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= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
    rf;fuhk;ghisak;> mfuk;(mQ;ry;)> 

vyr;rpg;ghisak;> jpUr;nrq;NfhL(tl;lk;)> 
ehkf;fy; (khtl;lk;)-637 202. 

miyNgrp : 99655-31727> 99655-35967 
gj;jhk; tFg;G  fhyhz;Lj;; Njh;T nrg;lk;gh; -2019 

விடைக்குறிப்பு  

ghlk;: r%f mwptpay;          kjpg;ngz;:100 
tpdh 
vz ; 

ghlg;nghUs;  
kjpg;ngz; 

 

 

I. 

gFjp - I 

chpa tpiliaf; FwpaPl;Lld; Njh;e;njLj;J vOJf. 

 

14x1=14 

1 M) ,q;fpyhe;J  1 

2 m) $w;Wk; fhuzKk; rup 1 

3 <) i), iii), iv) Mfpad rup  1 

4 ,) Nghg;  1 

5 M) l;&kd;  1 

6 ,) Muty;yp kiy  1 

7 M) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;L rup fhuzk; $w;iw 

tpsf;ftpy;iy  

1 

8 <) Nkw;F tq;fhsk;  1 

9 M) fdpkg; gbTfs;  1 

10 m) 5846 fp.kP  1 

11 ,) mnkupf;fh If;fpa ehLfs;  1 

12 ,) FbauRj;jiytu;  1 

13 m) ehl;L tUkhdk; / kf;fs; njhif 1 

14 ,) Gjpa nghUshjhuf; nfhs;if  1 

II.        gFjp - II(vitNaDk; 10 tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
            tpdh vz; 28 fl;lhak; 

10X2=20 

15 மூயர்கூட்டு நாடுகளின் பெயர்கள்:  

 இங்கிாந்து, பிபான்ஸ், பஷ்னா 

2 

16 நன்றா ற ாட்ாட்L:  

 அமநரிக் க் குடினபசுத்தலயர் நன்றா தது  பு ழ்மற் நன்றா 
ற ாட்ாட்லை முன்லயத்தார்.  அமநரிக் ாவின் எந்த குதியிலும் அது 

 

2 
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யைக்ற ா மதற்ற ா ஐறபாப்பினர் ள் தலயிட்ைால் அது அமநரிக்  ஐக்கின 
ாடு ளுக்ம திபா றாபா க்  ருதப்டும் எ அறிவித்தார்.  

 இப்னமுறுத்தல் ஐறபாப்பினர் ல அச்சங் ம ாள் லயத்து  அயர் ல 
மதன் அமநரிக்  விய ாபங் ளிலிருந்து  விகியிருக் ச் மசய்தது. 1830 

யாக்கில் ட்டு மநாத்த மதன் அமநரிக் ாவும்  ஐறபாப்பின 
றநாதிக் த்திலிருந்து விடுதல மற். 

இவ்யாறு ஐறபாப்பின ாடு ளிைமிருந்து அமநரிக் ா, மதன்அமநரிக் க் 

குடினபசு லக்  ாப்ாற்றினது. ஆால்  ாப்ாற்றின அமநரிக் ாவிைமிருந்து, 

மதன்அமநரிக் ாலயக்  ாப்ாற் னாருமில்ல. 

17 பிமபட்ைன் உட்ஸ் இபட்லைனர் ளின் மனர்:   
    உ யங்கி  , ன்ாட்டு நிதி அமநப்பு ஆகின இபண்டும் 1944 இல் 

மைபற் பிபபட்ைன் உட்ஸ் நாாட்டிற்குப் பின் 1945 இல் நிறுயப்ட்ை. 
 

 

2 

18 Rthkp jahde;j ru];tjp Kd; itj;j Neh;kiwahd nfhs;iffs;  

அயர் முன் மயத்த நர்நமனா பைாள்மைைள் ைட்டுப்ாைா எரு 

ைைவுள் யழிாடு, உருய யழிாட்மை நிபாைரித்தல், பிபாநணர் 
நநாதிக்ைம் பெலுத்தும் ெைங்குைள், ெமூை மைமுமைள் ஆகினயற்ம 
நறுத்தல் ன்யாகும். 
 

 

 

2 

19 தக் ாண பீைபூமி: 

தக் ாண பீைபூமி, தீ ற் பீைபூமியில் அலநந்துள் மி ப்மரின இனற்ல  

அலநப்லக்  ண்ைதாகும். இது றதாபானநா  முக்ற ாண யடியம் 

ம ாண்ைது. யைறநற்கு திலசயில் விந்தின, சாத்பூபா நலத் 

மதாைர் லயும் யைக்கில் ந ாறதவ், லநக் ாா குன்று லயும், 

யைகிமக்கில் இபாஜ்ந ால் குன்று லயும், றநற்கில் றநற்கு மதாைர்ச்சி 

நல லயும், கிமக்கில் கிமக்கு மதாைர்ச்சி நல லயும் 

எல்ல ா க் ம ாண்ைது. சுநார் 7 ட்சம் சதுப கி.மீ பப்லயயும் 

 ைல் நட்ைத்திலிருந்து 500 மீ முதல் 1000 மீ உனபம் யலபயும் 

அலநந்துள்து. 
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20 ’யானிலயினல்’   
        யானிமயின் ல்நயறு கூறுைமப் ற்றி, குறிப்ாை யானிம 

முன்றிவிப்பு ற்றின எரு அறிவினல் பிரிவு . 

