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gj;jhk;tFg;G r%f mwptpay; tpilf;Fwpg;Gfs; 

                                  kjpg;ngz;fs;:50    

tpdh 
vz;. 

tpilf;Fwpg;Gfs; 
kjpg;ngz;fs; 

 gFjp -m 
I. rupahd tpilia Nju;e;njLj;J vOJf. 5x1=5 

1.  m) nydpd;  1 

2.  ,) 2> 3 rup  1 

3.  <) gf;uheq;fy; miz 1 

4.  m) FbauRj; jiytu; 1 

5.  m) tsu;e;J tUk; nghUshjhuk;  1 

 II. Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf. 4x1=4 
6.  nf];lNgh 1 
7.  ghq;fu; 1 
8.  ePjp   (5) 1 
9.  rpwpa kw;Wk; eLj;ju epWtdq;fs;  (njhopy; );  1 
 III. nghUj;Jf. 5x1=5 

10.  ̀ pd;ld; gh;f;         - n[u;kdp 1 
11.  flNyhuf; fhLfs;      - flw;fiug; gFjp  1 
12.  Njrpa mtur epiy    - 1962 1 
13.  GST                 - gz;l kw;Wk; gzpfs; kPjhd tup 1 

14.   Njhl;lf;fiy        - jq;fg;Gul;rp     

                         IV. RUf;fkhd tpilasp (VNjDk; 5); 5x2=10 
15.  lhyu; Vfhjpgj;jpak;  

 டாயர் ஏகாதிபத்திம்: இச்ச ால் ச ாலயதூ நாடுகளுக்குப் சபாருரா ா 
உ வி ச ய்ல ன் மூயம் அலற்றின்மீது ஆதிக்கம் ச லுத் வும்,  க்கலலத்துக் 
சகாள்ரவும், அசரிக்கா பின்பற்றிக் சகாள்லகலவிரக்குல ற்குப்  
பன்படுத் ப்படுல ாகும் 

 
 
 
 
2 

16.  gpnul;ld; cl;]; ,ul;ilah;fspd; ngau;fs;  

 “ிரபட்டன் உட்ஸ் இபட்டடனர்கள்” க்குக்கப்டும் உக 
யங்க, ன்ட்டு த அடநப்பு ஆகன இபண்டும் 1944 இல் 
டடரற் ிரபட்டன் உட்ஸ் நட்டிற்குப்ின் 1945இல் 
றுயப்ட்ட 
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17. N ,yl;rj;jPT $l;lq;fs;  

 
 இந்தனயின் மநற்குப்குதனில் அடநந்துள்இட்சத்தவீு 

பருடகப்டகல் ஆது.  
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 இத்தவீுகள்சுநர் 32 ச.க.நீ பப்டயக்ரகண்டதகும். இதன் 

ர்யகத் தடகபம் கயபத்த ஆகும் 

 இட்சத்தவீுக் கூட்டங்கட 8° கல்யய் நத்தயீிருந்து 

ிரிக்கது. இங்கு நிதர்கள் யசக்கத ிட் தவீு(Pitt Island) 

டயகள் சபணனத்தற்கு ரனர் ரற்து. 
 

18.  “gUt kio ntbg;G”  
 தென்மற்கு பருலக்காற்று  தொடங்குலெற்கு முன்லட இந்திாவின் தலப்ப 

நிலயானது 460C லல உருகிமது. இப்பருலக்காற்றின் இடி ற்றும் 
மின்னலுடன்எகூடி துலக்கம் (தென்இந்திாவில்)’பருலலற தலடிப்பு’ 
எனப்படுகிமது.  
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19.  ePjpNguhid  
 ீதநன்பத்தடபபடன், ீதநன்த்தல் ரயினிடப்டும் 

கட்டட அல்து ஆடணீதப்மபடணப்டும் . இது ச 
சட்டங்கட டமயற்நல் தடடரசய்ன, ீதநன்த்தல் 
ரயினிடப்டும் ஆடணனகும். 
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20.  kj;jpa murpd; gy;NtW அடநச்சர்கின் யடககள்  

