
 
Group - I (Mains) –Test 2 (Tamil - Explanation) 

 

3 Marks  

 

1. மநொமியொரி நொிங்கள் நறுசபீமநப்பு : 

a) மரறரரி ரறனங்கள் றுசலமப்பு ன்தது ரட்டின் எபேங்கறமப்பு ற்றும் 

எபேமப்தரட்டின் பக்கறரண அம்சம் ஆகும், சுந்றம் மதற்ந கறட்டத்ட்ட 

உடணடிரகவ இது மடபமநக்கு ந்து. 

b) 1917 இல் கரங்கறஸ் கட்சற சுந்றத்துக்குப் திநகு மரறரரிரக ரறனங்கமப 

உபேரக்குரக ரரகவ உறுற அபித்து. 

c) 1920 கரங்கறஸ் ரக்பூர் ரரட்டிற்கு திநகு  உிர் மரற ரீறினரண தகுறகபின் 

அடிப்தமடில் ரகர கரங்கறஸ் கறட்டிகமன உபேரக்கறன் பனம் 

இக்மகரள்மக ிரிரக்கம் ற்றும் பமந ஆக்கம் மசய்ப்தட்டது. 

d) கரங்கறமறல் மரற ரீறினரண றுசலமப்பு கரத்ர கரந்றரல் ஊக்கபம் 

ஆவும் மகரடுக்கப்தட்டது. 

முதல் மநொமியொரி நொகொணங்கள் ஆமணனம் (எல்(LPC) 

a)  அடிப்தமடினரண திரிிமணின் கசப்தரண அனுதத்றற்குப் தின் ஜகர்னரல் 

வபே மரற அடிப்தமடரக ரறனங்கமப திரிப்தம பற்ந ஆணரல் அற்கரண 

வண்டுவகரள்கள் அறகரகவ இபேந்ண அறலும் ரகர கரங்கறஸ் 

கறட்டிில் இபேந்து இற்கரண வகரரிக்மககள் அறக அபில் இபேந்ண. 

b) ணவ அசறல் றர் சமத 1948இல்  மரறரரி ரகரங்கலக்கரண 

வமமப் தற்நற ிசரம மசய் ீறசர் ஸ் வக ரர் மனமினரண 

மரறரரி ரகரங்கள் ஆமத்ம றறத்து. 

c) டரர்க் கறன் ற ரறனங்கலக்கு றரக ணது தரிந்துமம அபித்து 

அற்கு ரட்டின் எற்றுமம தரறக்கும் ணவும் றர்ரகத்றல் சறம் ற்தடும் 

ணவும் கரம் அபித்து. 

d) Eco ரறனங்கபின் றுசலமப்மத மரறரரிரக அல்னரல் றர்ரக சற 

அடிப்தமடிவனவ அமக்க அநறவுறுத்றது. 



 
 

ஜேயிி குழு:  

a) மரறரரி ரறனங்கபரக றப்தப்தட்ட குல்கலக்கு இங்க கரங்கறஸ் 1948 

டிசம்தரில் கரங்கறஸ் இமப் தற்நற புறரக ஆர ஜர்கனரல் வபே ,சர்ரர் 

ல்னதரய் தட்வடல் ற்றும் அன்மந கரங்கறஸ் மனரண தட்டரதி 

சலத்ரரமர ஆகறவரர் அடங்கற வஜிதி கறட்டிம றறத்து. 

b) ீக்வர மரறரரி ரறனங்கள் உபேரக்கத்றற்கு றரகவ கபேத்ரித்து 

ற்றும் வச எற்றும தரதுகரப்பு ற்றும் மதரபேபரர பர்ச்சற ஆகவ 

இக்கரனத்றன் பன்மரண வம ண னறபறுத்றது. 

c) வஜிதி குல அநறக்மக ற்றும் அன் தின்ணபேம் கரங்கறஸ் மனம 

ங்மகல்னரம் மரறரரி ரறனங்கலக்கரண வகரரிக்மககள் லுரகவும் அறக 

அபிலும் உள்பண ற்றும் ங்மகல்னரம் அற்கு திந மரறக் வதசும் குலக்கள் 

சம்ம் அபிக்கறநரர்கவபர அங்வக புது ரறனம் உபேரக்கப்தடும் ண கூநறது.  

d) வஜிதி அநறக்மகின் தின்ணர் மரறரரி றுசலமப்புக்கரண வதரரட்டங்கள் 

திதனமடந்ண இம தல்வறு அபில் ற்றும் ீித்றல் 1960 ம 

மடமதற்நது. மலுங்கு வதசும் க்கலக்கரண ணி ஆந்ற திவச ரறன 

வகரரிக்மக ன்தது இற்கு எபே உரரகும். இக்வகரரிக்மக அமதற்நரண்டு 

தமரணது ற்றும் அமணத்து அசறல் கட்சறகபின் ஆமப் மதற்நது. 

முதல் மநொமியொரி நொித்தின் உருயொக்கம்: 

a) சுந்றத்துக்குப் திநகு மலுங்கு வதசும் க்கள் கரங்கறஸ் கட்சறம மரறரரி 

ரறனங்கள் சரகரண ணது பந்ம ீர்ரணத்ம றமநவற்ந மசரல்னற 

வகரரிக்மக ிடுத்து.  

b) உங்கள் வகரரிக்மகம றமநவற்றுது அர்கள் மகரண்ட றபமநகள் னு 

அபிப்தது, திறறறத்துப்தடுது , ீற வதிகள் வதரன்நம 

c) திதனரண சுந்ற வதரரட்ட ீரண மதரட்டி வரலு ணி ஆந்ற 

ரறனத்றற்கு சரகும் ம உண்ரிம் வற்மகரண்டரர்,  58 ரட்கலக்குப் 

திநகு அர் உிரிந்ரர். 



 
d) அது த்ரல் க்கள் கறபர்ந்து லந்ணர் .இமத் மரடர்ந்து கனங்கள், 

வதரரட்டங்கள் ,கமடமடப்புகள் ற்றும் ன்பமந வதரன்நம ஆந்றர 

பலக்க மடமதற்நது. 

e) ிரல் ஆந்றர இக்கம் ன்பமநரக றபேம்திது 

f) இறுறரக வறு 1952இல் ஆந்ற ரறனம் உபேரகும் ண அநறித்ரர். 

