
அனயருக்கும் இனைினக்கல்யித் திட்ைம்

சமூக அியினல்   த்தாம் யகுப்பு
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M»at‰¿‹ jh¡f§fis jL¥gj‰fhf mgha ne®Î Fiw¥ò njit¥gL»wJ

mgha ne®Î Fiw¥ò vj‰fhf ?

nguêÎfshš V‰gL« cæçH¥òfŸ

thœthjhu§fë8‹ ÏH¥òfŸ

bghUshjhu ÏH¥ò
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eÂ Ú®

Ïiz¥ò , Úiu nj¡» it¡F« fiufis f£Ljš mšyJ 

fiufis gy¥gL¤Jjš  
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vçkiy bto¥ò Ïl®

V‰gL« gu¥òfS¡F m¥ghš ÅLfis f£Ljš
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tw£Á
Ú® nkyh©ik

நனம ீர் சசகரிப்பு
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ிச்சரிவு யாின முன்னச்சரிக்னக

www.Padasalai.Net                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



தணித்தல்

கட்ைனநப்புமுனகள் கட்ைனநப்புஇல்ாத
முனகள்

சரிைரின் தாக்கங்கன குனக்கசயா , 

தயிர்க்கசயாஉட்டுத்தப்டும்ஓர்
இனல்புகட்ைனநப்ாகும்.

இனல்புகட்ைனநக்குஉட்ைாத
யிமிப்புணர்வு , னிற்சி
சான் ிையடிக்னககள். 

சரிைரின்
அவு ,  னசிவு

தாக்கங்கின்குனப்ிற்கானிற்சி

தணித்தல்

னதாைர் ிகழ்வுகள் , 

www.Padasalai.Net                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



1.1  கட்ைனநப்புதணித்தல்ையடிக்னககள்

1.  கனபகன கட்டுதல் , கனபகனப்ப்டுத்துதல்

2.  நின்சக்தித் னதாகுதிகனத் திட்ைநிடுதல்

3. கட்ைைங்கனகட்டுயதற்குசட்ையிதிமுனகனின்ற்றுதல்

4. புயிஅதிர்வுகனத் தாங்கக்கூடினகட்ைைங்கன
கட்டுதல்

5.  னாதுக்கட்ைைங்கன ழுதுார்த்தல்

6. இைர்கள்ஏற்டும்பப்புகளுக்குஅப்ால்
யடீுகன கட்டுதல்
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1.2. கட்ைனநப்புஇல்ாத முனகள்

1. யிமிப்புணர்வு 2.  னிற்சி

3.  சமூகசசனய
4.  கல்யித்திட்ைம்
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2.  ஆபம்முன்னச்சரிக்னக அனநப்புகள்

அயசபகாத்தில்அானசர்வுகன குனப்தற்கா ஒருதகயல்அிப்புத்னதாகுதி

2.1.  இனற்னகப்புயிஇனல்புஇைர்கள்
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2.2.  உனிரினல்சம்ந்தப்ட்ைஇைர்கள்

எசாானயபஸ்
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2.3.  சமூதானநற்றும் அபசினல்சம்ந்தப்ட்ை
அயசபகாக் கட்ைங்கள்

இந்தினா – ாகிஸ்தான் ிரியின
1947

www.Padasalai.Net                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



2.4.  னதாமிக நற்றும் நுட்யினல்இைர்கள்

சாால்யிரயாம கசிவு - 1984

நத்தினிபசதசம்
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3.  சரிைர்யருமுன் தனார் ின

ீண்ைகா னசனல்ாடு

சாக்கம்

உனிர்இமப்புகனமம் , ாதிப்புகனமம் குனக்கமுற்டும்னசய்னக

சுாநி 26 ,  டிசம்ர் - 2004
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தனார்ின முனற்சி எடுக்ககூடின இைங்கள்

அதிகஅவு அானசர்வு
ஏற்டும்இைங்கள்

இநனநனத்னதாைர்

யைகிமக்குஇந்தினா

குஜபாத்
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4.  நீட்பு

சரிைருக்கு ின்ர் இமந்தயற்ன திரும் நீட்னைடுக்கும்ையடிக்னககள்
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4.1.  னமனசாதாபண ினக்குனகாண்டு யருதல் சநினக்குனகாண்டு
யருதல்
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4.2.  புணர்அனநப்புநறுகட்ைனநப்பு
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னைப்பு

அனயருக்கும் இனைினக்
கல்யி திட்ைம்

கிருஷ்ணகிரி நாயட்ைம்

ன்ி
by  சீியாசன்
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