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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test
TN Administration Part 1 Revision Test in Tamil

1. அரசு எந்த புனிதப் பயணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கி வருகிறது?
a) ஜெருசலேம்.
b) ஹஜ்.

c) அனைத்தும்.
d) எதுவும் இல்லே.
 அரசு ஜெருசலேம் புனிதப் பயணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கி வருகிறது.
 ஹஜ் புனித பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகலை லேற்ஜகாள்ளுதல் ேற்றும் ஹஜ் புனித பயணிகளுக்கு
நிதி உதவி வழங்குதல் ேற்றும் உேோக்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குதல் ஆகிய திட்டங்கலை அரசு
ஜசயல்படுத்தி வருகிறது.

2. தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் எத்ற்காக ஜசயல்பட்டு வருகிறது
1) வக்ஃப்புகலை சரியான முலறயில் நிர்வாகிப்பதற்கு.

2) வக்ஃப் ஜசாத்துக்கலை பராேரிப்பதற்காகவும் ேற்றும் பாதுகாப்பதற்காகவும்.
3) கல்வி நிருவனம் நடத்த.

சரியான விலடலய லதரந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1 ேட்டும்.

c) 1, 2 மட்டும்.

d) 2, 3 ேட்டும்.
 வக்ஃப்புகலை சரியான முலறயில் நிர்வாகிப்பதற்காகவும், வக்ஃப் ஜசாத்துக்கலை

பராேரிப்பதற்காகவும் ேற்றும் பாதுகாப்பதற்காகவும் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் ஜசயல்பட்டு வருகிறது.

 கல்வி நிருவனங்கலை வக்ஃப் வாரியம் நடத்தப்படவில்லே.
3. தமிழ்நாடு வன்னிய குே சத்திரியர் ஜபாது அறநிலேப் ஜபாறுப்பாட்சிகள் ேற்றும் நிலேக்ஜகாலடகள்
(பாதுகாத்தல் ேற்றும் லபணி வருதல்) சட்டம் எப்ஜபாது இயற்றப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)

2017.
2016.
2018.
2019.

 ோநிேத்திலுள்ை வன்னிய குே சத்திரியர் சமுதாயத்திலனச் லசர்ந்த நபர்கைால் அல்ேது

நிறுவனங்கைால் உருவாக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படும் ஜபாது அறநிலேப் ஜபாறுப்பாட்சிகலையும்
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நிலேக்ஜகாலடகலையும் பாதுகாப்பதற்கும், லபணி வருவதற்கும் என தமிழ்நாடு வன்னிய குே

சத்திரியர் ஜபாது அறநிலேப் ஜபாறுப்பாட்சிகள் ேற்றும் நிலேக்ஜகாலடகள் (பாதுகாத்தல் ேற்றும்
லபணி வருதல்) சட்டம் 2018 (தமிழ்நாடு சட்டம் 44/2018) இயற்றப்பட்டது.
 இச்சட்டம் 4.2.2019 முதல் நலடமுலறக்கு வந்துள்ைது.

 இச்சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு வன்னிய குே சத்திரியர் ஜபாது அறநிலேப் ஜபாறுப்பாட்சிகள் ேற்றும்
நிலேக்ஜகாலடகள் நிருவாகக் குழுேம் அலேக்கப்பட்டுள்ைது.

4. பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் வகுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு என்ன?
a)
b)
c)
d)


3.5%
2.5%
1.5%
5%
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்
ேற்றும் சீர்ேரபினருக்கு அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடானது கல்வி ேற்றும் ோநிே அரசுத் துலறயில்
லவலேவாய்ப்பு ஜபற்று ஜபாருைாதார ரீதியில் லேம்பாடு அலடய வழிவலக ஜசய்கிறது.

 பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் வகுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு 3.5 %.

5. ஆதிதிராவிடர் ேற்றும் பழங்குடியினர் வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீடு விழுக்காடு எவ்வைவு?
a)
b)
c)
d)


18.
19.
20.
22.
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்
ேற்றும் சீர்ேரபினருக்கு அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடானது கல்வி ேற்றும் ோநிே அரசுத் துலறயில்
லவலேவாய்ப்பு ஜபற்று ஜபாருைாதார ரீதியில் லேம்பாடு அலடய வழிவலக ஜசய்கிறது.

 19 % இடஒதுக்கீடு ஆதிதிராவிடர் ேற்றும் பழங்குடியினர் வழங்கப்படுகிறது.

1)
2)

ஆதிதிராவிடர் – 18 %.
பழங்குடியினர் – 1%.

6. கள்ைர் சீரலேப்புப் பள்ளிகள் எங்கு நடத்தப்பட்டு வருகின்றன?
a) ஆலனத்து ோவட்டங்களிளும்.
b) ஜதன் ோவட்டங்களில்.

c) மதுனை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில்.

d) ேதுலர, திருஜநல்லவலி ேற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய ோவட்டங்களில்.
 ேதுலர, லதனி ேற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய ோவட்டங்களில் பிரேலே கள்ைர் இன ோணவ /

ோணவியர்களின் கல்வி வைர்ச்சிக்காக கள்ைர் சீரலேப்புப் பள்ளி நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
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 கள்ைர் சீரலேப்பு இலண இயக்குநரின் லநரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் 295 அரசுக் கள்ைர் சீரலேப்புப்
பள்ளிகள் ஜசயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டில் ேதுலர, லதனி ேற்றும் திண்டுக்கல் ோவட்டங்களில், ோவட்டத்திற்கு 5
பள்ளிகள் வீதம், 15 அரசு கள்ைர் சீரலேப்பு ஆரம்பப்பள்ளிகளில் புதிதாக ஆங்கிே வழியிோன டுமுழு
வகுப்புகள் துவக்கப்பட்டன.

7. பள்ளிப்படிப்பு கல்வி உதவித்ஜதாலக திட்டத்தில் எந்த கட்டணம் விேக்களிக்கப்பட்டுள்ைது?
1) சிறப்புக் கட்டணம்.

2) கற்பிப்புக் கட்டணம்.
3) லதர்வுக் கட்டணம்.