நொிங்கள் நறுசபீமநப்பு ஆமணனம் 1953: 

a) ஆந்ற ரறன உபேரக்கம் ரட்டின் திந தகுறகபில் ங்கலக்கும் மரற 

அடிப்தமடினரண ரறனங்கள் அமற்கரண வதரரட்டத்றற்கு றகுத்து. 

b) ணவ வபே எட்டுமரத் மரற அடிப்தமடினரண ரறன வகரரிக்மககமப 

ஆரய்ற்கு ீறசர் தமல்l அனற, வக ம் திக்கர், மயச் குன்ஸ்பே ஆகறவரர் 

அடங்கற ரறனங்கலக்கரண றுசலமப்பு குலம றறத்ரர். அக்குலின் 

தரிந்துமகள் 1) பன்று அடுக்கு ரறன அமப்பு பமந எறக்கப்தட வண்டும் 

2)ரஜதிபக் வதரன்ந அமப்புகள் ற்றும் பன்ணரள் சஸ்ரணங்கலக்கு 

உடணரண சறநப்பு எப்தந்ங்கள் எறக்கப்தட வண்டும். 4) தின்பேம் பன்று 

ரகணங்கள் ட்டுவ பெணின் திவசங்கள் ஆக வண்டும்: அந்ரன் ற்றும் 

றக்வகரதரர், மடல்னற ற்றும் ிப்பூர். திந தகுற C/D திரந்றங்கள் அமண 

எட்டிபள்ப ரறனங்கலடன் எபேங்கறமக்கப்தட வண்டும்.  

நொிங்கள் நறுசபீமநப்பு சட்டம் 1956 

a) ரறன றுசலமப்பு சட்டம் 1956 இந்ற ரறனங்கள் ற்றும் றனப்தப்தின் 

ல்மனகமபமறுத் றக பக்கறரண சலர்றபேத்ம் ஆகும், ன் தடி 

ரறனங்கள் மரறரரிரக எலங்கமக்கப்தட்டண 

b) இச் சட்டம் தரரலன்நத்றல் 1956 ம்தரில் றமநவற்நப்தட்டது இது 14 

ரறனங்கள் ற்றும் ஆறு த்ற அசரல் றர்கறக்கப்தடும் திரந்றங்கமப 

உபேரக்கறது. 

c) ீ சட்டம் 1956 ஆகஸ்ட் 31 இல் இற்நப்தட்டது, ம்தர் 1 1956 இல் 

மடபமநக்கு ந்து. 

d) இச்சட்டம் மடபமநக்கு ந் அவ சம் 7 ஆது அசறனமப்பு சட்டத் 

றபேத்ம் 1956 அசறனமப்பு சட்டத்ம இந்றரில் ற்சம் உள்ப 



 
ரறனங்கள் ற்றும் ரறனங்கள் றுசலமப்பு சட்டம் 1956 றமநவற்றுற்கரண 

வமகள் தகுற-1 அசறனமப்புச் சட்டம் த்து 3,4 ஆகறற்நறற்கரக 

ீள்கட்டமப்மத மசய்து. 

e) மயரதரத் ரகரத்றனறபேந் மனங்கரணர தகுற ஆந்ற ரறனத்றற்கு 

ரற்நப்தட்டது வகப ரறனம் னதரர் ரட்டம் ற்றும் றபேரங்கூர்டன் 

இமத்து உபேரக்கப்தட்டது. தரம்வத மட்ரஸ் மயரதரத் ற்றும் கூர்க் 

வதரன்ந தகுறகபில் கன்ணட மரற வதசும் தகுறகள் மசூர் ரகரத்துடன் 

இமக்கப்தட்டது, தரம்வத ரகரம் கட்சு ற்றும் மசௌரஷ்ட்ர ற்றும் 

மயரதரத் ரகரத்றல் உள்ப ரத்ற மரற வதசும் தகுறகள் 

ஆகறற்றுடன் இமத்து ிரிரக்கப்தட்டது.  

f) இறுறரக 14 ரறனங்கள் ற்றும் 7 பெணின் திவசங்கள் ஆகறம ம்தர் 1 

1956இல் அங்கலகரிக்கப்தட்டது.  

 

2. சமூக சரீ்திருத்த இனக்கங்கில் டொக்டர் ொொசொஜகப் அம்ஜத்கரின் ங்கிப்பு 

a) சரற தக்கங்கமப றுத்து எதுக்க மசய்வ அக்கரனத்றல் இபேந் சபக 

சலர்றபேத் மனர்கலக்கு இபேந் மனரண சரனரகும். 

b) அக்கரனகட்டத்றல் இச்சரமன மன வல் மகரண்ட மகு சறன மனர்கபில் 

அம்வதத்கர் அர்கலம் எபேரரர். 

c) கல்ித் குறபம் ணி உரிமகள் ீரண புரிலும் அம திம ற்றுக் 

மகரள்பச் மசய்து. 

d) டரக்டர் அம்வதத்கர் அர்கள் ரழ்த்ப்தட்ட சபகத்மச் வசர்ந் 

குந்மகலக்கரண கல்ி ற்றும் மதண்ணுரிம வதரன்நற்றுடன் 

இமக்கப்தட்ட சட்டரீறரண உரிமகள் ற்றும் அசரல் மசல்தடுத்ப்தடும் 

மகரள்மககள் அடங்கற றபமநமவ வர்வு மசய்ரர். 

e) அமணத்றந்ற ரழ்த்ப்தட்வடரர் ககம் ற்றும் அமணத்து இந்ற 

ரழ்த்ப்தட்வடரர் கூட்டமப்பு  1930 வதரன்நம ரழ்த்ப்தட்ட க்கள் ங்கபின் 

வம்தரட்டிற்கு அமப்புகமப உபேரக்கற கர்ரகும். 



 
f) இவ்மப்புகள் ீண்டத்கர க்கபின் துன்தங்கள் ற்றும் றநமம 

மபிப்தடுத்தும் னறமரண குனரண டரக்டர் அம்வதத்கர் மனமில் 

றடத்ப்தட்டது. 

g) யத் சத்ரகறகம் 1927 இல் டரக்டர் அம்வதத்கரின் மனமில் டந்து. 

