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10th Economics Questions – New Book 

[Book Back + Important Questions] 

ப ொருளியல் 

1. ப ொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி  ற்றும் அதன் வளர்ச்சி : ஓர் அறிமுகம் 
1. சரியொன விடைடயத் ததர்வு பசய்க 

1. GNP யின் சமம் 

அ) பணவீக்கத்திற்காக சரிசசய்யப்பட்ட NNP  

ஆ) பணவீக்கத்திற்காக சரிசசய்யப்பட்ட GDP 

இ) GDP  ற்றும் பவளிநொட்டில் ஈட்ைப் ட்ை நிகர பசொத்து வரு ொனம் 

ஈ) NNP மற்றும் செளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சசாத்து ெருமானம் 

2. நாட்டு ெருமானம் அளவிடுெது 

அ) பணத்தின் சமாத்த மதிப்பு 

ஆ) உற்பத்தியாளர் பண்டத்தின் சமாத்த மதிப்பு 

இ) நுகர்வு பண்டத்தின் சமாத்த மதிப்பு 

ஈ)  ண்ைங்கள்  ற்றும்  ணிகளின் ப ொத்த  திப்பு 

3. முதன்மம துமை இதமன உள்ளடக்கியது 

அ) தவளொண்ட     ஆ) தானியங்கிகள் 

இ) ெர்த்தகம்     ஈ) ெங்கி 

4. ……………….. முமையில் ஒவ்சொரு இமடநிமை பண்டத்தின் மதிப்மப கூட்டும்பபாது, இறுதி பண்டத்தின் 

மதிப்மப கணக்கிடைாம். 

அ) சசைவு முமை    ஆ)  திப்பு கூட்டு முடை 

இ) ெருமான முமை    ஈ) நாட்டு ெருமானம் 

5. GDP யில் எந்த துமை மூைம் அதிகமான பெமைொய்ப்பு ஏற்படுகிைது? 

அ) பெளாண் துமை    ஆ) சதாழில்துமை 

இ)  ணிகள் துடை    ஈ) பமற்கண்ட எதுவுமில்மை 

6. பணிகள் துமையில் நடப்பு விமையில் சமாத்த மதிப்பு கூடுதல் 2018-19 ல் ……………………… ைட்சம் பகாடி 

என மதிப்பிடிப்பட்டுள்ளது. 

அ) 91.06     ஆ) 92.26 

இ) 80. 07     ஈ) 98.29 

7. பெளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா ……………………. அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும். 

அ) 1 ெது     ஆ) 3 ெது 

இ) 4 ெது     ஈ) 2 வது 

8. இந்தியாவில் பிைப்பின் பபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காைம் ஆண்டுகள் ஆகும். 

அ) 65  ஆ) 60   இ) 70   ஈ) 55 
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9. கீழ்கண்டெற்றுள் எது ெர்த்தக சகாள்மக 

அ) நீர்பாசன சகாள்மக   ஆ) இைக்கு தி  ற்றும் ஏற்று தி பகொள்டக 

இ) நிை சீர்திருத்தக் சகாள்மக  ஈ) கூலிக் சகாள்மக 

10. இந்திய சபாருளாதாரம் என்பது 

அ) ெளர்ந்து ெரும் சபாருளாதாரம் ஆ) பதான்றும் சபாருளாதாரம் 

இ) இமண சபாருளாதாரம்   ஈ) அடனத்தும் சரி 

11. ………………………. என்பது அந்நாட்டு மக்களால் ஒரு ெருடத்தில் உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட செளியீடுகளின் 

மதிப்மபக் குறிக்கும். 

அ) ப ொத்த நொட்டு உற் த்தி (GNP) ஆ) சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 

இ) நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP)  ஈ) தைா ெருமானம் (PCI) 

12. இந்தியாவில் ……………….. துமை மிகப்சபரிய துமையாகும். 

அ) விெசாயம்    ஆ) சதாழில் 

இ)  ணிகள்    ஈ) எதுவுமில்மை 

13. ……………………… சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உைகில் 6ெது இடத்தில் உள்ளது. 

