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 அராண்டு பபாதுத் தேர்வு 2017 
r_f m¿éaš éil¡F¿¥òfŸ 

         ÃçÎ - I 

gFÂ - I 
mid¤J  nfŸéfS¡F« éilë                                           10X1=10                              

சçahd éilia¤ nj®ªbjL¤J  vGJf 

édh 

v© 

nj®Î        லிரடகள் 

1. அ இில்தல 
2. இ லூசிடானிா 
3. அ ஷ்ா 
4. ஈ சர்ோர் லல்யபாய் பதடல் 
5. அ 1990 

6. இ 22 

7. அ அக்தடாபர் 12,2005 
8. ஆ அயகாபாத் 
9. இ லிறிஞ்சம் 
10. ஆ கனி லரம் 
11. ஆ உணரி 
12. இ பாத்ேநாட்டு உற்பத்ேி 
13. அ கயப்பு பபாருராோம் 
14. ஆ 2009 
 

gFÂ - II 

ÏU édh¡fS¡F« éilaë¡fÎ«                       10X1=10                                                           

15 
bghU¤Jf 

I 1x5=5 
m) அட்யாண்டிக் சாசனம் அகஸ்டா 
M) யக்தனா தபகம் ஹஸ்த் கால் 
Ï) இாயிங்க அடிகள் ேிரு அருட்பா 
<) நீேி ஆங்கிய பசய்ேித்ோள் 
c) டாக்டர்.முத்துயட்சுி அவ்ரல இல்யம் 
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II 
m) பிம்புத்ேிா ானசதாலர்  
M) நீர் ின்சக்ேி சிலசமுத்ேிம் 
Ï) சணல் தற்கு லங்காரம் 
<) கிறக்கு இில்தல பகால்கத்ோ 
c) லிசாகபட்டினம் கப்பல் கட்டும் போறில் 

 
 

ÃçÎ - II 

VnjD« g¤J  édh¡fS¡F éilaë 

gFÂ  I èUªJ eh‹F édh¡fŸ, gFÂ II xU édh gFÂ  III èUªJ eh‹F édh¡fŸ 

k‰W«   gFÂ IV èUªJ xU édh nj¬Î brŒf  

                                                 gFÂ I                                    10X2=20 

édh 

v© 

és¡f« 

16 fhydp Mjpf;fk; vd;why; vd;d?           4 x ½ = 2 

 fhydp Mjpf;fk; vd;gJ FbNaw;wq;fis me;epa ehl;by; Vw;gLj;Jjy;. 

 mjd; ,aw;if tsq;fis Ruz;Ljy; MFk;. 
 cs;ehl;L ngUk;ghd;ikapdUf;Fk; me;epa rpWghd;ikapdUf;Fk; 

,ilapy; Vw;gl;l neUlyhd cwT MFk;. 
 ,J eilKiwg;gLj;jg;gl;l Mjpf;fk; MFk;. 

17 Kjy; cyfg; NghUf;fhd cldbf; fhuzk; ahJ?      2x 1 =2 

 1914 [{d; 28-k; ehs; nrh;gpa jPtputhj ,isQd; xUtdhy; M];jphpa 

gl;lj;J ,sturUk; mtuJ kidtpAk; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;ldh;.  

 ,J Fwpj;J tpsf;fk; Nfl;l M];jphpahTf;F nrh;gpahtpd; gjpy; jpUg;jp 

mspf;fhjjhy; 1914 [{iy 28-k; Njjp nrh;gpah kPJ Nghh; mwptpj;jNj Kjy; 

cyfg; NghUf;F cldbf; fhuzk; Mapw;W.  

18 nghUshjhug; ngUke;jk; Njhd;wf; fhuzq;fs; vd;d?     2x 1 =2 

 mnkhpf;fg; gq;Fr; re;ijapy; Vw;gl;l rhpT.  

 gq;Ffspd; tpiy caUk; vd;w mDkhdj;jpd; mbg;gilapy; fld; thq;fp 

gq;Fr; re;ijapy; KjyPL nra;jJ.  