h) இப்வதரரட்டம் ீண்டத்கர க்கள் கரரஷ்டித்றல் மகரல்தர ரட்டத்றல் 

அமந்துள்ப கத்றன் மதரதுக்குபத்றல் ங்கபின் அன்நரடப் தன்தரட்டிற்கு 

ண்ரீ் டுத்துக் மகரள்லம் உரிமம மதற்றுத் பேற்கரக டத்ப்தட்டது.  

i) அம்வதத்கர் ரழ்த்ப்தட்ட க்கள் சபக ற்றும் அசறல் ிறப்புர்ம 

மதறுற்கரக தயறஸ்கறரிற யறடகர்ற சதர ன்னும் அமப்மத ற்தடுத்றணரர். 

j) இப்த இக்கத்றன் அடிப்தமடக் வகரட்தரடு கற்தி ,என்றுவசர், வதரரடு 

k) அம்வதத்கர் 1930 இல் னறத் க்கபின் வகரில் தமவு உரிமக்கரண 

வதரரட்டத்றற்கு மனம ரங்கற டத்றணரர். 

l) இந்து சட்ட வசரரம உபேரக்கறது ற்றும் றமநவற்நறன் பனம் ர் 

சரஸ்றத்றல் தரிந்துமக்கப்தட்ட தண்மட கரன தரகுதரட்டில் இபேந்து மதண்கள் 

ிடுமன மதந அம்வதத்கர் பக்கற தங்கபித்ரர்.  

m) சரற எறப்பு (anniliation of caste) அம்வதத்கரின் மனரண தமடப்தரகும் இது 

இன்நபவும் சபக இக்கங்கலக்கு மரித்மபம் றகரட்டுமனபம் 

ங்குகறநது. 

n) னறத் க்கபின் உரிமக்கரக வதரரடுறல் அம்வதத்கரின் தங்கபிப்பு ன்தது 

அது மசரந் ரழ்க்மக அனுதங்கபில் பனரகவ டந்து 

 

3. இஸ்ொநின சரீ்திருத்த ஏக்கங்கள் 

a) யரதி இக்கம் 

b) தரய்சற இக்கம் 

c) றவரதந்த் இக்கம் 

d) டிடு றர் இக்கம் 

e) அகறர இக்கம் 

f) அனறகரர் இக்கம் 



 
 

 
 
4. ல்ஜயறு யமகனொ ி யருயொய் மகொள்மககள் 

a) ஜீன்ரரி பமந 

b) கள்ரரி பமந 

c) த்ரரி பமந 

5. இந்தின ொபம்ரின டங்கள் ற்ி யிரியொ குிப்பு யமபக 

a) த ரட்டிம்  

b) ககபி  

c) கத்க்  

d) எடிசற  

e) ிப்புரி 

f)  சத்ரிர 

g)  வரகறணி ஆட்டம் 

6. இந்தின சமூகத்தில் உகநனநொக்கத்தின் தொக்கம். 

சொதகங்கள் 

a) மதபேம் ண்ிக்மகினரண வமனகள் 

b) தகர்வரபேக்கு அறக மரிவுகமப ங்குல் 

c) மரறல்தட்த தரிரற்நம் 

d) பலீடு ற்றும் அந்ற மசனரி 

e) ரழ்க்மக பமந ரற்நம் -கர்ப்புந ரழ்வு 

f) இடம்மதர்ல் 

ொதகங்கள் 

a) உன் புகள் ீரண உர்ச்சறின்ம 

b) றபேம் குடும்தம் வதரன்நற்நறன் றப்திப்பு 

c) பறவரர் இல்னங்கபில் ண்ிக்மக அறகரிப்தது 

d) குந்ம மரறனரபர்கள் 



 
e) மதண்கள் ிற்தமணக்குரி மதரபேள்கபரக டத்ப்தடுது 

f) ஊட்டச்சத்து உள்ப உவுப் மதரபேட்கபின் ிமனவற்நம் 

g) உவு ற்றும் உமட தக்கங்கள் இல் ற்தட்ட ரற்நம் 

h) உள்ரட்டு மரறற்சரமனகள் 

i) அமப்புசரர ற்றும் றணக்கூனற மரறனரபர்கள் 

j) வபரண்துமநில் தன்ணரட்டு மரறல் றறுணங்கபின் ஆறக்கம். 

 

7. இந்தின குடும் அமநப்ின் நீது கபநனநொக்கில் தொக்கம். 

a) கபேவுறுல் கட்டுப்தரடு 

b) கன் ற்றும் மணி இபேபேக்கும் சறநந் வமனரய்ப்புகள் 

c) உர் ரழ்க்மக பமந 

d) சறநற குடும்த மநறபமநகள் 

e) ணிக் குடும்தம் 

f) பறவரர் இல்னங்கபில் ண்ிக்மக அறகரித்ல் 

g) குந்மகலக்கு சரிரண மதற்வநரர் கணிப்பு இல்னரல் இபேப்தது 

h) மன இல்னங்கபில் ண்ிக்மக அறகரிப்தது 

i) கரல் றபேம் ற்றும் கரனறத்து மதற்வநரர்கபரல் றச்சிக்கப்தட்ட 

றபேங்கள் வதரன்ந புற கபேத்றல்கள் 

j) றபேம் ன்ந என்நரக ரலம் கனரச்சரம் 

k) சபகப் திமப்பு இல்னரம 

l) கறரப்புநங்கமப எப்திடுமகில் சரற திச்சமணகபில் ீிம் குமநந்துள்பது 

m) உதசரறகள் ற்றும் சரறகள் எபேங்கறமப்பு 

n) சறநற திச்சறமணகலக்கும் ிரகத்றல் ண்ிக்மக அறகரிப்பு 

o) கன் ஆறக்கம் மசலுத்ற குடும்த பமந ரநற சத்துரண குடும்த பமந. 

p) மதண்கள் டீ்டு சுர்கலக்கு அப்தரல் மசல்ன ரய்ப்புகள் அறகரித்து 

q) என்று கூடல்கள் ற்றும் உல்னரசப் தங்கள் அறகரிக்கும் 

r) குடும்த உறுப்திணர்கள் சபக மனபங்கபில் ஆர்ரக தங்வகற்தது 



 
s) புசர உவு ற்றும் உமட தக்கங்கபினறபேந்து ரற்நம் 

t) வம்தட்ட கல்ி ற்றும் சுகரர சறகள் 

u) வசரி தகுறகள் அறகரிப்பு 

 

