
மநல்க் கற்கும் நாணயர்கலக்கா ிமநனா யிா யிமைகள் 

குதி -1 அமத்துப்ாைங்கின் படியில் உள் 1 நதிப்மண் யிாக்கள் நாணயர்கலக்கு ததர்வு ைத்திப் 

னிற்சி அிக்கும் யமகனில் யிாக்கள் நட்டும் மகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

குதி -2 பதல் பன்பொ ாைங்கில் உள் 4, 8 நற்பொம் 20 நதிப்மண் யிாயிமைகள் ிமநப்டுத்தப்ட்ை 

யடியில். 

குதி -3 தநலும் சி யிா-யிமைகள் ிமநனாமயகள் நட்டும் கூடுதல் நதிப்மண் மபொம் யமகனில் 

உள்மயகள். 

குதி -4 நாணயர்கலக்குத் ததர்வுனிற்சி அிக்கும் யமகனில் 2006 பதல் 2013 யமபனில் உள் யிாத்தாள்கள் 

(1நதிப்மண் யிா ீங்காக) தினாக உள்து 

__________________________________________________________________________________ 

குதி 1 

இமய அமத்தும் ாைங்கின் படியில் உள் எபை நதிப்மண் யிாக்கள் இமயகமக் மகாண்டு 

நாணயர்கலக்குப் னிற்சிக்மகாடுத்தால் 32 பதல் 35 நதிப்மண்கள் யமபப்மபடிபெம் 

சாினா யிமைமன லதுக 

1. ின்யபைம் சிப்ினல்புகில் து தி யணிகபைக்கு ற்தல். 

அ. தி ர் உாிமந  ஆ. தி நித கட்டுப்ாடு 

இ. ல்ா இாபம் யணிகபைக்தக  ஈ. மகிழ்ச்சித் தன்மநனற்து. 

2. தி உாிமநனாாின் னன்கள் ன்? 

அ. சிபொ பதல்  இ. அயசப படிவு ஆ. யமபனபொ பதல் ஈ. தநாண்மந திமநக்கும் ல்ம 

3. கூட்ைாண்மந உைன்டிக்மக ன்து 

அ. யானயில் இபைக்க தயண்டும்  ஆ.லத்து யடியில் இபைக்க தயண்டும் 

இ. பத்திமபத் தாில் லத்து யடியில் இபைக்க தயண்டும் 

ஈ. லத்து யடியிதா அல்து யானயிதா இபைக்காம். 

4. கூட்ைாண்மந ற்டுயது 

அ. சட்ைத்தின்டி ஆ. மயிப்டுத்தின உைன்டிக்மகனின்டி  

இ. மயிப்மை அல்து உட்கிமை உைன்டிக்மகனின்டி   

ஈ. யம்சாயமி மசாத்துாிமநனின்டி 

5. கூட்டுப்ங்கு ிபொநத்தின் தநாண்மந எப்மைக்கப்ட்டிபைப்து 

அ. ிபொநப் தியாாிைம் ஆ. இனக்குபமயனிைம் இ. ங்குதாபர்கிைம்  

ஈ. கைன் த்திபதாபர்கிைம் 

6. திவு கட்ைானநாக்கப்ட்டுள் அமநப்பு 

அ. தியணிகர் ஆ. கூட்ைாண்மந இ. கூட்டுப் ங்கு ிபொநம் ஈ. இந்து கூட்டு குடும்ம் 

7. கூட்டுவு அமநப்ில் 

அ.. ’எபை ங்கு எபை யாக்கு’ -பம கமைிடிக்கப்டுகிது. 

ஆ. ’எபை ர் எபை யாக்கு’ -பம கமைிடிக்கப்டுகிது 

இ. எபை பைக்கு இபை யாக்குாிமநகள் உண்டு 

ஈ. ங்குகள் நாற்ினல்பு தன்மந மகாண்ைமய 

8. கூட்டுவுச் சங்கங்கள் மதாைங்கப்டுயது 

அ. கிபாநப்புங்கில் நட்டும்  ஆ. கர்புங்கிலும் கிபாநப்புங்கிலும் 

இ. கபங்கில் நட்டும்  ஈ. நாி தமகபங்கில் நட்டும் 

9. ாதுகாப்பு மதாமிற்சாமகலக்கு ற் உகந்த மதாமில்பம அமநப்பு 



அ. அபசு ிபொநம் ஆ. மாதுக் கூட்டுபை இ. துமபம அமநப்பு ஈ. யாாின அமநப்பு 

10. அபசு ிபொநத்தின் ங்கு பதலீடு _____________க்குக் குமனாநல் அபசு மற்ிபைக்க தயண்டும். 

அ. 75% ஆ. 60% இ. 95%  ஈ. 51% 

11. எபை ன்ாட்டு ிபொநம் ____________  அமமக்கப்டுகிது. 

அ. உக அயில் மாினது ஆ. கூட்ைாண்மந இ. கூட்டுவு சங்கங்கள் ஈ. மாதுக் கூட்டுபை 

12. எபை குடும்த்தில் ிப்ின் பம் உபொப்புமந ற்டுயது 

அ. தி யணிகர்  ஆ. இந்து கூட்டு குடும்ம் இ. கூட்டுவு சங்கம் ஈ. கூட்ைாண்மந 

13. தினாள் யணிகம் துயங்க 

அ) குமந்தது இபை ர்கள் ததமய ஆ) குமந்தது ல ர்கள் ததமய இ) எபை ர் நட்டும் ததமய  

14. தினாள் யணிகாின் மாபொப்பு 

அ) பதலுக்கு ற் யமபனபொக்கப்ட்ைது ஆ) மசாத்துக்கு ற் யமபனபொக்கப்ட்ைது  

இ) யமபனமனில்ாதது. 

15. தினாள் யணிக அமநப்ிற்கு ற்த் மதாமில்கள் 

அ)தபவு யினாாபம் ஆ)டுத்தப யினாாபம் இ)சிற்வு யினாாபம் 

16. தினாள் யணிகத்தில் ப டிமயடுப்து 

அ) யிமபயாக  ஆ) தாநதநாக  இ) இபண்டுநில்ம 

17. தினாள் யணிகத்தில் 

அ) யினாாப இபகசினங்கமக் காக்க இனாது ஆ) யினாாப இபகசினங்கமக் காக்க இனலும்  

இ) இபண்டுநில்ம 

18. கூட்ைாண்மந உண்ைாக்கப்டுயது 

அ. எப்ந்தத்தால் ஆ. கூட்ைாிகிமைதன உவு  இ. அபசின் யமிகாட்ைல் 

19. கூட்ைாண்மநனின் அடிப்மைக் கூபொ 

அ. பூபண ல் ம்ிக்மக ஆ. பதலீட்டிற்கா மதாமக இபைத்தல் இ. கூடித் மதாமில் மசய்ன யிபைப்ம் 

20. கூட்ைாண்மந ிபொயம் திவு மசய்தல் 

அ. 1949 சட்ைம்  ஆ. 1956 சட்ைம் இ. 1932 சட்ைம் 

21. கூட்ைாண்மந திவு 

அ. கட்ைானம்   ஆ. யிபைப்த்தின் தாில் இ. அயசினநில்ம 

22. கூட்ைாண்மநனில் ததான்பொம் உவு பம 

அ. பதல்யர் நற்பொம் பகயர் ஆ. உாிமநனர் நற்பொம் தயமனார்  இ. ஜநார் நற்பொம் ணினார் 

23. எபை கூட்டுப் ங்கு ிபொநத்மதப் திவு மசய்தல் 

அ. கட்ைானநாக்கப்ட்டுள்து.  

ஆ. ிபொநத்தின் யிபைப்த்திற்குைட்ைது 

இ. மாதுயமபனம ிபொநத்மதப் மாபொத்தயமப கட்ைானம், தி யமபனம ிபொநத்மதப் மாபொத்தயமப 

அதன் யிபைப்த்திற்குட்ட்ைது. 

ஈ. மாது யமபனம ிபொநத்தின் யிபைப்த்திற்குட்ட்டுள்து. தியமபனம ிபொநத்திற்குக் 

கட்ைானநாக்கப்ட்டுள்து. 

24. மாது யமபனம ிபொநத்தில் குமந்த அவு உபொப்ிர்கின் ண்ணிக்மக 
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25. தி யமபனம ிபொநத்தில் ங்குதாபாின் மாபொப்பு. 

அ. ங்குகின் மசலுத்தப்மற் நதிப்யாகும். ஆ. ங்குகள் நீது மசலுத்தப் மாதிபைக்கும் நதிப்யாகும். 

இ. திப்ட்ை மசாத்துக்கின் அயாகும்.  ஈ. ங்குகள் நீது தகாபப்ட்ை மதாமக அயாகும். 



26. தி யமபனம ிபொநம் என்பொ 

அ. மதாமில் கூட்டுபையாக்கச் சான்ிதழ் மற்வுைன்ஆ. மதாமில் மதாைக்கச் சான்ிதழ் மற்வுைன் 

இ. தியாாிைநிபைந்து தான் ததர்ந்மதடுத்துள் ிபொநப்மனபைக்கு எப்புதல் கிமைத்தவுைன் 

ஈ. தியாாிைம் ிபொந அமநப்ிற்குாின அமத்து ஆயணங்கமபெம் தாக்கல் மசய்த ின்ர் மதாமில் 

மதாைங்காம். 

27. ிபொநமநான்ின் யாழ்வுக்காம் படிவுக்கு யபையது ப்மாலது ில், 

அ. அதன் ததாற்பொயிப்ார்கள் அமயபைம் இந்தவுைன் ஆ. அதன் இனக்குபமயனில் உள் இனக்குர்கள் 

அமயபைம் இந்தவுைன் இ. பதலில் இபைந்த நிகவும் அதிகநா உபொப்ிர்கள் தங்கள் ங்குகமப் ிபைக்கு 

நாற்ிக் மகாடுத்துயிட்ைால் ஈ. தநற்மசான் ச்சூழ்ிமனிலும் படிவுக்கு யபாது. 

28. ிபொநங்கள் சட்ைத்தில் மகாடுக்கப்ட்டுள் அட்ையமண- அ ன்து 

அ. ிகழ்ச்சிக் குிப்தட்டின் நாதிாி ஆ. இபைப்பு ிமக் குிப்ின் நாதிாிப் டியம் 

இ. ிபொநச் மசனல் பம யிதிகின் நாதிாி ஈ. ிபொந அமநப்பு பமதனட்டின் நாதிாி 

29. எபை ிபொநத்தின் மசனல்ாட்டு ல்மமன கீழ்க்கண்ை ஆயணங்கலள் து உணர்த்துகிது? 

அ. ிபொநத்தின் அமநப்பு பமதனடு  ஆ. ிபொநச் மசனல் யிதிகள் 

இ. தகயிக்மக    ஈ. சட்ைபம உபொதி யிம்ல். 

30. கீழ்க்கண்ையற்பொள் து ாைாலநன் அல்து நாிச் சட்ை நன்ங்கள் இனற்ின சட்ைத்தின் பம் 

உபையாக்கப்டுகிது? 

அ. ட்ைன (சாச) ிபொநம். ஆ. அனல் ாட்டு ிபொநம்  இ. அபசு ிபொநம்    ஈ. சட்ை பம ிபொநம் 

31. கீழ்க்கண்ை ிபொநங்கலள் து, தியாாிைம் தகயிக்மகக்கு நாற்ிக்மகமனத் தாக்கல் மசய்ன 

தயண்டும்? 

அ. ங்கு மயிபடு பம் மாதுநக்கிைநிபைந்து ங்குபதல் திபட்டும் எபைமாது யமபனம ிபொநம் 

ஆ. தன் இனக்குர்கள் நற்பொம் அன்ாாின் உயிர்கிைநிபைந்து பதல்மதாமகமனத திபட்ை ற்ாடு 

மசய்திபைக்கும் எபை மாது யமபனம ிபொநம் 

இ. எபை தி யமபனம ிபொநம்   ஈ. தநற்மசான் அமத்து ிபொநங்கலதந. 

32. தகயிக்மகனில் குிப்ிைப்ட்டிபைக்கும் குமந்தவு ங்மகடுப்மக் கீழ்க்கண்ை ாட்கலக்குள் எபை 

மாது ிபொநம் ம தயண்டும். 

அ. 90 ாட்கள்  ஆ. 120 ாட்கள் இ. 130 ாட்கள் ஈ.60 ாட்கள் 

33. பன்னுாிமநப் ங்கு பன்னுாிமந மற்ிபைப்து 

அ. ங்காதானம் மபொயதில் நட்டும் ஆ. ிபொநம் கமப்ிற்குள்ாகி பதல் மதாமகமனத் திபைப்ித் தபைம்மாலது 

நட்டும்  இ. யாக்குாிமநமனச் மசலுத்துயதில் 

ஈ. ங்காதானம் மபொயதிலும் ிபொநம் கமப்ின்தாழ்து ங்குபதமத் திபைம்ப் மபொயதிலும்.  

34. ங்குகம எபொப்ிமப்பு (ிபதல்) மசய்னக் காபணம் 

அ. ிபொநத்திற்குச் மசலுத்த தயண்டின கைன் மதாமகமன மசலுத்த நபொத்தல் 

ஆ. மதாைர்ந்து ிபொநத்தின் ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ைங்கில் கந்துமகாள்ாநல் இபைப்து 

இ. அமமப்புப் ணத்மதச் மசலுத்தத் தயபொயது 

ஈ. ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ைத்தில் யன்பமச் மசனல்கில் உட்டுதல் 

35.ங்குகம யட்ைத்தில் ( தள்லடி) மயினிட்டிபைக்கும்மாலது,ங்மகான்ின் பகநதிப்பு ப.100 ில், 

அனுநதிக்கப்டும் உனர்ந்தவு யட்ைம். 

அ. ப.5 ஆ. ப.10 இ. ப.20 ஈ. ப.15 

36. எபை ிபொநத்தின் கைீட்டுப் த்திபதாபர்கள் ன்ார், அதன் 

அ. கைார்கள் ஆ. உபொப்ிர்கள் இ. கைன் யாடிக்மகனர் ஈ. ிபொநத்தில் கைன்  



37. கீழ்க்கண்ை சூழ்ிமகலள் ப்மாலது கைீட்டுப் த்திபதாபர்கள் யட்டி மபொம் உாிமந மற்பொள்ர்? 

அ. ிபொநம் இாம் உட்டும்மாலது நட்டும் ஆ. ங்குர்கள் ங்காதானம் மபொம்மாலது 

இ. ட்ைம் ற்டும் ஆண்டு உட்ை ந்த ஆண்டிலும் ஈ. தநற்மசான் அமத்து சூழ்ிமகிலும் 

38. ப 6000 இனல் நதிப்புமைன ங்குகம மயினிட்டிபைக்கும் ிபொநத்தில், எபை இனக்குர் மயத்திபைக்க 

தயண்டின தகுதிப் ங்குகின் ண்ணிக்மக_________ 

அ.என்பொ  ஆ.ப.5000  இ.த்து ங்குகள்    ஈ.இபண்டு ங்குகள் 

39.எபை ிபொநத்தின் பதாயது இனக்குர்கள். அ. சட்ைபமக் கூட்ைத்தில் உபொப்ிர்கால் 

ஆ. பதாயது ஆண்டுப் மாதுக் கூட்ைத்தில் உபொப்ிர்கால் இ. ிபொநச் மசனல்பம யிதிகில் மனர் 

குிப்ிைப்டுயதால் ஈ. ிபொநப் தியாபால் ினநிக்கப்டுகின்ர். 

40.எபை இனக்குர் 

அ. ிபொநத்தின் பகயபாக  ஆ. ிபொநத்தின் மாபொப்ாண்மநனர் அல்து ம்புபொதினாண்மநனபாக  

இ. ிபொநத்தின் பதன்மந ிர்யாக அதிகாாினாக ஈ. தநற்மசான் அமத்துநாகச் மசனாற்பொகிார். 

41.______ ண்ணிக்மகக்கு நிகாத மாதுயமபனபொ ிபொநங்கில் எதப தபத்தில் எபை ர் இனக்குர் தயி 

யகிக்காம். 

அ. 10  ஆ. 15  இ. 20  ஈ. யபம்ில்ம. 

42. எபை மாதுயமபனபொ ிபொநத்தில் இனக்குர் எபையர் மயத்திபைக்க தயண்டின தகுதிப் ங்குகின் நதிப்பு. 

அ. ப.5000க்கு  ஆ. ப.5,00,000க்கு  இ. ப.50,000க்கு ஈ. ப.500க்கு  

43. மாது யமபனபொ ிபொநத்தில் எட்டுமநாத்த தநாண்மந ஊதினம்------------ நிகக் கூைாது. 

அ. ிகப இாத்தில் 11 யிலக்காட்மை ஆ. மசலுத்தப்மற் பதல் நற்பொம் மாதுக் காப்ிபைப்புத் 

மதாமகனில் 11 யிலக்காட்மை இ. ிகப இாத்தில் 5 யிலக்காட்மை 

ஈ. மசலுத்தப்மற் பதல் நற்பொம் மாதுக் காப்ிபைப்புத் மதாமகனில் 5 யிலக்காட்மை 

44. ிபொநச் மசனர் எபையர்------------ ினநிக்கப்டுகிார். 

அ. அபசால் ஆ. இந்தின ிபொநச் மசனர்கள் அமநப்ால்  

இ. இனக்குர் அமயனால் ஈ. ஆண்டுப் மாதுக் கூட்ைத்தில் ங்குர்கால் ினநிக்கப்மபொகிார். 

45. தகுதி மற் ிபொநச் மசனமப ினநித்தல் கீழ்க்கண்ையற்ில் ந்ிபொநத்திற்குக் கட்ைானநாக்கப்ட்டுள்து? 