 

2 

21 ,e;jpa Ntshz; gUtq;fள்: 
  fhhp/g; gUtk; ([_d;> nrg;lk;gh;) 

  uhgp gUtk; (mf;Nlhgர்> khh;r;) 
  iraj; gUtk; (Vg;uல்> [_d;) 

 

 

2 

22 ,e;jpahtpd; Kf;fpa vz;nza; cw;gj;jp gFjpfள்: 
Nkw;F flw;fiuf;F mUfpy; cs;s vz;nza; tay;fs;: 

1. Kk;ig i` vz;nza; tay; (65% kpfg; nghpaJ) 

2. F[uhj; flw;fiu ( 2tJ nghpaJ) 

3. mq;fNy];th; 

4. fhk;Ng - Y}dp gFjpfs; 

fpof;F flw;fiuf;F mUfpy; cs;s vz;nza; tay;fs; 

1. gpuk;kGj;jpuh gs;sj;jhf;F (jpg;Ufhh; rpy;rhfh;  

      khtl;lq;fs; mrhk;) 

2. jpf;gha; vz;nza; tay; (ehl;bd; kpfg; goikahd     

      vz;nza; tay;) 

3. Uj;urhfh; - yhth vz;nza; tay;fs; (mrhk; khepyj;jpy;  

       rpg;rhfh; khtl;lk;) 

4. me;jkhd; epNfhghhpd; cl;gFjpfs; - kd;dhh; tisFlh  

       gNy\;fh; flw;fiu 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

23 இந்தினாவின் பெம்பநாழிைள்  
    தமிழ் (2004), ெநஸ்கிருதம் (2005), பதலுங்கு (2008), ைன்ைம் (2008), 

நமனாம் (2013) நற்றும் எடினா (2014). 

 

2 

24 ஆளுபாை நினமிக்ைப்டுயதற்ைா தகுதிைள் : 
     1.  அயர் இந்தினக் குடிநைாை இருத்தல் நயண்டும்.  

   2. 35 யனது நிபம்பினயபாை இருத்தல் நயண்டும்.  
   3. ாைாளுநன் உறுப்பிபாைநயா அல்து ெட்ைநன் உறுப்பிபாைநயா  

    இருத்தல் கூைாது.  
 4. அவ்யாறு இருப்பின் அயர் ஆளுபாை தவிநனற்கும் பாழுது  தாநாைநய  
        அப்தவி  ைாலினாகி விடும்.  

    5. நநலும் அயர், இாம் தரும் ந்த பதாழிலிலும் ஈடுைக்கூைாது. 

 

 

 

 

2 
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25 இந்தின அபசின் தமநமந யமக்குமபஞரின் சிப்பு அதிைாபங்ைள் இபண்டிமப் 
ட்டினலிடுை: 
  ாைாளுநன் இரு அமயைளின் பெனல்முமைளிலும் நசுயதற்கும், ங்கு 

பைாள்ளுயதற்கும் இயருக்கு உரிமந உண்டு.  
  ாைாளுநன்த்தின் இரு அமயயின் கூட்ைத்திநா அல்து ந்தபயாரு 

கூட்டுக்குழு கூட்ைத்திநா யாக்கு அளிக்கும் உரிமந இன்றி உறுப்பிபாை இயர் 
இைம் பறுயார். 

 

26   ாட்டு யருநாம்  
 ாட்டு யருநாம் ன்து எரு ாட்டில் ஏர் ஆண்டில் உற்த்தி பெய்னப்ட்ை 

ண்ைங்ைள் நற்றும் ணிைளின் பநாத்த நதிப்ாகும். பாதுயாை ாட்டு 
யருநாத்மத பநாத்தாட்டு உற்த்தி (GNP) அல்து ாட்டு யருநா ஈவு 
ப்டுகிது 

 

 

2 

27 gd;dhl;L நிறுயங்ைளின் ; ed;ikfs ;:    (VNjDk; ,uz;L)  

 ன்ாட்டு நிறுயங்ைள் குமந்த விமயில் பாருட்ைம தபநாைவும் 
நற்றும் ரியர்த்தம பெவு இல்ாநலும் உற்த்தி பெய்கிது .  

 ன்ாட்டு நிறுயங்ைள் விமைம குமப்தால் உைாவின 
நுைர்நயாரின் யாங்கும் ெக்தி அதிைரிக்கிது.  

 ன்ாட்டு நிறுயங்ைள் யரி நாறுாட்மை னன்டுத்திக் பைாள் முடியும்.  
 ன்ாட்டு நிறுயங்ைள் உள்ளூர் பாருாதாபத்தில் நயம யாய்ப்பிம 

ஊக்குவிக்கிது . 

