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Indian Economy Model Test Questions 10 in Tamil With Answer 

1. ப ொது நிர்வொகத்தில்  ன்னொட்டு கூட்டுறவில் முக்கிய முவொண்மையொக எது உள்ளது? 

அ. பவளியுறவு அமைச்சரமவ    

ஆ.  ொதுகொப்பு அமைச்சரமவ 

இ. நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் குறைதீர்க்கும் துறை 

ஈ. இந்திய ப ொது நிர்வொக நிறுவனம் 

2. கீழ்க்கண்ட குறியீட்படண்மைக் பகொண்டு சரியொன இமைமய தேர்வு பசய்க. 
1.  ொரே நிர்ைொன்   : ஏமைகளின் அடிப் மட தேமவ ைற்றும் குடியிருப்பு 
2. ரொஜிவ் ஆவொஸ் தயொஜனொ  : குடிடிருப்பு ைற்றும் வீட்டின் ைறுவளர்ச்சி ைற்றும் 

ைறுபுைரமைப்புக்கு துமையொயிருப் து 

3. ஜவஹர்லொல் தேரு தேசிய  

ேகர்புற புைரமைப்பு குழு : அடிப் மட பசௌகரியங்கள் ைற்றும் வளர்ச்சிக்கு தேமவயொன 

ஆேொர அமைப்புகளின் கட்டுைொனம் 

அ. 1 ைட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்    ஈ. 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் 

3. ஒரு வளர்ந்து வரும் ப ொருளொேொரம் பின்வரும் குைேலன்கமள ப ற்றுள்ளது. 

அ. குமறந்ே ேலொ விகிே வருைொனம், தைொசைொன தவமலயின்மை ைற்றும் பேொழில் த ொக்கு 

ஆ. ைக்கள்பேொமக அழுத்ேம் 

இ. (அ) ைட்டும் 

ஈ. (அ) + (ஆ) 

4.  ைவொட்டம் என் து விமலயின் எந்ே நிமலமயக் குறிக்கும்? 

அ. விறை குறைதல்    ஆ. விமல உயர்ேல் 

இ. விமல நிமலப் டுத்ேப் டுேல்  ஈ. மிேைொன விமல உயர்ேல் 

5. ஒரு குறிப்பிட்ட தேரத்தில் நிலவுகின்ற விமலயின் அடிப் மடயில் GDP மய அளவிட்டொல், 

அமேக் கீழ்க்கண்டவொறு குறிப்பிடலொம். 

அ. ேடப்பு விமலயில் GDP   ஆ. அங்கொடி விமலயில் GDP 

இ. நிறையான விறையில் GDP  ஈ. (அ)+(ஆ)+(இ) 

6. உற் த்தி முமற அடிப் மடயில் அளவிடப் டும் GDP உள்ளடக்கியது 

அ. ப ொருள்கள் ைற்றும் தசமவகளின் உற் த்தியின் த ொது உருவொக்கப் டும் வருைொனம் 
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ஆ. ஒரு குறிப்பிட்ட வருடத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவ்சவாரு சபாருளின் 

மதிப்றபயும் கூட்டுவது 

இ. முடிவு நிமலயில் உள்ள ப ொருள்களின் மீேொன பசலவிமன கூட்டுவது 

ஈ. தைற்பசொன்ன எதுவும் இல்மல 

7. அதிக வட்டி வீேைொனது ஒரு குடும்  அமைப்ம  சொர்ந்ேவமர ______ பசய்ய தூண்டும். ஆனொல் 

பேொக்ஷில் நிறுவனங்கமள ______ 

அ. அதிகமான செமிப்பு மற்றும் குறைவாக கடன் வாங்க தூண்டும் 

ஆ. குமறவொன தசமிப்பு ைற்றும் அதிகைொன கடன் வொங்குேல் 

இ. அதிகைொன தசமிப்பு ைற்றும் அதிகைொன கடன் வொங்குேல் 

ஈ. குமறவொன தசமிப்பு ைற்றும் குமறவொன கடன் வொங்குேல் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது என்.பீ.எஃப்.ஐ (NBFIs) கீழ் வரும்? 