 மகிரட் (அ) ஆட்சக்குழு அடநச்சர்கள் 
 இபசங்க அடநச்சர்கள் 
 இடண அடநச்சர்கள் 
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21.        GDO  னில் ங்கிப்புகள்  
 பதன்டநத் துட - யியசனத்துட 

.க கல்டடப் ண்டககள் , நீன்ிடித்தல், சுபங்கத் 
ரதமல்  

 இபண்டம் துட   - ரதமல்துட 
.க இரும்பு நற்றும் ஃகு ரதம, ஜவுித் ரதமல், 
சணல் ரதமல்  

 பன்ம் துட     - ணிகள் துட 
.க அபசு அயினல் ஆபய்ச்ச, மக்குயபத்து தகயல் 
ரதடர்புத் ரதமல்கள்  
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 VII. கழ்க்கண்ட தடப்புகில் மதனும் என்ட மதர்வு ரசய்க.  
 4x½ =2 

22.    njd; mnkhpf;f murpay;  epfo;Tg; Nghf;Ffs;  
      m) 1830 
      M) Ie;J FbauRfs;   
      ,) 1898 
      <)ரருதபப் ரருநந்தத்தல் உருயசூழ்டனில்       சரின்   
        அல்து  ச குடும்ங்கின் ஆட்சனல்  உறுதன குழுக்கின்  
        தர்ர்ப்புகட ற்றுக்ரகள் படினயில்ட.    
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23.  ];lhypd; fpNuL Nghu;  
     m) Mf];l; -1942 
     M) MAjq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fs;  
      ,) /ghy; GS 
      <) ஸ்டன் கமபடு கடப டகப்ற் யிட்டல் ரதற்கு            
           பஷ்னவுட மசயினத்தன் மக்குயபத்துத்ரதடர்புகள்    
                       துண்டிக்கப்ட்டு யிடும். மநலும் ககஸஸ் குதகிலுள்     
           ண்ரணய் யனல்கடச் ரசன்டடயதற்கு ரஜர்நன் டடகளுக்கு     
                       ஸ்டன் கமபடு  யசதனக இருக்கும். 
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 VI. fPo;fz;ltw;Ws; VNjDk; xd;Wf;F fhuzk; $W.  

24.  இந்தன ரரும் டயம் குதயி ன்று அடமக்கப்டுகன்து.  
 இப்டயம் ஆபயல் நடத்ரதடரும் மநற்மக 

இபஜஸ்தன் நத்தன் பன்ல் இபண்டு ங்கு 
ப்பப்டக் ரகண்டுள்து 

 இந்த டயப் குத நருஸ்த ன்றும் அடப 
டயப்குத ங்கர் ன்றும் இரு குதகக 
அடமக்கப்டுகன். 

 இப்டயப் Fதனில்  உப்பு ரிகளும், நணல் 
தட்டுகளும் உள்  
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25.   kio ீர் மசகரிப்பு  
 ருயக நற்ம் நற்ம் நடநடவுப் ிபமதசத்தல் 

தநழ்டு அடநந்துன்தல் குடந்த நடம அடயமன 
ரறுகது 

 மய, மகடட கங்கில் குடிீர், யியசனம் மன் 
மதடயகடத் தரீ்க்க நடம ீர் மசநப்பு அயசனம்  
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VII. fPo;fz;ltw;Ws; VNjDk; xd;wpid NtWgLj;Jf.  

 
 

26.  ,kakiy MWfs; kw;Wk; jPgfw;g MWfs;  
 

,kakiy MWfs;  jPgfw;g MWfs;  
1 ,it tl ,e;jpahtpy; 

gha;fpdw;d  
1 ,it njd; ,e;jpahtpy; 

gha;fpd;wd 
2  mit tw;whj [Pt 

ejpfs;  
2  ,it gUtfhy my;yJ tw;Wk;  

MWfs;  
3  ePu;kpd; cw;gj;jp nra;a 

,ayhj epiy  
3 ePu;kpd; cw;gj;jpf;F Vw;wJ 

4  Nghf;Ftuj;Jf;F Vw;wJ  4  Nghf;Ftuj;Jf;F Vw;wjy;y 
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27.  uhgp gUtk; kw;Wk; fhU/g; gUtk;  
 

uhgp gUtk;   fhup/g; gUtk;   
1 ,jd; fhyk; 

mf;Nlhgu; Kjy; khu;r; 
khjk; tiu   

1 ,jd; fhyk; [piy Kjy; 
nrggk;gu;; khjk; tiu  

2  tlkhepyq;fspy; 
NfhJik> gUg;G> 
Myptpijfs;> fLF> 
ghu;yp  Kjyhd 
gapu;fs; 
gapuplg;gLfpd;wd   