 

 

 

 

2 

28     epytop Nghf;Ftuj;J  - rhiytop, ,uapy;Nt,Foha;top 
    ePh;;top Nghf;Ftuj;J    -cs;ehl;L Nghf;Ftuj;J, fly;top      
                       Nghf;Ftuj;J ePu;top Nghf;Ftuj;J  
    thd;ntsp     -cs;ehl;L thd;ntsp, gd;dhl;L thd;ntsp 

 

2 

III.        gFjp - II(vitNaDk; 10 tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
            tpdh vz; 42fl;lhak; 

10X5=50 

29 i)nf];lNgh 

ii) madkz;ly gUtf;fhw;W  

iii) ngq;f@U 

iv) cr;r ePjpkd;wk;  

v) [dtup-1 1995 

1 

1 

1 

1 

1 

30 i) `pz;ld;gh;f;         - n[u;kdp  

ii) gpspl;];fpupf;         - kpd;dy; Ntfj;jhf;Fjy;  

iii) lhf;lu; rd; ahl; nrd;  -Nfu;kpq;lhq;  

iv) FbAuupikr; rl;lk;     -1955 

v) rl;lg;gpu;T 356         - khepy neUf;fb epiy 

1 

1 

1 

1 

1 
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31 i) rhq;Ngh                   - gpuk;kGj;uh 
ii) tlfpof;Fg; gUtf;fhw;W      -mf;Nlhgu; -brk;gu; 
iii) ,e;jpahtpd; ru;f;fiu fpz;zk; -cj;jpug;gpuNjrk; kw;Wk;           
                            gPfhu;  
iv) Rq;ftup thzpgk; Fwpj;j     -1947 
nghJ cld;ghL  
v) GST                      -gz;lq;fs; kw;Wk;  
                           gzpfs; kPjhd tup  

1 

1 

1 

1 

1 

32 m) NtWgLj;Jf 

i) யானில நற்றும்  ாநில  
யானில  ாநில 

எரு குறிப்பிட்ை இைத்திலுள் 

யளிநண்ைத்தின் தன்மநமனக் 
குறிப்தாகும்  

எரு குறிப்பிட்ை குதியின் 

சுநார் 30-35 ஆண்டுைள் 

ெபாெரி யானிமமனக் 
குறிப்தாகும்  

இது எரிைத்தின் யளிநண்ைத்தில் 
உள் பயப்ம் அழுத்தம் ைாற்று 

ஈபப்தம் நற்றும் நமமப்பாழிவின் 

அன்ாை நிமமனக் குறிப்தாகும். 

இது எரிைத்தின் நீண்ை 
ாமன உண்மநனா 

ெபாெரி யானிமமனக் 
குறிப்தாகும் 

இதன் அவிம ைண்ைறின அன்ாை 
யானிம திவுைள் நதமய 

இதன் அவிம 

ைண்ைறின குமந்தட்ெம் 35 
யருை ைா யானிம 

திவுைள் நதமய. 
இது அன்ாைம் நாறிக் பைாண்நை 
இருக்கும். 

இது நாாது. 

ii)  GJg;gpf;f ,aYk; kw;Wk; GJg;gpf;f ,ayh tsq;fs; 

GJg;gpf;f ,aYk; tsq;fs; GJg;gpf;f ,ayh tsq;fs; 
gad;ghl;bw;F gpwF ,aw;if 
Kiwapy; kPl;Uthf;fk; nra;J 
nfhs;Sk; tsq;fs; 

gad;ghl;bw;F gpwF kPz;Lk; 
kPl;Uthf;fk; nra;a ,ayhj 
tsq;fs;. 

Rw;Wr;#oiy ghjpf;fhJ Rw;Wr;#oiy ghjpf;Fk; 
#hpa Mw;wy; , fhw;W rf;jp ,caphp 
tsk; 

epyf;fhp, ngl;nuhypak; , 
,aw;if thA 

M) fhuzk; $Wf 

kio ePh; Nrkpg;G mtrpak;. 

 ,e;jpah ntg;gkz;l gUtf;fhw;W fhyepiyiag; ngw;Ws;sJ. 

,f;fhyepiy gUtfhyq;fspy; kioiaj; jUfpwJ. ,k;kio rPuw;w 
epiyaw;w Kiwapy; nghopfpwJ. ,jdhy; ngUk;ghyhd Neuq;fspy; 
kioePh; FiwthfNt fpilf;fpwJ. vdNt fpilf;Fk; kioePiu 
Nrkpg;gJ kpfTk; mtrpakhdJ 

 

 

 

 

2 
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33 ஐக்கின ாடு ள் சலயின் அலநப்பு, மசனல்ாடு ல ஆய்வு மசய் . 

      நிர்யா  அலநப்பு  

 ஐக்கின ாடு ள் சலயின் மசனல்ாட்டு அங் நா த் தி ழ்யது  

மசன ம் ஆகும். இதன் மாதுச் மசனார், மாதுச்சலயில், 

ாது ாப்புச் சலயின்  ரிந்துலபயின்டி றதர்ந்மதடுக் ப்டுகிார். 
மாதுச் மசனார் தது  ாபிமட் உறுப்பிர் ள் , ஏலன 
அதி ாரி ள் ஆகிறனாரின் துலணறனாடு ஐக்கின ாடு ள் சலலன 
ைத்துகிார்.  

 ன்ாட்டு நீதிநன்ம் ஐக்கின ாடு ள் சலயின் நீதி நிர்யா க் 
கிலனாகும். இது ஹாந்திலுள் திறஹக்கில்  அலநந்துள்து. 
மாருாதாப நற்றும் சமூ நன்ம் (Economic and Social Council-

ECOSOC) ஐக்கின ாடு ள் சலயின் ஐந்தாயது அங் நாகும்.  
 ஐக்கின ாடு ள் சல றநற்ம ாள்ளும்  அலத்துப் பாருாதாபச் 
சமூ ப்ணி ல ருங்கிலணப்து இவ்யலநப்பின் ணினாகும். 
உகின் ல்றயறு குதி ளில் யட்ைாபங் ளின் யர்ச்சிக் ா  (ஆசினா 
சிபிக், றநற்கு ஆசினா, ஐறபாப்ா, ஆப்ரிக் ா, த்தீன் அமநரிக் ா)  
யட்ைாப �மாருாதாப ஆலணனங் ள் மசனல்டுகின். 