மசலுத்தப்மற் ங்கு பதல் 

அ. ப.5,00,000க்குக் கூடுதாக இபைக்கும் ிபொநம் ஆ. ப.50,00,000க்குக் கூடுதாக இபைக்கும் ிபொநம் 

இ. ப.25,00,000க்குக் கூடுதாக இபைக்கும் ிபொநம் உ. ப.15,00,000க்குக் கூடுதாக இபைக்கும் ிபொநம் 

46. கீழ்க்கண்ை ிபொநங்கலள் து சட்ைபமக் கூட்ைத்மதக் கூட்ை தயண்டும்? 

அ. சட்ைபம ிபொநங்கள் ஆ. தியமபனம ிபொநங்கள் இ. மாதுயமபனம ிபொநங்கள் 

ஈ. ட்ைன ிபொநங்கள் 

47. இபை ஆண்டு மாதுக் கூட்ைங்கட்கு உள் இமைமயி 

அ. 15 நாதங்கட்குதநல் மசல்க்கூைாது. ஆ. 12 நாதங்கட்குதநல் மசல்க்கூைாது. 

இ. 18 நாதங்கட்குதநல் மசல்க்கூைாது. ஈ. 20 நாதங்கட்குதநல் மசல்க்கூைாது. 

48. ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ைத்தில் கீழ்க்கண்ையற்பொள் ந்ையடிக்மக யமக்கநாக தநற்மகாள்ப்ை நாட்ைாது? 

அ. தணிக்மகனர் ினநம் ஆ. கைீட்டுப் த்திப மயிபடு 

இ. தயி யிகுநிைத்திற்கு இனக்குர்கம ினநித்தல் ஈ. ங்காதானம் யிம்ப்ல். 

49. சிப்புப் மாதுக்கூட்ைத்மத (அசாதாபண மாதுக் கூட்ைத்மத) னார் கூட்ைாம்? 

அ. ிபொநச் சட்ைத் தீர்ப்ானம்  

ஆ. இனக்குர் அமய தாத பன்யந்து அல்து ஈபொப்ிர்கள் தயண்டுதகாம ற்பொ. 

இ. இனக்குர் அமயக் கூட்ைத் தயபொம்மாலது தயண்டுதகாள் யிடுத்ததாபாததன 



ஈ. தநற்மசான் அமயபாலும் 

50. இது புதின ிபொநங்கின் பதல் யிடுப்புகம மயினிடும். 

அ) பதன்மநச் சந்மத  ஆ) இபண்ைாம் ிம சந்மத இ) மாபைட்கள் சந்மத 

ஈ)எலங்குபம யிற்மச் சந்மத 

51. புதின ங்குகம யிற்க யமக்கநாகப் னன்டுத்தும் பம 

அ) மாது யிடுப்புகள்  ஆ) யிற்மக்கா தபைமநாமி  

இ) தநாண்மநத் தபகர்கள்  ஈ) எப்புபொதினித்தல் 

52. ங்கு நாற்கம் இதில் ஈடுட்டிபைக்கிது. 

அ) சபக்கு ஆ) தசமய இ) ிதிப் த்திபங்கள்  ஈ) ாட்டின் ணம் 

53. இந்தினாயிலுள் ற்ிமசவு மற் ங்கு நாற்கங்கின் ண்ணிக்மக 

அ) 20  ஆ21  இ) 22  ஈ) 24 

54. ங்கு நாற்கங்கள் இயற்ின் யணிகத்மத அனுநதிக்கிது. 

அ) ிபொநத்தின் ல்ா ங்குகமபெம் ஆ) அபசால் மயினிைப்டுகின் ிமணனங்கள் 

இ) ட்டினலிைப்ட்ை த்திபங்கள்  ஈ) ட்டினலிைப்ைாத த்திபங்கள் 

55. தன் யணிகர்கள் ங்கு நாற்கங்கில் இயர்கலக்கா யாணிகத்தில் ஈடுடுகிார்கள். 

அ) யாடிக்மகனார்கலக்காக ஆ) தங்கலமைன மசாந்த ையடிக்மககலக்காக 

இ) நற் தபகர்கலக்காக  ஈ) நற் உபொப்ிர்கலக்காக 

56. திலும் மகட்ைமததன காண்கின் நப்ாங்கு மகாண்ையர் 

அ) கமநான்  ஆ) கபடி இ) காம ஈ) பை யாத்து 

57. ல்ாம் ன்மநனாகதய மைமபொம் ன் நப்ாங்கு மகாண்ையர் 

அ) காம ஆ) கபடி இ) கமநான்  ஈ) பை யாத்து 

58. த்திபங்கள் எப்ந்த (எலங்கு டுத்துதல்) சட்ைம் இவ்யாண்டு ிமதயற்ப்ட்ைது. 

அ) 1952 ஆ) 1956 இ) 1964 ஈ) 1966 

59. மசி இச்சட்ைப்டி உபையாக்கப்ட்ைது. 

அ) த்திபங்கள் எப்ந்தச் (எலங்குடுத்துதல்) சட்ைம் ஆ) இந்தினப் த்திப நற்பொம் நாற்ங்கள் 

யாாினச்சட்ைம்  இ) ிபொநங்கள் சட்ைம்  ஈ) இந்தின அபசினல் சாசம். 

60. எபை காம ஊக யணிகர் இமத ம்புகிார். 

அ) யிமகள் உனபைதல் ஆ) யிமகள் குமபெம்  இ) ிமனா யிமகள்  

ஈ)யிமனில் நாற்தநதுநிபைக்காது. 

61. ங்கு நாற்கம் ங்குகின் ஊக யணிகத்மத 

அ) அனுநதிப்தில்ம ஆ) ஊக்கப்டுத்துயதில்ம இ) ஊக்கப்டுத்துகிது ஈ) தமை மசய்பெம். 

62. ச்சாிக்மகனா ஊக யணிகர் _________ ப்டுயார். 

அ) கமநான்  ஆ) காம இ) பை யாத்து ஈ) கபடி 

63. ங்கு நாற்கம் இதற்கா எபை இைநாகும். 

அ) எபை த்திபத்மத நற்மாபை த்திபநாக நாற்பொயது ஆ) ிதிப் த்திபங்கம யாங்கி யிற்து 

இ) புதுப் ங்குகம மயினிடுயது     ஈ) சபக்குகம யாங்கி யிற்து 

64. சமத் தமயபைைன் தசர்ந்து மசினில் இவ்யவு உபொப்ிர்கள் உள்ர். 

அ) 5  ஆ) 7  இ) 6  ஈ) 8 

65. கூட்டுவுச் சங்கம் மதாைங்கப்டுயது 

அ. கிபாநங்கில் நட்டும்  ஆ. கிபாநங்கிலும், கபங்கிலும் 

இ. மபை கபங்கில் நட்டும்  ஈ. கர்ப்புங்கில் நட்டும் 



66. கூட்டுயில் குமந்தட்ச உபொப்ிர்கின் ண்ணிக்மக _________ 

அ. 2  ஆ. 7  இ. 10  ஈ. 25 

67. ங்காதானம் கூட்டுயில் __________ அடிப்மைனில் உபொப்ிர்கலக்குப் கிர்ந்திக்கப்டுகிது. 

அ. ங்கு பதல் ஆ. ங்குகள் யாங்கின ண்ணிக்மகனில் 

இ. ஆதபயின் அடிப்மைனில்  ஈ. இமய துவும் இல்ம 

68. கூட்டுவுச் சங்கத்தின் அடிப்மை தாக்கநாது, 

அ. இாம் ஈட்டுயது 

ஆ.உபொப்ிர்கின் ன்மநக்காக இன்ினமநனாத தசமயமன ிர்யாகம் மசய்யது 

இ. சபதானத்திற்கு இன்ினமநனாத தசமயமன மசய்தல் 

ஈ. சபதானத்திற்குப் தாதுநா தபநா மாபைட்கமத் தபையது 

69. கூட்டுவுச் சங்கத்தில் உபொப்ிர்கின் ங்குகள் 

அ. நாற் படிபெம் ஆ. திபைப்ி மசலுத்தக் கூடினது இ. நாற் படினாது  

ஈ. இயற்ில் தும் இல்ம 

70. கூட்டுவுச் சங்கத்தில் உபொப்ிர்கின் உச்ச அவு _________ 

அ. 5  ஆ. 60  இ. 100  ஈ. யமபனம இல்ம 

71. எபை கூட்டுவுச் சிப்ங்காடி அிப்து 

அ. கைன் ஆ. தசமய இ. சபக்குகள் ஈ. மபாக்கம் 

72. பதன் பதலில் தகர்தயார் கூட்டுவு மயற்ிகபநாக யிங்கின ாடு 

அ. இங்கிாந்து ஆ. அமநாிக்கா இ. சுயிஸ் ஈ. இந்தினா 

73. சிபொான்மநனிர் த்மதப் ாதுகாக்கும் மதாமில் அமநப்பு 

அ. தி யணிகம் ஆ. கூட்ைாண்மந  இ. கூட்டுவுச் சங்கங்கள் ஈ. மாது ிபொநம் 

74. நத்தின கூட்டுவு யங்கி மதாைங்கப்டுயது ____________ 

அ. கிபாநங்கில்  ஆ. நாயட்ைத் தமகபங்கில் 

 இ. நாித் தமகபங்கில் ஈ. கர்ப்புங்கில் 

75. அபசு ிபொநம் இயற்ின் கீழ்ப் திவு மசய்னப்டுகிது. 

அ) மநன அல்து நாி அபசின் திச்சட்ைம் ஆ) இந்தின ிபொநச் சட்ைம், 1956 

இ) அபசாமண   ஈ) அபசினல் அமநப்பு சாசம்  

76. மாதுக் கமகத்தின் ிபையாகம் இமதப் மற்ிபைக்கிது. 

அ) யமபனபொக்கப்ட்ை சுதந்திபம் ஆ) மசனல்ாட்டுச் சுதந்திபநின்மந. 

இ) கட்டுப்ாட்டுைன் கூடின சுதந்திபம். ஈ) யமபனபொக்கப்ைாத மசனல் சுதந்திபம். 

77. அபசுத் மதாமில்கள் நிகச் மசம்மநனாக இனங்குயதற்கு நிகவும் ஈகந்தது ப் மாதுயாகக் கபைதப்டும் 

யடியமநப்பு 

அ) துமயாாி அமநப்ாகும்.  ஆ) மாதுக் கமகநாகும். 

இ) அபசு ிபொநநாகும்.  ஈ) கூட்டுப் ங்கு ிபொநநாகும். 

78. மாதுநக்கலம் இந்ிபொயத்தின் ங்குகம யாங்காம். 

அ) துமயாாி அமநப்பு    ஆ) மாதுக்கமகம்   

இ) அபசு ிபொநம் ஈ) தநற்கூின ிபொயங்கள் துநில்ம. 

79. அபசு ிபொநத்தில் அபசு மகாண்டிபைக்க தயண்டின குமந்த ட்சப் ங்கு பதல் 

அ) 51 யிலக்காடு ஆ) 60 யிலக்காடு இ) 75 யிலக்காடு ஈ)90 யிலக்காடு 

 

 



எபை  நதிப்மண் யிாக்கள்  தகாடிட்ை இைங்கம ிபப்புக 

1. தயமப் கிர்வு பம ன்து _____________ 

2. எப்மைவு ன்து ______________  ன்தாகும். 

3. தி யணிகாின் மாபொப்பு ____________ 

4. கூட்ைாிகள் இா ட்ைங்கம ____________________ 

5. இந்தினாயில் கூட்ைாண்மநப் திவு ன்து _______________ 

6. கூட்டுவுச் சங்கத்தில் ல்ா உபொப்ிர்கலம்  __________________ 

7. எபை ிபொநம் ன்து  _____________ கபைதப்டுகிது. 

8. மதாமதூப எலிபப்பு __________________  அமநப்ின்கீழ் யபைகிது. 

9. மாதுக்கூட்டுபைமய _____________ க் கூாம். 

10. தநிழ்ாடு நின்சாப யாாினம் _______________ க்கு டுத்துக்காட்ைாகும். 

11. அபசாங்கத்தின் மகாள்மககள்   ________________சாதகநாக உள்து. 

12. அபசு ிபொநத்தில் ஊமினர் _____________ அல்ர். 

13.கூட்ைாண்மந ிபொயத்தில் இா-ட்ைம் ___________ கிர்ந்திக்கப்டுகிது. 

14. இந்தினாயில் கூட்ைாினின் மாபொப்பு ___________ 

15. யங்கித் மதாமில் அல்ாத ி மதாமிலுக்கு அதிக ட்ச உபொப்ிாின் ண்ணிக்மக ___________ 

16. ிபொயத்தில் ங்தகற்காத கூட்ைாிமன ___________ ன்மமக்கிதாம். 

17. எபை மாது யமபனம ிபொநத்தில் குமந்தவு இபைக்க தயண்டின உபொப்ிர்கின் ண்ணிக்மக _______ 

18. மாபொப்புபொதினால் யமபனபொக்கப்ட்ை ிபொநம் என்ின் உபொப்ிபைமைன மாபொப்பு _________ 

19. தியமபனபொ ிபொநமநான்ில் குமந்தவு உபொப்ிாின் ண்ணிக்மக_________ 

20. எபை ிபொநத்தில் மசலுத்தப்மற் ங்கு பதலில் ம்த்தி என்பொ யிலக்காட்டுக்குக் குமனாநல், எபை நாி 

அபசு மயத்திபைக்கநாால் அது _________ ிபொநநாகும். 

21. தக்மகன்பொ தினாமதாபை மசனல்பம யிதிகம யகுத்துக் மகாள்த் ததமயனில்ாத ிபொநம் _________ 

ிபொநம் ஆகும். 

22. எபை ிபொநத்தின் அக தநாண்மந குிந்த யியபங்கள் அைங்கினிபைப்து _______________ 

23. எபை மாது யமபனபொ ிபொநம் தது கைீட்டுப்த்திபங்கம யாங்குநாபொ மாதுநக்கிைம் அமமப்பு யிடும் 

யிம்பத்திற்கு மனர் ____________ 

24. ிலுமயனிலுள் ங்காதானம் ம உாிமநபெள் பன்னுாிமநப் ங்குகள் _________  

அமமக்கப்டுகின் 

25. யமக்கநாகப் மக்கூடின ிமனா வீதப் ங்காதானத்துைன் , கூடுதல் ங்காதானம் ம உாிமநபெள் 

ங்குகள் _________ ங்குகள்  அமமக்கப்டும். 

26. தியமபனபொ ிபொநத்தில் குமந்தது _________ இனக்குர்காயது இபைக்க தயண்டும். 

27. தகுதிப்ங்குகின் மநாத்த இனல் நதிப்பு _________ பாமன நிகக்கூைாது. 

28. இனக்குர் ிபொநத்தின் __________ மாபொப்புபொதினாண்மநனபாகவும்,அதிகாாிகாகவும் மசனல்டுகின்ர். 

29. ங்குர்கள் ிபொநத்தின் உண்மநனா _____________ 

30.ிபொநத்தின் பதாயது இனக்குர்கள் யமக்கநாக _____________இல் மனாிைப்ட்டிபைப்ர். 

31.மாது யமபனபொ ிபொநம் மதாமில் மதாைங்க உாிமந மற் ாிலிபைந்து சட்ைபமக் கூட்ைத்மத 

_____________க்குள் _____________க்கு தநல் கூட்ைப்ை தயண்டும். 

32.சட்ைபம அிக்மகமன ிபொந உபொப்ிர் எவ்மயாபையபைக்கும் கூட்ைம் மைமபொம் ாலக்கு 

_____________ ாட்கலக்கு பன்பாயது அனுப்ி மயக்க தயண்டும். 

33.இபை ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ைங்கட்கு உள் கா இமைமயி _____________நாதங்கலக்கு நிகக்கூைாது. 



34.மசனல்பம யிதிகில் நாற்ம் மசய்ன _____________ தீர்நாம் ிமதயற்ப்ை தயண்டும். 

35.ங்குர் எபையர்க்குப் திாகக் கூட்ைத்தில் கந்துமகாள் ினநிக்கப்டும் ர் _____________  

அமமக்கப்மபொகிார். 

36.எபை மாது யமபனபொ ிபொநப் மாதுக்கூட்ைத்தில் கந்துமகாள் தயண்டின உபொப்ிர் குமமயண் 

_____________ ஆகும். 

37 எபை கூட்ைம் மசலுத்தத்தக்கதாக இபைக்க, யபைமகதப தயண்டின குமந்தவு உபொப்ிர் ண்ணிக்மக 

_____________ ப்டும். 

38. மாதுயாக தணிக்மகனர் _____________ கூட்ைத்தில் ினநிக்கப்ட்டு ஊதினபம் ிர்ணனிக்கப்டும். 

39. ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ை அியிக்மகமன அமத்து உபொப்ிர்கட்கும் கூட்ை ாலக்குக் குமந்தது 

_____________ ாட்கலக்கு பன்பாயது அனுப்ிமயக்க தயண்டும். 

40.தபவு ிபொயங்கள் __________ அமநப்ில் ிபொயப்டுகின். 

41.கூட்டுப் ங்கு ிபொநங்கலக்கு __________ ததமய. 

42. ிபொநத்திற்கு ததமயனா ீண்ைகா பதல் சிபொ அகுகாகப் ிாிக்கப்ட்டு __________ ப்டும். 

43. கைன் த்திபங்கள் __________ உாிமநமனக் குிக்கும். 

44. __________ கைன் மற்பொக் மகாண்ைதற்கா எபை யாக்குபொதி த்திபம். 

45. பதன்மநச் சந்மதனில் __________ ங்குகின் யணிகம் மைமபொகிது. 

46. இபண்ைாம் ிமச்சந்மத, பதன்மந சந்மதனில் யிற்கப்ட்ை __________கின் யணிகத்தில் உடுட்டுள்து. 

47. __________ தான்யர்கள் புதின யிடுப்புகம மயினிை ிபொநங்கலக்கு உதவுயார்கள். 

48. புதின ங்குகம மயினிடுயதற்கு மபைம்ாாதார் தநற்மகாள்லம் பம __________ ஆகும். 

49. __________ புதின ங்குகம மயினிை இமைத்தபகர்காக மசனல்டுகின். 