8. சிறுொன்மந சமூகங்கில் உள் யறுமந 

a) கரனணித்து சுண்டல் 

b) க்கள் மரமக கட்டுப்தரடின்ம 

c) மதண்கலக்கு அறகரம் அற்ந றமன 

d) சறறுதரன்ம ீரண ரக்குல் ற்றும் கரம்ற்ந மகரமனகள் அறகரிப்பு. 

e) ிஞ்ஞரண பமநகமப ிட  மநறகலக்கு இன்னும் பக்கறத்தும் 

மகரடுப்தது 

f) றகுறரண அபில் லத்நறின்ம  

g) கரல்துமந க்குகள் ற்றும் ிசரம 

h) குமநரண சு வமனரய்ப்பு 

i) மரறல் பமணப்பு இல்னரம 

j) திற்வதரக்கரண சபகம்- தரதட்சம் ற்றும் தரகுதரடு 

k) அசரங்கத்றன் அக்கமநின்ம 

l) சறறுதரன்மிணர் சரர்ந் மகரள்மககள் ற்றும் றட்டங்கள் இல்னரம 

m) அசறல் கரங்கள்- இடப்மதர்வு , வதரர் 

n) மதபேம்தரன்ம ரம் ற்றும் வச்சறகர வணரறமன உள்ப சபகம் 

o) அசு திகபில் குமநந் திறறறத்தும்-  சச்சரர் கறட்டி அநறக்மகின் தடி 

p) குமநரண றனவுடம மகரள்றநன் 

q) றர்ரக குமநதரடு- ஊல் 

r) மரறல்பமந கல்ி குமநதரடு 

s) றநன் வம்தடுத்ல் குமநதரடு 

 

 

 

 



 
9. நண்ணின் மநந்தர்கள் ஜகொட்ொடு 

ண்ின் மந்ர் வகரட்தரடு ன்தது தின்பேம் கண்வரட்டத்ம பன்மக்கறநது 

அரது எபே ரறனம் ன்தது அங்கு சறக்கும் பன மரற குலவுக்கு மசரந்ரணது 

அல்னது ண்ின் மந்ர்கள் அல்னது பூர்குடிகள் ணப்தடும் அம்ரறனத்றன் பன 

மரற வதசுதர்கலக்கும் ட்டுவ அந் ரறனம் ரய் ரடு ண கபேப்தடும்.  

ன்மகள் 

a) திரந்ற மதபேம- மரற ற்றும் இணத்றற்கு 

b) திரந்ற எற்றும 

c) கூட்டரட்சற உநவுகலக்கரண வதம் வதசும் உத்ற 

d) மசரந் கனரச்சரத்ம தரதுகரத்ல் ற்றும் தப்புல் 

தமீநகள் 

a) வசறரத்றற்கு றரணது 

b) மபி ரறனத்ர் ீது மறுப்மத உண்டரக்குல் 

c) வற்றுமில் எற்றுமக் றரணது 

d) சபக அமற இன்ம 

e) உனக அபில் வசற எபேமப்தரட்டிற்கு சரல் ிடுத்து 

f) ீிரம் ற்றும் தன குற்நச் மசல்கலக்கு றிடும் 

g) திரந்றங்கலக்கு இமடவ உர்வு ரழ்வு உபேரக்கும் 

h) இற்மக பங்கமபப் தங்கறடுறல் சச்சவுகமப உபேரக்கு 

i) ற ீர் தங்கலட்டில் இமடபெறுகள் 

j) திரிிமண வணர றமனம உபேரக்கும் 

k) அசறல் சரர்பு றமனம உபேரக்கும் 

l) சலற்ந மதரபேபரர பர்ச்சற 

m) இற்மக பங்கமப றகுறரக அல்னது குமநரக உதவரகறத்ல் 

n) ரறனங்கலக்கு இமடவ அல்னது ரறனங்கலக்கு உள்வபவ ல்மனப் 

திச்சறமணகள் உபேரகும் 

o) புிில் சரர்ந்து ணிமப்தடுத்ப்தடுல் 

p) மரற சறறுதரன்மிணரின் உரிமகள் றுக்கப் தடுல் 



 
q) திரந்றம் சரர்ந் கட்சறகள் ற்றும் அசறல் 

r) எவ்மரபே சறநற மரற குலிற்கும் ரறன ஆமசகள் உபேரகும் 

தயீிபயொதத்தின் ல்ஜயறு யமககள் 

a)  ீிரம் 

b) மகரள்மக சரர்ந் ீிரம் 

c) இணத் ீிரம் 

d) ரக்வர தங்கரம் 

e) குற்நில் தங்கரம் 

f) அசு சரர அமப்புகபரல் ற்தடும் ல்மன ரண்டி தங்கரம். 

உதொபணங்கள் 

a) கரஷ்ீரில் உள்ப வதரரபி தங்கரம். 

b) கரனறஸ்ரன் மரடர்தரண தங்கரம்- தஞ்சரப் 

c) க்சனறசம் ற்றும் ரவரிமம் 

d) டக்கு கறக்கறல் ற்தட்டுள்ப கறபர்ச்சற 

 

10. இந்தினொயில் உள் நத சிறுொன்மநனிருக்கு உள் சயொல்கள் 

a) தரதட்சம் ற்றும் தரகுதரடு 

b) கல்ிின்ம ற்றும் வமனரய்ப்தின்ம 

c) சறறுதரன்மிணர் ீரண ரக்குல்கள் ற்றும் கரற்ந மகரமனகள் 

d) கரல்துமந க்குகள் ற்றும் ிசரமகள் , சறமந ண்டமண 

e) ங்கபது ணித்ன்ம ரய்ந் தண்தரட்மட தரதுகரப்தது 

f) ர தற்நங்கள் ற்றும் கனங்கள் 

g) குடிமப் தி ற்றும் கரல் தி ஆபப்தமட வதரன்நற்நறல் திறறறத்தும் 

வதரரம 

h) கர்ப்புநங்கபில் - ரடமக குடிிபேப்புகள் கறமடப்தறல்மன 

i) மதரது சறில் ிற- சீதத்ற உரம் பத்னரக் வசரர 

j) திரிிமண வணரதரம் 

k) அலுல் மரறகபில் சறறுதரன்மிணர் மரறகமப தன்தடுத்துல் 



 
l) குமநரண ணிப வம்தரடு 

m) குமநரண ஆண் மதண் தரனறண ிகறம் 

n) கறரப்புநங்கபில் றக குமநந் றனவுடம  

o)  ரற்நம் மரடர்தரண குற்நச்சரட்டுகள் 

 