2  tlkhepyq;fspy; ney; > gUj;jp> 
kf;fhr;Nrhsk; Nrhsk;> fk;G> 
cSe;J   Kjyhd gapu;fs; 
gapuplg;gLfpd;wd  

3  njd;khepyq;fspy; 
ney;> kf;fhr;Nrhsk;> 
Nfo;tuF> epyf;fliy 
fk;G > Kjyhd 
gapuplg;gLfpd;wd   

3 njd; khepyq;fspy; ney > 
Nfo;tuF > kf;fhr;Nrhsk; > 
epyf;fliy> fk;G  Kjyhd 
gapuplg;gLfpd;wd   

4  tpijf;Fk; gUtk; 
Fsph;fhyj;Jtf;fkhd 
mf;Nlhgh; khjk;   

4 tpijf;Fk; gUtk; 
Fsph;fhyj;Jtf;fkhd nrg;lk;gu; 
khjk;;   
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VII fPo;f;fz;l gj;jp tpdhf;fspy; VNjDk; ,uz;bw;F tpilaspf;f 

 

28.  
 சங்கத்தின் சசயல்பாடுகள்  
 1920-1925 ஆகி ஆண்டுகளிலடய பன்னாட்டுச்  ங்கம் பய சிக்கல்கலரத் 

தீர்த்து லலக்கஅலறக்கப்பட்டது. மூன்று பிச் லனகலரத் தீர்த்துலலப்பதில் 
 ங்கம் சலற்றிசபற்மது.  

 1920இல் பின்யாந்தின் யற்குக்கடற்கலக்கும் சுவீடனின் கிறக்கு 
கடற்கலக்கும் இலடயில் ஆயயண்டு தீவுகள் ாருக்குச் ச ாந் ம் என்பதில் 
பின்யாந்திற்கும் சுவீடனுக்குமிலடய பிச் லன ஏற்பட்டது.  

 பன்னாட்டுச்  ங்கம் அத்தீவுகள் பின்யாந்திற்யக உரிது எனத் தீர்ப்பளித் து. 
அடுத் ஆண்டில் யபாயந்திற்கும் செர்னிக்குமிலடய யலயல யயஷிா 
பகுதியில் எல்லயப் பிச் லன ஏற்பட்டு , பிச் லனலத் தீர்த்து 
அலறக்கப்பட்டயபாது அப்பிச் லனலச்  ங்கம் சலற்றிகாகத் தீர்த்து லலத் து. 
மூன்மாலது பிச் லன கிரீஸ், பல்யகரிா நாடுகளிலடய ஏற்பட்ட ாகும்.  

 கிரீஸ் பல்யகரிாவின் மீது பலடசடுத் யபாது பன்னாட்டுச்  ங்கம் யபார் நிறுத் ம்  
ச ய்உத் விட்டது.  

 வி ாலைக்குப்பின் கிரீஸின் மீது குற்மஞ் ாட்டி, கிரீஸ் யபார்இறப்பீடு 
லறங்கயலண்டுசனத் தீர்ானித் து. ஆகயல 1925இல் சயாக்கர்யனா உடன்படிக்லக 
லகசழுத் ாகின்ம லல பன்னாட்டுச்  ங்கம் சலற்றிகாகயல  ச யாற்றிது.  

 சயாக்கர்யனாஉடன்படிக்லகயின்படி  செர்னி, பிான்ஸ், சபல்ஜிம், இங்கியhந்து, 
இத் ாலி ஆகி நாடுகள் யற்கு ஐயாப்பாவில் பஸ்பம் அமைதிக்கு 
உத் லா ளித் ன.  