அ) அசமரிக்க    ஆ) ஜப்பான் 

இ) இந்தியொ    ஈ) பாகிஸ்தான் 

14. ஒரு குறிப்பிட்ட காைத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி சசய்யப்படுகின்ை அமனத்து பண்டங்கள் மற்றும் 

பணிகளின் அங்காடி மதிப்மப ………………….. என்கிபைாம். 

அ) GDP     ஆ) GNP 

இ) NNP     ஈ) NDP 

2. தகொடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. இந்தியாவில் மிகப்சபரிய துமை  ணிகள் துமையாகும் 

2. GDP ஒரு நொட்டின் சபாருளாதாரத்தின் ஒரு குயியீடாகும். 

3. இரண்டாம் துமைமய பெறுவிதமான பதொழில் துமை என அமைக்கைாம். 

4. இந்தியா சபாருளாதாரத்தின் ெளர்ச்சி இயந்திரம் பதொழில் துமையாகும். 

5. இந்தியா உைகத்தில் ஆைொவது மிகப்சபரிய சபாருளாதாரம் ஆகும். 

6. இந்தியா ஐந்தொவது மிக பெகமாக ெளரும் நாடாகும். 

7. GDPயின் விமரொன சபாருளாதார ெளச்சிமயப் சபை நவீன மயமாக்கத்துடன் கூடிய விமரொன 

சதாழிமயமாக்கல் என்று பதொழில் துடை சகாள்மக கூறுகிைது. 

8. ஓர் ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி சசய்யப்படுகின்ை பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் சமாத்த மதிப்பப 

ப ொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி ஆகும். 

9. இந்திய சபாருளாதாரத்மத மூன்று துமைகளாக ெமகப்படுத்தைாம் 

10. நாட்டின் சபாருளாதார நிமைமய குறிக்கும் புள்ளி விெர தரவுகமள ப ொருளொதொர குறியீடு 

என்கிபைாம். 

11. இறுதி நிடை  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகள் என்பது நுகர்வுக்காக அல்ைது பயன்பாட்டுக்காக உள்ள 

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ஆகும். 
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12. சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இறுதிநிடை  ண்ைங்கள் மட்டும் பசர்க்கப்படுகிைது. 

13. இமடநிமை பண்டத்தின் மதிப்மப சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பசர்த்தால் அதன் விமளமெ 

இருமுடை கணக்கிடுதல் என அமைக்கப்படுகிைது. 

14. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) என்பது ப ொத்த நொட்டு உற் த்தி (GNP) ததய் ொனம் 

15. தைொ வரு ொனம் என்பது மக்களின் ொழ்க்மகத் தரத்மத உணர்த்தும் ஒரு கருவியாகும். 

16. தாதாபாய் சநௌபராஜி தனது இந்தியொவின் வறுட  மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ்யில்ைொ ஆட்சி புத்தகத்தில் 

தனிநபர் ெருமானம் பற்றி முதன்முதைாக கூறியுள்ளார். 
17. சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு நாட்டின் ப ொருளொதொர நைத்மத பிரதிபலிக்கிைது. 

18. 1934ஆம் ஆண்டில் டச ன் குஸ்நட் என்பெரால் GDP யின் நவீன கருத்து முதன் முதலில் 

உருொக்கப்பட்டது. 

19. 1970களின் பள்ளிகள் மற்றும் ெங்கிகளில்  ந்து டன பபனர்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கவில்மை. 

20. IIP என்பது பதொழில்துடை உற் த்திகுறியீடு 

21. CPI என்பது நுகர்தவொர் விடை குறியீடு 

22. நடப்பு விமையில் சமாத்த மதிப்பு கூடுதலில் பணிகள் துமைகள் 2018-19 இல் 92.26 ைட்சம் தகொடி என 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

23. உைகில் இந்தியா சதாழில்துமையில் எட்ைொவது இடத்தில் உள்ளது. 

24. அ ர்த்தியொ பசன் கருத்துப்படி சபாருளாதார ெளர்ச்சி என்பது சபாருளாதார முன்பனற்ைத்தின் ஓர் 
அம்சமாகும். 

25. ஒரு சபாருளாதாரத்தின் உண்மமயான முன்பனற்ைத்மத அளப்பதற்கு  னிதவள த ம் ொடு குறியீடு 

சரியானதாகும். 