 

19 mnkhpf;fh> [g;ghd; kPJ Nghh; njhLf;ff; fhuzk; ahJ? 2x1=2 

 1941-k; Mz;L brk;gh; 7-Mk; Njjp Kj;J JiwKfj;jpy; ,Ue;j mnkhpf;f 

flw;gilj; jsj;ij [g;ghd; jhf;fpaJ 

 ,jdhy; Vw;gl;l mopT fhuzkhf mLj;ே ehs; mnkhpf;fh [g;ghd; kPJ 

Nghh; njhLj;jJ.  
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20 Gul;rp Vd; ,e;jpah KOtJk; guttpy;iy?     4x ½ =2 

 Gul;rp tl ,e;jpahtpy; kl;Lk; gutpaJ.  
 ,e;jpa kd;dh;fSk;> [kPd;jhuh;fSk; ,g;Gul;rpapy; gq;Nfw;ftpy;iy.  

 Gul;rpia Mjhpf;fhj ,e;jpa murh;fs; eLepiy tfpj;jdh;.  

 gbj;j ,e;jpah;fs; ,g;Gul;rpia Mjரிf;ftpy;iy.  

 

21 gpuhh;j;jdh rkh[k; Fwpg;G tiuf.        4x ½ =2 

 gpuhh;j;jdh rkh[k; lhf;lh; Mj;kuhk; ghz;Luq; vd;gtuhy; 1867-y; 

Kk;igapy; njhlq;fg;gl;lJ.  
 rkge;jp czT> fyg;Gj; jpUkzk;> gh;jh Kiwia xopj;jy;> Foe;ijj; 

jpUkzj;ij xopj;jy; Nghd;w nray;fspy; <Lgl;lJ.  
 jho;j;jg;gl;l kf;fSf;fhf ,uTg; gs;spfs;> mdhij ,y;yq;fis elj;jpaJ.  

 Nfhtpe;j uhdNl ,r;rigf;fhf tho;ehs; KOtJk; mh;g;gzpj;jhh;.  

gFÂ II 

24 Njh;jy; Mizaj;jpd; gzpfs; gw;wp RUf;fkhf Fwpg;G jUf.   4 x ½ = 2 

 murpay; fl;rpfSf;F mq;fPfhuk; mspg;gJ.  

 Njh;jy; rpd;dq;fis xJf;FtJ. 

 Njh;jy; ,Wjp KbTfis mwptpg;gJ. 

 thf;fspf;Fk; ehl;fisAk;> thf;Ffs; vz;zg;gLk; ehl;fisAk; mwptpj;jy;. 

  

25 kdpj ,dj;jpd; mUq;fhl;rpaகk; vd ,e;jpah;fs; miof;fg;gLtNjd;? 2x1=2 

 ,e;jpahtpy; E}W Nfhbf;Fk; Nkw;gl;l kf;fs; rhjp> kjk;> nkhop kw;Wk; 

,dj;jhy; gy gphpTfshf gphpf;fg;gl;Ls;sனர்.  

 ,j;jifa gphpTfshy; ,e;jpah kdpj ,dj;ijg; gw;wp gbf;ff;$ba 

mUq;fhl;rpafkhfTk;> Ma;tfkhfTk; jpfo;fpwJ.  vdNt> ,e;jpah kdpj 

,dj;jpd; mUq;fhl;rpafk; vd miof;fg;gLfpwJ.  

gFÂ III 

26 ,e;jpaj; jPTf; $l;lq;fs; ahit?  (2x1=2) 

 tq;fhs tphpFlhtpy; - me;jkhd; epf;Nfhgh; jPTfs; 

 mugpf;flypy; - ,yl;rj;jPTfs;;  

27 gUtf;fhw;W vd;gjd; nghUs; ahJ?  (2x1=2) 

  Nfhilf; fhyj;jpw;Fk; Fsph; fhyj;jpw;Fk; ,ilNa jq;fsJ  

    jpiria KOtJk; khw;wp nfhz;L tPRk; fhw;Wf;F gUtfhw;W vd;W 
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எஸ்.சுதஷ் குார் பட்டோரி ஆசிரிர் நகரல கரிர் தல்நிரயப் 
பள்ரி ஈதாடு-638003 9750048886 Page 4 

 

nghUs; 

  khd;#d; vd;w nrhy; ‘nksrpk;”; vd;w mNugpa nrhy;ypy; ,Ue;J te;jJ.  