50. __________ ன்து ங்குகம யாங்க மாதுநக்கலக்கு யிடுக்கும் எபை அமமப்ாகும். 

51. ங்குகள் எதுக்கீடு மசய்தின், எதுக்கீட்ைார் ிபொநத்தின் __________ ஆகிார். 

52. யிண்ணப்த் மதாமக எபை ங்கின் நதிப்பு மதாமகனில் __________சதயிகிதத்துக்குக் குமயாக இபைத்தல் 

கூைாது. 

53. குபொநப்ங்மகாப்ம் மயினிைப்டும் ங்கு பதலில் __________ சதவீதநாக ிர்ணனிக்கப்டுகிது. 

54. இபண்ைாம் ிமச் சந்மதனின் யாணி அவு __________ மனப் மாபொத்து இபைக்கும். 

55. மமன இபண்ைாம் ிமப் த்திபங்கள் __________ல் யாணிகம் மசய்னப்டுகிது. 

56. இந்தினாயில் __________ ிபாந்தின ங்கு நாற்கங்கள் உள். 

57. ங்கு நாற்கத்தின் அலுயல் ட்டினலில் ங்குகின் மனமப இைம் மச் மசய்யது _________ ப்டும். 

58.மாதுத்தும ிபொயங்கலக்குப் ட்டினலிடுதல் __________ஆக்கப்ட்டிபைக்கிது. 

59. தீர்வுப் த்திபங்கள் __________ வும் அமமக்கப்டும். 

60. __________ ஆமண குிப்ிட்ை த்திபத்மத ந்த யிமக்கும் யாங்கவும் அல்து யிற்கவும் பலச் சுதந்திபம் 

அிக்கிது. 

61. ஆனத்தக் மகாடுப்பு எப்ந்தங்கள் __________ வும் அமமக்கப்டும். 

62. பதலீட்ைார்கள் த்திபங்கம __________ காத்திற்கு தம்நிைம் மயத்துக்மகாள்யர். 

63. __________ ன்யர் ங்குச் சந்மத உபொப்ிபால் அநர்த்தப்ட்ை ணினாள் ஆயார். 

64. கமநான் ஊக யணிகர் __________ வும் அமமக்கப்டுயர். 

65._________ இந்தினப் ங்கு சந்மதமன எலங்குடுத்துயதற்காக ற்டுத்தப்ட்ை தநற்ார்மய அமநப்ாகும். 

66. சிபொ பதலீட்ைார்கள் தம் சிபொதசநிப்மப் மாின ிபொநங்கில் பதலீடு மசய்ன __________ உதவுகின். 

67. ஆபம் மாது மயிபட்டிற்கு நாற்ாக __________ இபைக்கின். 

68. தால்ட் ன்து __________ ங்கு சந்மதனில் உதனாகத்தில் உள் எபை தபடி யணிக பமனாகும். 



69. தகாப்மபாி ன் இத்தீன் மநாமினின் மாபைள்___________ 

70. கூட்டுவு இனக்கத்தின் தந்மத ___________ 

71. ___________யிலக்காடு நட்டுதந ங்காதானநாக கிர்ந்திக்கப்டுகிது. 

72. கூட்டுவுச் சங்க உபொப்ிர்கின் மாபொப்பு ___________ 

73. ங்கு நாற்ம் அனுநதிக்கப்டும் அமநப்பு _______ ங்கு நாற்ம் தமையிதிக்கப்ட்ை அமநப்பு ______ 

74. கூட்டுவுச் சங்கத்தின் தநாண்மந ___________ மகாண்ைது. 

75. உபொப்ிர் தசமய ன்து இதன் பக்கின குிக்தகாள் ___________ 

76. தயாண்மநக் கைன் சங்கம் (அ) கப ாணனச் சங்கம் ___________ ப் ிாிக்கப்டும். 

77. உற்த்தினார் கூட்டுவுச் சங்கத்மத அமநப்து ___________ 

78. சிப்ங்காடிகள் ப்டுயது தபயில் மசனல்டும் ___________ அமநப்பு. 

79. மாது ிபொயம் ன்து __________ மசாந்தநாதாகவும் அதன் கட்டுப்ாட்டிற்குட்ட்டும் இனங்கும் 

மதாமிமநப்ாகும். 

80. அபசுத் மதாமில்கின் பதன்மநனா தாக்கம் __________ 

81. மாதுக் கமகங்கள் நத்தின அபசு அல்து நாி அபசின் __________உபையாக்கப்டுகின். 

82. அபசு ிபொநத்தில் குமந்த ட்சம் __________ ங்குகம அபசு டுத்து மயத்திபைக்கும். 

83. அபசுத் மதாமில் யடியமநப்புகில் நிகவும் மதான்மநனாது ________ 

84. ற்மகதய தினார் துமனில் இனங்கியபைம் மதாமில்கம அபசு ற்பொ ைத்திால் அதம __________ 

ாம். 

85. இபாணுயப் மாபைட்கம உற்த்தி மசய்யதற்கு ற் மதாமிமநப்பு __________ அமநப்தனாகும். 

86. __________ எபை சிாிைம் மாபைாதாப யலிமந மசியமதத் தமை மசய்கிது. 

87. __________ துமனில் தகர்தயாபைம், ணினார்கலம் சுபண்ைப்டுயது பயாகக் காணப்டும். 

88. மாதுக் கமகத்மத அபசால் ினநிக்கப்ட்ை __________ ிபையாகம் மசய்கின்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குதி-2 

பதல் பன்பொ ாைங்கில் உள் (4 நதிப்மண்) 5 யிாக்கள் + (8நதிப்மண்) 2 யிாக்கள் + (20 நதிப்மண் 

)3யிாக்கள் குதினிலிபைந்து தகட்கப்டுகிது(மநாத்தம் 86 நதிப்மண்கள்) 

குதி-ஆ 4 நதிப்மண் யிா –யிமைகள் 

அமநப்பு 

1. அமநப்பு யமபனபொ? 

ஆன் லூனி கூற்பொப்டி, மசய்ன தயண்டின ணினிம அிந்து, அதமத்மதாகுதிகாகப்  ிாித்தலும், 

குிக்தகாள்கம அமைன, ணினார்கள் னன்தபைம் பமனில், உமமக்கும் தாக்குைன் அயர்கலக்கிமைதன 

உவுபமமன ற்டுத்தி,மாபொப்மபெம், ஆமண உாிமநகமபெம், யமபனபொத்து யமங்கமபெம், அமநப்பு 

ன் மசால் குிக்கும். 

2. தபயாிமச பமக் தகாட்ாடு ன்ால் ன்? 

ஆமணஉாிமநனின் யாிமச உனர்நட்ைத்திலுள் அலுயாிைநிபைந்து கீழ் நட்ைத்திலுள்  ணினார்கள் யமப 

டிப்டினாக கீழ்தாக்கி யப தயண்டும்.இதற்குக் கட்ைம இமணப்பு ன்பொம் மனர். 

3. எபைங்கிமணத்தலின் மாபைள் ன்? 

யிபைம்பும் இக்கிம அமைன ிபொயத்தின் ல்தயபொ ையடிக்மககலம் எபைங்கிமணக்கப்ைதயண்டும். 

எவ்மயாபை துமபெம் நற் துமகலைன் அடிக்கடி கந்து ஆபாய்ந்து படிவு டுக்க  தயண்டும். (.கா) இாம் 

அதிகாிக்க மகாள்பதல் துமபெம், யிற்மத் துமபெம் எபைங்கிமணந்து மசனல்ை தயண்டும். 

4. தி யணிக அமநப்பு ன்ால் ன்? 

 மமநனா  எபை அமநப்பு. 

திர் பதலிடுயார். 

தன் மதாமில் திம னன்டுத்தி மதாமிம ைத்துயார். 

இா ட்ைம் பலதும் அயர் எபையதப டுத்துக்மகாள்யார். 

இயபது மாபொப்பு யமபனா மாபொப்ாகும். 

மதாமில்  மதாைங்கவும் கமக்கவும்  சட்ைச் சைங்கு துநில்ம. 

5. கூட்ைாண்மந ன் தத்திம யிக்குக. 

ல்தாபைதநா, ல்தார் மாபைட்டு அயர்கலள் யபைதநா ைத்தியபைம் மதாமிலின், ஆதானத்மத கிர்ந்து 

மகாள் உைன்ட்ை ர்கிமைதன ிவும் உவு கூட்ைாண்மந. 

உபொப்ிர்கள் குமந்தது 2 தர், அதிக அவு யங்கி மதாமிானின் 10, ி மதாமிானின் 20 தர் . 

6.கர்த்தா ன்யர் னார்? 

 இந்து கூட்டு குடும் யணிகத்தின்  குடும்த் தமயர் கர்த்தா ன்பொ அமமக்கப்டுயார். 

அயர்கள் மசாத்து அமத்தும் கூட்டுச் மசாத்தாகும். 

7. கூட்டுவு அமநப்பு ற்ி ீ அியது ன்? 

உள்லாில் எதப இைத்தில் யசிப்யர்கள் தாநாகதய அமநத்துக் மகாள்லம் சங்கநாகும்.மாபைாதாப ன் 

கபைதி என்பொ தசபைம் தன் யிபைப் நன்நாகும். 

 கூட்டுவு அமநக்க  குமந்தது 25 ர் ததமய. 

எபை ர் - எபை யாக்கு ன் குடினாட்சிபமனில் தநாண்மந உள்து . 

 தசமயதன இதன்  தாக்கம்..கா ஆயின் ால் கூட்டுவு சங்கம் 

8. மாதுக் கூட்டுபை ன்ால் ன்? 

ாபாலநன் தி சட்ைம் பம் உபையாக்கப்டுயது. 

இச்சட்ைதந இதன் தாக்கம், அதிகாபங்கள், ணிகள் ஆகினயற்ம படிவுமசய்கிது. 

இது அபசின் ிதிபெதயி மபொம் சுனாட்சி அமநப்பு. (.கா) இந்தின  ாிசர்வ்  யங்கி,  



9. யாாின அமநப்பு மாபைள் ற்ி கூபொக. 

அபசால் ினநிக்கப்டும் எபை குலயால் தநாண்மந மசய்னப்டும் எபை அமநப்பு யாாின அமநப்பு ஆகும். 

இது திச்சட்ைத்தால் எலங்குடுத்தப்டுகிது.. 

(.கா.)தநிழ்ாடு நின்சாப யாாினம். 

தநிழ்ாடு குடிீர் நற்பொம் யடிகால் யாாினம். 

10. ன்ாட்டு ிபொநத்தின் 4 டுத்துக் காட்டுகமத் தபைக. 

மப்சி ிபொநம்,  தகாக்தகா- தகாா ிபொநம்    , ிலிப்ஸ்     ,IBM 

தினாள் யணிகம் & கூட்ைாண்மநத் மதாமில் 

11) கூட்டுபையாக்கம் மாத அமநப்புகின் யமககம கூபொக? 

1. தினாள் யணிகம் .2. கூட்ைாண்மந யணிகம் . 3. இந்து கூட்டுக் குடும்ம். 

12) யமபனாப் மாபொப்பு ன்ால் ன்? 

 யினாாபக் கைன்கம மசலுத்த மதாமிலின் மசாத்துக்கள் தாதுநாதாக இல்ாயிட்ைால், 

தியணிகர் தன் மசாந்த மசாத்துக்கிலிபைந்தும் கைீந்ததாபைக்கு மசலுத்த தயண்டும். 

13) கூட்ைாிகிமைதன ிவும் உவுபம னாது? 

கூட்ைாண்மந எப்ந்தத்தால் ற்டுகிது. 

தய(பதல்யர்)உாிமநனார் , பகயர் ன்னும் உவு ிவுகிது. 

14) உமமனா கூட்ைாி ன்யர் னார்? 

மதாமிலில் பதல் மதாமக மகாடுப்ார். 

ஆால்  ிர்யாகத்தில் ங்கு மபொயதில்ம. 

இாத்தில் ங்குமபொயார் 

இயர் உமமனாக் கூட்ைாி அல்து  உங்கும் கூட்ைாி  அமமக்கப்டுயார். 

15) யமபனபொக்கப்ட்ை கூட்ைாண்மந ன்ால் ன்? 

 யமபனபொத்த கூட்ைாண்மநனில் 

எபை கூட்ைாினின் மாபொப்பு கண்டிப்ாக யமபனாப் மாபொப்ாக இபைக்கதயண்டும். 

நற்க் கூட்ைாிகின்மாபொப்பு யமபனபொக்கப்ட்ைதாகும்  இந்தினாயில் இதற்கு அனுநதி இல்ம. 

16) கூட்ைாண்மந எப்ாயணம் ன்ால் ன்? 

 கூட்ைாண்மந உைன்ாடு யாய்ச்மசால்பநாகதயா, லத்து  யடியிதா இபைக்காம். 

லத்து யடியத்தில் உள் உைன்ாடு கூட்ைாண்மந எப்ாயணம் ப்டும். 

17) கூட்ைாினின் உட்கிமை ஆமணபொிமந ன்ால் ன்? 

அயசப காங்கில் கூட்ைாண்மநனின் ம ாதுகாக்கும் மாபைட்டு சி ையடிக்மககம தநற்மகாள் எபை 

கூட்ைாிக்கு யமங்கப்டும் உாிமநக்கு உட்கிமை ஆமணபொிமந ன்பொ மனர். 

18) கூட்டு நற்பொம் திமாபொப்பு ன்ால் ன்? 

 கைீந்ததார் தங்கலக்கு தசபதயண்டின மநாத்த கைன் மதாமகமன  அமத்து கூட்ைாிகின் திச் 

மசாத்துக்கிலிபைந்து தகட்டு மாம். இது கூட்டுப்மாபொப்பு. 

 எபை கூட்ைாினின் தி மசாத்துக்கிலிபைந்து  மற்பொக் மகாள்ாம். இது திப்மாபொப்பு 

19) இயர் ன்யர் னார்? எபை இயர் கூட்ைாினாக  படிபெநா? 

18 யனதுக்குக் குமயாக உள்யர் தான் இயர். 

சட்ைப்டி இயர் எபையர் கூட்ைாினாக படினாது. 

நற்க் கூட்ைாிகள் எப்புக்மகாண்ைால் கூட்ைாினாகாம். 

20) கூட்ைாண்மந கமப்ிற்கும், ிபொய கமப்ிற்கும் உள் தயபொாடுன்? 

கூட்ைாண்மநக் கமப்பு     

கூட்ைாிகின் உைன்ாடு படிவுக்கு யபையதாகும்.மதாமில் மதாைர்ந்து மைமபொம். 



ிபொயக் கமப்பு 

கூட்ைாிகலக்கிமைதன ிவும் உவு பிந்து யிடுதாகும்.மதாமில் படிவுக்கு யந்து யிடும். 

21)தினாள் யணிகர் யமபயிக்கணம் தபைக. 

தக்குத் தாத யினாாபத்மதைத்தும் எபை ர் தியணிகர் ஆயார்.அயர் யினாாபத்தில் இடும் பதலுக்கு 

உாிமநனார் நட்டுநின்ி அமநப்ாபாகவும்,தநாபாகவும் மசனல்ட்டு, யினாாபத்தில்கிமைக்கும் 

இாத்மத டுத்துக் மகாண்டு ட்ைத்திற்கும் மாபொப்ாகிார். 

22)தி யணிகாின் உமமப்ிற்கும் இாத்திற்கும் தபடித் மதாைர்பு உண்டு வ்யாபொ? 

யினாாபத்தின் இாம் பலயதும்தி யணிகமபதன தசபைம். 

தய அயர் தன் யினாாபத்மத யிாியாக்கம் மசய்ன இது ஊக்குயிப்ாக அமநபெம்.யினாாபத்மதச் சாியப 

கயிக்கயில்மமனன்ால் ற்டும் ட்ை அானம் கடி உமமப்ிற்குத் தூண்டுதகாாய் அமநகிது. 

23)தியணிகாின் யமபனாப் மாபொப்ின் ன்மநனாது? 

ிபொயக் கைம அமைக்க மதாமில் மசாத்து தாதாது ன்ால் மசாந்த மசாத்மத யிற்பொக் கைீந்ததாபைக்கு 

மசலுத்த தயண்டும். 

இதால் தினாள் யணிகபைக்கு ர் கைந்தப பன்யபையர்.யமபனாப் மாபொப்ிால் அதிக ிதி திபட்ை 

படிபெம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குதி –இ பதல் பன்பொ ாைங்கின் 8 நதிப்மண் யிா- யிமைகள் 

1. இந்து கூட்டுக்குடும்ம் ற்ி சிபொ குிப்பு யமபக 

இந்தினாயில் இந்து கூட்டுக் குடும் யணிக அமநப்பு பம தமசிந்து யிங்குகிது. 

இந்து கூட்டுக் குடும் யணிக பமனில் தந்மத,தாய், நகன், நகள், நகின் நகன், நகின் நகள் ஆகிதனார் 

உள்ர். 

அயர்கது மசாத்துக்கள்அமத்தும் கூட்டுச் மசாத்தாகும். 

யணிகத்மத குடும்த் தமயர் கர்த்தா பம் ைத்துயர். 

யியசானம், மகத்மதாமில்கள்,சிபொ மதாமில்கள் தான் மதாமில்கமச் மசய்யார்கள். 

இதன் உபொப்ிர்கள் எதப குடும்த்தில் ிந்தயர்கள். 

குடும் உபொப்ிர்கலக்கு கூட்டு யாாிசுதாபர் ன்பொ மனர். 

இது இந்து சட்ைத்தின்டி எலங்குடுத்தப்டுகிது. 

 சட்ைக்கூபொகள் : 

அ) நிட்ைக்சபா  சட்ைத்தின்டி,  

ஏர் இந்து கூட்டுக் குடும்த்திலுள் ஆண் யாாிசுகள் நட்டுதந யம்சாயமி மசாத்தில் உாிமநபெள்யர்கள். 