26. ஐந்தொண்டு திட்டத்தின் கீழ் பெமை ொய்ப்பு உருொக்கத்திற்கும் ஒரு உந்துதல் ெைங்கப்பட்டது. 

27. மனித பமம்பாடுக் குறியீடு என்பது 1990ம் ஆண்டு பாகிஸ்தானின் முகஹப்-உல்-ஹிக் என்பெரால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

3. சரியொன கூற்றிடன ததர்வு பசய்க 

1. பின்ெரும் காரணங்களினால் இந்தியாவின் பசமிப்பு விகிதம் குமைொக உள்ளது 

(i) குமைந்த தனிநபர் ெருமானம் 

(ii) பமாசமான சசயல்திைன் மற்றும் சபாதுத்துமையின் குமைொன பங்களிப்பு  

(iii) வீடுகளில் துமையின் பமசாமான பங்களிப்பு  

(iv) கிராமப்புைத்துமையின் பசமிப்பு திைமன முழுமமயாக பயன்படுத்தாதது. 

அ) (i), (ii) மற்றும் (iv) சரியானமெ  ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iii) சரியானமெ 

இ) (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரியானமெ ஈ) (i), (iii)  ற்றும் (iv) சரியொனடவ 

2. (i) மக்கள் சதாமகமய நாட்டு ெருமானத்தில் ெகுப்பதன் மூைம் தைா ெருமானம் சபைப்படுகிைது. 

(ii) தைா ெருமானம் என்பது மக்களின் ொழ்க்மகத் தரத்மத உணர்த்தும் ஒரு கருவியாகும். 

(iii) நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ஒரு பகுதியாகும். 

(iv) தனிநபர்கள் மற்றும் ஒரு நாட்டின் குடும்பங்கள் இருந்தும் சபைப்படுகின்ை சமாத்த பண 

ெருமானத்மத சசைவிடத் தகுதியான ெருமானம் எனைாம். 
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அ) (i) மற்றும் (iv) சரி   ஆ) (ii)  ற்றும் (iii) சரி 

இ) (i), (ii) மற்றும் (iv) சரியானமெ  ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரியானமெ 

3. சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் முக்கியத்துெம் 

(i) சபாருளாதார ெளர்ச்சி பற்றி அறிய உதவுகிைது 

(ii) சசல்ெம் சமனற்ை முமையில் விநிபயாகம் சசய்யப்படுெது பற்றி அறிய உதவுகிைது. 

(iii) ொங்கும் திைன் மதிப்பீடு சசய்ய உதவுகிைது. 

(iv) உைகின் ெளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பீடு சசய்ெதற்கு பயன்படுகிைது. 

அ) (i) சரி     ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி 

இ) (ii) மற்றும் (iv) சரி   ஈ) (i), (ii), (iii)  ற்றும் (iv) சரி 

4. அ. ப ொருத்துக 

1. மின்சாரம் / எரிொயு மற்றும் நீர்  - அ) நாட்டு ெருமானம்/ மக்கள் சதாமக 

2. விமைக் சகாள்மக   - ஆ) சமாத்த நாட்டு உற்பத்தி 

3. GST     - இ) சதாழில் துமை 

4. தனி நபர் ெருமானம்   - ஈ) பெளாண்மம 

5. C+I+G+(X-M)    - உ) பண்ட மற்றும் பணிகள் மீதானெரி 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – உ, 4 – அ, 5 - ஆ 

ஆ. ப ொருத்துக 

1. GDP  - அ) நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி 

2. GNP  - ஆ) நிகர நாட்டு உற்பத்தி 

3. NNP  - இ) சமாத்த நாட்டு உற்பத்தி 

4. NDP  - ஈ) சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 - அ 

இ. ப ொருத்துக 

1. GDP-பதய்மானம்  - அ) சசைவிடத் தகுதியான ெருமானம் (DI) 

2. தனிப்பட்ட ெருமானம் - ஆ) தைா ெருமானம் 

3. GNP – பதய்மானம் - இ) நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி 

4. நாட்டு வருமானம்
மக்கள் த ாகக   - ஈ) நிகர நாட்டு உற்பத்தி 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