11. யறுமந ஒமிப்பு திட்டங்கள் 

கருத்தினல் ரீதினொக 

a) றன சலர்றபேத்ங்கள் 

b) உவு தரதுகரப்பு  

c) மதண்கலக்கரண றநன் வம்தரடு  

d) ிசரத்ம ணீரக்குல்  

e) உள்கட்டமப்பு வம்தரடு -சரமனகள் ,மரறற்சரமனகள் ,தள்பிகள் ,கல்லூரிகள் 

,மதரது ிணிவரகம் ,அசு அலுனகங்கள், பேத்துமண. 

f) மதரபேபரர அம்சங்கள்- சந்மம அணுகுல், வபரண் மதரபேட்கலக்கரண 

ஊற ிமன 

g) ல்னரட்சற- சரற திச்சறமணகலக்கு ீர்வு கரணுல் 

h) 73 ஆது அசறனமப்பு சட்டத் றபேத்த்ம வம்தட்ட பமநில் மடபமநப் 

தடுத்துல் 

திட்டங்கள் 

a) பைதன் றன் (Rurban mission) 

b) வசற ஊக வமன உறுறபிப்பு சட்டம் 

c) உவு தரதுகரப்பு சட்டம் 

d) வசற சபக உித் றட்டம் (NSAP) 

e) அடல் ஏய்வூறத் றட்டம் 

f) தி ந்றரி ஊக டீ்டுசற றட்டம் 

g) ஆஜறிக றட்டம் 

h) ீணரள் உதரத்ரர ஊக றநன் வம்தரட்டு றட்டம் 

i) தூய்ம இந்றர றட்டம் 



 
j) அந்றவரர உவு றட்டம் 

k) கல்ிக்கரண அடிப்தமட உரிம 

l) தி ந்றரி ஜன் ஆவரக்கற றட்டம் 

m) கறர சுரஜ் அதிரன் 

n) குடிரத்து றட்டம். 

o) ரய்(THAI) றட்டம்- றழ்ரடு குக்கறரங்கள் கட்டமப்பு வம்தரட்டுத் றட்டம் 

p) சுத்ரண கறரம் திச்சரம் 

q) பனமச்சர் சூரிசக்ற தசும டீு றட்டம் 

r) சட்டன்ந உறுப்திணர்கள் மரகுற வம்தரட்டுத் றட்டம் 

s) அம்ர றட்டங்கள்- ஸ்கூட்டர், உகம், குடிீர் ,பேத்து தரிவசரமண 

றட்டங்கள், ற உவு றட்டங்கள், பல்-அமச்சர் மதண் குந்மகள் 

தரதுகரப்பு றட்டம், றபே உித் றட்டம் 

t) சத்துபும்  

u) உர் சந்ம 

v) வபரண்ம ற்றும் கறரப்புந வம்தரட்டிற்கரண வசற ங்கற 

 

12. நித உரிமந நீல்கள் 

a) ீிரம் 

b) கற்தறப்பு 

c) ஆக் மகரமன 

d) வதரமப்மதரபேள்கள் 

e) குப்புர ன்பமந 

f) தங்குடிகள் உரிமகள் 

g) கட்டரப்தடுத்ற தரனறல் மரறனறல் ஈடுதடுது 

h) ஆள் கடத்ல் 

i) ணி உரிமகள் 

j) குந்மகலக்கு தரனறல் மரல்மன ற்றும் குந்ம மரறனரபர் 

k) உடல் உறுப்புகள் ிற்தமண 



 
l) ணிர்கபரல் கறவுகமப அப்புநப்தடுத்ல் 

m) வகரில் தமவு உரிமகள் 

n) பத்னரக் 

o) கரற்ந மகரமனகள் 

p) எப்தந் மரறனரபர்கள் 

q) ன்கவுண்டர்கள், சறமநச்சரமன ம் 

r) ஆபப்தமட சறநப்பு அறகர சட்டம்- ஆபப் தமடகபின் அக்கறங்கள் 

s) றபேங்மக உரிமகள் 

t)  மடமதறும் க்குகள் 

u) நரண குற்நச்சரட்டுகள் 

v) ஊடக சுந்றம் 

w) தரதுகரப்தற்ந ரழ்ிடம் 

x) தண்தரட்டுச் சறன்ணங்கள் ீரண ரக்குல் 

 

13. க்சிசம் 

தொக்கங்கள் 

a) வச எற்றும, சரர்தின்ம, பர்ச்சற ஆகறற்றுக்கு அச்சுறுத்னரக 

ிபங்குகறநது.  

b) உனக அபில் ல்னசு அந்ஸ்மப் மதறுற்கு அச்சுறுத்னரக ிபங்கும் 

c) ஜணரகம் ற்றும் வற்றுமில் எற்றும வதரன்ந கபேத்றலுக்கு 

அச்சுறுத்ல் ற்தடுத்தும் 

d) தரதுகரப்பு ற்றும் தங்குடி க்கள் ீரண ரக்குல் 

e) மதரபேபரர பர்ச்சற ற்றும் உள்கட்டுரணம் வதரன்நற்நறல் ற்தடுத்தும் 

ரக்கம் 

f) திரிிமணர வணரதரம் 

g) பர்ச்சறத் றட்டங்கலக்கு இமடபெநரக இபேப்தது. 

h) ணிப வம்தரட்டுக்கரண ரய்ப்தின்ம. 

i) இற்மக பங்கமப உகந் பமநில் தன்தடுத்ரம 



 
j) கரடறப்பு ற்றும் உிரிணங்கள் இப்பு 

k) சட்டத்றற்குப் புநம்தரண ஆபங்கள் ற்றும் வதரமப் மதரபேள் ர்த்கம் 

 

14. ிபொந்தினயொதம் 

a) திரந்றரம் ன்தது எபே குநறப்திட்ட திரந்றம், திரந்றங்கபின் குல 

அல்னது ற்ந தும வசறர அமப்புகபின் வசற அல்னது ிலற 

னன்கமப கணத்றல் மகரள்லம் அசறல் கபேத்றல் ஆகும்.   