 அலயப் மாருாதாப நற்றும் சமூ நன்த்தின் (ECOSOC) 

துலணனலநப்பு ாகும். மி  மயற்றி பநா ச் மசனல்டும் இயற்றுக்கு 
�மாருாதாப யல்லுபா குன்ார் மிர்தால் றான்றார் தலலந 
ஏற்றிருக்கின்ர். 

 
   I. eh. tpd; nray;ghLfs; 

  ைந்த  த்தாண்டு ளில்  உ ம் எதிர்ம ாண்ை, நாறியரும் 
பிபச்சல ளுக்கு ஏற்யாறு ஐக்கின ாடு ள் சல தது  

மசனல்ாடு ல விரியாக் ம் மசய்துள்து. 1960 ளில்  ானினாதிக்  
நீக் ம் முக்கினப் பிபச்சலனாகும்.  

 நனித உரிலந ள் , அ தி ள் பிபச்சல, ருய ா நாற்ம் , ாலிச் 
சநத்துயம் ஆகின தற்றாது ஐக்கின ாடு ள் சலயின் மசனல்ாட்டு 
யலனத்தினுள் உள்.  

 மி ச் சிப்ா க்  ட்ைானம் குறிப்பிைப்ை றயண்டினது  ஐ.ாவின் 

அலநதிப்லை. உ ம் முழுயதிலும் றநாதல் ள் அபங்ற றினப் 
ல்றயறு குதி ளில் அப்லை ணி  மசய்துள்து. அதன் முக்கினப் 
குதினா  உள் இந்தின  பாணுயம் உகின் ல்றயறு குதி ளில் 
ணினநர்த்தப்ட்டுள்து. 
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34 gpuk ;kQhd ,af;fk; Fwpj;J rpW Fwpg;G  

நநைம் H.P. பிாயட்ஸ்கி (1831-1891) நற்றும் ைர்ல் H.S. ஆல்ைாட்(1832-
1907) ஆகிநனாபால் நிறுயப் பற் பிபம்நஞா ெம முக்கினப்ங்கு 

யகித்தது. 1875இல் அபநரிக்ைாவில் நிறுயப்ட்ை  இவ்யமநப்புப் பின்ர் 
1886இல் இந்தினாவில் பென்ம அமைனாறுக்கு நாற்ப்ட்ைது. 

பிபம்நஞாெம இந்து பெவ்வினல் நூல்ைமக் குறிப்ாை உநிைதங்ைள், 

ையத்கீமத ஆகினயற்மப் டிப்தற்கு உற்ொைமூட்டினது. இந்தினாவில் 
பௌத்தம் புத்துயிர் பறுயதில் பிபம்நஞாெம முக்கினப்ங்ைாற்றினது. 

md;dpngrd;l;bd; gq;fspg;G  

ஆல்ைாட்டின் நமவுக்குப் பின்ர் இவ்யமநப்பின் தமயபாை அன்னி 

பென்ட்(1847- 1933) நதர்ந்பதடுக்ைப்ட்ைமதத் பதாைர்ந்து இவ்வினக்ைம் 
நநலும் பெல்யாக்குப் பற்து. இந்தின நதசின அபசினலில் முக்கினத்துயம் 
பற் அயர் தன்ாட்சி இனக்ைச் ெங்ைத்மத அமநத்து அனர்ாந்திற்கு 

யமங்ைப்ட்ைமதப் நா இந்தினாவிற்கும் தன்ாட்சி 
யமங்ைப்ைநயண்டுபநன்று நைாரிக்மை மயத்தார். அன்னிபென்ட் 
பிபம்நஞாக் ைருத்துக்ைமத் தன்னுமைன நியூ இந்தினா , ைாநன்வீல் 
னும் பெய்தித்தாள்ைளின் மூம் பப்பிார். 
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35 

 

VNjDk; ,uz;L ,e;jpa gy;Nehf;F jpl;lq;fs; gw;wp vOJf. 

    இது எரு அறிவினல் முமயிா நீர் ய நநாண்மந திட்ைநாகும்.   
   1. தாநநாதர் ள்த்தாக்குத் திட்ைம் 
   2. க்பா ங்ைல் திட்ைம் 
   1. தாநநாதர் ள்த்தாக்குத் திட்ைம் :  

 தாநநாதர் ஆாது இந்தினாவின் யைகிமக்கு குதியிலுள் பதன் 

நத்தின பீைாரின் நொட்ைா ாக்பூர் பீைபூமியில் ாய்கிது. 

 பயள்க் ைட்டுப்ாடு, நீர்மின் ெக்தி உருயாக்ைம், நீர்ப்ாெம், 

நயாண்மந, பதாழிற்ொம உருயாக்ைம் நற்ம் பாருாதாப 
யர்ச்சி ஆகினமய இதன் முக்கின நாக்ைநாகும். 

 நநற்கு யங்ைம் நற்றும் ஜார்ைண்ட் ஆகின நாநிங்ைள் இதால் 
னமைகின். 