ஈ. ப ொருத்துக 

1. தனிப்பட்ட ெருமானம்  -  அ) IIP 

2. மத்திய புள்ளியியல்  - ஆ) PI 

3. சதாழில்துமை உற்பத்தி குறியீடு - இ) IIP 

4. நுகர்பொர் விமை குறியீடு - ஈ) CPI 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – ஈ 

உ. ப ொருத்துக  

1. முதன்மமத்துமை  -  அ) சமாத்த பதசிய மகிழ்ச்சி 
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2. இரண்டாம் துமை  - ஆ) மீன் பிடித்தல் 

3. மூன்ைாம் துமை  - இ) இரும்பு மற்றும் எஃகு சதாழில் 

4. GNH   - ஈ) ெங்கி மற்றும் ெர்த்தகம் 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ 

2. உைக ய ொதல்  ற்றும் வர்த்தகம் 
1. சரியொன விடைடயத் ததர்வு பசய்க 

1. உைக ெர்த்தக அமமப்பின் (WTO) தமைெர் யார்? 

அ) அமமச்சரமெ    ஆ) தடைட  இயக்குநர் 

இ) துமண தமைமம இயக்குநர்  ஈ) இெற்றில் எதுவுமில்மை 

2. WTO வில் தற்பபாதுள்ள உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்மக 

அ) 159  ஆ) 164  இ) 148   ஈ) 128 

3. இந்தியாவில் காைனியாதிக்க ெருமக 

அ) த ொர்ச்சுகீசியர், ைச்சு, ஆங்கிதையர், தைனிஷ், பிபரஞ்சு 

ஆ) டச்சு, ஆங்கிபையர், படனிஷ், பிசரஞ்சு 

இ) பபார்ச்சுகீசியர், படனிஷ், டச்சு, பிசரஞ்சு, ஆங்கிபையர்கள் 

ஈ) படனிஷ், பபார்ச்சுகீசியர், பிசரஞ்சு, ஆங்கிபையர், டச்சு 

4. ெர்த்தக பநாக்கத்திற்காக முதலில் இந்தியாவுக்கு ெந்தெர்கள் 

அ) பராமானிய பபரரசு   ஆ) த ொர்ச்சுகீசியர் 

இ) டச்சு     ஈ) படனிஷ் 

5. பபார்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவில் எப்பபாது குடிபயறினார்கள்? 

அ) 1600     ஆ) 1602 

இ) 1498     ஈ) 1616 

6. காட்-இன் முதல் சுற்று நமடசபற்ை இடம் 

அ) படாக்கிபய    ஆ) உருகுபெ 

இ) டார்குபெ     ஈ) பெனீவொ 

7. இந்தியா எப்பபாது டங்கல் திட்டத்தில் மகசயழுத்திட்டது? 

அ) 1984   ஆ) 1976  இ) 1950   ஈ) 1994 

8. 1632இல் ஆங்கிபையர்களுக்கு பகால்டன் ஃபயர்மான் ெைங்கியெர் யார்? 

அ) ஜஹாங்கீர்    ஆ) தகொல்பகொண்ைொ சுல்தொன் 

இ) அக்பர்     ஈ) ஔரங்கசீப் 

9. செளிநாட்டு முதலீட்டுக் சகாள்மக (FIP) அறிவித்த ஆண்டு 

அ) ஜூன் 1991    ஆ) ஜூமை 1991 

இ) ஜூடை – ஆகஸ்ட் 1991   ஈ) ஆகஷ்ட் 1991 

10. இந்திய அரசாங்கம் 1991இல் …………………. ஐ அறிமுகப்படுத்தியது 

அ) உைகமயமாக்கல்   ஆ) உைக ெர்த்த அமமப்பு 

இ) புதிய ப ொருளொதொர பகொள்டக ஈ) இெற்றில் எதுவுமில்மை 
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11. டச்சு பாண்டிச்பசரிமய மகப்பற்றிய ெருடம் ……………… 

அ) 1498   ஆ) 1693  இ) 1995   ஈ) 1947 

12. 1639ல் ஆண்டில் ஆங்கிபையர்கள் ………………… யில் சசயின்ட் ஜார்ஜ் பகாட்மட கட்டப்பட்டது. 