b) இம அசறல் திரிவுகபரலும் றர்ரக திரிவுகபரலும் கனரச்சர ல்மனகள் 

மரற தகுறகள் ற்றும்  புிில் ஆகறற்நறணரல் ற்நர்கலடன் 

வறுதட்டிபேக்கனரம்.  

c) மரற- 1956 று சலமப்பு 

d) தங்குடிகள்- 2000 

e) இற்மக தரதுகரப்பு- 2000 

f) பர்ச்சற அடிப்தமடில்- 2014 

g) டகறக்கறலுள்ப இணக்குலத்ன்ம 

h) க்கள் மரமக அடிப்தமடில்- உத்ப் திவசம் 

உதொபணங்கள் 

a) கூர்க்கர தகுற- வற்கு ங்கம்  

b) ிர்தர- யரரஷ்டிர  

c) வதரவடர வனண்ட்- அசரம் 

யிமவுகள் 

a) ண்ின் மந்ர்கள் வகரட்தரடு ற்றும் திரந்ற அசறல் 

b) ங்கபின் மசரந் திரந்றத்ம வம்தடுத்துல். 

c) மரற ற்றும் இணம் சரர்ந் மதபேறம் 

d) தரம்தரிங்கள் ற்றும் சடங்குகள் -சறரஜற , ரஜபுத்றர்கள் சலக்கறர்கள் 

e) திந தகுறகபினறபேந்து குடிவற்நம் 

f) த்ற ற்றும் திந அண்மட ரறனங்கபின் புநக்கிப்பு 

g) ரறனங்கபின் பர்ச்சற சரர்ந் மசனிணங்கள் வதரரம 



 
h) இற்மக இடர்தரடுகள் புிில் அமப்திடம் 

i) னரற்று ரீறரண ற்றும் கனரச்சர கரங்கள் 

j) னரற்றுக் கரங்கள் நரக குநறப்திடப்தடுது. 

k) உபில் கரிகள்- ஜல்னறக்கட்டு ற்றும் ீட் 

l) மதரபேபரர கரிகள் வமனரய்ப்தின்ம 

m) உள்கட்டுரணம் கல்ி சுகரரம் ற்றும் மரறற்சரமன குமநதரடுகள் 

n) ரறன அசுகபின் றர்ரக குமநதரடுகள் 

o) எலங்கற்ந கர்ரக்கம் ற்றும் றட்டம் 

 

15. குடிமச குதிகள் 

தரமடந், மரிசனரண, நரண ற்தரடு ற்றும் டிமப்பு மகரண்ட கட்டிடங்கள், 

குறுகனரண அல்னது நரண ற்தரடு உமட மபேக்கள், கரற்வநரட்டம், எபி 

அல்னது சுகரர சற இல்னரறபேத்ல் அல்னது தரதுகரப்பு ற்றும் சுகரரத்றற்கு 

ீங்கு ிமபிக்கக்கூடி  இந் கரிகபின் கனம வதரன்ந கரங்கபரல் ணி 

ரழ்ிற்கு குறற்ந மணகமப மகரண்ட குடிிபேப்பு தகுற, குடிமச தகுற ண 

க்கள் மரமக கக்மகடுப்தின் கரத்றற்கரக மறுக்கப்தடுகறநது.  

நக்கள் மதொமக கணக்மகடுப்பு 2011: 

a) 4,041 சட்டபூர்ரண கங்கபில் 2543 கங்கபில் குடிமச தகுறகள் இபேப்தரக 

அநறப்தடுகறநது. 

b) ரட்டில் 1.08 னட்ச மரத் குடிமச கக்மகடுப்பு தகுறகள் உள்பண. 

c) அறக குடிமச கக்மகடுப்பு தகுறகபில் கரரஷ்டி ரறனத்றல் இபேப்தரக 

அநறப்தடுகறநது 

கொபணங்கள் 

a) அறக க்கள் மரமக பர்ச்சற 

b) கறரப்புந கர்ப்புந குடிவற்நம் 

c) கடும் றும 

d) கடும் வமனின்ம 

e) ற்ந இல்ன றட்டறடல் 



 
f) ஜரற திச்சமணகள் ற்றும் சபக ினக்குகள் 

g) ற்ந உள்கட்டமப்பு, சபக ினக்கு, ற்றும் மதரபேபரர வக்கறமன 

h) பமநசரர மதரபேபரரம் 

i) உள்கட்டமப்பு றட்டங்கலக்கரக இடம்மதர்ல் 

j) இற்மக வதறவுகள் 

k) கறரங்கபில் வமன ரய்ப்பு இல்னரம 

l) மதரி குடிிபேப்திற்கரண நரண க றட்டறடல் 

m) கர்ப்புந ற்றும் கறரப்புந திரிவுகலக்கு இமடில் சபக மதரபேபரர 

ற்நத்ரழ்ம குமநப்தறல் அசரங்கத்றன் கணக்குமநவு.  

n) குடிவநறர்கலள் உர்ந் திநப்பு ிகறம் 

o) பமநரண கல்ி, ிறப்புர்வு, மரறற்திற்சற ற்றும் றநன் திற்சற 

இல்னரம 

p) கர்ப்புநங்கபில் இம மதரபேபரரம் அல்னது கபேப்பு மதரபேபரரம் இபேத்ல் 

q) கர்ப்புந அமப்தில் உள்ரங்கறக் மகரள்லம் றநன் இல்னரம 

r) கர்புநத்றன் அறகரண ரழ்க்மக மசனவு ற்றும் ரடமககள் 

s) கர்ப்புந தகுறகபில் வமன இல்னரம 

t) அண்மட ரடுகபில் இபேந்து பேம் அகறகள் 

தரீ்வுகள் 

a) குடிமசப்தகுற ரற்று ரரிம் 

b) தி ந்றரி ஆரஸ் வரஜணர (கர்புநம்) 

c) ர்தன் இக்கம் 

d) சறநந் கறரற பர்ச்சற றட்டங்கள் 

e) சறநந் க றட்டறடல் ற்றும் குடிமசப்தகுற றுரழ்வு 

f) கர்புந தகுறின் உள்கட்டமப்பு வம்தரடு 

g) குடிமச தகுறகபிவனவ உள்லர் வம்தரட்டு அணுகுபமந.  