 இதன் நீர்ப்ாெம் 5,150 ெதுப கி.மீ. ஆகும். 
 பாைநபா, ெந்திபபுபா நற்றும் துர்ைாபூர் ஆகின அல் மின்நிமனங்ைள் 

உள்.  இயற்றிலிருந்து 0.260 பநைாயாட் நீர்மின் ெக்தி 

தனாரிக்ைப்டுகிது. 

 இந்தப் ள்த்தாக்கின் ான்கு நீர்த் நதக்ைங்ைள் திமனா,மநத்நதான், 

ஞ்பெட், நைாார். 
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2. க்பா ங்ைல் திட்ைம் 
 இந்தத் திட்ைநாது ஞ்ொப், ஹரினாா நற்றும் இபாஜஸ்தானின் 

கூட்டு முனற்சினால் உருயாக்ைப்ட்ைது. 

 இது ெட்ஜ் ஆற்றில் ைட்ைப்ட்டுள்து. 

 க்பா அமணயின் நீம் 518 மீட்ைர்.  நநலும் இதன் உனபம் 226 
மீட்ைர் ஆகும்.  இதுநய உகின் பரின புவியீர்ப்பு ஆமண ஆகும். 

 ங்ைல் கிபாநத்தில் 29 மீட்ைர் உனபமுமைன ங்ைல் நீர்த்நதக்ைம் 
அமநந்துள்து. 

 இதன் நீரிால் 52,609 ெதுப கி.மீ. நிங்ைள் நீர்ப்ாெம் பறுகிது. 

இதன் மூம் 1,500 பநைாயாட் நீர் மின் ெக்தி உருயாக்ைப்டுகிது. 

36 efukakhf;fk; vd;why; vd;d? mjd; jhf;fq;fis tpsf;Ff. 

 efukakhf;fk;: 

 fpuhkg;Gw rKjhak; efh;g;Gw rKjhakhf khw;wkiltijNa  

   efukakhf;fk; vd;fpNwhk;. 

 efukakhf;fypd; epiy vd;gJ efuk; kw;Wk; ngU efuq;fspy;  

   cs;s kf;fs; njhif tpfpjk; kw;Wk; Ntshz; rhuh  

   njhopyhsh;fspd; tpfpjk; Mfpatw;wpd;   mbg;gilapy; mstplg;  

   gLfpwJ. 

 
efukakhf;fypd; jhf;fq;fs;: 

 

 ைபநனநாக்ைலும் நக்ைள் பதாமை அைர்த்தியும் என்நாபைான்று பருகின 
பதாைர்புமைனமய.  

 ைர்ப்புநனநாக்ைலின் விமபயா யர்ச்சினாது ெமூை-பாருாதாப 
அபிவிருத்தியின் அமைனாநாை ைருதப்டுகிது.  

 இந்தினா நான் யரும் ாடுைளில் ைர்ப்புநனநாக்ைம் விமபயாை 
அதிைரித்து யருகிது.  

 கிபாநத்திலிருந்து ைபங்ைளுக்கு இைப்பனர்தல் ைர்குதிைளில் நக்ைள் 

பதாமை பயடிப்பிற்கு யழியகுக்கிது.  

 மும்ம பைால்ைத்தா புதுபைல்லி நான் பருைபங்ைள் தங்ைள் 

பைாள்மய விை அதிைநா நக்ைள் பதாமையுைன் ைாணப்டுகின்.  

 2011 ஆம்ஆண்டு ைணக்பைடுப்பின்டி இந்தினாவின் ைர்பு நக்ைள் 

பதாமை 377 மில்லினன்ைமக் ைைந்து அபநரிக்ை க்கின ாடுைளின் 

பநாத்த நக்ைள் பதாமைமன விை அதிைநாைஉள்து. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 50 ெதவீதத்திற்கும் அதிைநா நக்ைள் 

ைர்ப்புங்ைளில் யசிப்ார்ைள்  திர்ார்க்ைப்டுகிது.  
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37 

அடிப்மை உரிமநைள் அபசு பறிமுமயுறுத்தும் 
நைாட்ாடுைள் 

இமய அபநரிக்ை க்கின ாடுைளின் 
அபசினமநப்பிலிருந்து பப்ட்ைமய. 

இமய அனர்ாந்து ாட்டின் 
அபசினமநப்பிலிருந்து 
பப்ட்ைமய. 

அபொங்ைத்தால் கூை இந்த உரிமநமன 
சுருக்ைநயா, நீக்ைநயா முடினாது. 

இமய அபசுக்கு பயறும் 
அறிவுறுத்தல்ைந ஆகும். 

இயற்ம நீதிநன்  ெட்ைத்தால் 
பெனற்டுத்த முடியும். 

ந்த நீதிநன்த்தாலும் 
ைட்ைானப்டுத்த முடினாது. 

இமயெட்ை எப்புதமப் பற்மய. இமய தார்மீை நற்றும் அபசினல் 
எப்புதமப் பற்மய. 

இந்த உரிமநைள் ாட்டின் அபசினல் 
ஜானைத்மத யலுப்டுத்துகின். 

இந்தக் பைாள்மைைம 
பெனல்டுத்தும் நாது ெமுதான 
நற்றும் பாருாதாப 
ஜானைம் உறுதினாகிது. 