 இ ன் பின்னர் ஜெர்ைனி பன்னாட்டுச்  ங்கத்தில் இலைந் து. பாதுகாப்புக் 
குழுவிலும் நிந்  இடளிக்கப்பட்டது. இண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 
அசரிக்காவும் ஷ்ாவும்  ங்கத்தினுலட அசில் அல்யா  நடலடிக;லககளில்  
பங்யகற்கத் ஜ ொடங்கின. 

ய ால்விக்கானக் காைங்கள்  
 பன்னாட்டுச்  ங;கம் மு ல் உயகப்ப ொரில் சலற்றிசபற்ம நாடுகளின் 

அலப்பாகயல காைப்பட்டது. உயகஅரவில் அது உறுப்பினர்கலரக் 
சகாண்டிருந் ாலும் அது ஐயாப்பி அசில் வியலகத்தின் மைாக 
ாறிது.  

 அசில் பிச் லனகளில்  ங்கம் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு 
உறுப்பினர்கள்அலனலரின் ஏயகாபித் ஆ வு அலசிாயிற்று. 
 ங்கத்திற்சகன்று ாணுலம் இல்லயஎன்ப ால்  ான் எடுத்  முடிவுகலர 
நலடமுலமப்படுத்  அ னால் இயவில்லய.  

 அலதிக்கான இவ்லலப்லபஉருலhக்கிலர்கள் ய சிலh த்தின் உள்ரார்ந்  
ஆற்மலய உைர்ந்திருக்கவில்லய. ‘கூட்டுப்பாதுகாப்பு’ எனும் 
யகாட்பாட்லடநலடமுலமயில் ச ல்படுத் யலமுடிவில்லய .  

  ர்லாதிகாரிகரால்  லயலயற்கப்பட்டஇத் ாலி , ெப்பான், செர்னி ஆகி 
நாடுகள் ங்கத்தின் ஆலைகளுக்குக்கட்டுப்பட  றுத் யபாது, இங்கியாந்து, 
பிான்ஸ் ஆகி நாடுகள்ட்டுயஉறுதிாகச் ச ல்படும் நிலயயிலிருந் ன. 
ஆனால்  இவ்விருநாடுகளும்  ங;கத்திற்கு ஆர்லத்துடன் ஆ லளிக்கும் 
நாடுகரல்ய. இவ்லலப்பு உட்யாவில் னின் சிந்ம  ஜெயல்லடிலாக 
இருந் யபாதிலும் அலால்  ன்நாட்லடய த்துக் சகாள்ரச் ச ய்து  ங்கத்தில் 
உறுப்பினாக்க முடிவில்லய 
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29.  தீகற் ஆறுகடப் ற் கூறுக. 
 ரதன் இந்தனயில் பம் ஆறுகள்தீகற்ஆறுகள்ப்டுகன். 

ரரும்ஆறுகள் மநற்குத் ரதடர்ச்ச நடனில் உற்த்தனகன். 
இடய ருயக ஆறுகள் அல்து யற்றும் ஆறுகள்ப்டும். ீரின் அவு 
நடமப்ரமயிற்கு  ற்ற்மல் நறுடுகது இவ்யறுகள் ரசங்குத்து 
சரிவுடன் கூடின ள்த்தக்கு யமமனய்கது. தீகற் 
ஆறுகடஅடயபம் தடசனின் அடிப்டடனில் இரு ிரிவுககப் 
ிரிக்கம். அடய 

 கிமக்கும ாக்கி பாயும்  ஆறுகள் 
 மநற்கு ம ாக்கி பாயும்  ஆறுகள்  

 
 கிமக்கும ாக்கி பாயும்  ஆறுகள் 

அ) கா தி  
இந் த சத்தஸீ்கார் நத்தலுள்பய்ப்பூர் நயட்டத்தலுள் 
சகயிற்கு அருகல் உற்த்தனக எடிச நத்தன் யமனக சுநர் 
851 க.நீ ீத்தற்குப்ய்கது. சத், தடன், சந்தூர், சத்ட்யா, தகங்குட்டி 
நற்றும் ன் ஆகனலலஇென் பக்கன துலைனறுககும். நகத  
கலர னறுககப்ிரிந்து இந்தனயின் நகப்ரரின ரடல்டக்கட 
உருயக்குகது. இந் த யங்கா யிரிகுடயில் கக்கது.  