 

 

 

 



 
16. கர்ப்பு நற்றும் கிபொநப்பு யொழ்க்மக 

           

 கர்ப்பும் கிபொநப்பும் 

மதரபேள் க்கள் மரமக அறக 

அபில் உள்ப ற்றும், 

கட்டமப்பு சூலுக்கரண 

அம்சங்கள் உள்ப குடிிபேப்பு 

தகுறகமப கர்புநம் 

ணப்தடும் 

கர்ப்புந ல்மனக்கு 

மபிவ அமந்துள்ப 

தகுறகள் ஊகப் தகுறகள் 

ணப்தடும் 

உள்படீு மதபேகங்கள் ற்றும் 

சறறுகங்கபின் 

கறரங்கள் ற்றும் 

குக்கறரங்கள் 

ரழ்க்மக பமந ிமரணது ற்றும் 

சறக்கனரணது 

பிமரணது ற்றும் 

ஆசுரசம் ஆணது 

சூல் இபேக்க இடம் இபேந்து 

மதபேபில் 

ணிமப்தடுத்ப்தட்டது 

இற்மகபடன் வடி 

மரடர்பு மகரண்டிபேப்தது 

மரடர்புமடம ிசரம் அல்னர 

மரறல்கள் ர்த்கம், 

ரிதம் அல்னது 

வசமங்குல் 

ிசரம் ற்றும் 

கரல்மடகள் 

ஜணத்மரமக அபவு அடர்த்றரண க்கள் 

மரமக 

அரிரண க்கள் மரமக 

பர்ச்சற கர்ப்புநங்கபில் 

றட்டறடப்தட்ட குடிிபேப்பு 

இபேப்தில் உள்ப இற்மக 

பங்கலக்கு ற்த 



 

தகுறகள் உள்பண அம 

கர்ரக்கல் ற்றும் 

மரறல் ரக்கல் மசல் 

பமநப் தடி 

வம்தடுத்ப்தடுகறநது 

வரரரண பர்ச்சற 

சபக கர்வு அற ீிரக குமநந் ீிம் உள்ப 

உமப்பு தங்கலடு வமன ங்கும் 

சங்கபில் ப்மதரலதும் 

இபேப்தது 

அப்தடிர தங்கலடு 

துறல்மன 

 

 

17. 30 சறறுர்கவபரடு 21 ஆண்கள் 5 ரட்கபில் மசய்பம் வமனம ிட 10 

சறறுர்கவபரடு வசர்ந்து 25 ஆண்கள் 6 ரட்கபில் அறக வமனம மசய் படிபம். 

அவ வமனம 4 ரட்கபில் மசய் 40 ஆண்கலக்கு த்மண சறறுர்கள் உ 

வண்டும்? 

   1 தரின் 1 ரள் உமப்பு = M 

  1 சறறுணின் 1 ரள் உமப்பு  = B 

  தின்பு 6 (25 M + 10 B)  = 5 (21 M + 30 B) 

  150 M + 60 B = 105 M + 150 B 

  45 M = 90 B 

  M =  2 B 

 த்மணசறறுர்கள் வமப்தடுதர்கள் x ண டுத்துக்மகரண்டரல் 

  தின்பு, 4 (40 M + x B) = 6 (25 M + 10 B) 

          தறலீடு, M = 2B 

  40 (80 B + x B) = 360 B 

  80 + x = 90 

  x  = 10 



 
                    ∴ வமப்தடும் சறறுர்கபின் ண்ிக்மக10. 

 

18. Aரணது எபே வமனம 10 ரட்கபில் படிக்க படிபம்.  B ஆணது 12 ரட்கபில் 

படிக்கும் ற்றும் C ஆணது 15 ரட்கபில் படிக்கும். அமணபேம் என்நரக 

வமனமத் மரடங்கறணரர்கள் ஆணரல் A ஆணது வமனம ஆம்தித்து 2 

ரட்கலக்குப் திநகு ிட்டு மசல்ன வர்ந்து. B ஆணது வமன றமநமடற்கு  3 

ரட்கலக்கு பன்ணரல் ிட்டுச் மசல்ன வர்ந்து. வ்பவு ரட்கலக்கு வமன 

ீடித்து? 

 A, B, C இண்டு ரட்கள் என்நரக வமன மசய்கறநரர்கள் =  
1 1 12

10 12 15
    

    = 152
60

  

   = 1
2

 

  பன்று ரட்கபில் C ஆல் மசய்ப்தட்ட வமன = 13
15

  

   = 1
5

 

  ணவ ீபள்ப வமன =  
1 11
2 5

    

    = 3
10

 

  (B+C) இன் எபே ரள் வமன =  
1 1

12 15
   

   = 27
180

  

   = 3
20

 

 ற்மதரலது, 3
20

 வமன (B+C) எபே ரபில் மசய்து. 

  3
10

 வமன  (B+C) ஆல்  20 3
3 10

    = 2 ரட்கள் 

  ∴  எட்டுமரத் கரன அபவு   =  2 + 3 + 2 

                         = 7 ரட்கள் 



 
   

19. A,B,C ன்ந பன்று குரய்கள் எபே மரட்டிம 6 ி வத்றல் றப்த படிபம் . 2 

ி வத்றற்கு அற்நறல் என்நரக வமன மசய் திநகு , C ஆணது படப்தடுகறநது . 

A ற்றும் B ஆணது ீபள்ப தகுறம 7 ி வத்றல் றப்த இலும் . 

மரட்டிம றப்புற்கு C ட்டும் ணிரக டுத்துக் மகரண்ட வம்? 

பன்று குரய்கபரல் இண்டு ி வத்றல் றப்தப்தட்ட தகுற  = 2
6

  

  = 1
3

  

7 ி வத்றல் (A + B) ஆல் மதநப்தடும் தகுற =  
11
3

  

      = 2
3

 

 (A+B)s 1 ி வ வமன   = 2
21

 

 ∴  C இன் 1 ி வ வமன   = 21
6 21
  

    = 1
14

 

ணவ க் ட்டும் ீர்த்மரட்டிம றப்த 14 ி வம் டுத்துக்மகரள்லம். 

 

20. 1½ பேடங்கலக்கு ஆண்டுக்கு 10% ட்டிிகறத்றல் எபே குநறப்திட்ட தத் 

மரமகின் ீரண கூட்டு ட்டி ற்றும் பி ட்டிின் வறுதரட்டுத் மரமக 

183 பைதரரகும். ட்டிரணது ஆண்டிற்கு இபேபமந கூட்டப்தடும் வதரது மரத்த் 

மரமகம கண்டுதிடிக்கவும். 