இமய இனற்மைனா உரிமநைள். இமய நனித உரிமநைமப் 
ாதுைாக்ை யழியகுக்கிது. 

mbg;gil cupiffsSf;Fk; muR newpKiwAWj;;Jk; Nfhl;ghLfSf;Fk; 

,ilNaahd NtWghLfs; 
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38 Mseupd; rl;lkd;w mjpfhuq;fs;  

 ஆளுர் நாநி ெட்ைநன்த்தின் ஏர் எருங்கிமணந்த குதினாயார். ஆால், 
அயர் ெட்ைநன்த்தின்  உறுப்பிபாை இல்ம. ஆளுர் பின்யரும் 
ெட்ைநன் அதிைாபங்ைமப்  பற்றுள்ார்.  

 ஆளுர் ெட்ைநன் கூட்ைத்மதக் கூட்ைவும் எத்தி மயக்ைவும் 
ெட்ைநன்த்மதக் ைமக்ைவும் உரிமநப் பற்றுள்ார்.  

 பாதுத் நதர்தல் முடிந்து முதமநச்ெர் நற்றும் நற் அமநச்ெர்ைளின் 
நினநத்திற்குப் பிகு    
   மைபறும்  ெட்ைநன்க் கூட்ைத்தின் முதல் கூட்ைத்தில் உமப 
நிைழ்த்துகிார்.  
 நிலுமயயிலுள் நநொதா குறித்து ெட்ைநன் அமயைளுக்கு ஆளுர் பெய்தி 
அனுப்ாம்.  
 ொானைர் நற்றும் துமண ொானைர் ணியிைம் ைாலினாை இருக்கும் 
பாழுது  ெட்ை நன்த்மத தமமந   ற்று ைத்த ந்த ெட்ைநன் 
உறுப்பிமப நயண்டுநாாலும் ஆளுர் நினநம் பெய்னாம்.  
 ஆங்கிநா– இந்தினன் யகுப்பிரிலிருந்து ஏர் உறுப்பிமப நாநி ெட்ை 

நன்த்திற்கு நினநம் பெய்னாம்.  
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 ைம, இக்கினம், அறிவினல், கூட்டுவு இனக்ைம் நற்றும் ெமூை நெமய 
நான்யற்றில் சிந்து விங்கும்  ர்ைமத் நதர்ந்பதடுத்து  நாநி 
ெட்ைநநமயயின் 6 இல் 1 ங்கு இைங்ைளுக்கு அயர்ைம நினநம் 
பெய்கிார்.  

 ெட்ைநன் உறுப்பிர்ைளின் தகுதியின்மந குறித்து நதர்தல் 
ஆமணனத்துைன் ைந்தாநாசித்து முடிவு பெய்கிார்.  

 நாநி ெட்ைநன்த்தால் நிமநயற்ப்டும் எவ்பயாரு நநொதாவும் ஆளுர் 
மைபனாப்மிட்ை பின்ர்  நட்டுநந ெட்ைநாகும். ஆால், ெட்ைநன்த்தால் 
நிமநயற்ப்ட்ை எரு நநொதா ஆளுர் எப்புதலுக்ைாை  அனுப்ப்டும் 
பாழுது ஆளுர் மைபனாப்மிைாம் அல்து நிறுத்தி மயக்ைாம் அல்து 
மீண்டும் நறு  ரிசீமக்ைாை ெட்ைநன்த்திற்நை திருப்பி அனுப்ாம்.  

 நாநி ெட்ைநன்த்தால் நிமநயற்ப்ட்ை ந்த எரு நநொதாவும் நாநி 
உனர் நீதிநன்த்தின்  அதிைாபத்திற்குத் தீங்கு விமவிக்கும் 
நிமயில் இருக்குநாயின், அதமக் குடினபசுத் தமயரின் 
 ரிசீமக்ைாை நிறுத்தி மயக்ைாம்.  

 அபசினமநப்பு ெட்ைப்பிரிவு 213-ன் கீழ் ஆளுர் நாநி ெட்ைநன்ம் 
மைபாத பாழுது அயெப ெட்ைத்மதப்  பிப்பிக்ைாம். ஆால் அந்த 
அயெபச்ெட்ைம், 6 நாதத்திற்குள் நாநி ெட்ைநன்த்தால் அங்கீைரிக்ைப்ை 
நயண்டும். அயெபச்ெட்ைத்மத ந்நபத்திலும் ஆளுர் திரும்ப் பாம்.  

நாநித்தின் ஆண்டு நிதிநிம அறிக்மை, அபசுப்ணினார் 

நதர்யாமணனக் குழுவின் அறிக்மை, அபசின் தணிக்மைக் குழு 

அறிக்மைைம ெட்ைநன்த்தில் ெநர்ப்பிக்கின்ார். 

39 பாருாதாப யர்ச்சிக்கும், முன்நற்த்திற்கும் இமைநனயுள் நயறுாடுைமக் 
கூறுை.  