28 ntg;g kz;ly gRik khwhf; fhLfspd; ehd;F mk;rq;fis Fwpg;gpLf.(4x ½ =2) 

  Mz;Lf;F 200 nr.kP-f;F Nky; kiog;nghopT ,Uf;Fk;                     

  kuq;fs; gRikahf ,Uf;Fk; 

  ,iyfis cjph;g;gjpy;iy. 

  60 kPl;lh; cauk; tiu kuq;fs; tsuf;$bait. 

  Nuh];kuk;> ug;gh;> %q;fpy; Nghd;w kuq;fs; fhzg;gLk;. 

29 Ntshz; njhopiy eph;zapf;Fk; fhuzpfs; ahit?  (4 x ½ =2) 

  epyj;Njhw;wk;>  fhyepiy   kz;tif    ePh; 

30 Ntshz; rhh;e;j njhopyfq;fs; ahit?   (2x1=2) 

  Ntshz; rhh;e;j nghUl;fNs %yg;nghUs;fs; 

  (v.fh) gUj;jp     gUj;jpahiyfs;  

             rzy;      rzy; Miyfs; 

             fUk;G     rh;f;fiu Miyfs;  

31 xyp khriljy; vd;why; vd;d?            (2x1=2) 

  kdpjh;fs; (my;yJ) ,ae;jpuq;fspdhy; Vw;gLk; xypahy; xyp khrilfpwJ. 

  ,J kdpj> tpyq;Ffspd; rkepiyia ghjpf;fpwJ.  

32 tzpfk; vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit?                          (2x1=2) 

  ‘Nritfis thq;Fk;> tpw;Fk; my;yJ gz;lkhw;wk; nra;Ak; nraNy 

tzpfkhFk;.  

 tzpfj;jpd; tiffs; - 2 (,uz;L) 

  cs;ehl;L tzpfk;     gd;dhl;L tzpfk; 

VNjDk; 

,uz;L  
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33 njhiy Ez;Zzh;tpd; gFjpfs; ahit?  (4x ½ =2) 

  ,yf;F  Mw;wy; %yk; 

  gpujpgypf;Fk; top   czh;tp 

 

gFÂ  IV 

34 jyh tUkhdk; vd;why; vd;d?     2x1=2 

 ehl;L tUkhdj;ij me;ehl;bd; nkhj;j kf;fs; njhifahy; tFf;f 

fpilf;Fk; <T jyh tUkhdk; MFk;.  

 ,J kf;fspd; tho;f;ifj; juj;ij msf;fg; gad;gLfpwJ.  

                                    ehl;L tUkhdk;  

jyh tUkhdk; =    -------------------------- 

                                    kf;fs; njhif 

35 gd;dhl;L epWtdq;fs; - rpW Fwpg;G tiuf.   1x 2 =2 

 gd;dhl;L epWtdq;fs; vd;gJ gy ehLfspy; jq;fsJ njhopy; 

epWtdq;fis njhlq;fp elj;jp tUk; mikg;GfshFk;.  
              v.fh. : Nehf;fpah> Nghh;L  

 

ÃçÎ III 

VnjD« eh‹»id ntWgL¤Â fh£Lf         4X2=8 

 
36. Nkw;Ff; flw;fiur; rkntsp fpof;Ff; flw;fiur; rkntsp 

 1. uhd; Mg; fl;r; Kjy; fd;dpahFkhp tiu  Nkw;F tq;f rkntspapypUe;J fd;dpahFkhp 
tiu 