இது அஸ்ஸாம் நற்பொம் தநற்கு யங்காம் தயிப இந்தினா பலமநக்கும் னன்டுத்தப்டுகிது. 

ஆ)தானாகா சட்ைத்தின்டி, 

மசாத்தின் உாிமந நாற்ம் கூட்டு யாாிசுதாபாின் யாாிசுகலக்கு யாாிசு உாிமநனின்டி ற்டுயதாகும். 

2.தினாள் யணிகத்திற்கு ற் மதாமில்கள் னாமய? 

தினாள் யணிகத்திற்கு மாபைத்தநா மதாமில்கள் ின்யபையயாகும். 

1. குமந்த பததந ததமயப்டும் மதாமில்கள்  

.கா. இிப்பு கமை, அடுநமகள் (தக்காி),மட்டிக்கமை . 

2. யிமபந்து படிமயடுத்தல் பக்கினநாதாக கபைதப்டும்மதாமில்கள்  

.கா ங்குதாபர்கள், நபைத்துயர்கள் பதலினமய. 

3. குமந்த இைர்ாடுகள் உள் மதாமில்கள், 

.கா.ஊர்தி லது ார்க்கும் மதாமில், சில்ம யிற்ம ிமனங்கள் பதலினமய. 

4.யாடிக்மகனார்கின் யிபைப்பு மயபொப்புக்கு ற் திக் கயம் மசலுத்த தயண்டின மதாமில்கள் 

.கா. அமகு ிமனங்கள், மதனகம்  

5. உள்லர் ததமய, பைய கா ததமய நற்பொம் தற்காலிக ததமய உமைன மதாமில்கள் 

.கா.சமய ிமனம். 

3. தி யணிகாின் ல்ா குமகமபெம் கூட்ைாண்மந கமகிதா ? 

தினாள் யணிகத்திலுள் குமகம ீக்க ற்ட்ைது தான் கூட்ைாண்மந ஆகும். 

ஆால் தினாள் யணிகத்தில் காணப்டும் சி குமகள் கூட்ைாண்மநனிலும் காணப்டுகின். 

 யமபனா மாபொப்பு : 

தி யணிகர் மதாமின் கைன்கலக்கு யமபனா மாபொப்புமைனயபாகிார். 

கூட்ைாண்மநனில் எவ்மயாபை கூட்ைாிபெம் மதாமிலின் கைன்கலக்கு யமபனாப் மாபொப்புமைனயபாகிார். 

குமயா ிதி யங்கள் : 

தி யாணிகம், கூட்ைாண்மந ஆகின இபை அமநப்புகிலும் அதிக பதல் திபட்டும் யாய்ப்பு 

குமவு.அயர்கலமைன கைன் யாங்கும் தினும் குமவு. 

 நிக அதிக அயில் ிதித் ததமயப்டும் மதாமில்கலக்கும், இைர்ப்ாடு நிகுந்த மதாமில்கலக்கும் 

இவ்யிபை அமநப்புகலம் ற்தல். 

 ீடித்த யாழ்வு இல்ம : 



தி யணிகாின் நபணம், திமநனின்மந, மாடிப்பு ிம தான்மய தி யாணிக அமநப்ம படியிற்கு 

மகாண்டு யபைம். 

கூட்ைாண்மநனில் எபை கூட்ைாினின் நபணம், யிகல், மாடிப்புிமப் தான்மய கூட்ைாண்மந அமநப்ம 

படியிற்கு மகாண்டு யந்து யிடும். 

4. கூட்ைாண்மந எப்ாயணத்தின் உள் உள்ைக்கம் னாது? 

 கூட்ைாண்மந எப்ாயணம் : 

கூட்ைாண்மந ற்ின யியபங்கள் நற்பொம் ிந்தமகள் லத்து யடியத்தில் இபைக்கும் எப்ந்த ஆயணம் 

கூட்ைாண்மந எப்ாயணம் ன்டும். 

 கூட்ைாண்மந எப்ாயணத்தின் உள்ைக்கம் : 

1. ிபொயத்தின் மனர் 

2. எப்ந்த ாள் நற்பொம் மதாமில் புாிபெம் இைம் 

3. கூட்ைாிகின் மனர் நற்பொம் பகயாி 

4. ிபொயம் தநற்மகாள் இபைக்கும் மதாமிலின் தன்மந 

5. கூட்ைாண்மநனின் கா யமபனம 

6. எவ்மயாபை கூட்ைாிபெம் யமங்கனிபைக்கும் பதல் மதாமக 

7. எவ்மயாபை கூட்ைாிபெ ிபொயத்திபைந்து டுக்கும் மதாமக 

8. இாப் கிர்வு யிகிதம் 

9. உமமக்கும் கூட்ைாிகலக்கு மகாடுக்கப்ை தயண்டின ஊதினம் 

10. பதல் நற்பொம் டுப்பு நீது யட்டி 

கூட்ைாண்மந எப்ாயணத்தில் கண்டுள் மசய்திகம அமத்துக் கூட்ைாிகின் இமசவுைன்தான் நாற் 

படிபெம். 

5. கூட்ைாண்மந ிபொயத்தில் இயாின் ிம ற்ி யியாி? 

இயர் கூட்ைாி : 18 யனது அமைனாத மப இயர் ன்கிதாம், 

ீதி நன்த்தால் எபை காப்ார் ினநிக்கப்ட்டிபைந்தால் 21 யனது யமப அயர் இயபாகக் கபைதப்டுகிார். 

சட்ைப்டி இயர் எபையர் கூட்ைாினாக படினாது. 

அமத்து கூட்ைாி இமசவுைன் இயமப கூட்ைாண்மநனில் தசர்த்துக் மகாள்ாம் 

உாிமந யனது அமைபெம் பன் ிம : 

1. இயர் கூட்ைாண்மநச் மசாத்தில் ங்குமாம். 

2. இாத்தில் எப்புக்மகாண்ைடி ங்குமாம். 

3. ிபொய கணக்குகமப் ார்மயனிைாம். 

4. அயற்ின் கல் டுக்க உாிமந உண்டு. 

5. மதாமிலின் மாபொப்புகலக்கு அயதபா, அயபது மசாத்துக்கதா மாபொப்ாயதில்ம. 

உாிமந யனது அமைந்த ின் ிம : 

1. உாிமந யனதமைந்தின் கூட்ைாினாக மதாைர்யதா, மயிதனபொயதா ன் யிபைப்த்மத 6 நாதத்திற்குள் 

இயர் அியிக்க தயண்டும். 

2. அவ்யாபொ மசய்னாயிட்ைால் இயர் தசர்ந்த ாள் பதற்மகாண்டு ிபொநகைன்கலக்குப் மாபொப்ாயார். 

3. மதாைப யிபைம்யில்ம  அியித்தால், அந்ாிலிபைந்து ிபொயகைன்கலக்கு அயர் 

மாபொப்ாகநாட்ைார். 

6.கூட்ைாினின் யமககள் னாமய?கூட்ைாிகின் ல்தயபொ யமககம யியாி. 

அ)உமமக்கும் கூட்ைாி :(உமமக்கும் கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

1) மதாமிலில் பதலிடுயர். 



2) மதாமில் ிர்யாகத்தில் ங்கு மபொயார். 

3) தநாண்மந கூட்ைாி  அமமக்கப்டுயர். 

4) மாபொப்பு யமபனாப் மாபொப்ாகும். 

ஆ)உமமனா கூட்ைாி :(உமமனா கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

1) மதாமிலில் பதலிடுயர். 

2) மதாமில் ிர்யாகத்தில் ங்கு மபொயதில்ம. 

3) உங்கும் கூட்ைாிகள்  அமமக்கப்டுயர். 

4) மாபொப்பு யமபனாப் மாபொப்ாகும். 

இ)மனபவு கூட்ைாி :(மனபவு கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

 இயர் மதாமிலில் பதலிடுயதில்ம, 

ிர்யாகத்தில் ங்தகற்தில்ம. 

கூட்ைாண்மநனின் மசல்யாக்மக அதிகாித்துக் மகாள் தன் மனமப னன்டுத்த அனுநதிக்கிார். 

இயபைக்கு இாத்தில் ங்கு இல்ம. 

மாபொப்பு யமபனாப் மாபொப்ாகும். 

உ)இாத்தில் நட்டும் ங்தகற்கும் கூட்ைாி :(இாத்தில் நட்டும் ங்தகற்கும் கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

இக்கூட்ைாி இாத்மத நட்டும் கிர்ந்து மகாள்யார். 

ட்ைத்மதப் கிர்ந்து மகாள் நாட்ைார். 

இயர் ிர்யாகத்தில் ங்கு ம படினாது. 

இயபைமைன மாபொப்பு யமபனாப் மாபொப்ாகும். 

. பபண் தமைக் கூட்ைாி :(பபண் தமைக் கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

உண்மநனிததன கூட்ைாினாக இல்ாதயர் 

 தன் ைத்மதனின் பம்  எபை கூட்ைாி  மயினாமப ம்ச் மசய்யர். 

இயமப ம்ி ிபொயத்திற்கு பன் ணம் அிப்யபைக்குமாபொப்ாகிார். 

. உாிமந தாலிக்கூட்ைாி :(உாிமந தாலிக்கூட்ைாி ன்யர் னார்?) 

கூட்ைாினாக இல்ாத எபையர் 

கூட்ைாிமனமசால்ப்டும்தாது, தான் அவ்யாபொ கூட்ைாி அல்  அயர் நபொத்துச் மசல்ாதயர். 

அயமப ம்ி அக்கூட்ைாண்மநபெைன் யணிகம் மசய்பெம் ர்கலக்கு அயர் மாபொப்ாகிார். 

. இயர் கூட்ைாி : 

18 யனமத பூர்த்தி மசய்னாத மப இயர் ன்கிதாம். 

ஆால் ீதிநன்த்தால் எபை காப்ார் ினநிக்கப்ட்டிபைந்தால்  

21 யனது யமப அயர் இயபாக கபைதப்டுகிார். 

7.கூட்ைாண்மநமன திவு மசய்னாமநனின் குமாடுகள் மய? 

திவுா கூட்ைாண்மந ிபொயத்தில் 

1) ிபொயத்திற்கு திபாக எபை கூட்ைாி யமக்கு மதாைபபடினாது. 

2) எபை கூட்ைாி நற் கூட்ைாிகலக்கு திபாக யமக்கு மதாைபபடினாது. 

3) திவுா ிபொயம் தக்குாின ாக்கிமனப் ம பன்ாம் ர் நீது யமக்கு மதாைப படினாது. 

4) ிபொயம், நற்பொம் கூட்ைாிகலக்கு திபாக யபைம் சட்ை ையடிக்மக தநற்மகாள் படினாது. 

5) தது கூட்ைாிகம திர்த்து ிபொயம் சட்ை ையடிக்மக டுக்க படினாது. 

6) திவுா ிபொயம் ப.100 க்குதநல் யபைைனும் திாீடு மசய்துமகாள் படினாது. 

7) ிபொயத்தின் யினாாபக்குிகள் நற்பொம் திப்புாிமநகம மயினாட்கள் னன்டுத்தக் கூைாது  

தடுக்கும் உாிமநமன கூட்ைாண்மந இமக்கும். 

8.ததனும் இபண்டு திர் யினாாப அமநப்மப் ற்ி லதுக. 



தினாள் யணிகம் 

மாபைள் ,யமபனாப் மாபொப்பு, மதாமில் யமககள் டுத்துக்காட்டுகள் (4 நதிப்மண் யிா-யிமைனில் 

உள்மயகமதன லதியிைாம்) 

கூட்ைாண்மநத் மதாமில் 

மாபைள்,கூட்டு நற்பொம் திப் மாபொப்பு,யமபனாப்மாபொப்பு,உனர்ந்த அவு குந்த அவு உபொப்ிர்கள் 

ண்ணிக்மக (4 நதிப்மண் யிா-யிமைனில் உள்மயகமதன லதியிைாம்) 

9.கூட்ைாண்மந ிபொய யமககள் னாமய? 

1. மாது அல்து யமபனபொக்கப்ைாத கூட்ைாண்மந 

எபை கூட்ைாண்மநனில் அமத்து கூட்ைாிகின் மாபொப்பும் யமபனாப் மாபொப்ாகும். 

இந்தினாயில் இவ்யமகனா கூட்ைாண்மந தான்காணப்டுகிது. 

மாதுக் கூட்ைாண்மநமன பன்பொ யமககாகப்ிாிக்காம்.அமய 

2. யிபைப் பிக் கூட்ைாண்மந 

யிபைப் பிக் கூட்ைாண்மந ன்து கூட்ைாண்மநனின் காத்மதகுிக்காநல் யினாாபத்மத ைத்தி யபைதத 

ஆகும். 

கூட்ைாண்மநனின்யாழ்வு கூட்ைாிகின் யிபைப்த்மதப் மாபொத்து ீட்டிக்கப்டும். 

இதில் தாயது எபை கூட்ைாி தான் யிகிக் மகாள் யிபைம்புயதாக அிக்மகக் மகாடுத்தால் கூட்ைாண்மந 

கமக்கப்ைாம். 

3. குிப்ிட்ை கூட்ைாண்மந 

இது குிப்ிட்ை காத்திற்தகா அல்து எபை குிப்ிட்ை யணிக மசனம மசய்து படிப்தற்தகா 

ிபொயப்ட்ைதாகும். 

இக் கூட்ைாண்மந குிப்ிட்ை காம் படிந்தவுைன் அல்து குிப்ிட்ையணிக மசனல் படிந்தவுைன் படிவுக்கு 

யந்துயிடும். 

4.இமணயிம 

இமணயிம ன்து தற்காலிகநாக ற்டுத்தப்ட்ை எபைகூட்ைாண்மநனாகும். 

இது குிப்ிட்ை யணிக மசனல் அல்து தயமமனகுிப்ிட்ை காத்திற்குள் படித்துக் மகாடுக்க 

உபையாக்கப்டுயதாகும். 

எவ்மயாபை கூட்ைாிக்கும் உட்கிமை பகமந ன் உாிமநனில்ம. 

அக்குிப்ிட்ை யணிக மசனம படிப்தற்கு பன் க்கூட்ைாிபெம் தன்ங்கிம யிக்கிக் மகாள் இனாது. 

2. யமபனபொத்த கூட்ைாண்மந 

இந்தினாயில் யமபனபொத்த கூட்ைாண்மந உபையாக்க சட்ைம் அனுநதியமங்குயதில்ம. 

 யமபனபொத்த கூட்ைாண்மநனில் எபைகூட்ைாினின் மாபொப்பு கண்டிப்ாக யமபனா மாபொப்ாக இபைக்க 

தயண்டும்.நற் கூட்ைாிகின் மாபொப்பு யமபனபொ மாபொப்ாகும். 

தய மாதுக்கூட்ைாி, நற்பொம் யமபனபொ கூட்ைாி  இபையமககூட்ைாிகள் யமபனபொத்த 

கூட்ைாண்மநனில் உள்ர். 

10.கூட்ைாிகின்உாிமநகள் னாமய? 

எவ்மயாபை கூட்ைாிக்கும் 

1. மதாமிமைத்தவும்தநாண்மநனில்ங்தகற்கவும்உாிமநஉண்டு. 

2 ிபொயமதாைர்ாிபச்சமகலக்குதங்கள்கபைத்திமமதாியிக்கஉாிமநபெண்டு. 

3. பக்கினபடிவுகமடுக்கும்பன்ர்தங்கமகந்தாதாசிக்கதயண்டும்க்தகட்க்க உாிமநஉண்டு. 

4. ிபொயடுகமபெம், கணக்குகமபெம்கண்காணித்துகமடுக்கும்உாிமநஉண்டு. 

5. இாத்தில்சநநாகங்தகற்கஅல்து எப்புக்மகாண்ைடிிாித்துக்மகாள்உாிமநஉண்டு. 

6. மதாமிலுக்குயமங்கினகைன்நற்பொம்பன்ணம்நீது 6 சதயிகிதம்யட்டிமஉாிமநஉண்டு. 

7. அன்ாையினாாபத்திற்குதாம்மசய்தமசவுக்குஉட்டுாிமநமஉாிமநஉண்டு. 



8. மதாமிலுக்காகிபொயமசாத்துக்கமனன்டுத்தஉாிமநஉண்டு. 

9. தங்கின்எப்புதல்இன்ிபுதினகூட்ைாிகமிபொயத்தில்தசர்ப்மதத்தடுக்கஉாிமநபெண்டு. 

10. ிபொயத்திலிபைந்துஏய்வுமஉாிமநஉண்டு. 

11) கூட்ைாிகின்மாபொப்புகள் னாமய? 

1.எவ்மயாபைகூட்ைாிபெம்ிபொயத்தின்கைன்கலக்குகூட்ைாகவும்தித்தினாகவும்யமபனாமாபொப்தற்கதய

ண்டும் 

2.கூட்ைான்மநனிபைந்துயிகும்எபைகூட்ைாிதான்யிகும்பன்ற்ட்ை 

அமத்துக்கைன்கலக்கும்மாபொப்தற்கதயண்டும் 

3. எபைஉள்யபைம்கூட்ைாி, தான்கூட்ைாண்மநனில்தசர்ந்திகுற்டும்கைன்கலக்குநட்டும்மாபொப்தற்கிார். 

4.கூட்ைாிஎபையர்நபணம்அமைனதாிடின்,தான்இப்தற்குபன் ற்ட்ை கைன்கலக்கு நட்டும்அயபது சட்ைப் 

ிபதிிதிகள் மாபொப்ாகிார்கள். 

5. கூட்ைாிஎபையர்இயபாக இபைந்தால், அயர்ிபொயகைன்கலக்குதிப்ட்ைபமனில்மாபொப்ாகநாட்ைார்.  

அயபதுஇாங்குநற்பொம்ிபொயமசாத்துக்கில்அயபதுங்குஆகினமயநட்டும்ிபொயக் 

கைன்கலக்குமாபொப்ாகும். 

6. 