ஆ) மகாொலரி 
 தீகற்இந்தனயில் பம் நக ீநஆன(1465 க.நீ) மகாொலரி, 

நகபஷ்ட்ாநம் சக்நயட்டத்தல் அலந்துள் மநற்குத் 
தொடர்ச்ச நலயனில் உற்பத்தனகது. இந் த விருத்ெகங்கானவும் 
அலறகக்கபடுடகது. இது 3.13 இட்சம் சதுப.க.நீ ப் பவு 
யடித்லெக்தகாண்டது. இது ஆந்தபப்ிபமெசம் யமனக ய்ந்து 

யங்க யிரிகுடயில் கக்கது. பூர்ண, ரன்கங்க, ிபித, 

இந்தபயத, தல் நறும் சந மன்ய இயற்ன் 

துடனறுக ஆகும். இந்த பஜபந்தரிககு அருகல் கவுதந 
நறும் யசஸ்த   இபண்டு ககக ிரிந்து நக ரரின  

டல்டய உருயககுகது. மகாொலரி ரடல்ட குதனில் ன்ரீ் 

ரின  ரகல்மரு ரி அடநந்துது.  

இ) கிருலளா நகபஷ்ட்டிப நத்தல் உள் மநற்க ரதடர்ச்ச 
நடனில் நக டஷ்யர் ன் குதனில் ஊக உருயக 
சுநர் 1400 க.நீ ீம் யபபம் 2.58 இட்சம் ச.க.நீ பப்வு 

யடித்ரக கணடிருககது. இது தீக ஆறுகில் 

இபணடயது ரரின தனகும். ரகய், ீந, பச, துங்கத்ப 

நற்றும் ரடயறு மன்ய இவ்யற்ன் பக்கன 

துடனறுககும். இந்த ஆந்தபப்ிபமதத்தன் யமனக ய்ந்து 

ஹம்சமதயி ன் இடத்தல் யங்க யிரிகுடயில் கக்கது. 
  ஈ) காமலரி  ஆறு கர்டக நத்தல் குடகு நடனிலுள் 

தடக்கமயரி  உற்த்தனக சுநர் 800 க.நீ ீத்துக்கு ய்கது. 

இது ரதன் இந்தனயின் கங்டக ன்றும் அடமககப்டுகது. ஹபங்க, 
மஹநயத, கிி, யி, அர்கயத, ரய்னல், அநபயத 
ஆகனடய கயிரினின் துடண ஆறுககும். கர்டகயில் 

இபண்டக ிரிந்து சயசபத்தபம் நற்றும் ஸ்ரீபங்கப்ட்டிம் ஆகன புித 

ஆற்றுத் தவீுகட உருயக்குகது.  ின்பு தநழ்ட்டில் தடமந்து 

ரதடர்சசன நற்றும் குறுக நடனிடுக்குகள் யமனக 

எகக்கல் ீர் யழீ்ச்சனக ய்கது. ின்பு தருச்சபப்ள்ிக்கு பன் 

ஸ்ரீபங்கம் அருகல் ரகள்ிடம், நற்றும் காமலரி இபண்டு 
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ிரிவுகக ிரிந்து இறுதனில் பூம்புகர் ன் இடத்தகு அருகல் 

யங்க கடல் கக்கது.  

மநற்கு மக்க பம் ஆறுகள்  
 ா்நடத  

நத்தன ிபமதசத்தல் உள் அநர்கண்டக் ீடபூநனில் 1057 நீ 
உனபத்தல் உற்த்தனக 1312 கநீ ீத்தடதபம் 98796 ச. க. நீ 
பப்வு யடித்டதபம் ரகண்ட தீகற் இந்தனயில் மநற்கு 
மக்க பம் தனகும்.  இது 27 க.நீ ீத்தற்கு எரு ீண்ட 
கமபகத்டத உருயக்க கம்ம  யடகுட யமனக அபிக் 
கடல் கக்கது. இது மநற்கு மக்க னபம் ஆறுகிமமன 
ீநதகும். ர். ஹலுன், ரஹபன், ஞ்சர்,  தூத, சக்கர் டய 
நற்ம் மகர் ஆகனடய இத் பதன்டநனக துடணனறுகள் 
ஆகும். 