 2. ruhrhp mfyk; 65 fp.kP.  ruhrhp mfyk; 120 fp.kP 

 3. FWfyhd rkntsp  gue;j mfykhd rkntsp 

 4. NfushtpYs;s nghpa Vhp Ntk;gehL Vhp  ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa Vhp ‘rpypfh Vhp’ 

 5. flw;fiu gFjpfs; : 

nfhq;fd; flw;fiu> kyghh; flw;fiu  

 flw;fiu gFjpfs; :  

tlrh;f;fhh; flw;fiu> Nrhokz;ly flw;fiu 

 6. rkntsp gFjpfs; :  rkntsp gFjpfs; : 
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nfhq;fz; rkntsp> F[uhj; rkntsp> 

Me;jpuh rkntsp> kyghh; rkntsp 

tj;jy; rkntsp> Me;jpuh rkntsp> jkpo;ehL 

rkntsp 

37. Thdpiy fhyepiy 

 1. khWjYf;F cl;gl;lJ  khwhjJ 

 2. jpdrhp epfo;T  35 tUl thdpiy 

 3. Xh; ,lj;jpy; cs;s ntg;gk;> mOj;jk;> 
fhw;W> <ug;gjk; kw;Wk; kiog; nghopitf; 
Fiwf;Fk; 

 Xhplj;jpd; ePz;l ehisa cz;ikahd ruhrhp 
thdpiyiaf; Fwpf;Fk; 

38. GJg;gpf;f $ba tsk;  GJg;gpf;f Kbahj tsk; 

 1. kPz;Lk; kPz;Lk; GJg;gpf;fyhk;  xNu gad;ghL kPz;Lk; GJg;gpf;f KbahJ 

 2. (v.fh) #hpa xsp> jz;zPh;  (v.fh) ngl;Nuhypak;> epyf;fhp 

 3. khR Vw;gLj;jhJ  khR Vw;gLj;Jk; 

 4. Rw;Wr;#oYf;F jPq;F Vw;gLj;jhJ  Rw;Wr;#oYf;F jPq;F Vw;gLj;Jk; 

 5. Fiwe;j cw;gj;jp nryT  mjpf cw;gj;jp nryT 

 6. njhlh;e;J fpilf;Fk;  njhlh;e;J fpilf;fhJ.  

39. fhhPg; uhgp 

 1. Nfhilfhy gaph;fs;  Fsph;fhy gaph;fs; 

 2. [{d; tpijf;Fk; fhyk;  etk;gh; tpijf;Fk; fhyk;; 

 3. etk;gh; mWtilf;fhyk;  khh;r; mWtil fhyk; 

 4. cjhuzk; : ney;> Nrhsk;> gUj;jp> rzy;> 

fUk;G 
 cjhuzk; : NfhJik> Gifapiy> fLF> 

gUg;G tif 

 
40. Ntshz; rhh;e;j njhopyfk; fdpkk; rhh;e;j njhopyfk; 

 1. Ntshz; nghUNs %yg;nghUl;fs;  cNyhfk; kw;Wk; cNyhfkw;w nghUs;fs; 

 2. cjhuzk; : gUj;jp Miy> rh;f;fiu Miy> 
rzy; Miy 

 cjhuzk; : ,Uk;G v/F njhopy; 

 3. tpis epyq;fSf;F mUfpy; Miyfs;  Ruq;fq;fs; kw;Wk; fdpk tsk; epiwe;j 
,lj;jpy; Miyfs; 
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41. ePh; khriljy; epyk; khriljy; 

 1. Ntjpapay;> ,aw;gpay; kw;Wk; caphpay; 
khw;wj;jhy; jz;zPhpy; juk; Fiwjy; 

 efuf;fopTfs;> G+r;rpf;nfhy;yp> vz;nza; kw;Wk; 
njhopof fopthy; epyj;jpy; juk; Fiwjy; 