சரியான விலடலய தேர்ந்தேடு?
a) அனைத்தும்.
b) 2, 3 ேட்டும்.
c) 1, 2 ேட்டும்.
d) 2 ேட்டும்.

 அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் தமிழ் ேற்றும் ஆங்கிே வழிக் கல்வி பயிலும் ோணவ,
ோணவியருக்கு சிறப்புக் கட்டணம் ஜசலுத்துவதிலிருந்து விேக்களித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ைதால்,
இவர்கள் எவ்விதச் சிறப்புக் கட்டணமும் ஜசலுத்த லவண்டியதில்லே.

 லேலும், அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழிக் கல்வி பயிலும் ோணவ,
ோணவியருக்கு கற்பிப்புக் கட்டணம் ஜசலுத்துவதிலிருந்தும் விேக்களிக்கப்பட்டுள்ைது.

 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ்வழிக் கல்வி பயிலும் ோணவ, ோணவியர் ஜசலுத்த லவண்டிய லதர்வுக்
கட்டணமும் தள்ளுபடி ஜசய்யப்பட்டுள்ைது.

8. கல்வி உதவித் ஜதாலக ஜபறுவதற்கான ஜபற்லறாரது ஆண்டு வருோன வரம்பு என்ன?
a) 2 இலட்சம்.
b) 3 இேட்சம்.

c) 1.5 இேட்சம்.

d) 2.5 இேட்சம்.
 ஏலழ எளிய பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் ோணவ / ோணவியர்
தங்கைது கல்வியிலன ஜதாடர ஏதுவாக இவ்வரசு பள்ளிப்படிப்பு, பள்ளி லேற்படிப்பு ேற்றும் இேவசக்
கல்வி ஆகிய மூன்று வலகயான கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்டங்கலை ஜசயல்படுத்தி வருகிறது.

 கல்வி உதவித் ஜதாலக ஜபறுவதற்கான ஜபற்லறாரது ஆண்டு வருோன வரம்பு ரூ.2 இேட்சம் ஆகும்.
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9. 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வலர பயிலும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர்
வகுப்புகலைச் சார்ந்த ோணவியர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத் ஜதாலக எவ்வைவு?
a) ோதத்திற்கு 500

b) வருடத்திற்கு 500
c) ோதத்திற்கு 250

d) வருடத்திற்கு 1000
 ஜபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் கல்விலய முதல்படியாகும். கிராேப்புற ஜபண்

குழந்லதகளிலடலய கல்விலய ஊக்குவிக்கும் லநாக்கத்துடனும், ஆரம்பக்கல்வி நிலேயில் ஜபண்
குழந்லதகள் படிப்லப இலடயில் நிறுத்துவலத குலறக்கவும், 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு
வலர பயிலும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்த ோணவியர்

ஒருவருக்கு வருடத்திற்கு ரூ.500 என்ற வீதத்திலும், 6 ஆம் வகுப்பில் பயிலும் ோணவியர் ஒருவருக்கு
வருடத்திற்கு ரூ.1000 என்ற வீதத்திலும் ஊக்கத் ஜதாலக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

10. 6 ஆம் வகுப்பில் பயிலும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்த
ோணவியர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத் ஜதாலக எவ்வைவு?
a) ோதத்திற்கு 500

b) வருடத்திற்கு 500
c) ோதத்திற்கு 250

d) வருடத்திற்கு 1000
 ஜபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் கல்விலய முதல்படியாகும். கிராேப்புற ஜபண்

குழந்லதகளிலடலய கல்விலய ஊக்குவிக்கும் லநாக்கத்துடனும், ஆரம்பக்கல்வி நிலேயில் ஜபண்
குழந்லதகள் படிப்லப இலடயில் நிறுத்துவலத குலறக்கவும், 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு
வலர பயிலும் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்த ோணவியர்

ஒருவருக்கு வருடத்திற்கு ரூ.500 என்ற வீதத்திலும், 6 ஆம் வகுப்பில் பயிலும் ோணவியர் ஒருவருக்கு
வருடத்திற்கு ரூ.1000 என்ற வீதத்திலும் ஊக்கத் ஜதாலக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

11. தமிழ்நாட்டின் ஜோத்த ேக்கள்ஜதாலக 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்ஜகடுப்பின்படி என்ன?
a)
b)
c)
d)


7,21,38,958.
7,23,78,987.
6,98,75,198.
7,89,45,627.
தமிழ்நாட்டின் ஜோத்த ேக்கள்ஜதாலக 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்ஜகடுப்பின்படி 7,21,38,958 ஆகும்.

 தமிழகத்தின் ஜோத்த ேக்கள்ஜதாலகயில் சுோர் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பிற்படுத்தப்பட்லடார்,
மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்தவர்கைாவர்.

Learning Leads To Ruling

Page 4 of 20

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

 தமிழகத்தில் உள்ை சிறுபான்லேயின முஸ்லிம்களில் சுோர் 95 விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் வகுப்பு
முஸ்லிம் பட்டியலிலும், சிறுபான்லேயின கிறித்தவர்களில் சுோர் 80 விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் /
மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் பட்டியலிலும் இடம் ஜபற்றுள்ைனர்.
12. இடஒதுக்கீடு எங்கு வழங்கப்படுகிறது?
a) ோநிே அரசுத் துலறயில் லவலேவாய்ப்பு ஜபற.
b) கல்வி.

c) A மற்றும் B.
d) A ேட்டும்.

 பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்
ேற்றும் சீர்ேரபினருக்கு அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடானது கல்வி ேற்றும் ோநிே அரசுத் துலறயில்
லவலேவாய்ப்பு ஜபற்று ஜபாருைாதார ரீதியில் லேம்பாடு அலடய வழிவலக ஜசய்கிறது.

 இேனால் வாழ்க்கைத் ேரம் உயர்கிறது.

13. தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு எவ்வள்வு?
a)
b)
c)
d)


71
49.
69.
75.
ேமிழ்நாடு மட்டுதம 65 % தமல் இடஓதுக்கிடு அளிக்கும் மாநிலம் ஆகும்.

 9 ம் அட்டவகையில் சட்டம் தசர்க்ைப்பட்டு பாதுைாப்பு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.
14. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு என்ன?
a)
b)
c)
d)


26.5.
20.
27.5
40
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு – 26.5 %.

 பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்ருக்கு அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடானது கல்வி ேற்றும் ோநிே அரசுத்

துலறயில் லவலேவாய்ப்பு ஜபற்று ஜபாருைாதார ரீதியில் லேம்பாடு அலடய வழிவலக ஜசய்கிறது.

 இதனால் வாழ்க்லகத் தரம் உயர்கிறது.
15. மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ேற்றும் சீர்ேரபினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு என்ன?

a)
b)
c)
d)

26.5.
20.
27.5
40
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 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ேற்றும் சீர்ேரபினருக்கு வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டின் அைவு – 20

%.
 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடானது கல்வி ேற்றும் ோநிே அரசுத்
துலறயில் லவலேவாய்ப்பு ஜபற்று ஜபாருைாதார ரீதியில் லேம்பாடு அலடய வழிவலக ஜசய்கிறது.

 இேனால் வாழ்க்கைத் ேரம் உயர்கிறது.

16. பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட ேற்றும்
சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்தவர்களின் சாதிச் சான்றிதழ்கள் யாரால் வழங்கப்படுகின்றது?

a)
b)
c)
d)

ேனலனமயிடத்து துனை வட்டாட்சியர்.
துலண வட்டாட்சியர்.
வட்டாட்சியர்.
துலண ஆட்சியர்.

 சம்ேந்தப்பட்ட தலேலேயிடத்து துலண வட்டாட்சியர் அவர்கைால் கீழ்ைண்ட வகுப்பு சாதிச்
சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகின்றது.

1) பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்

2) பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள்
3) மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு.
4) சீர்ேரபினர் வகுப்பு.

17. பள்ளி விடுதிகள் லசர்க்லகக்கான தகுதிகள் என்ன?
1) ோணவ, ோணவியர் 3 ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வலர பயிே லவண்டும்.
2) ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோனம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.

3) ோணவரின் இருப்பிடம் கல்வி நிலேயத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்க லவண்டும்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 3 மட்டும்.

c) 1, 2 ேட்டும்.
d) 2 ேட்டும்.

 ோணவ, ோணவியர் 4 ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வலர பயிே லவண்டும்.
 ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோனம் ரூ.1,00,000/-க்கு மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.

 ோணவரின் இருப்பிடம் கல்வி நிலேயத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்க லவண்டும்.
 ோணவியருக்கு இறுதி விதி ஜபாருந்தாது.

18. ஒவ்ஜவாரு விடுதியிலும் எத்தலன சதவீத இடங்கள் ோற்றுத் திறனாளி ோணவ ோணவியருக்காக
ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ைன?
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5.
4.
6.
10.
ோற்றுத் திறனாளிகளுக்கான லசர்க்லக – ஒவ்ஜவாரு விடுதியிலும் 4 சதவீத இடங்கள் ோற்றுத்
திறனாளி ோணவ ோணவியருக்காக ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ைன.

19. பள்ளிக் கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்டம் யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றது?
1) அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் தமிழ்வழிக் கல்விப் பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.
2) அரசு பள்ளிகளில் ஆங்கிேவழிக் கல்விப் பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.

3) அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் ஆங்கிேவழிக் கல்விப் பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 3 ேட்டும்.

c) 2, 3 மட்டும்.
d) 1 ேட்டும்.

 அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் தமிழ்வழிக் கல்விப் பயிலும் ோணவ, ோணவியருக்கு
சிறப்புக் கட்டணம், கற்பிப்புக் கட்டணம், லதர்வுக் கட்டணம் அரசால் தள்ளுபடி ஜசய்யப்பட்டுள்ைது.

 ஆங்கிே வழிக்கல்வி பயிலும் ோணவர்கள் கற்பிப்பு ேற்றும் லதர்வுக் கட்டணம் ஜசலுத்துகிறார்கள்.
 எனலவ அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் ஆங்கிேவழிக் கல்விப் பயிலும்

பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் ோணவ, ோணவியருக்கு ேட்டும்
கல்வி உதவித் ஜதாலககள் பள்ளிக்கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன.

20. பள்ளிக் கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்ட சலுலககள் ஜபற நிபந்தலனகள் என்ன?
1) ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோனம் ரூ.1,00,000/-க்கு மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.
2) குடும்பத்தில் லவறு பட்டதாரி எவரும் இருக்கக் கூடாது.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1 ேட்டும்.

c) 2 மட்டும்.

d) எதுவுமில்லே.

 ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோனம் ரூ.2,00,000/-க்கு மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.
 குடும்பத்தில் லவறு பட்டதாரி எவரும்
இருக்கக் கூடாது
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 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார், சீர்ேரபினர் வகுப்பு ோணவ, ோணவியருக்கு நிபந்தலன ஏதும்
இல்லே.

21. பள்ளி லேற்படிப்பு கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்டம் யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றன?
a) 11 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வலர.

b) 12 ஆம் வகுப்பு முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வலர.
c) 11 ஆம் வகுப்பு.

d) 11 ஆம் வகுப்பு முேல் ஆைாய்ச்சி படிப்பு வனை.

 பள்ளி லேற்படிப்பு கல்வி உதவித்ஜதாலகத் திட்டத்தின் கீழ் 11 ஆம் வகுப்பு முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு
வலரயிோன பல்லவறு படிப்புகளுக்கு அரசு நிர்ணயித்தவாறு பள்ளி லேற்படிப்பு கல்வி உதவித்
ஜதாலககள் வழங்கப்படுகின்றன.

1) 11 ஆம் வகுப்பு ேற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் ஆங்கிே
வழிக் கல்வி பயிலும் ோணவ, ோணவியருக்கு
வழங்கப்படுகிறது. ரூ.500/-.

2) மற்றகவ- அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்துள்ைவாறு சிறப்புக் கட்டணம் ேற்றும்
கற்பிப்பு கட்டணமும், லதர்வுக் கட்டணம் முழுலேயாகவும் வழங்கப்படுகிறது.

22. மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்புகளுக்கான இேவசக் கல்வி உதவித் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம் யாருக்கு
வழங்கப்படுகின்றன?
1) அரசு கலே ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி.