அ) மதுமர     ஆ) திருச்சி 

இ) தூத்துக்குடி    ஈ) பசன்டன 

13. ………………… ன் முதல் சுற்று சஜனிொவில் நமடப்சபற்ைது 

அ) WTO     ஆ) IMF 

இ) GATT     ஈ) எதுவுமில்மை 

14. பகால்சகாண்டாவின் சுல்தான் ஆங்கிபையர்களுக்கு ……………… என்ை பட்டத்மத ெைங்கியது. 

அ) தகொல்ைன்ஃ யர்த ன்   ஆ) இரும்புஃபயர்பமன் 

இ) செள்ளி ஃபயர்பமன்   ஈ) சசம்பு ஃபயர்பமன் 

15. 1701ல் ………………. பிசரஞ்சின் தமைமமயிடமாக மாறியது. 

அ) மும்மப     ஆ)  ொண்டிச்தசரி 

இ) சகாச்சின்    ஈ) மஹதராபாத் 

16. 1659ல் பபார்ச்சுகீசியர்களிடமிருந்து தஞ்சாவூர் கடற்கமரயில் இருந்த ………………. ஐ மகப்பற்றியது. 

அ) பெளாங்கண்ணி   ஆ) மயிைாடுதுமை 

இ) நொகப் ட்டினம்    ஈ) மானாமதுமர 
17. ………………… அன்று கிைக்கு இந்திய கம்சபனி நிறுெனம் துெங்குெதற்கு எலிசசபத் ராணியால் பட்டயம் 

ெைங்கப்பட்டது. 

அ) 1602   ஆ) 1600  இ) 1626   ஈ) 1620 

18. ……………………. கடற்பமரயிலுள்ள மசூலிப்பட்டினம் விமரவில் ஆங்கிை குடிபயற்ைத்தின் 

தமைமமயகமாக மாறியது. 

அ) சகாங்கன்    ஆ) மைபார் 
இ) தகொர ண்ைை    ஈ) ெடசர்க்கார் 

19. உைகமயமாக்கலின் ……………….. நிமைகள் உள்ளன 

அ) நான்கு     ஆ) மூன்று 

இ) இரண்டு     ஈ) ஐந்து 

20. 1947இல் …………………… நாடுகள் காட் ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது. 

அ) 25  ஆ) 27   இ) 23   ஈ) 28 

21. பன்னாட்டு நிறுெனங்கமள ………………. என்றும் அமைக்கைாம் 

அ) சர்ெபதச நிறுெனங்கள்  ஆ) பன்னாட்டு நிறுெனங்கள் 

இ) ‘அ’  ற்றும் ‘ஆ’ இரண்டும்  ஈ) எதுவுமில்மை 

22. இந்தியாவின் தாராளமயமாக்கல் சகாள்மக ………………….. ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

அ) 1994   ஆ) 1991  இ) 1995   ஈ) 1998 

23. அந்நிய சசைாெணி கட்டுப்பாட்டு சட்டம் ………………. ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

அ) 1974   ஆ) 1999  இ) 1991   ஈ) 2001 
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24. அந்நிய சசைாெணி பமைாண்மமச் சட்டம் …………………. ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

அ) 1990   ஆ) 1998  இ) 1991   ஈ) 1999 

25. உைக ெர்த்தக அமமப்பின் தமைமமயிடம் …………………………… 

அ) பெனிவொ    ஆ) டார்க்குபெ 

இ) படாக்கிபயா    ஈ) ஆஸ்திபரலியா 
2. தகொடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

1. டச்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்பசரிமய 1693இல் மகப்பற்றினார். 
2. ஒரு நல்ை சபாருளாதாரம் மூைதன சந்டதயின் விமரொன ெளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிைது. 

3. கிைக்கிந்திய கம்சபனி சசன்மனயில் பைமான சதாழிற்சாமைகள் கட்டியமமத்தமத பசயின்ட் ெொர்ஜ் 

தகொட்டை என அமைக்கப்படுகிைது. 