எவ்மயாபைகூட்ைாிபெம்ிபொயத்துக்தகாஅல்துிகூட்ைாிக்கலக்தகாதங்கலமைனகயக்குமயால்ற்டு

ம்ட்ைங்கமஈடுமசய்னதயண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குதி-உ 20 நதிப்மண் யிா-யிமைகள் 

1.அமநப்ின் தகாட்ாடுகள்:- (தமப்பு ண்2,3,4,5,8,9 கட்ைானம் டித்துக்மகாண்ைால் 4 நதிப்மண் 

யிாயிற்கா யிமை லதாம், அத்துைன் தநலும் 4 தமப்புகமப் டித்துக் மகாண்ைால் 20 நதிப்மண் 

யிா யிமை10 தமப்புகள் லதியிைாம் ) 

1. தாக்கங்கின் எபைமந  

எபை அமநப்பு ிமதயற் இபைக்கும் தாக்கம் ன்து, இக்கிம அமைனக் கூடினதாக இபைக்க 

தயண்டும்.குிக்தகாள்கமத் மதியாக படிவு மசய்ன தயண்டும், ிமதயற்க்கூடின யமகனில் அமநக்கப்ை 

தயண்டும். 

2. தயமப்கிர்வு  (தயமப்கிர்வு அல்து துமப்டுத்துதல் ன்ால் ன்?) 

மதாமிமநப்ின் மநாத்தப் ணிச் சுமநமனபெம் கிர்வு மசய்ன தயண்டும். 

இது துமப்டுத்துதல்  அமமக்கப்டுகிது. 

அமத்து ையடிக்மககமபெம் திட்ைநிடுதல் தயண்டும். 

அமநப்ின் மநாத்த ணிச் சுமநமன இதன் பம் உணப படிபெம் 

3. கட்டுப்ாட்டு வீச்மசல்ம (கட்டுப்ாட்டு வீச்மசல்ம ன்ால் ன்?) 

எபை அதிகாாி த்தம கீழ்ப்ணினார்கம சிந்த பமனில் ிர்யகிக்க படிபெம் ன்மத இது குிக்கும். 

ஏர் உனர் அலுயர் தக்குக் கீழ் ினானநா ண்ணிக்மகனிலுள் கீழ்ப்ணினார்கம தநற்ார்மய மசய்ன 

தயண்டும். 

4. தபயாிமசக் தகாட்ாடு (தபயாிமசக் தகாட்ாடு/கட்ைம இமணப்பு ன்ால் ன்?) 

ஆமணபொிமநனின் யாிமச உனர்நட்ைத்திலுள்  உனர் அலுயாிைநிபைந்து கீழ்நட்ைத்திலுள் மதாமிார்கள் 

யமப டிப்டினாக கீழ்தாக்கி யபதயண்டும். இதற்குக் “கட்ைமஇமணப்பு” ன்பொ மனர். 

5. கட்ைமமனாபைமந (கட்ைமமனாபைமந ன்ால் ன்?) 

எவ்மயாபை ணினாபைம் ஆமணகம  எபை உனர் அதிகாாினிைநிபைந்து ம தயண்டும். எபை ணினார்  

இபண்டுஉனர் அதிகாாிகின் கீழ் ணினாற்பொயது தயிர்க்கப்டுதல் தயண்டும்.  

6. ணியமி யமபயிக்கணம்  

எபை ணினாாின் ஆமணபொிமநபெம், மாபொப்பும் மதியாக யமபனபொக்கப்டுதல் 

அயசினம்.ணிகலக்கிமைதனபெள் மதாைர்புகம மதியாகக் குிப்ிை தயண்டும். 

7. எபைபம இனக்கம்  

எவ்மயாபை குலயின்தாக்கங்கள் மயற்ினமைன எபை தமமநபெம் சிந்த திட்ைநிடுதலும் இபைக்க 

தயண்டும்.அமநப்ின் ையடிக்மககம எபைங்கிமணக்க இது அயசினநாகிது. 

8. எபைங்கிமணத்தல் (எபைங்கிமணத்தல் ன்ால் ன்?) 

அமநப்ின் யிபைம்த்தக்க இக்குகம அமைன, அமத்து ையடிக்மககமபெம் எபைங்கிமணக்க 

தயண்டும்.எபை துமயாாி ண்ைகசாமனிலுள் எவ்மயாபை துமனின் ணிகலம் நற் துமகின் 

ணிகலைன் அடிக்கடி கந்து ஆபாய்ந்து படிவு டுக்க தயண்டும். 

9. அதிகாப எப்மைவு (அதிகாப எப்மைவு ன்ால் ன்?) 

எப்மைவு ன்து ணிகின் எபை குதிமனக்  கீழ் ணினார்கலக்கு எப்மைப்தாகும், அமத ிமதயற் 

அயபைக்குத் ததமயனா அதிகாபங்கமபெம், உாிமநமனபெம் யமங்க தயண்டும். எப்மைவு ன்து 

கீழ்ணினார் கைமநப்ட்டிபைத்தம உபையாக்குயதாகும். 

10. மாபொப்புக் தகாட்ாடு  

ஏர் உனர் அலுயர் தக்குக் கீழ் ணினாற்பொம் ணினார்கின் மசனல்கலக்குப் மாபொப்ாகிார்.அலுயர் 

தது தநதிகாாிகலக்குப் மாபொப்ாகிார். 

11. மகிழ்வுத் தன்மந  



எபை அமநப்பு நாற்ினமநக்கக் கூடின யமகனில் மகிழ்வுத்தன்மநபெைன் இபைக்க 

தயண்டும்.நாபொம்சூழ்ிமகலக்தகற் அமநப்பும் நாக்கூடின யமகனில் இபைக்க தயண்டும்.யிாிவுடுத்தக் 

கூடின யமகனில் அது இபைக்கதயண்டும். 

12. திமந  

ந்த ிபொயத்திற்கும் “திமநதன” நந்திபச் மசால்ாக இபைக்கதயண்டும்.திமநனா பமனில் 

குிக்தகாள்கம அமைனச்மசய்னவும், குமந்த மசயில் ணிகம ிமதயற்பொம் யமகனில் ஏர் அமநப்ின் 

யடியமநப்பு இபைக்க தயண்டும். 

13. தித்திமந  

ஏர் அமநப்ம உபையாக்குயதில் திர் திமந மதாைர்புற்பொ இபைப்தால் ணினார்கள் ததர்வு, இை அநர்வு, 

னிற்சி அயசினநாகிது. 

14. ிமந  

அதிகாபப் டிிம நட்ைங்கள்  அதிகநிபைப்ின், மசய்தித் மதாைர்புகள் சிக்காகும். இதால் 

குமப்பம்,தநாதலும் ற்ட்டு, எபைங்கிமணப்பு ற்ைாநல் தாகும். 

2.தினாள் யணிகத்தின் குணாதிசனங்கள் னாமய? 

 1. தி ர் உாிமநபெம் கட்டுப்ாடும் 

எபை தி பால் ைத்தக்கூடின யினாாப அமநப்பு ஆகும். 

 அயதப இதன் உாிமநனாபாகவும் நற்பொம் யணிகத்தின் தமயபாகவும்,சுதந்திபநாக யணிக 

ையடிக்மகமனதநற்மகாள்கிார். 

2. பதம் 

தினாள் யணிகத்தில் எபை ர் நட்டுதந பதலீடு மசய்கிார். 

மதாமிலுக்குத் ததமயனா பதம, தன் மசாந்த தசநிப்ிலிபைந்து மசலுத்துகிார். 

அயர் ண்ர்கிைதநா, உயிர்கிைதநா, ிதி ிபொயங்கிைதநா கைன் மற்பொம் பதலீடு மசய்னாம். 

3. யமபனாப் மாபொப்பு 

தினாள் யணிகத்தில் உாிமநனாாின் மாபொப்பு யமபனபொக்கப்ைாதது. 

இதால் தி யணிகர் தன்யினாாபக் கைன்கம மசலுத்த மதாமிலின் மசாத்துக்கள் தாதுநாதாக 

இல்ாயிடில், தன் மசாந்த மசாத்துக்கிலிபைந்தும் கைீந்ததாபைக்கு மசலுத்த தயண்டும்.  

4. இா ட்ைம் 

யினாாபத்திலிபைந்து கிமைக்கும் பல இாபம்  திபைக்தக உாினது. 

அதுதாதய ட்ைத்மதபெம் தி தப ற்கதயண்டும்.தய, இாபம், ட்ைபம் அயமபதன சாபைம். 

5. சட்ைத் தித்துயம் இன்மந 

தினாள் யினாாபத்தில் தினாள் யணிகபைம் யினாாபபம் என்ாகக் கபைதப்டுகின். 

உாிமநபெம் ிர்யாகபம் என்ாகதய கபைதப்டுகிது. 

னார் உாிமநனாதபா அயதப ிர்யாகத்மதபெம் தநற்மகாள்கிார். 

6. திச்சட்ைம் இல்ம 

இந்தினக் கூட்ைாண்மநச் சட்ைம், இந்தின ிபொநச் சட்ைம், இந்தின கூட்டுவுச் சட்ைம் இபைப்மதப்தா தி 

யணிகத்மத எலங்குடுத்த தினாக சட்ைம் துநில்ம. 

7.திவு 

தி யணிகர் தன் ந்த சட்ைத்தின் கீலம் மதாமிமப்திவு மசய்ன தயண்டினதில்ம.சியமகத் மதாமில்கம 

தநற்மகாள் கபாட்சி, நற்பொம் ஊபாட்சினிைநிபைந்து உாிநம் மற்ால் தாதும். 

8. யாழ்வு 



தினாள் உாிமநனாின் யாழ்மயப் ாதிக்கும் துவும்அயபைமைன மதாமிமபெம் ாதிக்கும். அயபைமைன இப்பு 

அல்து யினாாபம் மசய்பெம் திமநமன இமத்தல்  பதலின தினாள் யணிகத்மத எபை படிவுக்குக் மகாண்டு 

யபைம். 

9. ிமந 

தினாள் யணிகத்மதத் மதாைங்குயதும், கமப்தும் ிது. 

தினாள்யணிகத்மதக் கமக்க சட்ை யிதிகமப் ின்ற் தயண்டினதில்ம. 

10. உள்லர் யினாாபம் 

தினாள் யணிகம் உள்லர் அயிததன மைமபொகின். 

சியமகத் தினாள் யணிகங்கள் கிமகலைன் ல்தயபொ இைங்கில் மைமபொகின். 

11. சுன தயமயாய்ப்பு 

தினாள் யணிகர் மபைம்ாலும் தது மசாந்த உமமப்மதன யினாாபத்தில் னன்டுத்துகிார். 

 இயர் ததமயப்ட்ைால் சி ணினார்கம தயமக்கு அநர்த்திக் மகாள்கிார் . 

12. குமந்த பதல் 

தினாள் யணிகத்மத துயங்க நிகவும் குமந்த பதத தாதுநாது. 

3.தினாள் யணிகத்தின் ன்மநகள் னாமய? 

1. ிதா அமநப்பு 

தினாள் யணிகத்மத சட்ைச் சிக்கல்கள் துநின்ித் துயக்காம். 

எப்ந்தம், திவு பதலினதினாள் யணிகத்திற்குத் ததமயனில்ம. 

மதாமில் மதாைங்க ஆர்யபமைனயர் யபைம் நிகக் குபொகின காத்திற்குள் இத்மதாமிமத் துயங்க படிபெம். 

2. தபடி ஊக்குயிப்பு 

யினாாபத்தில் இாம் பலயதும் திஆள் யணிகமபதன தசர்கிது. 

அதில் தயபொ யபைம் ங்கு தகாப படினாது.அயர் தன் யினாாபத்மத யிாியாக்கம் மசய்ன இது உாின 

ஊக்குயிப்ாக அமநகிது. 

3.மகிழ்வுத் தன்மந 

மாதுயாக தினாள் யணிக அமநப்புகள் சிினயில் மசனல்ட்டு யபைகின். 

தான் ைத்தி யபைம் யணிகத்மத நாற் தயண்டும் ன்ால் அதிக மசவு இல்ாநல் நாற்ிக்மகாள்ாம்.தி 

யணிகர் எபையதப உாிமநனார் ன்தால் சந்மத ியபத்திற்தகற் தன் யினாாப தன்மநகம 

நாற்ிக்மகாள்ாம். 

4. யினாாப இபகசினங்கமக் காத்தல் 

தன் யினாாப படிவுகம தினாள் யணிகர் னாாிைபம் கிர்ந்து மகாள் தயண்டினதில்ம. 

யினாாப கணக்குகமபெம் நற்பொம் மதாமில் சார்ந்த உண்மநகமபெம் மாதுநக்கலக்குத் மதாியிக்கதயண்டினது  

இல்ம. 

5. யிமபயா படிவு 

தினாள் யணிகர் எபையர், தாத உாிமநனாபாகவும் இபைப்தால்,படிவு டுக்கும் பன்பு அயர் தயபொ  

யமபபெம் கந்து ஆதாசிக்க தயண்டின அயசினநில்ம. தய அயர்  யிமபயா படிவு டுத்து அமத 

மசனல்டுத்தவும் படிபெம். 

6.அதிக மயகுநதி 

தினாள் யணிகர் தன் யினாாபத்மத சாியப கயிக்கத் தயிால் ட்ைம் ற்ட்டுயிடும். 

இதுகடி உமமப்ிற்குத் தூண்டுதகாாய் அமநகிது.கயநா அணுகுபம, மாபைாதாப சிக்கம் ஆகின 

ன்மநகள் கிமைக்கிது. 

7.தின்நிகு கட்டுப்ாடு 



தினாள் யணிகத்தில், உாிமநனார் எபையர் நட்டுதந இபைப்தால் மதாமில் ையடிக்மககம ன்ாகத் 

திட்ைநிட்டுச் மசனல்டுத்த படிபெம். 

மகாள்பதல், யிற்ம மதாைர்ா படிவுகம தி எபையதப தநற்மகாள்யதால்  திட்ைநிட்ைடி நாற்ம் 

துநில்ாநல் யினாாபத்மத ைத்த படிகிது. 

8. அதிகவு யிற்ம 

தினாள் யணிகதப யினாாபத்மத ிர்யகிப்தால் தன் யாடிக்மகனார்கலைன் தபடித் மதாைர்பு 

மயத்துக்மகாள்கிார். 

தன் யாடிக்மகனார்கமபெம், அயர்கின் யிபைப்பு மயபொப்புகமபெம் ன்கியார்.இதால் யிற்ம 

அதிகாிக்கிது. 

9. யினாாபத்மத ிதாக ைத்துதல் 

தினாள் யணிகம் சிின அயிா யினாாப ிபொயநாதால்  ணினார்கிைம் தபடித் மதாைர்பு 

உள்து. தினாள் யணிகர் நற்பொம் அயர் ணினார்கிமைதன எபை சுபக உவு ிவுதல், இைர்ாடுகள் 

இன்ி யினாாபம் சுபகநாக மைம உதவுகிது. 

10 .சிக்க தநாண்மந 

தினாள் யணிகத்தில் தி எபையதப உாிமநனாபாகவும்,தநாபாகவும்  மசனல்டுயதால் ஊதினம் மபொம் 

தநார், நற்பொம் மதாமில் தட்ம் அிந்த ர்கம இயர் தயமக்கு அநர்த்திக் மகாள்யதில்ம. தய 

ிர்யாகச்மசவு குமகிது. 

11. அதிக ிதி தப நதிப்பீடு  

தினாள் யணிகாின் மாபொப்பு யமபனபொக்கப்ைாதது.  இதால் தினாள் யணிகபைக்கு ர் கைன் தப 

பன்யபையர்.இதால்  அதிகக் கைன் மபொம் யாய்ப்பு தினாள் யணிகபைக்குற்டுகிது. 

12.சுன தயமயாய்ப்பு 

தி யணிக அமநப்பு குமந்த பதபமைன  ர்கலக்கு மதாமில் மதாைங்க 

யாய்ப்ிக்கிது.சுனமதாமில் மதாைங்க தினாள் யணிகம் யாய்ப்ிக்கிது. 

13. ஆலமந யர்ச்சி  

தன்ம்ிக்மக, மதாமில் மதாைங்கும் பனற்சி, சுதந்திபநாக படிமயடுத்தல் தான் சிந்த ண்புகள் யப தி 

யணிகஅமநப்பு யமக மசய்கிது. 

14. ிமநனா கமப்பு 

தினாள் யணிகர் தான் யிபைம்ினதாது அயபது யணிக அமநப்ிம வ்யித சட்ைபம சிக்கலும் இல்ாநல் 

கமக்காம். 

4.தினாள் யணிகத்தின் குமகள் னாமய? 

1. அயா பதல் 

தினாள் உாிமநனார்  தன்னுமைன மசாந்த பதத்மதபெம் நற்யர்கள் யமங்கும் கைமபெம் நட்டுதந  

ம்ி இபைக்கிார்.தி ாிைம் உள் ிதி ஆதாபங்கள் யினாாபப் யர்ச்சிக்தகற் தாதாது. ிதித் தமை  

தி யணிகத்திற்கு மபைம் குமனாக உள்து. 

2. யமபனபொக்கப்ட்ை தநாண்மநத் தின் 

எபை தினாள் யணிக உாிமநனாாின் தநாண்மநத் திமநக்கும் ல்ம உண்டு.அமத்திலும் தி யணிகர் 

யல்லுபாக திகம இனாது.யினாாப யர்ச்சிக்குக் குமந்த தநாண்மநத் தின் இமைபோக அமநகிது. 

3. யமபனாப் மாபொப்பு 

தி யணிகாின் யமபனாப் மாபொப்பு அயபைமைன ஆர்யத்மத ாதிப்தாகவும், யினாாபத்தில் புதின  

ண்ணங்கமப் புகுத்தத் தமைனாகவும் உள்து. 

4.குபொகின யாழ்வு 



தினாள் யணிக உாிமநனாாின் யாழ்மயப் ாதிக்கும் துவும் அயபைமைன மதாமிமபெம் ாதிக்கும். தினாள் 

யணிகம் திடீர்  படிவுக்கு யபையது தகர்தயாபைக்கும்,சபதானத்திற்கும் ாதிப்ம ற்டுத்தும். 