பாருாதாப 
யர்ச்சி 

பாருாதாப 
முன்நற்ம் எப்பீடு  

பாருாதாப யர்ச்சி  பாருாதாப 
முன்நற்ம்  

                
ைருத்து  

பாருாதாப யர்ச்சி எரு 
குறுகின ைருத்து  

பாருாதாப 
முன்நற்ம் எரு 
“பந்த ைருத்து 

யமபனம / 
பாருள்  

எரு குறிப்பிட்ைைாத்தில் எரு 
பாருாதாபத்தில் 
பயளியிட்டில் இது நர்நம 
அவு நாற்த்மதக் 

இது பாருாதாபத்தில் 
பயளியீட்டின் 
யர்ச்சிமனக் 
ைருத்தில் பைாண்டு, HDI 
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பைாடுக்கும்.  யின் குறியீட்டின் 
முன்நற்ம் 
யாழ்க்மைக் தபத்தில் 
உனர்வு, பதாழில் நுட் 
முன்நற்ம், நற்றும் 
எரு ாட்டின் எட்டு 
பநாத்த நகிழ்ச்சி 
குறியீட்மைக் 
ைருதுகிது.  

அணுகுமும 
இனல்பு  

அவின் இனல்பு  தபத்தின் இனல்பு  

நாக்ைம்  GDP, GNP, FDI, F I I, நான் 
அவுைள் அதிைரிக்கும்  

யாழ்க்மை திர்ார்ப்பு 
விகிதம், குமந்மத 
ழுத்தறிவு விகிதம் 
நற்றும் யறுமந 
விகிதத்தில் 
முன்நற்ம்.  

ைா யபம்பு  இனற்மையில் குறுகின 
ைாத்மத உமைனது  

இனற்மையில் நீண்ை 
ைாத்மத உமைனது  

பாருந்தும் தன்மந யர்ந்த ாடுைள்  யர்ந்து யருகின் 
ாடுைள்  

அவீட்டு நுட்ங்ைள்  ாட்டு யருநாத்மத 
அதிைரித்தல்  

உண்மநனா ாட்டு 
யருநாத்மத 
அதிைரித்தல் , அதாயது, 
தனி ர் யருநாம் 
நான்மய 

நிைழ்வின் 
அதிர்பயண் 

எரு குறிப்பிட்ை ைாம்  பதாைர்ச்சினாபெனல்
மும 

அபொங்ைஉதவி  இது எரு தானினங்கி 
பெனல்முமனாகும். நய, 
அபொங்ை உதவி/ ஆதபவு 
அல்து தமயீடு 
நதமயப்ைாது  

அபொங்ை தமயீட்மை 
மிைவும் ம்பியுள்து. 
இது பந்த பைாள்மை 
நாற்ங்ைம 
உள்ைக்கியுள்து. 
நய, அபொங்ைத் 
தமயீடு இல்ாநல் 
அது 
ொத்தினநநஇல்ம.  
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பெல்ய கிர்வு  பாருாதாபயர்ச்சி 
அமத்து நக்ைளிமைநனயும் 
பெல்யம், யருநாத்மத 
நினானநாை நற்றும் ெநநாை 
நற்றும் ெநநாை 
விநிநனாகிக்ைப்டுயதில்ம.  

இது எரு ெந நிமயில் 
ையம் பெலுத்துகிது. 
அமத்து 
தனிர்ைளிமைநன 
பெல்யத்மத ெநநாை 
விநிநனாகிப்து 
ெமூைங்ைம 
நநம்டுத்துயதற்கு 
முனற்சிக்கிது.  

 

40   “நினானநா யர்த்தை மைமுமைளின்”   நைாட்ாடுைள்  
 பாருாதாப ரீதியில் பின் தங்கின உற்த்தினார்ைளுக்ைா யாய்ப்புைம 

உருயாக்குதல்.  
 பயளிப்மைத்தன்மந நற்றும் பாறுப்புணர்வு.  
 நினானநா யர்த்தை / மைமுமைள் நற்றும் நினானநா விமயில் 

பைாடுப்து.  
 குமந்மத பதாழிார் நற்றும் ைட்ைானத் பதாழிார் இல்ம ன்மத 

உறுதிப்டுத்துகிது.  
 ாகுாடு அல்ாத, ாலி ெந ங்கு நற்றும் ெங்ை சுதந்திபம் ஆகினயற்றுக்கு 

அர்ப்ணித்தல்.  
 திம யர்த்தல் நற்றும் நினானநா அமநப்பிம நநம்டுத்துதல்.  

சுற்றுசூமலுக்கு நதிப்ளித்தல் 
 

 

41 fhyf;NfhL  1910 Kjy; 1930 tiu ( VNjDk; Ie;J) 

msTj;jpl;lk; - 1 myF = Ie;jhz;Lfs; -  
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IV         gFjp - IV (  மதிப்பெண்கள்- 16) 
      

2x8=16 

43 m) ghy;fs; Nghu;fs;: 

அ) ால் ன்  ழ ம் ஏன் உருயhf;fப்ெட்டது?  
 நாசிறைானினாலயத் தங் ள்  ட்டுப்ாட்டுக்குள் ம ாண்டு யருயதில் 
கிரீஸ், மசர்பினா, ல்ற ரினா பின்ர் நாண்ட் நீக்றபா ஆகின  

ாடு ளிலைறன றாட்டி ள் நிவி. 1912 ஆம் ஆண்டு நார்ச் திங் ளில் 
அலய ால் ன்  ம ம் எனும் அலநப்ல உருயாக்கி. 
ஆ) முதல் ால் ன் றாரின் விலவு ள் னாலய?  
 அல்றனினா எனும்  புதின ாடு உருயாக் ப்ட்ைது. 
நாசிறைானினாலய ஏலன  ால் ன் ாடு ள் தங் ளுக்குள் கிர்ந்து  

ம ாண்ை. துருக்கி,  ான்ஸ்ைாண்டிறாபிலச் சுற்றியுள் குதி ல 
நட்டும் ம ாண்ைஅபசா ச் சுருக் ப்ட்ைது. 
இ) இப்றாரில் நதாற்ைடிக்ைப்ட்ையர்ைள் னாயர்?  
          துருக்கினர்ைள்  

     ஈ) இபண்ைாயது ால் ன் றாரின் இறுதியில் ல மனழுத்திைப்ட்ை 
உைன்டிக்ல யின் மனமபன்? 