 2. ePh;tho; caphpdq;fis ghjpf;Fk;  epytho; caphpdq;fis ghjpf;Fk; 

 3. ,urhadk; kw;Wk; rhf;fil fopTfs; ePhpy; 
fyj;jy; 

 rhf;fil fopTfs; nfhl;lg;gLjy; 

 
42. Njrpa neLQ;rhiyfs; khepy neLQ;rhiyfs; 

 1. khepy jiyefiu Njrpa jiyefuq;fSld; 

,izj;jy; 
 khtl;l jiyefiu khepy jiyefNuhL ,izj;jy; 

 2. kj;jpa nghJg;gzpj;Jiw guhkhpf;fpwJ  khepy nghJg;gzpj;Jiu guhkhpf;fpwJ 

 3. v.fh : Njrpa neLQ;rhiy  v.fh : flY}h; rpj;J}h; rhiy 

 4. 7>07>548 fp.kP J}uk; ehl;bd; jiyefiu 

,izf;fpwJ. 
 1>31>899 fp.kP J}uk; khepy jiyefiu ,izf;fpwJ.  

 
43. cs;ehl;L tzpfk; gd;dhl;L tzpfk; 

 1. xU ehl;bd; vy;iyf;Fs; eilngWk;  2 my;yJ gy;NtW ehLfSf;fpilNa eilngWk;. 

 2. fhfpj ehzak; gad;gLk;  me;epa nrythzp gad;gLk; 

 3. epytop Nghf;Ftuj;J Kf;fpa ,lk; ngWk;  fly;top Nghf;Ftuj;J> thd;top Kf;fpa ,lk; 
ngWk; 

 4. ehl;bd; tsh;r;rpia rPuhf;FfpwJ  ehl;bd; nghUshjhu ngUtsh;r;rp ngWfpwJ. 

 
 

ÃçÎ IV 

Ñœ¡ f©l jiy¥òfëš VnjD« Ïu©oid nj¬ªbjL¤J mt‰¿‹ mid¤J 

édh¡fS¡F«  

éilaë                                                                                                                            2X4=8 

44 n[h;kdpapd; Nguhir 
 

m. ‘nfa;rh; ,uz;lhk; tpy;ypak;’ 

M. ‘cyfk; KOtJk; Mjpf;fk; nrYj;Jk; chpik n[h;kdpf;F 

cz;L.  

4 
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Ï. ‘Mq;fpy Nguurpy; #hpad; kiwtNj ,y;iy’ vd;W $w;W. 

<. ‘n`ypNfh yhz;l;” 

45. m)  ehh;kz;bapy; fskpwq;fpd.  

M) ,th;fs; gpuhd;R csT gilAld; ,ize;J nfhz;ldh;.  

,) `pl;yh; jw;nfhiy nra;J nfhz;lhh;.  

<) mnkhpf;fh mZFz;L tPrpa ehs; :  

 (i)  `pNuh\pkh - 1945 Mf];L 6 

 (ii)  ehfrhfp - 1945 Mf];L 9 

4 

46. gpuk;k rkh[k; 

m. ‘,uh[huhk; Nkhfd;uha;’ 

M. muhgp> ghurPfk;> Mq;fpyk;> gpnuQ;R> ,yj;jPd;’ 

 Ï. VR fpwp];Jtpd; fl;lisfs; 

 mikjpf;Fk;> kfpo;r;rpf;Fk; top 
<. ‘xNu flTs; nfhs;if’ ‘nghJ rkak; - ek;gpf;if’ 

4 

47 K. fhkuh[h; :-  

m.  1924 - itf;fk; Nghuhl;lj;jpy; 

M.  mypg;G+h;  

,.  rj;jpa%h;j;jpapd; tPl;by; 

<.  mf;Nlhgh; 2> 1975 

4 

ÃçÎ V 

F¿¥ò : x›bthU édh v©âY« cŸs _‹W édh¡fëš x‹¿id nj¬Î brŒJ eh‹F 

édh¡fS¡F éilaë¡fÎ« 4x5=20 

 

48.இ) ,uz;lhk; cyfg;Nghhpd; tpisTfs; ahit?    (10 x ½ = 5) 

 ,uz;lhk; cyfg;Nghh; Vuhskhd caphpog;igAk;> nghUshjhu mopitAk; 

Vw;gLj;jpaJ.  