அ. வணிக வங்கிகள்    ஆ. கூட்டுறவு வங்கிகள் 

இ. யு.டி.ஐ.     ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

9.  ை அளிப்பில் M3=M1+ 

அ. வங்கிகளின் நிகர காை றவப்புகள் 

ஆ. ே ொல் நிமலயங்களில் உள்ள பைொத்ே தசமிப்பு மவப்புகள் 

இ. வங்கிகளின் நிகர தேமவ மவப்புகள் 

ஈ. இவற்றுள் எதுமில்மல 

10. ப ரும் ொலும்  ைவீக்கம் ஏற் டுவேற்கு கொரைைொக அமைவது 

அ. அளிப்பு  க்க உந்துேல்கள் உற் த்தியொளர்களின் பசலவிமன அதிகரிக்கின்றது 

ஆ. தேமவ  க்க உந்துேல்கள் ஒரு நுகர்தவொரின் பசலவுகமள அழுத்துவது 

இ. பண அளிப்பின் அதிரடியான சபருக்கம் 

ஈ. பேொழிற்சங்கங்களின் நியொயமில்லொே கூலி தேமவகள் 

11.  ை அளிப்பில் ஏற் டும் வளர்ச்சி வீே அதிகரிப்பு ப ொதுவொக இேனொல் பின் பேொடரும் 

அ. ப ொருளொேொர பின்னமடவு 

ஆ. ப ொருளொேொர ேடவடிக்மகயில் ஏற் டும் குமறவு 

இ. ப ொருளொேொர பின்னமடவு ைற்றும் ப ொருளொேொர ேடவடிக்மகயில் ஏற் டும் குமறவு 

ஈ. பணவீக்கம் 

12. PURA என் து 

அ. நகர்புை வெதிகறை கிராமங்களுக்கு செய்து சகாடுப்பது 

ஆ. உலக முழுமையொன வசதிகமள கிரொைக்களுக்கு பசய்து பகொடுப் து 
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இ. ேகர்ப்புற வசதிகமள ரூர்தகலொ  குதிக்கு பசய்து பகொடுப் து 

ஈ. உலக முழுமையொன வசதிகமள ரூர்தகலொ  குதிக்கு பசய்து பகொடுப் து 

13.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் சரியொக ப ொருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குரியீடுகளின் 

அடிப் மடயில் சரியொன விமடமயத் தேர்வு பசய்க. 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. பைொத்ே ேொட்டு  1. ேொட்டில் வசிப் வர்களொல் உற் த்திக்   

உற் த்தி   கொரணிகளொல் உற் த்தி பசய்யப் ட்ட பவளியீடு ைதிப்பு 
ஆ. பைொத்ே உள்ேொட்டு 2. பைொத்ே ேொட்டு உற் த்தி – தேய்ைொனம்  

உற் த்தி 

இ.  நிகர ேொட்டு உற் த்தி 3. பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி – தேய்ைொனம் 

ஈ. நிகர உள்ேொட்டு உற் த்தி 4. பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி – பவளி ேொடுகளின்    

    மூலம் கிமடக்கும் வருைொனம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 1 2 3 4 

14. ைமறமுக வரிக்கு எடுத்துக்கொட்டு 

அ. வருைொன வரி    ஆ. விற்பறன வரி 

இ. பசொத்து வரி    ஈ. அன் ளிப்பின் மீேொன வரி 

15. ைத்திய அரசின் வரி சொரொ வருவொயில் இல்லொேது எது? 

அ. நிதிசொர்  ணிகள்    ஆ. இைாபப் பங்குகள் 

இ. ப ொருளொேொரப்  யன்  ணிகள்  ஈ. சுங்கத் தீர்வுகள் 

16. இயற்மகயிலிருந்து தேரிமடயொக வளங்கமள ப றும் பேொழில் 

அ. முதன்றம நிறைத் சதாழில் 

ஆ. இரண்டொம் நிமலத் பேொழில் 

இ. முன்றொம் நிமலத் பேொழில் 

ஈ. ேொன்கொம் நிமலத் பேொழில் 

17. கீழ்க்கொண் வற்றில் எது சரியொக ப ொருந்தியுள்ளது? 

அ. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி  1. வங்கிகளின் வங்கி 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 18 

ஆ.  ைபவளியீட்டு வங்கி   2.  ொரதிய ைொநில வங்கி 

இ. ப ொதுத்துமற வங்கி  3. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

ஈ.  ட்டியலிடப் டொே வங்கி  4. ஐ.ஓ.பி 

18. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி. 

கூற்று (A):  ரஸ் ர நிதியகம் சிறு முேலீட்டொளர்களிடம் ப ற்ற தசமிப்பிமன பகொண்டு ப ரிய 

நிறுைங்களில் முேலீடு பசய்கிறது. 

கொரைம்(R):  ரஸ் ர நிதியகம் “சிறு துளி ப ரு பவள்ளம்” என்ற தகொட் ொட்டின் அடிப் மடயில் 

இயங்குகிறது 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ேவறு 

இ. (A) ேவறு, ஆனொல் (R) சரி 

ஈ. (A) சரி, ஆனொல் (R) ேவறு 

19. சரியொக ப ொருந்துவமே தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக: 
அ. கரண்யொ வரி  1. 1/5  ங்கு விமல 

ஆ.  ொலி வரி   2. பூக்கள் விற் மன 

இ. கொரொ வரி   3. ைேம் சொர்ந்ே வரி 

ஈ. வியொ ொர வரி  4.  ொசன வரி 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 2 1 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  1 3 2 4  

ஈ.  2 4 3 1 

20. ப ொருத்துக. 
அ. த ொர்ச்சுக்கீசிய வொணி  ேளம்  1. தகொவொ 
ஆ. டச்சு வொணி  ேளம்   2. ேரங்கம் ொடி 
இ. தடனியர் வொணி  ேளம்   3.   ைதவற்கொடு 

ஈ. பிபரஞ்சு வொணி  ேளம்   4. ைசூலிப் ட்டினம் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 1 3 4 

ஆ.  1 3 2 4 
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இ.  3 2 4 1 

ஈ.  4 1 3 2 

21. கீழ்க்கண் வற்றில் 

1. ப ொருளொேொர ஆதிக்கம் சிலரிடம் குவிேமல கட்டுப் டுத்ேப் டுகிறது. 