2) அரசு உதவிஜபறும் கலே ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி.
3) சுயநிதி கல்லுரி.

சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1 ேட்டும்.

c) 1, 2 மட்டும்.
d) 1, 3 ேட்டும்.

 மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்புகளுக்கான இேவசக் கல்வி உதவித் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம்
(பி.ஏ.,பி.எஸ்.ஸி., பி.காம்., லபான்ற படிப்புகள்).

 அரசு ேற்றும் அரசு உதவிஜபறும் கலே ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு
பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச் சார்ந்த
ோணவ/ ோணவியருக்கு வழங்ைப்படுகிறது.

23. ஜதாழிற்படிப்புகளுக்கான இேவசக் கல்வி உதவித் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம்
1) அரசு கல்லூரி.

2) அரசு உதவிஜபறும் கல்லூரி.

3) சுயநிதி ஜதாழில் கல்லுரிகளில் அரசு ஒதுக்கீடு.
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சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அனைத்தும்.
b) 1 ேட்டும்.

c) 1, 2 மட்டும்.
d) 1, 3 ேட்டும்.

 ஜதாழிற்படிப்புகளுக்கான இேவசக் கல்வி உதவித் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம் (ஜபாறியியல்,
ேருத்துவம், லவைாண்லே, கால்நலட ேற்றும் சட்டம் லபான்ற படிப்புகள்).

 அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் ஜதாழில் கல்லுhரிகள் ேற்றும் சுயநிதி ஜதாழில் கல்லுhரிகளில் அரசு
ஒதுக்கீட்டில் லதர்வு

ஜசய்யப்படும் பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்புகலைச்
சார்ந்த ோணவ/ ோணவியர்

24. பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் துலற அலேச்சர் யார் (நவம்பர்
2019)?
a) வளர்மதி.

b) ராசாேட்சுமி.

c) நிலோபர் கபில்.
d) ஜபங்சமின்.
25.

ஒவ்ஜவாரு விடுதியிலும் முகாம் வாழ் இேங்லகத் தமிழர்களின் குழந்லதகளுக்காக விடுதியின்

ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்லகக்கு லேல் கூடுதோக எவ்வைவு இடங்கள் ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ைன?
a)
b)
c)
d)


5 %.
5.
10.
4 %.
முகாம் வாழ் இேங்லகத் தமிழர்களுக்கான லசர்க்லக - ஒவ்ஜவாரு விடுதியிலும் முகாம் வாழ்

இேங்லகத் தமிழர்களின் குழந்லதகளுக்காக விடுதியின் ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்லகக்கு லேல்
கூடுதோக 5 இடங்கள் ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்பட்டுள்ைன.

26. பள்ளிக் கல்வித் துலற தரப்பட்டியல் அறிவிக்கும் நலடமுலற லகவிடப்பட்டதாக அறிவித்துள்ைது?
1)

ஜசேலவக் குலறக்க.

2) அதீத ேனஅழுத்தங்கலை குலறக்க.

3) ஆலராக்கியேற்ற லபாட்டிச் சூழல்கலை தவிர்க்க.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 2 ேட்டும்.

c) 2, 3 மட்டும்.
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d) 1, 3 ேட்டும்.

 பள்ளிக் கல்வித் துலற, தரப்பட்டியல் அறிவிக்கும் நலடமுலறயில் பல்லவறு கல்வி நிறுவனங்கள்

தேக்குள் லபாட்டியிலன வைர்த்து ஜகாள்ளும்நிலே உருஜவடுத்ததால் ோணவ, ோணவியர் உைவியல்
ரீதியிோன இறுக்கத்திற்கு உள்ைானார்கள் என்று ஜதரிவித்து, இதனால் ஏற்படும் அதீத

ேனஅழுத்தங்கலை குலறக்கும் வலகயிலும், ஆலராக்கியேற்ற லபாட்டிச் சூழல்கலை தவிர்க்கும்
வலகயிலும் 2016-2017 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தரப்பட்டியல் அறிவிக்கும் நலடமுலற
லகவிடப்பட்டது.

27. கிராேப்புற ஜபண் குழந்லதகளுக்கு கல்வி ஊக்குவிப்புத் ஜதாலக தகுதி என்ன?
1) ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோன வரம்பு ரூ.72,000/-க்குள் இருக்க லவண்டும்.
2) அலனத்து பிரிவினரும் ஜபறோம்.

3) ஆதரவற்ற விதலவ ேற்றும் கணவரால் லகவிடப்பட்டவர்களின் ஜபண் குழந்லதகளுக்கு
முன்னுரிலே அளிக்கப்படும்.

சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 2 ேட்டும்.

c) 1, 3 ேட்டும்.

d) 2, 3 ேட்டும்.
 ஜபற்லறார்கைது ஆண்டு வருோன வரம்பு ரூ.72,000/-க்குள் இருக்க லவண்டும்.

 கிராேப்புறங்களில் அலேந்துள்ை அரசு ேற்றும் அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் ோணவியர் பயிே
லவண்டும்.

 மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் / சீர்ேரபினர் வகுப்பிலன சார்ந்த ஜபண் குழந்லதகளுக்கு ேட்டும்.
 ஆதரவற்ற விதலவ ேற்றும் கணவரால் லகவிடப்பட்டவர்களின் ஜபண் குழந்லதகளுக்கு
முன்னுரிலே அளிக்கப்படும்.

28. கிராேப்புற ஜபண் குழந்லதகளுக்கு கல்வி ஊக்குவிப்புத் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம் எங்கு
ஜசயல்படுத்தப்படுகிறது?
a) அலனத்து ோவட்டங்கள்.

b) சசன்னை மாவட்டம் ேவிர்த்து ஏனைய மாவட்டங்கள்.
c) ஜதன் ோவட்டங்கள்.

d) ஜசன்லன, லகாலவ ோவட்டம் தவிர்த்து ஏலனய ோவட்டங்கள்.

 கிராேப்புற ஜபண் குழந்லதகளுக்கு கல்வி ஊக்குவிப்புத் ஜதாலக வழங்கும் திட்டம் ஜசன்லன
ோவட்டம் தவிர்த்து ஏலனய ோவட்டங்களில் ஜசயல்படுத்தப்படுகிறது.