 தத  
 தத ஆறு தீகற் இந்தனயின் பக்கன ஆறுகின் உள்கும்.   

இந்த 724க.நீ ீத்டதபம் 65145 ச.க.நீ பப்வு யடித்டத 
ரகண்டது.  இந்த நத்தன ிபமதசத்தல் உள்ரட்டுல் 
நயட்டத்தல் கடல்  நட்டத்தருந்து 752நீ உனபத்தல் பல்டய் 
ன் இடத்தருந்து உற்த்தனகது ின்பு கம்ம யடகுட 
யமனக அபிக்கடல் கக்கது.  தீகற் இந்தன ஆறுகில் 
ர்நடத. தத நற்றும்  நஹ ஆகன பன்று ஆறுகள் நட்டுமந 
கமக்கல் இருந்து மநற்கு மக்க ய்க. யக , மகதுடநஈ 
அருணயத அரர், ீசு புரப, ஞ்சப நற்ம் மரி ஆகன தத 
ஆற்ன் துடண ஆறுகள் ஆகும்  

30.   
அடிப்டட உரிடநகள்  அபசு ரபடபறுத்தம் 

மகட்டுகள்  
இடயஅரநரிக்க க்கன 
டுகின் 
அபசனடநப்ிருந்து 
ரப்ட்டடய 

இடய அனர்ந்து  ட்டின் 
அபசனடநப்ிருந்து 
ரப்ட்டடய. 

அபசங்கத்தல் கூட இந்த 
உரிடநடன சுருக்கமய, 
ீக்கமய படினது. 

இடய அபசுக்கு ரயறும் 
அவுறுத்தல் ஆகும் 

இயற்ட ீதநன் சட்டத்தல் 
ரசனற்டுத்த படிபம். 

ந்த ீதநன்த்தலும் கட்டனப் 
டுத்தபடினது 

இடயசட்ட எப்புதடப் 
ரற்டய 

இடய தர்நீக நற்றும் அபசனல் 
எப்புதடப் ரற்டய 

இந்தஉரிடநகள் ட்டின் 
அபசனல் ஜனகத்டத 
யலுப்டுத்துகன் 

இந்தக் ரகள்டககடச் 
ரசனற்டுத்தும் ரழுது, சபதன 
நற்றும் ரருதப ஜனகம் 
உறுதனகது 

இடயஇனற்டகன உரிடநகள் இடயநித உரிடநகடப் 
துகக்க யமயகுக்கது 

 

 
 
 
 
5 

31.  ehl;L tUkhdj;ij fzf;fpLtjw;F njhlh;Gila fUj;Jfs; VNjDk; 
ehd;F kl;Lk; 
ட்டு யருநம் ன்து எரு ட்டில் ஏர் ஆண்டில் உற்த்த ரசய்னப்ட்ட 
ண்டங்கள் நற்றும் ணிகின் ரநத்தநதப்கும். ரதுயகட்டு 
யருநத்டதரநத்தட்டு உற்த்த (GNP) அல்து ட்டு யருநஈவு ப்டுகது.  
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1.1.1  ாட்டு லருானத்லெஅரவிடதொடர்புலட பல்மலறு கருத்துக்கள்  

1. �மநொத்தொட்டு உற்த்தி (GNP)  

மநொத்தொட்டு உற்த்தி என்து அந்தொட்டு நக்கொல் ஒரு யருடத்தில் (ஈட்டின 
யருநொம்) உற்த்தி மெய்னப்ட்ட மயளியீடுகளின் (ண்டங்கள் + ணிகள்) 
நதிப்பக் குறிக்கும். மயளிொட்டு முதலீடு மூம் ஈட்டின இொமும் இதில் 
அடங்கும்.               GMP = C + I + G + (X - M) + NFIA  
C - நுகர்வயொர்  
I - முதலீட்டொர்  
G - அபசு மெவுகள்  
X - M - ஏற்றுநதி - இக்குநதி  
NFIA - மயளிொட்டிலிருந்து ஈட்டப்ட்ட நிகபயருநொம்.  
2. மநொத்த உள்ொட்டு உற்த்தி (GDP)  
ஒரு ஆண்டில் ொட்டின் புவியினல் எல்பக்குள் உள் உற்த்தி 
கொபணிகளிொல் உற்த்தி மெய்னப்ட்ட மயளியீடு (ண்டங்கள் + ணிகள்) 
களின் மநொத்தநதிப்வமநொத்தஉள்ொட்டு உற்த்தினொகும்.  
3. நிகபொட்டு உற்த்தி (NNP)  
மநொத்தொட்டு உற்த்தியிலிருந்து மூதவதய்நொத்தின் நதிப்பநீக்கின பின் 
கிபடக்கும் ண நதிப்பு நிகபொட்டு உற்த்தினொகும்.  
நிகபொட்டு உற்த்தி (NNP) = மநொத்தொட்டு உற்த்தி (GNP) - வதய்நொம்.  
4. நிகபஉள்ொட்டு உற்த்தி (NDP)  