4. உைக ெர்த்தக அமமப்பு ஒப்பந்தம் ெனவரி 1, 1995  

5. த ரொசிரியர் திதயொதைொர் பைவிட் ஆல் உைகமயமாக்கல் என்ை பதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

6. பிசரஞ்சு கிைக்கிந்திய நிறுெனம்  சூலிப் ட்டினம் இல் இரண்டாெது சதாழிற்சாமைமய நிறுவியது 

7. LPG என்பது தொரொள ய ொக்கல் (Liberalization), தனியொர் ய ொக்கல் (Privatization) மற்ைம் 

உைக ய ொக்கல் (Globaization) ஆகும். 

8. உைக ய ொக்கல் என்பது ஒரு நாட்மட உைக சபாருளாதாரத்துடன் ஒருங்கிமணப்பதாகும். 

9. பன்னாட்டு நிறுெனங்கமள சர்வததச நிறுவனங்கள் (or)  ன்னொட்டு அட ப்பு என்றும் அமைக்கைாம். 

10. இந்தியாவில் டச்சுக்காரர்களின் தமைமமயிடமாக புலிகொட் இருந்தது 

11. 1620ம் ஆண்டில் படனிஷ் குடிபயற்ைங்களால் டிரொங்கு ொடர (தமிழ்நொடு) தமைமமயிடமாக 

நிறுவியது. 

12. ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் த ொர்ச்சுகீசியர்களின்  தமைநகரமாக சகாச்சின் இருந்தது. 

13. சதன்னிந்தியாவில் உள்ள சிைப்பு சபாருளாதார மண்டைங்கள் தமிழ்நொடு, ஆந்திரொ, கர்நொைகொ மற்றும் 

தகரளொ ஆகும். 

14. இந்தியா சர்ெபதச சந்மதயில், இங்கிைாந்து ெங்கியில் 40 டன் தங்கத்மத அடமானம் மெத்தது. 

15. LPG சகாள்மககள் இந்தியாவில் 1994 ஆம் ஆண்டில் ைங்கள் வடரடவ மகசயழுத்திட்ட பபாது 

பைப்படுத்தப்பட்டது. 

16. இந்தியாவின் 15 சபரிய பன்னாட்டு நிறுெனங்கள் உள்ளன. 

17. FDI ன் விரிொக்கம் பவளிநொட்டு தநரடி முதலீடு ஆகும். 

18. இந்திய ரிசர்வு ெங்கியால் ெைங்கப்பட்ட சட்ை ரீதியொன நீர்ட  விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டது. 

19. காப்பி, டீ, பகாபகா, பதன் மற்றும் ொமைப்பைம் பபான்ைமெ நியொய ொன வர்த்தக உணவுப் 

சபாருட்களாகும். 

20. 1986 ஆம் ஆண்டு GATT எட்டாெது சுற்றில் 117 நாடுகள் பங்பகற்ைன. 

21. காட்டின் இயக்குநர் பெனரல் ஆர்தர் ைங்கல்  

3. சரியொன கூற்டை ததர்வு பசய்க 

1. (i) கிைக்கிந்திய கம்சபனி, குறிப்பாக கிைக்கு இந்திய நறுமணப் சபாருட்கள் ெர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு, 

பின்னர் பருத்தி, பட்டு, இண்டிபகாமெயும் ெர்த்தகத்தில் இமணத்துக் சகாண்டது. 
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(ii) டச்சு கிைக்கு இந்தியா நிறுென ெணிகர்கள் தங்கள் நிறுெனத்மத முதன்முதலில் 

கள்ளிக்பகாட்மடயில் நிறுவினார்கள் 

(iii) நானாபதசிஸ் ெர்த்தக குழுக்கள் சஹாய்சாளா பபரரசின் காைத்தில் ெர்த்தகம் சசய்தனர் 
அ) (i) சரியானது    ஆ) (ii) & (iii) சரியானது 

இ) (i) & (iii) சரியொனது   ஈ) (i), (ii) & (iii) சரியானது 

2. உைகமயமாக்கலின் பநர்மமைத் தாக்கம் 

(i) மூைதன சந்மதயின் விமரொன ெளர்ச்சிமய அறிமுகப்படுத்தியது 

(ii) ொழ்க்மகத் தரம் குமைந்துள்ளது 

(iii) இது அதிக மக்களுக்கு பெமை ொய்ப்புகள் அளிக்கப்படுகிைது 

(iv) ஒரு நாட்டின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திமய அதிகரிக்கும். 