 தசன்கன மாவட்டத்தில் கிராேப்புறம் என்பது இல்கல.

29. விலேயில்ோ மிதிவண்டிகள் யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது?
a) +1 பயிலும் மாைவ, மாைவியர்.
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b) +2 பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.

c) +1, +2 பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.

d) 10, +1, +2 பயிலும் ோணவ, ோணவியர்.
 அரசு, அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகள் ேற்றும் பகுதியாக நிதியுதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் 11 ஆம் வகுப்பு
பயிலும் ோணவ, ோணவியர்களுக்கு வருோனம் ேற்றும் சாதி பாகுபாடின்றி மிதிவண்டிகள்
வழங்கப்படுகிறது

30. விலேயில்ோ மிதிவண்டி ஜபற தகுதி என்ன?
1) அரசு, அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகள் ேற்றும் பகுதியாக நிதியுதவி ஜபறும் பள்ளிகளில்
+1 பயிலும் ோணவ, ோணவியராக இருத்தல் லவண்டும்.

2) இேவச லபருந்து பயண அட்லட ஜபறும் ோணவ / ோணவியருக்கும் இச்சலுலக ஜபாருந்தாது.
3) இச்சலுலக ஜபற எவ்வித நிபந்தலனயும் இல்லே.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 2 ேட்டும்.

c) 1, 3 ேட்டும்.

d) 2, 3 ேட்டும்.

 அரசு, அரசு உதவி ஜபறும் பள்ளிகள் ேற்றும் பகுதியாக நிதியுதவி ஜபறும் பள்ளிகளில் +1 பயிலும்
ோணவ, ோணவியராக இருத்தல் லவண்டும்.

 இேவச லபருந்து பயண அட்லட ஜபறும் ோணவ / ோணவியருக்கும் இச்சலுலக ஜபாருந்தும்.
 இச்சலுலக ஜபற எவ்வித நிபந்தலனயும் இல்லே.
31. விலேயில்ோ சேலவப்ஜபட்டி
1) அலனத்து பிரிவினரும் ஜபறோம்.
2) சேலவத் ஜதாழிலே லேற்ஜகாள்பவர்கைாக இருக்க லவண்டும்

3) குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.48,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 2 ேட்டும்.
c) 2 ேட்டும்.

d) 1, 3 ேட்டும்.

 பிவ, மிபிவ, சீே வகுப்லபச் சார்ந்து, சேலவத் ஜதாழிலே லேற்ஜகாள்பவர்கைாக இருக்க லவண்டும்.
 குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
32. விலேயில்ோ லதயல் இயந்தி யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது?
1) பிவ/மிபிவ/சீே வகுப்லபச் சார்ந்தவராக இருக்க லவண்டும்.

2) குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.48,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
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3) துணி லதக்கத் ஜதரிந்திருக் .
4) வயது வரம்பு இல்லே.

சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1 மட்டும்.

c) 1, 3, 4 ேட்டும்.
d) 2, 3, 4 ேட்டும்.

 பிவ/மிபிவ/சீே வகுப்லபச் சார்ந்தவராக இருக்க லவண்டும்.

 குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
 துணி லதக்கத் ஜதரிந்திருக்கலவண்டும்.
 வயது : 20 - 45 வலர.

33. விலேயில்ோ வீட்டுேலனப்பட்டா ஜபற தகுதி என்ன?
1) வீடற்றவராக இருக்க லவண்டும்

2) நிேேற்றவராக இருக்க லவண்டும்

3) பிவ/ மிபிவ/சீர்ேரபினர் வகுப்லபச் சார்ந்தவர்கைாக இருக்க லவண்டும்.
4) குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அனைத்தும்.
b) 1 ேட்டும்.

c) 1, 3, 4 ேட்டும்.

d) 2, 3, 4 ேட்டும்.

 நிேேற்ற, வீடற்ற ஏலழ, பிவ/ மிபிவ/சீர்ேரபினர் வகுப்லபச் சார்ந்தவர்கைாக இருக்க லவண்டும்.
 குடும்ப ஆண்டு வருோனம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாேல் இருத்தல் லவண்டும்.
34. தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியம் எப்லபாது அலேக்கப்பட்டது?
1954.
1956.
1958.
1955.
 வக்ஃப் சட்டம், 1954 தமிழ் நாட்டில் 15.01.1955ல் அேல்படுத்தப்பட்டது.

a)
b)
c)
d)

 முதல் வாரியம் 18.01.1958ல் அலேக்கப்பட்டது.

 1995-ம் ஆண்டு வக்ஃப் சட்டம் (லேய அரசு சட்டம் 43/1995) 2013 ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டு
நலடமுலறயில் உள்ைது.

 வாரியம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற திருத்தியலேக்கப்படுகிறது.
35. முஸ்லிம் ஜபண்கள் (ேண விேக்கில் உரிலே பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 யாரால் நலடமுலறப
படுத்தப்படுகிறது?

Learning Leads To Ruling

Page 12 of 20

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

a) ோநிே அரசு.
b) திர்ப்பாயம்.

c) வக்ஃப் வாரியம்.
d) ேத அலேப்பு.

 1986-ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் ஜபண்கள் (ேணவிேக்கில் உரிலே பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி விவாகரத்து

ஜசய்யப்பட்ட முஸ்லிம் ஜபண்களுக்கு வாழ்க்லகச் ஜசேவுத் ஜதாலக வழங்குதல் லபான்ற பணிகளில்
வக்ஃப் வாரியம் ஈடுபட்டு வருகிறது.

36. உேோ ஓய்வூதிய (தமிழ் நாடு) திட்டம் எந்த ஆண்டு ஜதாடங்கப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)


1980.
1981.
1985.
1986.
உேோ ஓய்வூதிய (தமிழ் நாடு) திட்டம் 1981.

 ஓய்வூதியோக வழங்கப்படும் ஜதாலக ரூ.1500/-ோதம் ஒன்றுக்கு.
 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவதற்கான தகுதிகள்
1) உேோவாக இருக்கலவண்டும்

2) வக்ஃப் நிறுவனத்தில் குலறந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள் பணி புரிந்திருக்க லவண்டும்.
3) 60 வயதுக்கு லேற்பட்டவராக இருத்தல் லவண்டும்.