5. அயசப படிவு 

தினாள் யணிகத்தில் அயசபத்தில் தயா படிவு டுப்தற்கு யாய்ப்புகள் அதிகபண்டு.மில், பைைன் 

யியாதிக்காநல் தினாள் எபையதப படிவு டுக்கிார்.இது தயா படியாக அமநன யாய்ப்பு உள்து.  

6. சிப்பு ததர்ச்சினின்மந  

மகாள்பதல், யிற்ம, கணக்குப் தியினல், ிதி திபட்டுதல்,யிம்பம் மசய்தல் தான் மதாமிலின் 

அமத்துப் ணிகமபெம் தி யணிகர் எபையதப தநற்மகாள் தயண்டினிபைக்கிது. சிப்புத் ததர்ச்சினின் 

னம தினாள் யணிகத்தில் அமைன இனாது. 

7. குமந்த அவு யினாாபம் 

பதல் நற்பொம் திமந குமயாக இபைப்தால், தி யணிகர்கள் தங்கது யணிக அமநப்புகம சிினதாகதய 

அமநத்துக் மகாள்கின்ர்.இதால் தபவு உற்த்தினில் உடுைபடினாது. 

8.கந்து ஆதாசமனின்மந 

தி யணிகர் சி பக்கின படிவுகம டுக்கும்தாது குடும் அங்கத்திமபத் தயிப, ிமப கந்து 

ஆதாசிக்காநல் படிவு டுக்கிார்.அயபது படிவு தயாதாகியிட்ைால், இது மபைம் ட்ைத்தில் படியமைபெம். 

9. ிமனற் தன்மந 

தி யணிக அமநப்ின் யாழ்வு உபொதினற்து, நற்பொம் ிமனற்து.தகர்தயாாின்  யிபைப்பு மயபொப்பு நற்பொம் 

மதாமில் தட் நாற்ம் ஆகினயற்மப் மாபொத்தத தி யணிகாின் யினாாபம் அமநபெம். அவ்யாபொ தினாள் 

யணிகம் வீ யர்ச்சிக்தகற்யாபொ  நாற்ிக் மகாள்ாயிட்ைால் அயர்  சிபநங்கம சந்திக்க தாிடும். 

10. பல ட்ை அானம் 

தினாள் யணிகர் எபை பாக இபைப்தால் மதாமிலில் ற்டும் மநாத்த ட்ைத்மதபெம் அயர் எபையதப ற்க 

தயண்டும். 

5. சபதானத்தில் தினாள் யணிகாின் ங்கு ற்ி யிக்குக. 

தகர்தயார்கள்  யினாாபத்தின் மயற்ிமன ிர்ணனிக்கிார்கள். 

தகர்தயாாின்ததமயகள், திர்ார்ப்புகள் ஆகினயற்ம யினாாாிகள் பூர்த்தி மசய்கின்ர். 

தகர்தயாபைக்குத் ததமயனா சபக்குகள், தசமயகள் ஆகினயற்மப் பூர்த்தி மசய்யதில் தி யணிகர் பக்கின 

ங்கு யகிக்கின்ர். 

அன்ாைம் தகர்தயாபைக்குத் ததமயனா உணவு, துணி, லது மாபைட்கள், சமய, நிமகப் மாபைட்கள், 

புத்தகங்கள், மசய்தித் தாள்கள், நபைந்துப் மாபைட்கள் பதலின தினாள் யணிகபால் அிக்கப்டுகிது. 

இவ்யமக மாபைட்கம யமங்கும் தி யணிகர்கள் சபதானத்தால் நதிப்டுகிார்கள். 

இவ்யாபொ தினாள் யணிகர் சபதான ன் காப்தில் மாபொப்தற்கிார். 

தய இவ்யமகனா மதாமில் அமநப்புகள் சபதானத்தாலும் யிபைம்ப்டுகிது. 

சபதானத்திற்கு தசமய மசய்யதில் தி யணிகாின் ங்கு பக்கினநாது. 

கீழ்க்கண்ை யமிகில் தி யணிகர்கள் சபதானத்திற்கு தங்கள் ங்கிப்ம யமங்குகிார்கள். 

1.. தயமனில்ா ிபச்சமக்குத் தீர்வு: 

தினாள் யணிகம் குமந்த கல்யினிவு உமைனயபைக்கும்கல்யினிவு அற்யபைக்கும் தயம யாய்ப்பு 

அிக்கிது.சபதானத்தில் தயமனில்ாத் திண்ைாட்ைத்மத ீக்குயதில் தி யணிகர் மபைம் ங்கு யகிக்கிார். 

2.பதலீட்டிற்கா யாய்ப்பு: 

தி யணிகம் சிபொ பதலீட்ைார்கள் குமந்த பதலுைன் மதாமில் மதாைங்க யாய்ப்ிக்கிது.இது சிபொ 

பதலீட்ைார்கின் தசநிப்புகம உற்த்திக்குப் னன்டுத்த உதவுகிது. 

3. குமந்த யிமனில் மாபைட்கம அித்தல்: 



ிர்யாகச் மசவு குமயாக உள்தால் தி யணிகர் மாபைட்கின் நீதா அதிக ட்ச யிமமன யிை 

குமயா யிமக்கு மாபைட்கம யிற்ம மசய்கிார். 

4. சிபொ உற்த்தினாபைக்கு உதவுதல்: 

உள்லர் உற்த்தினாாிைநிபைந்து மபைம்ான்மநனா மாபைட்கள் மகாள்பதல் மசய்னப்ட்டு யிற்ம 

மசய்னப்டுகிது. இதால் உள்லர் சிபொ உற்த்தினார்கள்  னன்மபொகின்ர். 

5. தபநா மாபைட்கம அித்தல்: 

தற்காத்தில் தி யணிகர் தன் யினாாப ன்நதிப்மக் காக்க  தபநா மாபைட்கம யிற்ம மசய்கிார். 

யிற் மாபைட்கில் குமனிபைப்ின் அமதத் திபைம்ப் மற்பொக்மகாள்கிார்.இது நக்கள் ம் உனர்த்துயதில் 

உத்திபயாதம் அிக்கிது. 

6.தர்ந சிந்தமபெமைன ையடிக்மககள்: 

தி யணிகர்கள் தங்கலக்குள் குலக்கம ற்டுத்திக் மகாண்டு கண் ாிதசாதம பகாம்கள், பூங்காக்கமப் 

பாநாித்தல், ள்ிகலக்கு அமகன்கம யமங்குதல் தான் ல்தயபொ சபதான பன்தற் 

ையடிக்மககமதநற்மகாள்கின்ர். 

7.யபைநாம் நற்பொம் யங்கமச் சநநாகப் கிர்ந்தித்தல்: 

ர் யினாாப உகில் தினாள் யணிகபாக ஈடுை யாய்ப்ிப்தால் யபைநாம் நற்பொம் யங்கமச் 

சநநாகப்கிர்ந்திக்க உதவுகிது. 

8. தகர்தயாபைக்கு உதவுதல்: 

தினாள் யணிகர்கள் தகர்தயார் வீட்டு யாசலிததன மாபைட்கம கிமைக்கச் மசய்கிார்கள்.இதால் 

தகர்தயாாின் தபபம், உமமப்பும் நிச்சப்டுத்தப்டுகிது. 

6.திர் கட்டுப்ாடு உகிததன சிந்தது – யியாி 

யில்லினம் தசட் அயர்கள்,"உகிததன திர் கட்டுப்ாடுதான் சிந்தது ன்பொம் சிின மதாமிாக 

இபைந்தால் நட்டுதந எபையர் அவ்யினாாப ையடிக்மககள் அமத்மதபெம் தநற்ார்மய மசய்ன இனலும்"  

கூபொகிார். 

திர் கட்டுப்ாட்டிற்கு சாதகநாமய 

(1)ிமநனாது நற்பொம் யிமபயாக அமநத்தல்: 

சட்ைச்சிக்கல் துநின்ி யிபைம்ின உைன் மதாமில் மதாைங்காம், எப்ந்தம், திவு துவும் ததமயனில்ம.நிக 

இனல்ா ிமநனா அமநப்பு. 

(2)தபடி கட்டுப்ாடு:  

உாிமநனாதப மதாமிம தநற்மகாள்யதால், ணினார் மசனல்தின் அதிகாிக்கும், மசனல்ட்டில் சிக்கம் 

காணப்டும், மதாமிார் ிபச்சமகள் சுபகநாக தீர்க்கப்ட்டு மதாமில் சிப்ாக மைமபொம். 

(3)பனற்சி நற்பொம் ன் இமணதல்: 

இாம் ங்கிைப்ைதயண்டினதில்ம.இது பலமநனாக தியணிகமப சாபைம்.உமமப்ம அதிகப்டுத்திால் 

அதிகாிக்கும் ன் இயமப நட்டுதந சாபைம்.இது மதாமில் யிாியாக்கத்திற்கு ஊக்குயிப்ாக அமநகிது. 

(4)யினாாப இபகசினம் காத்தல்: 

தாட்டி யினாாப உகில் மதாமில் பகசினம் காத்தல் அயசினம்.இங்கு எதப ர் ன்தாலும், பகசினம் காப்து 

அயபைக்கு ன்மந யிமயிக்கும் ன்தால் மதாமில் இபகசினம் காக்கப்டுகிது. 

(5)தகர்தயாாிைம் மபைங்கின மதாைர்பு: 

தபடினாக மதாமில் தநற்மகாள்யதால் தகர்தயாபைைன் மபைங்கின உவு காண படிகிது. இதால் அயர்கள் 

யிபைப்பு 

மயபொப்புகம உணர்ந்து உாின தசமயமன மசய்கின்ர்.தகர்தயார் நிமவுைன் மதாைர்ந்து ஆதபயித்து 

யாடிக்மகனார் ஆகின்ர். 

(6)இாம் பலயமதபெம் அனுயித்தல்: 



தயபொ அமநப்ில் இல்ாத எபை ன் இயபைக்கு ாம் பலயதும் கிமைப்தத ஆகும்.இதால் கயநாகவும், 

கடிநாகவும் உமமக்கத் ததான்பொகிது.மதாமில் யர்ச்சினில் அக்கம அதிகம் காட்டுகிார். 

(7)சிக்க தநாண்மந: 

தபடினாக மதாமில் தநற்மகாள்கிார்.மபைம்ாலும் குடும் உபொப்ிர்கத ணிபுாிகின்ர்.இதால் 

மாபைட்கள் தசதநமைதல், வீண்யிபனம் இல்ம.குமந்த ிர்யாகச் மசயில் நிகுந்த ன் கிமைக்கிது. 

(8)சட்ை சிக்கல் இன்மந: 

தியணிகத்திற்மக சட்ைம் இல்ம.மதாைங்க அனுநதி தும் மதயண்டினதில்ம, திவு ததமய இல்ம, 

அபசு கட்டுப்ாடு துநில்ம தய ிர்யாகம் தமபடின்ி சிப்ாக மைமபொகிது. 

(9)ணினாாிைம் தபடித் மதாைர்பு: 

சிபொமதாமில், குமந்த ண்ணிக்மகனில் ணினார்கள், தபடி கட்டுப்ாடு, தய, ணினாபைைன் தபடித் 

மதாைர்பு இபைக்கும்.குமகள் உைத தீர்க்கப்டும்.தயமிபொத்தம் தான் ிபச்சம மயாய்ப்ில்ம. 

(10)சபதானத்திற்கு னன்நிகு மசனல்கள்: 

 யணிக அமநப்புகள் ாம் மபொயததாடு சபதான தநம்ாட்டிற்காக, நபைத்துயபகாம் ைத்துயது, சாமதனாப 

பூங்காக்கள் அமநத்து பாநாிப்து, மம நாணய நாணயினபைக்கு இயசசீபைமை, ாைபுத்தகம் தபையமத  

ப்ணிகள் புாிகின். 

7.கூட்ைாண்மந – தினாள்யாணிகம்தயபொாடுகள் 

 கூட்ைாண்மந தினாள் யணிகம் 

1. சட்ைம் இந்தினகூட்ைாண்மநச்சட்ைம் 1932  திச்சட்ைம்துநில்ம 

2. உபொப்ிர் குமந்த அவு 2 தர், 

அதிக அவு யங்கித் மதாமில் ில் 10 

தர்இதப மதாமில் ில் 20 தர் 

 எபையர் நட்டுதந உாிமநனார் 

 

 

3. உைன்ாடு உைன்ாட்ைால்உபையாக்கப்டுகிது உைன்ாடு தும் இல்ம 

4. திவு கூட்ைாண்மநக்குதிவு கட்ைானநில்ம  திவு ன் தச்சுக்தக இைநில்ம 

5. பதல் அதிக பதல் திபட்ைாம் அதிக பதல் திபட்ை படினாது 

6. மாபொப்பு 

 

யமபனாமாபொப்பு ,கூட்டு நற்பொம் 

திப்மாபொப்பு 

யமபனா மாபொப்பு நட்டும். 

 

7. இாப் கிர்வு 

 

உைன்ாட்டின்டி அல்து சநநாக 

இாட்ைத்மத கிர்ந்து மகாள்யர் 
இாதநா, ட்ைதநா இதில் எபையதப 

ற்கதயண்டும். 

8. படிவுகள் 

 

அமத்து கூட்ைாிகமபெம் கந்து 

தசிபடிவு டுக்க தயண்டும் தய 

காதாநதநாகும். 

எபையர் நட்டுதந ன்தால் 

படிவுகமயிமபயாக டுக்காம் 

9. தயம கிர்வு 

 

தன் தினுக்தகற் எவ்மயாபையபைம் 

ிபொயதயமமன கிர்ந்து மசய்யர் 

எபையர் நட்டுதந ன்தால் தயம 

கிர்வுக்கு யாய்ப்த இல்ம. 

10. மதாமில் 

இபகசினம் 

மதாமில்இபகசினங்கமகாத்தல்கடிம். மதாமில்இபகசினங்கமகாத்தல்ிது 

   

8. கூட்ைாண்மந ிபொயத்தின் ிமகள் குமகள் னாமய? 

கூட்ைாண்மந அமநப்ின் ிமகள் 

1. அமநத்தல் ிது: 

ிபொநத்துைன் எப்ிடும்தாது அமநத்தல் ிது கூட்ைாண்மநமன துயங்க கூட்ைாிகிமைதன உைன்ாதை 

தாதும். 



2. திவு கட்ைானநில்ம: 

கூட்ைாண்மந திவு யிபைப்த்திற்குட்ட்ைது.ந்த ிமனிலும் யிபைம்ிால் திவு மசய்து மகாள்ாம். 

3. அதிக ிதி ஆதாபங்கள் : 

என்பொக்கு தநற்ட்ை ர்கள் உள்தால் அதிக பதல் திபட்ை யாய்ப்பு உள்து.யமபனா மாபொப்பு உள்தால் 

அதிக கைன் மபொம் தின் உள்து. 

4. கூடுதல் தநாண்தின் : 

என்பொக்கு தநற்ட்தைார் உள்ர்.தய, திமநக்தகற் ணிகம கிர்ந்து மசய்கின்ர். 

இதால் யர்ச்சிபெம், ாபம் அதிகநாகும். 

5. சிந்த மதாமில் படிவுகள் : 

கூட்ைாிகள் ஆதாசித்து யியாதித்து ல், சிந்த மதாமில் படிவுகம டுக்க படிபெம். 

6. இைர்ாட்டில் ங்தகற்பு : 

மதாமில் இைமப சுநக்க என்பொக்கு தநற்ட்தைார் உள்ர்.இதால் புதின மதாமில் பனற்சிபெம், மதாமில் 

யிாியாக்கபம் மதாினநாக தநற்மகாள்ப்டும். 

7. சிபொான்மந ம் காப்பு : 

பக்கின மதாமில் படிவுகம அமத்து கூட்ைாிகலம் உைன்ாட்ைால் நட்டுதந 

தநற்மகாள்படிபெம்.சிபொான்மந கூட்ைாிகின் ன்கம புக்கணிக்க படினாது. 

8. மகிழ்வுத் தன்மந : 

கூட்ைாிகின் இமசவுைன் ந்த நாற்த்மதபெம் ிதில் தநற்மகாள்ாம். 

9. தபடி தநற்ார்மய : 

உாிமநனார்கத தநற்ார்மய மசய்யதால் ணினார்கலைன் தபடி உவு மகாள்யதால் மதாமிார் 

ிபச்சமகம யபயிைாநல் தீர்க்காம். 

10. சிந்த நக்கள் மதாைர்பு : 

கூட்ைாிகள் ணினார், தகர்தயார், அபசு, மாதுநக்கள் ஆகிதனாபைைன் தபடி மதாைர்பு மகாள் 

படிகிது.இதால் ிபொய ற்மனமப உனர்த்த படிகிது. 

9.கூட்ைாண்மந அமநப்ின் குமகள் : 

1. யமபனாமாபொப்பு : 

மதாமில் கைன்கலக்கு கூட்ைாிகின் மசாந்த மசாத்து மாபொப்தற்க தயண்டும். 

2. தாதுநா ிதினின்மந : 

 கூட்ைாிகள் இபைப்ினும் நிக அதிக பதல் திபட்டி தபவு மதாமில் தநற்மகாள் படினாது. 

3. உட்கிமை ஆமணபொிமந அானம் : 

எபை கூட்ைாினின் மசனல் ி கூட்ைாிகம கட்டுப்டுத்தும்.தர்மநனற், திமநனற் எபை கூட்ைாி தன் 

மசய்மகனால் ிபைக்கு தீமந இமமக்க யாய்ப்பு உள்து. 

4. உாிமந நாற் தமை : 

அமயாின் இமசயின்தாில்தான் தன்ங்மக நற்யபைக்கு நாற் படிபெம். 

5. ீடித்த யாழ்யின்மந : 

எபை கூட்ைாினின் நபணம், யிகல் தான்மய கூட்ைாண்மந அமநப்ம படிவுக்கு மகாண்டு யந்துயிடும். 