நிகபஉள்ொட்டு உற்த்தி என்து மநொத்தஉள்ொட்டு உற்த்தியின் ஒரு 
குதினொகும். மநொத்தஉள்ொட்டு உற்த்தியிலிருந்து வதய்நொத்பதக் 
(வதய்நொமெவின் அவு) கழித்து பின் கிபடப்து நிகபஉள்ொட்டு 
உற்த்தினொகும்.  

நிகபஉள்ொட்டு உற்த்தி (NDP) = மநொத்தஉள்ொட்டு உற்த்தி (GDP) – 
வதய்நொம்.  
5. தொயருநொம் அல்து தனி ர் யருநொம் (PCI)  
தொ யருநொம் என்து நக்களின் யொழ்க்பகத் தபத்பத உணர்த்தும் ஒரு 
கருவினொகும். ொட்டு யருநொத்பதநக்கள் மதொபகயில் யகுப்தன் மூம் தொ 
யருநொம் மப்டுகிது.  
6. ெனிப்பட்ட லருானம் (PI)  

வர்முகயரிவிதிப்பிற்கு முன் தனி ர்கள் நற்றும் ஒரு ொட்டின் குடும்ங்களின் 
மூம் அபத்து ஆதொபங்களிலிருந்து மப்டுகின்மநொத்தண 
யருநொத்பததனிப்ட்ட யருநொம் எொம்.  
தனிப்ட்ட யருநொம் = ொட்டு யருநொத்தில் மறு நிறுயங்களின் யருநொயரி - 
மரு நிறுயங்களின் கிர்ந்தளிக்கப்டொத யருயொய்- ெமூகொதுகொப்பு ங்களிப்பு + 
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நொற்று யருயொய்.  
7.மெவிடத்தகுதினொயருநொம் (DI)  

தனி ர்கள் நற்றும் குடும்ங்களின் உண்பநனொ யருநொத்தில் நுகர்வுக்கு 
மெவிடப் டுகின் யருநொத்பத மெவிடத் தகுதினொ யருநொம் எப்டுகிது.  

இதப இவ்யொறு அபமக்கொம்.  
DPI = தனிப்ட்ட யருநொம் – வர்முக யரி  

(நுகர்வு முபயில் DI = நுகர்வுச்மெவு + வெமிப்பு) 
32.  gphpT - VI (kjpg;ngz;fs; 5) 

fhyf;NfhL1910  Kjy; 1920 tiu     
 

       msTj;jpl;lk;: (1 myF = 5 Mz;Lfs;) 
        1910                                                     

     

      

      

 

                                                  1914 Kjy; cyfg;Nghh; njhlf;fk; 
1915     

 

                                                   1917 u\;aGul;rp 
                                                  1918 Kjy; cyfg;Nghh; KbT 
 

                                                   1919 nth;nra;y;]; cld;gbf;if 
1920               1920gd;dhl;L rq;fk; mikffg;gLjy;  
   

 

33.  ,e;jpa  tiuglk;  (VNjDk; Ie;J ,lq;fs; kl;Lk;) 
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SHRI KRISHNA ACADEMY  

 CREATIVE QUESTIONS ,MATERIALS(GUIDE),  FULL TEST QUESTION PAPERS, ONE 

MARK TEST QUESTION PAPER  for  X, XI, XII  AVAILABLE in ALL SUBJECTS.  

    For MORE DETAILS  - 99655 31727 , 94432 31727 
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