 ,j;jhypapYk;> n[h;kdpapYk; ngay;gl;Lte;j rh;thjpfhu Ml;rpf;F rhTkzp 

mbf;fg;gl;lJ.  
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 n[h;kdp Ner ehLfshy; ifg;gw;wg;gl;L gphpl;lidAk; gpuhd;irAk; tYtpof;fr; 

nra;jJ.  

 mnkhpf;fhTk;> ,u\;ahTk; cyfpy; Kjy;ju ty;yuRfshf cUthfpd.  

 u\;ahtpw;Fk;> mnkhpf;fhtpw;Fk; ,ilNa gdpg;Nghh; njhlq;fpaJ.  

 Mrpah kw;Wk; Mg;gphpf;f ehLfspy; Rje;jpug; Nghuhl;lj;ij jPtpug;gLj;jg;gl;lJ. 

 ,e;jpah> ,yq;if> gh;kh> vfpg;J> kNyrpah Mfpa ehLfs; gphpl;ld; gpbapypUe;J 

tpLjiy ngw;wJ. mnkhpf;fhtplkpUe;J gpypg;igd;]; jPTfSk;> gpuhd;rplkpUe;J 

,e;NjhrPdhTk;> lr;Rf;fhuh;fsplkpUe;J ,e;NjhNd\pahTk; tpLjiy ngw;wd.  

 INuhg;gpa ehLfs; FbNaw;wf; nfhs;if kw;Wk; Vfhjpg;gj;jpa nfhs;iffis 

iftpl;ld.  

 cyf muq;fpy; mikjpia ghJfhf;fTk;> cyf kf;fspilNa xw;Wik kw;Wk; 

ey;ypzf;fj;ij Vw;gLj;jTk; If;fpa ehLfs; rig epWtg;gl;lJ.  

 

49.அ)பஞ்சசயீம் ற்றும் அணிதசாக் பகாள்ரக பற்மி எழுதுக. (2+3=5)  

பஞ்சசயீக் பகாள்ரககள்: 
 xt;nthU ehLk;> gpw ehLfspd; xw;Wik kw;Wk; ,iwahz;ikia kjpf;f Ntz;Lk;.  
 ve;j xU ehLk; gpw ehl;ilj; jhf;ff; $lhJ.  

 midj;J ehLfSk; rkj;Jtk; kw;Wk; gu];gu ey;YwT nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.  
 xU ehl;bd; cs;ehl;L tptfhuq;fspy; gpw ehLfs; jiyaplf;$lhJ.  
 xt;nthU ehLk;> gpw ehLfSld; mikjpahd Kiwapy; ,zq;fpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

அணிதசாக்பகாள்ரக:  
1)இண்டாம் உயகப்தபாருக்குப் பின் உயக நாடுகள் இண்டு பரகர 

அணிகராக பிரிந்ேன, 2)அபரிக்கா ற்றும் ஷ் ேரயரில் 

இண்டு அணிகள் உருலாின. 

3)இந்ே இண்டு அணிகரால் உயகில் பேற்மம் ற்றும் 
அரேிின்ர ஏற்பட்டது 

 

49 )இ) டேகர்வயோரப ோடகோக்க தநிமக அபசு வநற்ககோண்டுள் 

டயடிக்ரககள் னோரய? 5x1=5 

 அரத்ட கல்யி ிறுயங்கிலும் டேகர்வயோர் கமகங்கள் 

அரநத்தல் 

 கிபோநங்கில் டேகர்வயோர் ற்ின யிமிப்புணர்ரய நகிர் 

சுனஉதயிக்குழுக்கள் மூம் ற்டுத்டதல் 

 கபங்கில் குடினிருப்பு ச்சங்கம் மூம் அிமுகம் கசய்தல் 

 கருத்தபங்கு நற்றும் கோடப் ணிநர மூம் யிமிப்புணர்வு 

ஏற்டுத்டதல் 
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 தநிழ்ோடு டேகர்வயோர் கயசம் ன் நோதஇதழ் மூம் நக்களுக்கு 