4) ோத வருோனம் ரூ.1000/-க்குள் இருக்க லவண்டும்
37. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் பல்லவறு கடன் திட்டங்கலை யாரின்
கீழ் வழங்கி வருகிறது?
1) சில்ேலர வியாபாரம் ேற்றும் சிறுஜதாழில்கள்.
2) விவசாயம்

3) லபாக்குவரத்து
4) சுயஜதாழில்.

சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அனைத்தும்.
b) 1, 2 ேட்டும்.

c) 1, 3, 4 ேட்டும்.
d) 2, 3, 4 ேட்டும்

 தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம், பிற்படுத்தப்பட்லடார்,

மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் சமூக - ஜபாருைாதார நிலேயிலன லேம்படுத்தும்
வலகயில், பல்லவறு கடன் திட்டங்களின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது.

 நிதியுதவி அளிக்கப்படும் பல்லவறு ஜதாழில்கள்

1) சில்ேலர வியாபாரம் ேற்றும் சிறுஜதாழில்கள்
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2) விவசாயம்

3) லபாக்குவரத்து

4) லகவிலனஞர் ேற்றும் ேரபுவழி சார்ந்த ஜதாழில்கள்
5) இைம் ஜதாழிற் பட்டதாரிகள் சுயஜதாழில்
6) ஜதாழிற்கல்வி பயிலுதல்

38. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் தரும் கடன் ஜபற தகுதி என்ன?
1) பயனாளி பிற்படுத்தப்பட்லடார் / மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் / சீர்ேரபினர் வகுப்பினராக இருக்க
லவண்டும்.

2) குடும்ப வருோனம் ஆண்ஜடான்றுக்கு ரூ.2,00,000/-க்கும் மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.

3) பயனலடலவாரின் வயது வரம்பு 18 ஆண்டுகளுக்கு லேல் 60 வயதிற்குள் இருக்க லவண்டும்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அலனத்தும்.
b) 1, 3 மட்டும்.

c) 2, 3 ேட்டும்.
d) 1, 2 ேட்டும்

 பயனாளி பிற்படுத்தப்பட்லடார் / மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் / சீர்ேரபினர் வகுப்பினராக இருக்க
லவண்டும்.

 குடும்ப வருோனம் ஆண்ஜடான்றுக்கு ரூ.3,00,000/-க்கும் மிகாேல் இருக்க லவண்டும்.

 பயனலடலவாரின் வயது வரம்பு 18 ஆண்டுகளுக்கு லேல் 60 வயதிற்குள் இருக்க லவண்டும்.
 ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ேட்டுலே கடனுதவி வழங்கப்படும்.

39. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் கடன் ஜதாலககலை வழங்குவதற்கும்,
வசூல் ஜசய்வதற்கும், எந்த நிறுவனங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட துலண முகவர்கைாக ஜசயல்படுகின்றன.
1) தாய்லகா வங்கி.

2) கூட்டுறவு வங்கிகள்/ஜதாடக்க லவைாண்லே கூட்டுறவு கடன் சங்கம்/நகர கூட்டுறவு வங்கிகள்.
3) தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாைர்கள் இலணயம்.
சரியான விலடலய லதர்ந்து எடு?
a) அனைத்தும்.
b) 1, 3 ேட்டும்.

c) 2, 3 ேட்டும்.
d) 1, 2 ேட்டும்.

 பயனாளிகளுக்கு கடன் ஜதாலககலை வழங்குவதற்கும், வசூல் ஜசய்வதற்கும், கீழ்க்காணும்

நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
துலண முகவர்கைாக ஜசயல்படுகின்றன.
1) தாய்லகா வங்கி.
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2) தமிழ்நாடு லகத்தறி வைர்ச்சி கழகம்.

3) கூட்டுறவு வங்கிகள்/ஜதாடக்க லவைாண்லே கூட்டுறவு கடன் சங்கம்/நகர கூட்டுறவு வங்கிகள்.
4) தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாைர்கள் இலணயம்.

40. சிறு ஜதாழில் / வியாபாரம் ஜசய்ய தனி நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார
லேம்பாட்டுக் கழகம் வழங்கஅதிகபட்ச கடன் ஜதாலக எவ்வைவு?
a) ரூ.10.00 இேட்சம்
b) ரூ.12.00 இேட்சம்.

c) ரூ.15.00 இலட்சம்.
d) ரூ.20.00 இேட்சம்.

 ஜபாது காேக்கடன் திட்டம்.

 சிறு ஜதாழில் / வியாபாரம் ஜசய்ய தனி நபர்களுக்கு கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது அதிகபட்ச கடன்
ஜதாலக ரூ.15.00 இேட்சம்.

 பயனாளியின் பங்கு : 5 %

 தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகத்தின் பங்கு : 10%.
 லதசிய கழகத்தின் பங்கு : 85%.

 திரும்ப ஜசலுத்தும் காேம் : 3/8 ஆண்டுகள்
41. சிறு கடன் வழங்கும் திட்டம் (ேகிைா சம்ரிதி லயாெனா) எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) மகளிர் சுய உேவிக் குழு.
b) ஆடவர் சுய உதவிக் குழு.
c) ேகளிர்.

d) விவசாயி.

 ேகிைா சம்ரிதி லயாெனா - இத்திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக் குழுவில் உறுப்பினர்கைாக உள்ை
ேகளிருக்கு கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள்
அனுேதிக்கப்படுவர்.

 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ஒரு நபருக்கு ரூ.1,00,000/-

 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ஒரு குழுவுக்கு ரூ.15.00 இேட்சம்.
42. சிறு கடன் திட்டம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) ேகளிர் சுய உதவிக் குழு.
b) ஆடவர் சுய உேவிக் குழு.
c) ேகளிர்.

d) விவசாயி.

 ஆடவருக்கான சிறு கடன் திட்டம்
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 சிறுகடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக் குழுவில் உறுப்பினர்கைாக உள்ை ஆடவருக்கு
கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.

 ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் அனுேதிக்கப்படுவர்.
 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ஒரு நபருக்கு ரூ.1,00,000/-

 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ஒரு குழுவுக்கு ரூ.15.00 இேட்சம்.
43. கறலவ ோட்டுக் கடன் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பிைைாக உள்ளவர்.
b) விவசாயி.

c) ேகளிர் சுய உதவிக் குழு.

d) ஆடவர் சுய உதவிக் குழு.

 ஜபாதுக் காேக் கடன் திட்ட விதிமுலறகளின்படி ோவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாைர்கள் ஒன்றியம்
தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ை பால் உற்பத்தியாைர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினராக

உள்ைவர்கலை லதர்வு ஜசய்து ஒரு கறலவ ோட்டிற்கு ரூ.30,000/- வலரயிோன திட்ட ேதிப்பீட்டில்
கடன் வழங்க பரிந்துலர ஜசய்யும்.

 இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பயனாளிக்கு 2 கறலவ ோடுகள் வாங்குவதற்கு கடன் வழங்கப்படும்.
44. சுய ஜதாழில் துவங்க கடன் திட்டம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) ேகளி சுய உதவிக் குழு.
b) சிறு விவசாயி.

c) இளம் சோழிற்கல்வி பட்டோரி.
d) ேரபு சார்ந்த கலேஞர்கள் ேற்றும் லகவிலனஞர்.

 இைம் ஜதாழிற்கல்வி பட்டதாரிகளுக்கு, சுய ஜதாழில் துவங்க கடன் திட்டம்.
 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ரூ.10.00 இேட்சம்.

 திரும்ப ஜசலுத்தும் காேம் : அதிக பட்சம் 10 ஆண்டுகள்.
45. Shilp Sampadha திட்டம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) ேகளி சுய உதவிக் குழு.
b) சிறு விவசாயி.

c) இைம் ஜதாழிற்கல்வி பட்டதாரி.

d) மைபு சார்ந்ே கனலஞர்கள் மற்றும் னகவினைஞர்.
 ேரபு சார்ந்த கலேஞர்கள் ேற்றும் லகவிலனஞர்களின் ஜதாழில் திறலன லேம்படுத்தவும், சுய
ஜதாழில் துவங்க கடன் திட்டம்.

 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக ரூ.10.00 இேட்சம்.

 திரும்ப ஜசலுத்தும் காேம் : அதிக பட்சம் 10 ஆண்டுகள்.
46. Krishi Sampadha திட்டம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) ேகளி சுய உதவிக் குழு.
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b) சிறு விவசாயி.

c) இைம் ஜதாழிற்கல்வி பட்டதாரி.

d) ேரபு சார்ந்த கலேஞர்கள் ேற்றும் லகவிலனஞர்.
 சிறு விவசாயிகள் ேற்றும் காய்கறி பயிரிடுலவாருக்கான சிறு கடன் திட்டம்.
 அதிகபட்ச கடன் ஜதாலக : ரூ.50,000/-

 திரும்ப ஜசலுத்தும் காேம் : அதிக பட்சம் 4 ஆண்டுகள்.
47. தமிழ் நாடு ோநிே ஹஜ் குழு சட்டம் எந்த ஆண்டு அலேக்கப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)


2001.
2002.
2003.
2004.
ஹஜ் குழுச் சட்டம், 2002-ன் படி, பயணிகள் ஹஜ் பயணத்லத லேற்ஜகாள்வதற்காக அலவ
ஜதாடர்பான ஏற்பாடுகலை ஜசய்வதற்கு தமிழ் நாடு ோநிே ஹஜ் குழு, ோநிே அரசால்
அலேக்கப்பட்டது.

 ஒவ்ஜவாரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கான ஹஜ் பயணிகளின் நேன்கலை பாதுகாக்கும் ஜபாருட்டு
ஹஜ் குழு பயனுள்ை லசலவலய வழங்கி வருகிறது.

 இந்திய ஹஜ் குழு ேற்றும் தமிழக அரசு ஆகிலயாரால் வழங்கப்படும் வழிமுலறகளுக்குட்பட்டு தமிழ்
நாடு ோநிே ஹஜ் குழு நடவடிக்லககலை லேற்ஜகாள்கிறது.
48. தமிழ்நாடு ோநிே சிறுபான்லேயினர் ஆலணயம் எந்த ஆண்டு அலேக்கப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)


1989.
1990.
1991.
1992.
தமிழ்நாடு ோநிே சிறுபான்லேயினர் ஆலணயம் தமிழ் நாட்டிலுள்ை ேதம் ேற்றும் ஜோழி சார்ந்த
சிறுபான்லேயினரின் நேன்கலைப் பாதுகாக்க கடந்த 1989 ஆம் ஆண்டு த ோற்றுவிக்கப்பட்டது.

 சட்டபூர்வ அதிகாரம் ஜபற்ற ஆலணயோக 2010 ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ோநிே சிறுபான்லேயினர்
ஆலணயச் சட்டம் (Act 21 of 2010 ) ன்படி 01.08.2010 முதல் இயங்கிவருகிறது.

49. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஆலணயம் எந்த ஆண்டு அலேக்கப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)


1991.
1992.
1993.
1994.
இந்திய அரசலேப்புச் சட்டத்தின் கூறு 16(4)ன் கீழ், கூறு 340 உடன் படிக்கப்பட்டு, ஒரு நிலேயான
அலேப்பாக தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஆலணயம் அலேக்கப்பட்டு, 15.3.1993 அன்று முதல்
ஓய்வுஜபற்ற உயர்நீதிேன்ற நீதியரசரின் தலேலேயில் ஜசயல்பட்டு வருகிறது.

50. பிரதே ேந்திரி ென் விகாஸ் காரியக்ரம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
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a) சிறுபான்னமயிைர்.
b) ேகளிர்

c) பிற்படுத்தப்பட்லடார்.
d) எதுவுமில்லே.

 பிரதே ேந்திரி ென் விகாஸ் காரியக்ரம்

 சிறுபான்லேயினர் அதிகம் வாழும் பகுதிகளின் அடிப்பலட வைர்ச்சியில் உள்ை பற்றாக்குலறகலை
கலையும்ஜபாருட்டு, தற்லபாது ஜசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ேத்திய ோநிே திட்டங்கள் மூேோகலவா
அல்ேது புதிய லநாக்கில் வடிவலேக்கப்படும் திட்டங்கள் உட்கட்டலேப்பு வசதிகலை லேம்படுத்தும்
லநாக்கில் முன்பிருந்த பல்லநாக்கு வைர்ச்சி திட்டத்திலன சீரலேத்து பிரதே ேந்திரி ஐன்விகாஸ்
காரியக்ரம் எனும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, நடப்பாண்டில் இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டில்
ஜசயல்படுத்தப்படவுள்ைது.