அ) (i), (ii), (iii) சரியானமெ   ஆ) (i), (iii)  ற்றும் (iv) சரியொனடவ 

இ) (i) மற்றும் (iv) சரியானமெ  ஈ) (ii) மற்றும் (iii) சரியானமெ 

3. WTO வின் குறிக்பகாள்கள் 

(i) அயல் நாட்டு ொணிபத்திற்கான விதிகள் அமமத்தல் மற்றும் சசயல்படுத்தல் 

(ii) ெர்த்தக தகராறுகமளக் மகயாளுதல் 

(iii) நிமையான முன்பனற்ைம் மற்றும் கூற்றுச்சூைல் ஆகிய இரண்டமடயும் ஒன்றிமணந்து அறிமுகம் 

சசய்தல் 

(iv) பசமை ொய்மப உருொக்குதல் 

அ) (i) மட்டும் சரியானமெ   ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iv) சரியானமெ 

இ) (i) மற்றும் (iv) சரியானமெ  ஈ) (i), (ii)  ற்றும் (iii) சரியொனடவ 

4. காட்டின் (GATT) சுற்றுகள் 

(i) I ெது சுற்று சஜனிொ   (ii) II ெது சுற்று ொஷிங்கடன் 

(iii) III ெது சுற்று டாக்குபெ (இங்கிைாந்து) (iv) IVெது சுற்று சபய்ஜிங் (சீனா) 
அ) (ii) மற்றும் (iv) சரி   ஆ) (i)  ற்றும் (iii) சரி 

இ) (iii) மற்றும் (iv) சரி   ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 

5. உைகமயமாக்கலின் ெரைாறு 

(i) சதான்மமயான உைகமயமாக்கல் – நிமை 1 

(ii) இமடப்பட்ட உைகமயமாக்கல் - நிமை2 

(iii) நவீன உைகமயமாக்கல் – நிமை 3 

(iv) தனியார்மயமாதல் – நிமை 4 

அ) (i) சரி     ஆ) (ii) மட்டும் சரி 

இ) (i), (ii),  ற்றும் (iii) சரியொனடவ ஈ) (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரியானமெ 

4. அ. ப ொருத்துக 

1. இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுெனம் - அ) 1947 

2. பன்னாட்டு நிதி நிறுெனம் (MNC) - ஆ) அயல்நாட்டு ொணிபத்மத சசயல்படுத்தல்  

3. சுங்கெரி, ொணிபம் குறித்த சபாது உடன்பாடு (GATT) - இ) உற்பத்தி சசைவு குமைத்தல் 
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4. 8ெது உருகுெபெ சுற்று   - ஈ) இன்ஃபபாசிஸ் 

5. உைக ெர்த்தக அமமப்பு (WTO)  - உ) 1986 

விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 - ஆ 

ஆ. ப ொருத்துக 

1. உைகமயமாக்கல்    - அ) 1999 

2. MNC     - ஆ) திபயாபடார் சைவிட் 

3. FEMA     - இ) 1668 

4. முதல் பிசரஞ்சு சதாழிற்சாமை - ஈ) பசானி கார்ப்பபரசன் 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 - இ 

இ. ப ொருத்துக 

1. FIP   - அ) 164 நாடுகள் 

2. WTO   - ஆ) SEZ 

3. பகால்டன் ஃபயர்பமன் - இ) ஜூமை – ஆகஸ்ட் 1991 

4. நாங்குபனரி  - ஈ) 1632 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

ஈ. ப ொருத்துக 

1. ொஸ்பகாடாகாமா - அ) 1994 

2. டங்கல் ெமரயமெ - ஆ) பகாழிக்பகாடு 1498 

3. மூன்ைாெது சுற்று - இ) அசமரிக்கா 
4. G7 நாடுகள்  - ஈ) டார்க்பெ (இங்கிைாந்து) 

விடை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

உ. ப ொருத்துக 

1. TRIPS   - அ) WTO 

2. TRIMS   - ஆ) அறிவுசார் சதாடர்பான ெர்த்தக உரிமமகள் 

3. GATT    - இ) தமிழ்நாடு 

4. டிராங்குபார்  - ஈ) ெர்த்தக சதாடர்புமடய முதலீடு நடெடிக்மககள் 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 
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