10. கூட்ைாிகின் உாிமநகள், கைமநகம யியாி. 

( கூட்ைாிகின் உாிமநகள் 8நதிப்மன் யிா-யிமைனில் உள்து) 

கூட்ைாினின் கைமநகள் : 

எவ்மயாபை கூட்ைாிபெம் 

1) தன் கைமநகம கயக்குமயின்ிபெம், ாணனநாகவும், ிமதயற் தயண்டும். 



2) மன கூட்ைாிகிைம் யிசுயாசநாக, உண்மநனாக ைந்து மகாள் தயண்டும். 

3) தக்கு எப்மைக்கப்ட்ை அதிகாப யபம்ிற்குள் மசனல்ை தயண்டும். 

4) உைன்ாடு இல்ாத தாது ிபொய ட்ைத்மத சநநாக கிர்ந்து மகாள் கைமநப்ட்ையர். 

5) மதாமில் ையடிக்மகனில் தன் தயிால் ற்ட்ை ட்ைத்துக்கு ிபொயத்திற்கு உட்டுபொதி மசய்ன தயண்டும். 

6) ி கூட்ைாிகின் இமசயின்ி தன் ங்மக ிபைக்கு நாற்க் கூைாது. 

7) ிபொய கணக்குகம உண்மநனாகவும், சாினாகவும் மயத்திபைக்க தயண்டும். 

8) கூட்ைாண்மநக்கு திபாக த்மதாமிமபெம் தாட்டினாக ைத்தக்கூைாது. 

9) ிபொய னுக்காக நட்டுதந ிபொய மசாத்துக்கம னன்டுத்த தயண்டும். 

10) க்கூட்ைாிபெம் இபகசின ாங்கம உட்ைக்கூைாது. 

11. கூட்ைாண்மந ிபொயம் கமக்கப்டும் சூழ்ிமகம யிக்குக 

கூட்ைாண்மந ிபொயம் கமக்கப்டும் சூழ்ிமகள்: 

(1) கூட்ைாிகின் உைன்ாட்ைால் (ிாிவு:40) 

கூட்ைாிகலக்கிமைதன ற்டும் உைன்ட்ைால் கூட்ைாண்மந ிபொயம் கமக்கப்ைாம். 

(2) கட்ைானக் கமப்பு (ிாிவு:41) 

கூட்ைாிகின் மாடிப்பு ிமனால் ிபொயம் கட்ைானநாக கமக்கப்டும். 

மதாமில் சட்ைத்திற்கு பும்ாதாக இபைந்தால் ிபொயம் கட்ைானநாக கமக்கப்டும். 

(3) சி ிகழ்ச்சிகள் ிகழ்வுபொயதால் கமப்பு (ிாிவு:42) 

(அ) எபை கூட்ைாி இந்துயிடின் 

(ஆ) குித்த கா கூட்ைாண்மநனின் காம் படியமைந்தவுைன் 

(இ) குித்த மசனல் கூட்ைாண்மநனில், மசனல் ிமவு மற்வுைன் 

(உ) கூட்ைாி மாடிப்பு ிம அமைந்து யிட்ைதாக ீதிநன் தீர்ப்பு யமங்கப்ட்டிபைப்ின் 

(4) யிபைப்பு பி கூட்ைாண்மந கமப்பு (ிாிவு43) 

எபை கூட்ைாி ிபொயத்மத கமக்கும் டி, ி கூட்ைாிகலக்கு லத்து பம் தகாாிக்மக யிடுத்தால், 

ிபொயம் கமக்கப்டும். 

(5) ீதிநன்த்தால் கமப்பு (ிாிவு:44) 

ீதிநன்த்தில் கூட்ைாி எபையர் கீழ்காணும் காபணங்கிால் யமக்கு மதாைர்ந்து ிபொயத்மத கமக்காம். 

(அ) கூட்ைாினின் நச்சநிம இமப்பு 

(ஆ) கூட்ைாிக்கு ற்டும் ிமனா திமநனின்மந 

(இ) உைன்ாட்மை மதாைர்ந்து நீபொமக 

(உ) கூட்ைாி எபையாின் எலக்கக் தகடு 

(உ) அனுநதினின்ி கூட்ைாி மதாமிலின் ங்மக உாிமந நாற்ம் மசய்தால் 

(ஊ) ீதி தர்மந அடிப்மைனில் 

 

 

 

 

 

 

 

 



குதி -3 

ிபொநங்கள்-1 

1. தி யமபனம ிபொநம் - யமபயிக்கணம் தபைக. 

தியமபனபொ ிபொநத்திற்கு மசனல்பம யிதிகில் கீழ்காணும் ிந்தமகள் யிதிக்கப்ட்டிபைக்கும். 

1. ங்குகம நாற்ிக் மகாடுக்க உாிமநனில்ம. 

2. குமந்த உபொப்ிர் ண்ணிக்மக 2 அதிகட்ச உபொப்ிர்கள் கைந்த நற்பொம் தற்தாது  ணினார் - 

உபொப்ிர் ீங்காக 50 தர். 

3. மாதுநக்கிைம் ங்கு யாங்கச் மசால்லி தகயிக்மக மயினிைத் தமை. 

2. எப்புபொதி ிபொநம் ன்ால் ன்? 

ிபொநம் கமப்ிற்குள்ாகும்தாது அதன் கைன்கம தீர்க்க தாதுநா மசாத்து இல்ாத ிமனில் தாத 

பன் யந்து தபையதாக எப்புபொதி அித்த மதாமக அயிற்கு நட்டுதந ங்குாின் மாபொப்பு யமபனம 

மசய்னப்டுகிது. அத்தமகன ிபொநத்தில் ங்குபதல் இபைக்காம், ங்குபதலின்ிபெம் இபைக்காம். 

3. அபசு ிபொநம் ன்ால் ன்? 

எபை ிபொநத்தில் மசலுத்தப்மற் ங்குபதலில் 51யிலக்காட்டுக்கு தநல் மநன அபதசா, நாி அபதசா, 

இபண்டும் தசர்ந்ததா, நாி அபசுகள் தசர்ந்ததா மயத்திபைப்ின் அந்ிபொநம் அபசு ிபொநம் ஆகும்.        (.கா)S A 
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5. ிபொநச் மசனல்பம யிதிகில் மய குித்து குிப்ிைப்ட்டிபைக்கும்? 

மசனல்பம யிதிகில் ிபொநத்தின் உள் தநாண்மநக்குத் ததமயனா மைபம யிதிகம 

காணாம்.ிபொநத்தின் சி அதிகாபங்கம மசலுத்த இதில் பன்கூட்டிதன யமிமசய்னப்ட்டிபைக்க தயண்டும். 

6. க்காபணங்கலக்காகப்  ங்குகள் எபொப்ிமப்பு மசய்னப்டுகின்? 

குமந்தது 14 ாள் அியிக்மக மகாடுத்தும் அமமப்புப் ணத்மத மசலுத்தாத காபணத்தால்  ங்குகள் ிபதல் 

மசய்னப்டுகின். இது எபொப்ிமப்பு ஆகும்.அப்ங்குகள் நீண்டும் நபொ மயிபடு மசய்னப்ட்டு ங்குப்ணம் 

திபட்ைப்டும். 

7. குபொநப் ங்மகாப்ம் மயில்மமனில் ன் யிமவு ற்டும்? 

தகயிக்மக மயினிட்ை 90  ாட்கலக்குள் மயினிட்ை ங்குகில் 90% அயிற்கு குமந்த ங்மகாப்ம் 

மப்ையில்மமனில் மப்ட்ை ணம் அமத்மதபெம் திபைப்ித்தப தயண்டும். எதுக்கீடு மசய்னக் கூைாது. 

8. கைீட்டுப் த்திபம் யமபயிக்கணம் தபைக. 

கைம எப்புக்மகாள்லம் அல்து கைம ற்டுத்தும் எபை ஆயணதந கைீட்டுப் த்திபம். இது கைன் 

மற்மநக்காக ிபொநம் மாதுபத்திமபபெைன்  யமங்கும் எபை எப்புமக ஆயணம். இனக்குர் மகமனாப்நிட்டு 

யமங்கப்டும். 

9. யமபனபொ மாபொப்பு ன்ால் ன்? 

கூட்டுப் ங்கு ிபொநம் என்ின் உபொப்ிபைமைன மாபொப்பு, அயர் மயத்திபைக்கும் ங்குகள் நீது மசலுத்தப்ைாத 

மதாமக அயிற்தக யமபனபொக்கப்ட்டுள்து. ங்குகட்கா பலத் மதாமகபெம் மசலுத்தியிட்ைால், ிபொநம் 

கமக்கப்டும்மாலது அதன் கைன்கமத் தீர்க்க தநற்மகாண்டு  ணம் மசலுத்தத் ததமயனில்ம. இதுதய 

யமபனபொ மாபொப்பு. 

10. ங்குபமநம் ன்ால் ன்? 

ங்குகம பகநதிப்மயிை அதிகநா யிமக்கு மயினிட்ைால் அது பமநத்தில் மயினிட்ைதாகும். 

பகநதிப்மயிை வ்யவு அதிகதநா அதுதய பமநத் மதாமக.இது சாதாபணநாக எதுக்கீட்டுப் ணத்துைன் 

யசூலிக்கப்டும். 

11. கூட்டுபையாக்கச் சான்ிதழ் ம தியாாிைம் ந்த ஆயணங்கமத் தாக்கல் மசய்ன தயண்டும்? 

1) அமநப்பு பம டு 



2) மசனல்பம யிதிகள் 

3) இனக்குர் ட்டினல் 

4) இனக்குர்காக இபைக்க லத்து பநா இமசவு 

5) சட்ைபம உபொதிிபகைம் 

6) திவு அலுயகத்தின் பகயாி 

7) ிபொநப் தியாாிைம் மற் மனபைக்கா எப்புதலின் அசல் 

13. குயிவு பன்னுாிமநப் ங்குகள் ன்ால் ன்? 

தாதின ஆதானம் இல்மமனில் ங்காதானம் யமங்கப்ைாது ினும் யமங்கப்ைாத ங்காதானத்மத 

ிலுமயனாகப் மபொம் உாிமந மைத்த ங்குதான் குயிவு பன்னுாிமநப் ங்கு. தயபொ திர்நமனாக குிப்ிைப் 

ட்டிபைக்கயில்மமனில்,பன்னுாிமநப் ங்குகள் அமத்தும் குயிவு பன்னுாிமநப் ங்குகத. 

14. ீடித்த யாழ்வு ன்ால் ீயிர் அியது னாது? 

உபொப்ிர் யபாம், தாகாம் ஆால் ிபொநம் ப்தாதும் இனங்கக் கூடினது.ிபொநம் அதம உபையாக்கின 

ததாற்பொயிப்ார்கள் உட்ை யாிைநிபைந்தும் தயபொட்டு இனங்குயது.இதால் உபொப்ிர் நாற்ம் ிபொந 

இனக்கத்மத ாதிக்காது.இதால் ிபொநம் ீடித்த யாழ்வுமைனது. 

15. நீள்தகு கைீட்டுப் த்திபங்கள் ன்ால் ன்? 

குிப்ிட்ை காக்மகடுவுக்குப் ின் அல்து ிபொநம் யிபைம்ினதாது கைீட்டுப் த்திபங்கம ிபொநம் திபைம்ப் 

மற்பொக் மகாள்க் கூடினதாக இபைப்ின், அமய நீள்தகு கைீட்டுப் த்திபங்கள் ப்டுகின். 

16. ங்குகம யட்ைத்தில் மயினிடுதல் ன்ால் ன்? 

ங்குகள் பகநதிப்ம யிை குமயா மதாமகக்கு மயினிட்ைால் ங்குகள் யட்ைத்தில் மயினிைப்ட்ைதாகப் 

மாபைள்.(.கா) ப.10.பகநதிப்புமைன ங்கு ப.8க்கு மயினிைப்டுதல்.யட்ைத்தில் ங்குமயினிை சட்ைம் சி 

ிந்தமகமபெம் யிதித்துள்து. 

17. நீள்தகு பன்னுாிமநப் ங்குகள் ன்ால் ன்? 

மசனல்பம யிதிகள் அதிகாபம் யமங்கினிபைப்ின் இவ்யமக ங்குகம குிப்ிட்ை காக் மகடுவுக்குப்ின்  

ிந்தமப்டி ணத்மத திபைம்க் மகாடுத்து ங்குகம நீட்டுக் மகாள்ாம். 

பலதும் மசலுத்தப் மற்தாக இபைந்தால் நட்டுதந ிபொநம் அயற்ம நீட்க படிபெம். 

18. அனல்ாட்டு ிபொநம் ன்தன் மாபைள் னாது? 

மயிாட்டில் திவு மசய்னப்ட்டு இந்தினாயில் மதாமிலிைம் மகாண்டுள் ிபொநம் அனல்ாட்டு ிபொநம் 

ப்டும்.டுத்துக்காட்டு:  தாக்கினா, தகாக்தகா-தகாா, மப்சி 

19.எபொப்ிமப்பு மசய்னப்ட்ை ங்குகம நபொமயிபடு மசய்தல் ன்ால் ன்? 

ிபதல் மசய்னப்ட்ை ங்குகள் நீண்டும் ிபொநத்திற்கு யந்துயிடுகின். தய ங்கு பதல்மதாமகக்  

குமந்துயிடும். அப்ங்குகம ிபொநம் நீண்டும் மயினிைாம்.இதுதய நபொமயிபடு ஆகும்.அப்ங்குகம 

யட்ைத்தில் நபொமயிபடு மசய்னப்டும். 

ிபொநங்கள்-2 

1) சட்ைபமக் கூட்ைம் ன்ால் ன்? 

எபை மாது யமபனபொ ிபொநம் கட்ைானநாக கூட்ைதயண்டின ங்குர்கின் பதல் கூட்ைம் இது. 

மதாமில் மதாைங்க உாிமந மற் ஆபொ நாதங்கலக்குள் எபை நாதத்திற்குப் ின்ர் இக்கூட்ைத்மதக் கூட்ை 

தயண்டும். 

ிபொந யாழ்ாில் எபைபம நட்டுதந மைமபொம் கூட்ைம் இது. 

2) சட்ைபம அிக்மக ன்ால் ன்? 

 மாது ிபொநம் சட்ைபமக் கூட்ைம் கூட்டுயதற்கு 21 ாட்கலக்கு பன்ர் (கூட்ை அியிக்மகபெைன்) 

அமத்து உபொப்ிபைக்கும் அனுப்தயண்டின அிக்மகதன சட்ைபம அிக்மகனாகும். 

சட்ைபம அிக்மகனில் காணப்மபொம் மசய்திகள் குித்துப் ங்குர்கள் யியாதிக்காம். 



3) சிப்புப் மாதுக்கூட்ைம் ப்மாலது கூட்ைப்டுகிது? 

எபை அயசபநா அல்து சிப்ா மாபைள் குித்த தீர்நாத்மத அடுத்த ஆண்டுப் மாதுக்கூட்ைம் யமப 

தள்ிப்தாை இனாதிமனில் இக்கூட்ைம் கூட்ைப்டுகிது. 

4) சிப்புப் மாதுக் கூட்ைத்மத னார் கூட்ைாம்? 

சட்ைம் குிப்ிட்ை அவு ண்ணிக்மகபெள்தார் தயண்டுதகாள் யிடுத்தால் (21 ாட்கலக்குள்) இனக்குபமய, 

சிப்புப் மாதுக் கூட்ைத்மத கூட்ைாம்.ிபொந சட்ை அமயனால் கூட்ைப்ைாம். 

5) கபாள் ன்ால் ன்? 

 ிபொந  ஆண்டுப் மாதுக் கூட்ைத்தில் தக்குப் தில் கந்து மகாள் எபை ங்குபால் ினநிக்கப்டும் ர் 

கபாள்.  கபாம ினநிக்கும் த்திபத்மதபெம் கூை கபாள் னும் மசால் உணர்த்தும். 

6) கூட்ைத்தில் குமமயண்  ன்ால் ன்? 

எபை கூட்ைத்மதக் கூட்ை ததமயப்டும் குமந்த அவு ர்கின் ண்ணிக்மக குமமயண். 

தி யமபனபொ ிபொநநானின் குமந்தது 2 உபொப்ிர்கள்.மாது யமபனபொ ிபொநநானின் 5 உபொப்ிர்கள் 

கூட்ைத்தில் கந்து மகாள் தயண்டும். 

7) ிகழ்ச்சி ிபல் ன்ால் ன்? 

கூட்ைத்தில் தநற்மகாள் தயண்டின ையடிக்மககின் யாிமசதன ிகழ்ச்சி ிபல் ன்பொ கூப்டுகிது.கூட்ைத் 

தமயபைைன் கந்து, ிபொந மசனர் ிகழ்ச்சி ிபமத் தனார் மசய்கிார். 

8) ிகழ்ச்சிக் குிப்தடு ன்ால் ன்? 

ிபொநக் கூட்ைங்கள் எவ்மயான்ிலும் டுக்கப் மற் படிவுகின்உண்மநனா,  சாினா திவுகம மசய்பெம் 

டு ிகழ்ச்சிக் குிப்தடு.  ிகழ்ச்சி குிப்பு சுபைக்கநாக, உண்மநனாதாக  இபைக்க தயண்டும். 

9) இனக்குர்கள் ினநிக்கப்டும் பமகமக் குிப்ிடுக. 

இனக்குர்கள் யமக்கநாக ிபொந மசனல்பம யிதிகில் மனர் குிப்ிட்டு ினநம் மபொயர். 

இல்மமனில், அமநப்பு பம ட்டில் மகமனாப்நிட்தைார் பதாம் இனக்குர்காகக் கபைதப்டுயர். 

ஆண்டு மாதுக்கூட்ைத்தில் ங்குபால் ததர்ந்மதடுப்ர். 