யிமிப்புணர்வு உண்டோக்குதல் 

 யோகோி, கதோரக்கோட்சி நற்றும் குறும்டம் மூம் நக்களுக்கு  

ிபச்சோபம் கசய்தல். 

 

    51. ோட்டு யருநோத்தின் இபண்டு அடிப்ரட கருத்டக்கர யியரி? 

(1+2+2=5)  

 அடிப்ரடக்கருத்டக்கள்- 1.கநோத்தோட்டு உற்த்தி    2.கநோத்த 

உள்ோட்டு உற்த்தி    3.ிகப ோட்டு உற்த்தி   4.ிகப உள்ோட்டு 

உற்த்தி  
 5.தோ யருநோம் 

 ிகபோட்டுஉற்த்தி  - கநோத்தோட்டு உற்த்தினில் இருந்ட வதய்நச் 

கசரய கமித்தின் கிரடப்ட ிகபோட்டு உற்த்தினோகும். 

 ிகபோட்டுஉற்த்தி = கநோத்தோட்டுஉற்த்தி – வதய்நோச்கசவு 

 ிகபஉள்ோட்டுஉற்த்தி  - கநோத்த உள்ோட்டு உற்த்தினிிருந்ட 

வதய்நோச் கசரய கமித்தோல் கிரடப்ட ிகபோட்டு 

உற்த்தினோகும். 

 ிகபஉள்ோட்டுஉற்த்தி = கநோத்தஉள்ோட்டுஉற்த்தி–
வதய்நோச்கசவு 

 

51.ஆ. திவோபோயட ந்தோண்டு திட்டத்தின் வோக்கங்கர யியரி .[2007-

2012]               

1.யறுரநரன எமித்தல்.    2. வயர யோய்ப்ர யிரியோக்குதல்.   

3.கதோடக்க கல்யினில் இரடிற்ர குரத்தல்       4.கிபோநப்புங்கில் 

யசதிகர கருக்குதல்   5.வயோண் ஆபோய்ச்சிரன ஊக்கப்டுத்டதல்     

6.சுற்றுச் சூமல் ோடகோப்ர உறுதி கசய்தல்    7.நின்சோபம் நற்றும் 

உபங்களுக்கோ நோினத்ரத குரத்தல் 8.ீர்ோசயசதிகள், 

கிபோநநின்நனநோக,கிபோநச்சோரகர வநம்டுத்த  அபசு முதீட்ரட 

அதிகரித்தல் 
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51.இ) தநிழ்ோட்டின் நின்சக்தி திட்டங்கர யியரி. 5x1=5 

 அல் நின்சக்தி (நியக்கரி)   -         

ண்டர்,டெத்டக்குடி,கய்வயி,வநட்டூர் 

 ீர்நின் ிரனங்கள் (நீர்)           -  வநட்டூர்  , குந்தோ , கரினோர்அரண , 

வகோரதனோறுஅரண , ரக்கோபோ , சிங்கோபோ , நோனோர் 

 அட நின்சக்தி   (அணு,தோரிம்)                            -   கல்ோக்கம் , 

கூடங்கும் 

 கோற்று நின் சக்தி [நபபுசோபோ நின் உற்த்தி]               - வகோரய , 

கன்ினோகுநரி , டெத்டக்குடி , திருகல்வயி,இபோநோதபுபம் 

 உனிரி கோருள் ரிசக்தி [நபபுசோபோ நின் உற்த்தி]    -தருநபுரி , 

ோநக்கல் 

 ஆகின இடங்கில் நின்சக்தி திட்டங்கள் கசனல்டுகின் . 
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