யசதல்டுத்டப்ட்து. 
o. சமய் கம்சமரி டடசயதக் குளபில் பீம் 

p. இடற்கு யடமனயதட்த்லட தன்டுத்டபில்ல 

q. எப்ந்டடமர்கநின் ஆடயக்கம் 

தரீ்வுகள் 

a. ணம் அள்ளுபர்கள் ணற்றும் அபர்கலநச் சமர்ந்டபர்கலந ணீட்யடுத்டல் ணற்றும் 
ணறுபமழ்பிற்கம டடசயதத் டயட்ணமது (NSLRS) ணீட்யடுக்கப்ட்பர்களுக்கு 
ணமற்று டபலபமய்ப்ல பனங்குபடற்கமக யடமங்கப்ட்து. 

b. NSLRSற்கு டயட்ணம யபறும் லககநில் ணம் அள்ளுபர்களுக்கம சுத 
டபலபமய்ப்னத் டயட்ணமது பரி, 2007ல் அயனகப்டுத்டப்ட்து. 



 
c. ணிடக் கனயவுகலந அள்ளும் ஞிதணர்த்டல் ணற்றும் உர் கனயப்க் கட்டுணமத் 

டலச் சட்த்டயல சயந்ட னலதில் லனலப்டுத்துடல் ணற்றும் ணிடக் 
கனயவுகலந அகற்றுபர்கலந ஞிதணர்த்டலுக்கம டல ணற்றும் ணறுபமழ்வுச் 
சட்ம் 2013. 

d. குறுகயதகம படிக்லகதமக டிர் மதுகமப்ன உகஞங்கலந ற்மடு 
யசய்டல். 

e. இந்டத் யடமனயயல் ஈடுட்பர்கள்ி சனெகப் யமனநமடம யலலத 
டணம்டுத்துடல். 

f. யசதல்டுகயன் NGO ஆடவு - டடசயத சமய் கம்சமரி அண்டமன் சுமப் 

g. ஞிதமநர்களுக்கு டடுப்ன ணனந்துகலந அநித்டல் 

h. துப்னவுப் ஞிதமநர்கநின் குலந்டட்ச ஊடயதத்லட அடயகரித்டல் 

i. ணிடக் கனயவுகலந அகற்றுபர்கலந ி டபலக்கு ணமற்யதலணக்க 
ணறுபமழ்வுத் டயட்ங்கலந (சட்ம் ற்கடப உள்நது) அணல்டுத்துடல். 

j. ணிடக் கனயவுகலந அள்ளுபர்கநின் குனந்லடகளுக்கு அபர்கள் ள்நிப் டிப்ல 
யலவு யசய்த கல்பிக்கம டயட்ங்கலந (சட்ம் ற்கடப உள்நது ) 
அணல்டுத்துடல். 

k. அடயகநபில் ணக்களுக்கு எதுக்கரட்டின் ல ய யசய்ட டணல்ணட்த்டயற்கு ப 
யசய்டல். 

l. இதியல் உதிரி கனயபலகள் டமன் னடயத ண்ஞங்கள் 

m. சனெக பினயப்னஞர்வு ணற்றும் உள்நமட்சய யர்பமகத்டயல ஆக்கப்னர்பப்டுத்டயன் 
னெம் சமடகணம சூழ்யலலத உனபமக்குடல். 

n. டயன் டணம்மடு ணற்றும் ணமற்று பமழ்பமடமத்லட பனங்கல் 

o. பிடய ணீறுகயன் னடமநிகள் ணற்றும் எப்ந்டடமர்கலந கண்யத சயப்ன 
டசமடலலத அசு த்ட டபண்டும். 

 
Unit III (Mental Ability) 

 
55. 8 னடயதபர்கள் 12 மட்கநில் னடிக்கக்கூடித டபலலத 12 சயறுபர்கள் 16 

மட்கநில் னடிக்கயன்ர். 16 னடயதபர்கள் டபலலத யடமங்கயத னென்று 
மட்களுக்குப் ின்ர் 10 னடயதபர்கள் பிகயக்யகமண்ர் ணற்றும் மன்கு சயறுபர்கள் 
டசர்ந்துயகமள்நப்ட்ர். ில் இந்ட டபலலத னடிக்க த்டல மட்கள் 
டடலபப்டும்? 
12 சயறுபர்கள் ஞிலத னடிக்க 16 மட்கள் டுத்துக் யகமண்ர்.  