 இத்திட்டம் 2011 ஆம் ஆண்டின் ேக்கட்ஜதாலக கணக்ஜகடுப்பின்படி ேத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட
சிறுபான்லேயினர் அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் ஜசயல்படுத்தப்படும்.

51. 1993 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தாழ்த்தப்பட்லடார் ேற்றும் பழங்குடியினருக்கு
(கல்வி நிலேயங்களில் இடங்கலையும், ோநிே அரசின் கீழ் வருகின்ற பணிகளில் நியேனங்கள் அல்ேது
பதவிகலை ஒதுக்கீடு ஜசய்தல்) சட்டத்தின் ேற்ஜறாறு ஜபயர் என்ன?
a) தமிழ்நாடு சட்டம் 44/1994.

b) ேமிழ்நாடு சட்டம் 45/1994.
c) தமிழ்நாடு சட்டம் 45/1993.

d) தமிழ்நாடு சட்டம் 44/1993.

 ேண்டல் குழு வழக்குகள் என்று அறியப்பட்ட இந்திராசஹானி எதிர் லேய அரசு வழக்கில் ஜோத்த
இடஒதுக்கீட்டிலன 50 விழுக்காட்டிற்குக் கட்டுப்படுத்தி ோண்பலே உச்சநீதிேன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்
காரணோக கல்வி நிலேயங்களில் லசர்க்லக ேற்றும் அரசுப் பணிகளுக்கான நியேனங்கள்

ஆகியவற்றில் 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டிலன ஜசயல்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்ட நிலேயில்,

தமிழ்நாடு அரசு 1993 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், தாழ்த்தப்பட்லடார் ேற்றும்

பழங்குடியினருக்கு (கல்வி நிலேயங்களில் இடங்கலையும், ோநிே அரசின் கீழ் வருகின்ற பணிகளில்
நியேனங்கள் அல்ேது பதவிகலை ஒதுக்கீடு ஜசய்தல்) சட்டத்திலன (தமிழ்நாடு சட்டம் 45/1994)
நிலறலவற்றியது.

52. சமூக நீதிக்கான தந்லத ஜபரியார் விருது எப்ஜபாளுது முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது?
a)
b)
c)
d)

1994.
1995.
1996.
1997
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 தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்காகப் மிகச்சிறந்த முலறயில் பங்காற்றியவர்கலை சிறப்பு ஜசய்யும்

ஜபாருட்டு ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் சமூக நீதிக்கான தந்லத ஜபரியார் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்விருது 1994 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 ஆண்டுலதாறும் ோண்புமிகு முதேலேச்சர் அவர்கைால் லதர்வு ஜசய்யப்படும் ஒருவருக்கு இவ்விருது
வழங்கப்படுகிறது.

 இவ்விருது ஒரு சவரன் தங்கப் பதக்கமும், ரூ.1 இேட்சம் ஜபாற்கிழியும் ஜகாண்டதாகும்.
53. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார் ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் எந்த ஆண்டு அலேக்கப்பட்டது?
a)
b)
c)
d)


1980.
1981.
1982.
1983.
பிற்படுத்தப்பட்லடார், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்லடார் ேற்றும் சீர்ேரபினர் வகுப்பிலனச் சார்ந்த தனி நபர்கள்

ேற்றும் குழுக்கள் தங்கைது ஜபாருைாதார முன்லனற்றத்திற்காக சாத்தியக் கூறுள்ை சிறு ஜதாழில்கள்,
வியாபாரம் ஆகியவற்லறச் ஜசய்ய குலறந்த வட்டி விகிதத்தில் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்லடார்
ஜபாருைாதார லேம்பாட்டுக் கழகம் நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது.

 1982 ஆம் ஆண்டு இந்நிறுவனம் அலேக்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம்

 இந்திய கம்ஜபனிகள் சட்டம் 1956-ன் கீழ் பதிவுஜபற்ற ஒரு அரசுத்துலற நிறுவனோகும்.
54. புதிய ஜபாற்காேத் திட்டம் எதனுடன் ஜதாடர்புலடயது?
a) ஆண்கள்.
b) சபண்கள்.

c) ஜதாழிற்கல்வி பட்டதாரி.
d) சுய உதவிக் குழு.

 ஜபண்களுக்கான புதிய ஜபாற்காேத் திட்டம்.

 ஜபண்களின் சுயசார்பு பண்பிலன வைர்க்கும் லநாக்குடன் இத்திட்டம் ஜசயல்படுத்தப்படுகிறது.
 இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு வணிகம் ஜசய்வதற்கு ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சம் ரூ.2,00,000 வலர
ஆண்டுக்கு 5 விழுக்காடு வட்டி விகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.

 கடலன திரும்ப ஜசலுத்தும் காே அவகாசம் 3 முதல் 8 ஆண்டுகைாகும்.
55.

தகுதி ேற்றும் வருவாய் அடிப்பலடயிோன கல்வி உதவித் ஜதாலகத் திட்டம் எதனுடன்

ஜதாடர்புலடயது?
a) அலனத்து ோணவர்.

b) அலனத்து ோணவியர்.

c) சிறுபான்னமயிை மாைவ, மாைவியர்.
d) அலனத்தும்.

 தகுதி ேற்றும் வருவாய் அடிப்பலடயிோன கல்வி உதவித் ஜதாலகத் திட்டம்.
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 ஜதாழிற்கல்வி / ஜதாழில்நுட்பக் கல்வி பயிலும் சிறுபான்லேயின ோணவ, ோணவியர் அதிக

அைவில் ேதிப்ஜபண்கள் ஜபற்று கல்வி பயிலுவலத ஊக்குவிக்கும் லநாக்கில் இக்கல்வி உதவித்
ஜதாலகத் திட்டம் ஜசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
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