  புைாபபஸ்ட் உைன்டிக்மை 
M) அணிறசபாஇனக் ம்  

அ) அணிறசபா இனக் த்தின் முதல் நாாடு எங்ற  எப்றாது லைமற்து?  
           மல்கிறபடில் , 1961 
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ஆ) முதல் நாாட்டில்  ந்து ம ாண்ை முக்கினப் பிபமு ர் ள் னாயர்? 
டிட்றைா (யுற ாஸ்றாவினா),  ாசர் (எகிப்து), றரு (இந்தினா), நுக்ருநா 
( ாா),    

சு ர்றணா (இந்றதாறசினா) ஆகின தலயர் ள்     
இ)  அணிறசபா இனக் த்தின் குறிக்ற ாள் ள் என்? 
       புதிதாை அபசினல் சுதந்திபம் பற் ஆசின, ஆப்பிரிக்ை ாடுைள் 1955 இல்  
ாண்டுங்கில்      
      (இந்நதாநசினா) கூடி இரு யல்பசுைளின் அணிைளிலும் நெபக்கூைாது  
ன்மதத்   தீவிபநாை யலியுறுத்தி. நநலும் அமய ைானின ஆதிக்ைமும்  
ைாதித்தினமும்    
      வ்யடியம் டுத்தாலும் அமத திர்த்து நிற்து ன்று முடிவு பெய்த. 
ஈ) அணிறசபா இனக் த்தின் மல்கிறபட் நாாட்டில் ம ாண்டு யபப்ட்ை இரு 
அடிப்லைக்  ம ாள்ல  லக்  கூறு  

                 அலநதிறனாடு இலணந்திருத்தல்,  அலநதிலனயும் ாது ாப்லயும்   
            முன்னிறுத்தப்   ாடுைல், ந்த அணிநனாடும் இபாணுயக் கூட்டுவுக்  
     பைாள்ாநல்  இருத்தல் 
 

m) my;yJ  

   நஹா சி மின் 

அ) நஹா சி மின் எங்ற  பிந்தார்?  
    றைாங்கிங் 
ஆ) நஹா சி மின் எவ்யாறு ன் றினப்ட்ை வினட்ாமின்றதசினயாதினாார்?  
        திசரி ளில் அயர் எழுதின  ட்டுலப ளும் குறிப்ா  

"விசாபலணயில் பிமபஞ்சு  ானினாதிக் ம்” எனும் சிற்றடு அயலப 
ன் றினப்ட்ை வினட்ாமின றதசினயாதி ஆக்கினது. 

இ) நஹா சி மினின்புபட்சி ப இலஞர் இனக் ம் குறித்து நீவிர் 
அறிந்தமதன்?  

நஹா சி மின் நாஸ்நைா பென்று புபட்சியின் நுட்ங்ைம ைற்ார்.  1925 ல் 
புபட்சிைப இமஞர் இனக்ைம் ன்னும் அமநப்ம நிறுவிார். 

 ஈ) வினட்ாம் விடுதலச் சங் ம் இந்றதா- சீாவில் எவ்யாறு 
அலமக் ப்ட்ைது?  

      வினட்மின் 
uh[h uhk;Nkhfd; uha;  
i) uh[h uhk;Nkhfd; uha; vr;r%f kuGfis vjpu;j;jhu;? 

uh[h uhk;Nkhfd; uha; nghUsw;w 
rkar;rlq;FfisAk;NfLfis tpistpf;Fk; r%f 
kuGfisAk; vjpu;j;jhu;. 

ii) mtu; vf;fUj;Jfspd; jhf;fj;ijg; ngw;wpUe;jhu;? 
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mtu; xU flTs; Nfhl;ghL> cUtopghL vjpu;g;G Nghd;w 
fUj;Jf;fspd; jhf;fj;ijg; ngw;wpUe;jhu;. 

iii) uh[h uhk;Nkhfd; nuha; ve;j Kiwiaj; fz;ldk; nra;jhu;? 
uhk;Nkhfd; uha; ngz;zbikj;jdj;ijf; fz;ldk; nra;jhu;. 
Mz;fs; ngz;fis fPohdtu;fshf elj;Jk; md;iwafhy 
eilKiwia vjpu;j;jhu;. 

iv) rjp xopg;Gr;rl;lk; vg;NghJ ,aw;wg;gl;lJ? 
   1829,y; ,aw;wg;gl;lJ   
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                   DEPARTMENT OF SOCIAL SCENCE  

= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
          rf;fuhk;ghisak;> mfuk;(mQ;ry;)> 

vyr;rpg;ghisak;> jpUr;nrq;NfhL(tl;lk;)> 
ehkf;fy; (khtl;lk;)-637 202. 

miyNgrp : 99655-31727> 99655-35967 
 

         (my;yJ) 
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