  என சயறுபன் 1 ஞி  = 1
192

  

8 யரிதபர்கள் அப்ஞிலத 12 மட்கநில் யசய்பமர்கள் 

  1 மநில் 1 யரிதபரின் ஞி  = 1
96

 

  1 யரிதபர் = 2 சயறுபர்கள் 



 

 16 யரிதபர்கள் 3 மட்கள் யசய்ட ஞி  = 1 16 3
96

   

  = 1
2

 

  ணீடனள்ந ஞி = 1
2  

 
10 யரிதபர்கள் யசன்வுன் 4 சயறுபர்கள் இலஞந்டர். அடமபது  = 8 யரிதபர்கள் 

(1 யரிதபர் = 2 சயறுபர்கள் ன்று ணக்குத் யடரினேம்) 

  1
2

 = 1
12

x  

  x = 6 மட்கள் 
 

 
56. கரழ்க்கண் டகபல்களுக்கு, இலயலலத (median) கண்டுிடி. 

 
கநன நதிப்பு 5 15 25 35 45 55 65 75 

ிகழ் பயண்  7 10 15 17 8 4 6 7 

 
இங்டக ணடயப்னக்கள் 10-ன் ணங்கயல் உள்நது. டப ிரிவு இலயபநிதின் 
அகணமது 10 ஆகும். 
 

கநன X C.I. f c.f. 

5 0-10 7 7 

15 10-20 10 17 

25 20-30 15 32 

35 30-40 17 49 

45 40-50 8 57 

55 50-60 4 61 

65 60-70 6 67 

75 70-80 7 74 

  74  

 

   2
N  =  

74
2

 = 37 

   இலயல அநவு  = 
 
N m
2l c

f



   

    =  
37 3230 10

17


 
 

 



 
    = 30 + 2.94 

    = 32.94 

   இலயல அநவு  = 32.94 

 
 

57. என யறுபத்டயற்கு டணமட்மர்லசக்கயள் உற்த்டய யசய்படற்கம இண்டு 
யடமனயற்சமலகள் உள்ந. யடமனயற்சமல I  80% டணமட்மர் லசக்கயள்கலந உற்த்டய 
யசய்கயது யடமனயற்சமல II 20% உற்த்டய யசய்கயது. யடமனயற்சமல Iஇல் 100 
டணமட்மர் லசக்கயள்கநில் 85 டணமடமக ணடயப்டீு யசய்தப்டுகயது. யடமனயற்சமல 
IIதில் 100 டணமட்மர் லசக்கயள்கநில் 65 டணமடமக ணடயப்டீு யசய்தப்டுகயது. 
i) யடமனயற்சமல I யனந்து சரற் னலதில் டடர்ந்யடடுக்கப்டும் டணமட்மர் 

லசக்கயள்கநில் டணமது  ணடயப்ிப்ட் டணமட்மர் லசக்கயலந 
யறுபடற்கம யகழ்டகவு (probability) ன்? 

ii) இலடடத யடமனயற்சமல II-க்கு கண்டுிடி. 
 

A1 ன்து ஆல Iயனந்து உற்த்டய யசய்தப்டும் பிலசனேந்துக்கலந டுப்டற்கம 
யகழ்பமக இனக்கட்டும். 
A2 ன்து ஆல IIல் உற்த்டய யசய்தப்டும் பிலசனேந்துக்கலந டுப்டற்கம 
யகழ்பமக இனக்கட்டும். 
 B ன்து ஆல I (அ) IIல் உற்த்டய யசய்தப்டும் யலதம டயலலதக் 
யகமண் பிலசனேந்துலப டுப்டற்கம யகழ்பமக இனக்கட்டும் ன்மல், னடல் 
டகபயயனந்து P(A1) = 0.80, P(A2) = 0.20, 

 கூடுடல் டகபல்கநில் இனந்து 

1

BP 0.85
A

 
 

 
  

2

BP 0.65
A

 
 

 
 

டடலபப்டும் ணடயப்னக்கநமது ின்பனம் அட்பலஞதில் 
கஞக்கயப்ட்டுள்நது.  

இறுடய பிலதமது அட்பலஞதி கலசய த்டயதில் 
கமண்ிக்கப்ட்டுள்நது. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ிகழ்வு 
பந்கதன  
ிகழ்தகவு 

ிகழ்வுகள் 
ிந்தக 
ிகழ்தகவு 

பகோடுக்கப்ட்டது 

given A1 

 1P B A  

கூட்டு 
ிகழ்தகவு 
P(A1B) = 

P(A1) 

 1P B A  

Posterior 

ிகழ்தகவு 

 1

P(A B)
P B A

P(B)


  

A1 0.80 0.85 0.68 
0.68 68
0.81 81

  

A2 0.20 0.65 0.13 
0.13 13
0.81 81

  

யணமத்டம் 1.00  P(B) = 0.81 1 

 

 கூடுடல் டகபல்கநின்ய, டயலதம பிலசனேந்துபமது ஆல I 

உற்த்டயதியனந்து டுக்கப்ட்டமகக் கூ னற்டுடபமம். யன்மல் P(A1) = 80 

சடபடீணம P(A2) = 20% பி யரிதடமகும். 
 

 

 