 

கூட்டுத் மரமகம x ண கபேறக்மகரள்வரம்  

கூட்டு ட்டி =  
3

51
100

x x
 

  
  

  

  =  
105 105 105
100 100 100

x x     



 

  = 9261
8000

x x  

  = 1261
8000

x  

 

ணி ட்டி = 10 3
100 2

x 


 

  = 3
20

x  

கூட்டு ட்டி - ணி ட்டி = 183 

1261 3
8000 20

x x
  = 183 

   61
8000

x  = 183 

        x = 24,000 

 

21. எபே கத்றன் க்கள் மரமக 176400 ஆகும். அது ஆண்டுவரறும் 5 சீத்றல் 

அறகரித்ரல் 2 பேடத்றற்கு திநகு அன் க்கள் மரமக ன்ணரக இபேக்கும்? 2 

பேடத்றற்கு பன்பு ன்ணரக இபேந்து? 

 

 கரின் க்கள் மரமக = 176400 

க்கள் மரமகம P ண டுத்துக் மகரள்வரம்,P = 176400 

 அறகரிக்கும் ீம் r  = r = 5% 

 வம் n = n =2 

 A =  
n

rP 1
100

  

 A =   
2

5176400 1
100

  

  =  105 105176400
100 100





 

 A = 194481 

2 ஆண்டுகலக்கு தின்தரண மரத் க்கள் மரமக 194481 



 

 176400 =  
n

rP 1
100

  

 176400 =   
2

5P 1
100

  

 176400 =   
105 105P
100 100

  

 P =  176400 100 100
105 105

 


 

 P = 160000 

2 ஆண்டுகலக்கு பந்ம மரத் க்கள் மரமக 160000. 

 

22. எபே அங்கத்றன் ீபம், அகனம் ற்றும் உரணது 25 ீ, 15 ீ ற்றும் 5 ீ 

பமநவ ஆகும். அன் மன ற்நம் 4 சுர்கள் ஆகறற்மந எபே m2 க்கு 80 

பைதரய் ீத்றல் புதுப்திப்தற்கரண கட்டத்மக் கண்டுதிடிக்கவும். 

 ீபம் (l) = 25 m 

 அகனம்(b) = 15 m 

 உம் (h) = 5 m 

  

 ரன்கு சுர்கபில் தப்தபவு = 2 (l + b)  h 

  = 2 (25 + 15)  5 

  = 80  5 

  = 400 m2 

 மத்பத்றன் தப்தபவு = l  b 

  = 25  15 

  = 375 m2 

அங்கத்றன் மரத் று சலமக்கப்தடும் தப்தபவு = 400 + 375 

  = 775m2. 

 றுசலமப்புக்கரண மரமக = 775  80 

  = Rs.62,000 

 



 
23. ண்ீரணது 50 ீ ீபம் ற்றும் 44 ீ அகனபள்ப மசவ்கத் மரட்டிக்குள் 14 

மச.ீ. ிட்டம் மகரண்ட உபேமப டிக் குரின் பனம் எபே ி வத்றற்கு 15 

கற.ீ. வகத்றல் எடிக்மகரண்டிபேக்கறநது. மரட்டிில் உள்ப ீரின் அபரணது 

வ்பவு ி வத்றல் 21 மச.ீட்டரக உபேம்? 

 

 ீரின் வகம் = 15 km/Hr. 

  = 15000m/Hr. 

 குரின் ிட்டம் = 2r = 14 cm 

 r = 7
100

 m 

அறகரிக்கப்தட்ட ீரின் அபம h ண டுத்துக் மகரள்வரம், 

 h = 21 cm 

  = 21
100

 m 

மபிவற்நப்தட்ட ீரின் மகரள்பபவு = வகரில் குறுக்கு மட்டு தப்பு  

                             வம்  வகம் 

 = r2  15000  x (x ன்தது வம்) 

 மகரள்பபவு = l  b  h 

  = 2150 44
100

    

 2150 44
100

   = 7 7π 15000
100 100

x     

 x = 2 ி வம் 

ணவ வமரண உம் றம்புற்கு இண்டு ி வம் வமப்தடும். 

 

24. 52 சலட்டுகமபக் மகரண்ட கட்டில்  இபேந்து இண்டு சலட்டுகள் குநறப்தின்நற வரரரக 

டுக்கப்தடுகறநது. இண்டுவ கபேப்பு அல்னது இண்டுவ ரிரக  இபேப்தற்கரண 

றகழ்கவு ன்ண? 

ரறரி n (s) = 
52 51

1 2



  



 
 = 1326 

Let A = இண்டு கபேப்பு சலட்மடபம் மதறும் பேங்கள் 

 B = இண்டு ரி சலமபம் மதறும் பேங்கள் 

AB  = கபேப்பு சலட்டில் ரிம மதறும் பேம் 

n(A)  = 226C  

  = 
26 25

1 2




 

  = 6 

      n(AB)  = 22C  

  = 1 

      P(AB)  = P (A) + P (B)  P (AB) 

   = 325 6 1
1326 1326 1326

 
 

   
= 330

1326  

   
= 55

221
 

 

25. எபே கபேம் மணிபம் எபே திில் உள்ப இண்டு கரனறிடங்கலக்கரக 

வர்கரலுக்கு பேகறநரர்கள். கரின் வர்ிற்கரண றகழ்கவு 1
6

ற்றும் மணி 

வர்ிற்கரணது 1
5

 ஆகும். 

i) இண்டு வதபேம் வர்ரற்கரண றகழ்கவு ன்ண? 
ii)  அர்கலள் ரபேவ வர்ரகரற்கரண றகழ்கவு ன்ண? 
iii) ரவனும் எபேத்ர் வர்ரற்கரண றகழ்கவு ன்ண? 

 

i) இண்டும் வர்ந்மடுக்கப்தட்டது 

        = 1 1
6 5
     

   = 1
30  



 
 

ii) இண்டும் வர்ந்மடுக்கப்தடில்மன 

   = 5 4
6 5
     

   = 2
3  

iii) ரது என்று வர்ந்மடுக்கப்தட்டது 

   =    
51 4 1

6 5 6 5
       

   = 54
30 30


 

   = 3
10  

 

 

 

  