இனக்குபமயதன கூடுதல் இனக்குமப ினநிக்கும்.ிதிிபொயம், யங்கிகள் கூை இனக்குர்கம 

ினநிக்காம்.மநன அபசும் ினநம் மசய்னாம். 

10) நாற்பொ இனக்குர் ன்யர் னார்? 

இனக்குபமய சாதாபணநாகக் கூடும் நாித்திலிபைந்து 3 நாதங்கலக்கு குமனாநல் இனக்குர் எபையர் 

மயிச்மசன்பொ இபைப்தால்  அயர் இனக்குபமயக் கூட்ைத்தில் கந்துமகாள் படினாத ிமனில் நாற்பொ 

இனக்குர் எபையமப இனக்குபமய ினநித்துக் மகாள்ாம். 

11) சிப்புத் தீர்நாம் ன்ால் மதக் குிக்கும்? 

சிப்புப் மாபைள் குித்து ிமதயற்ப்ை தயண்டினது சிப்புத் தீர்நாம்.ான்கில் பன்பொ 

ங்குஉபொப்ிர்கள் ஆதாித்து இத்தமகன தீர்நாத்மத ிமதயற் தயண்டும். 

12) தநாண்மந ஊதினம் குித்துச் சுபைக்கி யமபக. 

ிபொநத்தில் தநாண்மந ஊதினம் ன்து நாதாந்ததாபொம் மசலுத்தாம்.ிகப இாத்தில், குிப்ிட்ை 

யிலக்காடு மசலுத்தாம்.எட்டுமநாத்த தநாண்மந ஊதினம் அதன் ிகப இாத்தில் 11 % க்கு நிகக் கூைாது. 

1.த்திபம் ன்ால் ன்? 

த்திபம் ன்து எபையாின் உைமந உாிமந அதாயது ங்கு உாிமந அல்து கைீட்டுப் த்திப உாிமநமன 

குிக்கும் ஆயம் அல்து சான்ிதமமக்குிக்கும். 

4.தகயிக்மக ன்ால் ன்? 

எபை ிபொநம் ங்குகம,கைீட்டுப் த்திபங்கம யாங்க மாதுநக்கம அமமக்க மயினிடும் 

ஆயணம்தகயிக்மக ஆகும். 

5.குபொநப்ங்மகாப்ம் அல்து குமந்தவு ங்மகடுப்பு ன்ால் ன்? 



ிபொநம் மயினிடும் மநாத்தப்ங்கு ண்ணிக்மகனில் 90 % அயிற்காயது மாதுநக்கிைநிபைந்து யிண்ணப்ம் 

மற்ிபைக்க தயண்டும்.இல்மமனன்ால் ங்கு எதுக்கீடு மசய்னக்கூைாது. 

6.ட்டினலிடுதல் ன்ால் ன்? 

ங்குநாற்கங்கின் அலுயல்ட்டினலில் த்திபங்கம தசர்ப்தத ட்டினலிடுதல் ப்டும். 

ட்டினலிடுதல் எபை ிபொநத்திற்கு அதிக நதிப்ிமத் தபைகிது. 

தற்மாலது ட்டினலிடுதல் அமத்து ிபொநங்கலக்கும் கட்ைானப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

7.இபாக்தைல் பன்தாடிகள் ன்யர்கள் னாயர்? 

பதல் கூட்டுவு இனக்கத்மத 1844 ஆம் ஆண்டு 28 உபொப்ிர்கலைன் இபாக்குதைல் ன் மனாில் 

மதாைங்கப்ட்ைது. 

இதம இபார்ட் ஏயன் ன்யர் மதாைங்கிார். 

தய அயர் கூட்டுவு இனக்கத்தின் தந்மத ப் தாற்ப்டிகிார். 

இந்த சங்கதந கூட்டுவு சங்கங்கலக்கு பன்தாடினாது  

தய இது இபாக்தைல் பன்தடிகள் ன்பொ அமமக்கப்டுகிது. 

8.எபை ர் எபை யாக்கு ன்ால் ன்? 

கூட்டுவு சங்கத்தில்உபொப்ிர் எபையர் த்தமப் ங்குகள் மயத்திபைந்தாலும் எபை யாக்கு நட்டுதந 

உண்டு.எபையபைக்கு எபை யாக்கு ன் அடிப்மைனில் ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ையர்கள் பம் சங்கம் ைத்தப்டிகிது. 

9.தநிழ்ாட்டில் உள் கூட்டுவு சிப்ங்காடிகின் டுத்துக்காட்டுகள் தபைக. 

மசன்ம ------------ காநததனு கூட்டுவு சிப்ங்காடி: தகாமய -------------- சிந்தாநணி கூட்டுவு சிப்ங்காடி 

தயலூர்---------------- கற்கம் கூட்டுவு சிப்ங்காடி 

நதுமப ------------------ ாண்டினன் கூட்டுவு சிப்ங்காடி. 

10.ாட்டுைமநனாக்கம் ன்ால்  ன் ? 

தினார் துமனில் மசனல்ட்டு யபைம் மதாமில் அமநப்ம அபசு டுத்துக்மகாண்ைால் அது ாட்டுைமநனாக்கம் 

ப்டும்.ாட்டு நக்கள் ன் கபைதிதன ாட்டுைமநனாக்கம் மசய்னப்டுகிது. 

11.அபசுத் மதாமில்கம வ்யாபொ உபையாக்காம்? 

அபசு பதலீடு மசய்து புதின மதாமில் அமநப்ம உபையாக்காம்.தினார் துமனில் மசனல்டும் மதாமில்கம 

ாட்டுைமநனாக்காம். 

 

1)பதலீட்ைார், ஊகயணிகர்ஆயர்கலக்கிமைனஊள்தயபொாடுகள்? 

பதலீட்ைார்கள் ஊக யணிகர்கள் 

யபையாய்தபக்கூடினத்திபங்கில்பதலீடுமசய்யர்க

ள் 

ாத்துைன்யிற்கும்தாக்குைன்தற்தாதுத்திபங்கம

யாங்குயர்கள் 

பதலீடுகின்ாதுகாப்மதனமாிதும்யிபைம்புயர் நதிப்பு அதிகாிப்திலும் , இாம்மபொயதிலும்குினாக 

இபைப்ர். 

பதலீடுகின்பம்யபையாய்உட்டுயமததனயிபைம்பு

யர் 

த்திபங்கமயாங்கியிற்தன்பம்கிமைக்கும் 

இாத்மததனயிபைம்புயர் 

யாங்கும்தாது 

ணத்மதக்மகாடுத்துத்திபங்கின்உைமநமனமற்

பொக்மகாள்யர் ,யிற்கும் தாது ணத்மதப் 

மற்பொக்மகாண்டு உைமநமனத் தபையர். 

த்திபங்கின்உைமநமனமபொயததாஅல்துதபையததா 

இல்ம. 

 

ீண்ைகா உைன்ாடும் மாபொப்பும் உள்யர் குமந்த கா உைன்ாடும் மாபொப்பும் உள்யர் 

இைர்ாடு குமவு இைர்ாடு அதிகம் 

ிமனா யபையாய் ிமனற் ஆதானம் 

2) ஊகயணிகர்கின்யமககமயியாி. 

இந்தினாயில்ங்குநாற்கங்கில்ான்குயமகனா ஊகயணிகர்கள்மசனல்டுகின்ர்.அயர்கள் 



1. காம  ,2. கபடி ,3. கமநான் ,4. பையாத்து ன்பொ அமமக்கப்டுகின்ர். 

1. காம 

த்திபங்கள்திர்காத்தில்யிமதனபைம்  ன்பொ திர்ார்க்கின் ஊகயணிகர்காம ப்டுகிார். இயர் 

ல்ாம்ன்மநக்காகதயமைமபொம் ன்நப்ாங்குமகாண்ையர். 

இந்தயமகஊகயணிகர்யிமமனஉனபச்மசய்பெம்தாக்தகாடுமசனல்டுயதால்காம மனர்மற்பொள்ார். 

2. கபடி 

ங்குகமத்தற்தாதுயிற்பொின்ர் அமயகமக்குமந்தயிமனில்யாங்கும் ண்ணத்தில்மசனல்டுயார். 

த்திபங்கள் திர்காத்தில்யிமகுமபெம் ன்பொ திர்ார்க்கின்யணிகர்கபடியமக  ஆயார். 

எபைகபடி ஊகயணிகர் திலும்ின்தாக்கினநப்ாங்குமகாண்ையர். 

3. கமநான் 

கமநான் ஊகயணிகர்கள்பன்மச்சாிக்மகஉமைனயர்கள். 

இயர்கள் எபைிபொநத்தின்ங்குகள்பமநத்தில்யிற்கப்டும்  

அிந்தவுைன்புதினமயிபடுகலக்குயிண்ணப்ம்மசய்யர். 

தக்குங்குகள் எதுக்கப்ட்ைால் அதிகயிமக்குயிற்பொ இாம் அமையர். 

இயர்பமநதயட்மைனார் ன்பொம் அமமக்கப்டுகிார். 

4. பையாத்து 

தம்த்திபையடிக்மககில்தற்தாதுஉள் இைர்ாடுகமத்தீர்ப்தில்தாபாடிக்மகாண்டிபைக்கின் எபைகபடி 

ஊகயணிகதபபையாத்து ன்பொ அமமக்கப்டுகின்ார். 

மாின இமப்மதயிர்ப்தற்குதாபாடிக்மகாண்டிபைப்யர். 

3) தால்ட் வ்யாபொமசனல்டுகிது? அதன் ஆற்ல்கள்னாமய ? 

தால்ட் 

தால்ட்ன்துபம்மங்குச்சந்மதனில்நார்ச் 1995 பதல்மைபமனில்உள் 

எபையணிகச்மசனல்ாைாகும்.தற்தாது 6000 ம்ாய்ங்குநாற்த்தின்யணிக இமணப்புகள் 

ாடுபலயதும்மசனல்ட்டுமகாண்டிபைக்கின்.கணிப்மாிபநாக எபைநத்தினயாணிக இனந்திபத்தின் பம் 

சிந்த த்மதாமகபெம், தபங்கலம் படிக்கப்டுகின். 

தால்ட்டின் ஆற்ல்கள் 

1. நிதமசனல்ாட்டில் இனற்மகனாகதய அமநந்திபைக்கின்மசனல்திபமநனின்மநமன 

தாக்குகின்து. 

2. ங்குநாற்கங்கின்யாணிகக்மகாள்திம அதிகாிக்கின்து 

3. மாபைந்தியபாதயணிகத்மதத்தயிர்க்கிது. 

4. தைங்கற்பமனில்சந்மதையடிக்மககமமைமச்மசய்கின்து. 

5. ங்குகின்யிமகள், குிபடுகள்தான்தகயல்கமஉதனாகிப்ாபைக்கு அிக்கிது. 

6. ங்குநாற்கங்கலக்குன்கு ஆபானப்ட்ைதகயல்கம அிக்கின்து. 

4) பஸ்பிதினகம் - யிக்குக. ? 

பஸ்பிதிகள்சிபொபதலீட்ைார்கின்தசநிப்மிபொநப்த்திபங்கில்பதலீடுமசய்துபத 

ஆதானம்மபொயதுைன், யட்டிநற்பொம்ங்காதானத்மதபெம்மபொகிது. 

ன்மநகள் 

1. சிபொபதலீட்ைார்கின்தசநிப்ம என்பொதிபட்டி அயற்மிபொநங்கில்பதலீடுமசய்கிது. 

2. பஸ்பிதினகம்மபொம் இாத்மததம்யாடிக்மகனார்கலக்குப்ங்காதானநாகயமங்குகிது 

3.  பஸ்பிதிகள்தங்கள்யாடிக்மகனார்கலக்குத்திப்ட்ையாிச்சலுமககம அிக்கின். 

4. சிினபதலீட்ைார்கலக்குபதலீடுமசய்யதற்காயசதிகம அிக்கின்து. 

5. பதலீட்ைார்கின்யிபைப்த்திற்தகற்த்திட்ைங்கமயகுத்துங்குர்கின்ிதி இைர்கம 



குமக்கிது. 

6. நக்கிமைதனதசநிப்புமக்கத்மதபெம்தசநிப்தாாின் ண்ணிக்மகமனபெம் அதிகாித்துள்து.  

5) எபைிபொநத்தில்இனக்குர்யகிக்கும்ிமமனச்சுபைக்கிக்கூபொக. 

அ) இனக்குர்கள் – பகயர்காக 

ிபொநத்தின்மாபைட்டுப்ிபைைன்அயர்கள்எப்ந்தங்கில்உடுடும்மாலதும்ிபொநத்திற்காகஆயணங்கில்மக

மனாப்நிடும்மாலதும்ிபொநத்திற்காகஇயர்கள்பகயர்காகமசனல்டுகின்ர். 

ஆ) இனக்குர்கள் – மாபொப்ாண்மநனர்காக 

அதாயதுமாபொப்ாண்மநனர்எபையர்தம்நிைம்எப்மைக்கப்ட்டுள்மசாத்துக்கமவ்யாபொனன்மபொர்னு

க்காகப்னன்டுத்ததயண்டுதநா, அதுதான்தஇனக்குர்கள்தங்கிைம்எப்மைக்கப்ட்ை 

அதிகாபங்கமபெம், மசாத்துக்கமபெம், 

பமனற்யமினில்னன்டுத்திச்மசாந்தஆதானம்மபொம்மசனலில்உடுைக்கூைாது. 

இ) இனக்குர்கள் – அதிகாாிகாக : 

இனக்குர்கள்ிபொநத்தின்அதிகாாிகள்தான்பொம்மசனல்டுகின்ர்.ிபொநதநாண்மநனில்உடுடும்மாலதுஅத

ன்பதன்மநமசனதிகாாிகள்தான்பொம்மசனல்டுகின்ர். 

6) எபைமாதுயமபனபொிபொநத்தில்இனக்குர்கள்வ்யாபொினநிக்கப்டுகின்ர்? 

இனக்குர்கள்யமக்கநாகிபொநமசனல்பமயிதிகில்மனர்குிப்ிட்டுினநம்மபொயர்.இல்மமனில், 

அமநப்புபமட்டில்மகமனாப்நிட்தைார்பதாம்இனக்குர்காகக்கபைதப்டுயர். 

அ. ிபொநம்ினநிக்கும்இனக்குர்கள்: 

எவ்தயாபாண்டும்ஆண்டுப்மாதுக்கூட்ைத்தில்ங்குர்கால்ததர்ந்மதடுக்கப்டுயதன்பம்இனக்குர்கள்ினந

ம்மபொகின்ர். 

ஆ. இனக்குபமயினநிக்கும்இனக்குர்கள் 

கூடுதல்இனக்குர்கமஇனக்குபமயதனினநிக்காம்.தற்காலிகநாகலம்காலிஇைங்கமஇனக்குபமயதனி

னநித்துிபப்ாம். நாற்பொஇனக்குர்கமபெம்இனக்குர்அமயினநிக்காம். 

இ. பன்ாம்தபப்ிர்ினநிக்கும்இனக்குர்கள் 

மசனல்பமயிதிகள்அதிகாபம்யமங்கிால்ிபொநத்திற்குகைன்யமங்கினிபைக்கும்யங்கிஅல்துிதிிபொயங்கள்தங்

கள்சார்ில்ிபதிிதிகமஇனக்குர்காகினநிக்காம். 

உ. மநனஅபசுினநிக்கும்இனக்குர்கள் 

ிபொநச்சட்ைஅமயஅித்தஆமணனின்அடிப்மைனில்மநனஅபசுஇனக்குர்கமினநிக்காம். 

7. எபைகூட்ைம்மசல்த்தக்கதாகஇபைக்கதயண்டின், ன்ிந்தமகள்ததமய? 

எபைகூட்ைம்மசல்த்தக்கதாகஇபைக்கதயண்டுநானின், கீழ்க்கண்ைிந்தமகள்ிமவுமசய்னதயண்டும். 

கூட்ைத்மதகூட்டும்அதிகாபம்மற்யர்கால், கூட்ைம்உாினபமனில்கூட்ைப்ைதயண்டும்.அதாயது 

1.இனக்குர்அமய 2.ங்குர் 3.ிபொநச்சட்ைஅமய 

சட்ையிதிகட்குப்ட்டுகூட்ைம்அமநனதயண்டும்.அதாயதுஉாினதமயர்தமமநனில்மைமபொதலும், 

கூட்ைத்திற்குச்சட்ைம்யகுத்துள்குமந்தவுஉபொப்ிர்கள்யபைமகதபைதலும்இன்ினமநனாதமய. 

சட்ையிதிபமகின்டிபெம், மசனல்பமயிதிகின்டிபெம்கூட்ைம்மைமதயண்டும். 

8. சட்ைபமஅிக்மகனில்காணப்மதயண்டினமயனாமய? 

சட்ைபமஅிக்மகனில்இைம்மபொமய. 

1. மபாக்கத்திற்கும் ,தயபொநபொனனுக்காகமயினிைப்ட்டுள்ங்குகள்ற்ினயியபங்கள். 

2. ங்குகள்நீதுமற்மநாத்தணம்நற்பொம்ியமிகில்மற்ணம். 

3. அிக்மகதனார்மசய்யதற்கு 7 ாட்கலக்குபன்புயமபஉள்மபொதல்-மசலுத்தல்சுபைக்கநாகணக்கு. 

4. மதாைக்கச்மசவுகள்குித்தநதிப்பீடுஅல்துமசயமித்தமய. 

5. கூட்ைஎப்புதலுக்காகமயக்கப்ைதயண்டிபெள்எப்ந்தங்கள். 



6. ிமதயற்ப்ைாதஎப்ந்தங்கலம்அதற்காகாபணங்கலம். 

7. ங்குஅல்து, 

கைீட்டுப்த்திபமயிபட்டில்இனக்குர்கட்குமசலுத்திபெள்அல்துமசலுத்ததயண்டிபெள்கமிவுஅல்துதபகுத்

மதாமக. 

8. இனக்குர்கள், தநாண்மநஇனக்குர்கள்தநார், மசனர்ஆகிதனார்குித்தயியபங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 