2. அத்தியொவசிய துமறகள் ப ொது துமறயிடம் ைட்டும் 

3. தசமவதய ப ொதுத்துமற அமைப்பின் தேொக்கம் 

4. ப ொதுத் துமற அமைப்புகள் ப ொதுவொக எவ்விே த ொட்டியொளர்களும் இல்மல 

எது ேவறொன விமட: 
அ. 1 ைற்றும் 2 ேவறு   ஆ. 4 மட்டுசம தவறு 

இ. 3, 4 ேவறு    ஈ. 1, 3 ேவறு 

22. கீழ்க்கண்டமவகமள கவனி: 

கூற்று(A): வங்கிகளுக்கிமடதய உள்ள கடன்கள், ரிசர்வ் வங்கி மூலம் எளிேொக 
தீர்க்கப் டுகின்றன. 

கொரைம்(R): ரிசர்வ் வங்கியொன அமனத்து வங்கிகளின் மைய வங்கி என்ற நிமலயில் மைய 

தீர்வகைொக பசயலொற்றுகிறது. 

இமவகளில் எது சரி: 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனொல் (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்கம்அல்ல 

ஆ. (A) சரி (R), (A) க்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) வும், (R) இரண்டும் தனித்தனிசய ெரி, (A) க்கு (R) என்பது ெரியான விைக்கம். 

ஈ. (A) (R) இரண்டும் ேவறு 

23. WTO எத்துமறயுடன் பேொடர்புமடயது? 

அ. ைருத்துவம்    ஆ.  வாணிகம் 

இ. வங்கி    ஈ. கல்வி 

24.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகொண்டு 

சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. லதயொனல் ரொபின்சு  1. பசல்வ இலக்கைம் 

ஆ. ஆடம் ஸித்   2. ப ொருளொேொர இலக்கைம் 

இ. ஆல்பிரட் ைொர்ஷல்   3. வளர்ச்சி இலக்கைம் 

ஈ. சொமுதவல்சன்   4. கிமடப் ருமை இலக்கைம் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 1 3 4 

ஆ.  4 1 2 3 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 1 2 3 4 

25. ரங்கரொஜன் கமிட்டி இேற்கொக உருவொக்கப் ட்டது? 

அ. ப ொது  ங்கீட்டு முமறமய தைம் டுத்ே 
ஆ. வருைொன பசல்வ ஏற்றத்ேொழ்விமனக் குமறக்க 
இ. கிரொைப் புற தவமலவொய்ப்பிமன அதிகரிக்க 
ஈ. சபாதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குவிைக்கல் சதாடர்பாக 

26. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமள கவனி 

கூற்று(A): “ ைவீக்கம் அநீதியொனது,  ைவொட்டம் தீமையொனது” 

கொரைம்®:  ைவீக்கம் நுகர்தவொர்கமள  ொதிக்கும்  ைவொட்டம் தவமலயில்லொ 
திண்டொட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, சமலும் (R) என்பது (A)  விற்கு ெரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) சரி ஆனொல் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ேவறு, ஆனொல் (R) சரி 

27. ப ொருத்துக. 
அ. ேகர்நுமை வரி  1. சுற்றுலொ ஏற் ொட்டொளர் 
ஆ. பேொழில்வரி  2. வியொ ொரி 

இ. தசமவ   3. சிபைண்ட் உற் த்தியொளர் 
ஈ. ைதிப்புக் கூட்டுவரி  4. ைருத்துவத்துமற வல்லுேர்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 4 3 1 

ஆ.  3 2 4 1 

இ.  2 4 1 3 

ஈ.  4 2 3 1 

28. வரிமச 1 ஐ வரிமச 2 உடன் ப ொருளறிந்து சரியொனமேப் ப ொருத்துக. 
அ. MDM 1. கிரொைப்புற சுகொேொரம் 
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ஆ. SSA 2. இமடநிமலக் கல்வி 

இ. RMSA 3. ைதிய உைவு 

ஈ. NRHM 4. ஆரம் க் கல்வி 

 அ ஆ இ ஈ 
அ,  3 4 2 1 

ஆ.  2 1 4 3 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 1 4 2 3 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘பேொழில் வளர்ச்சி ைற்றும் நிதியுேவி’ என்ற துமறயின் கீழ்வரொே நிறுவனம் 

எது? 

அ. டிட்தகொ    ஆ. சிப்கொட் 
இ. டிக்     ஈ. ஐடிசி 

30. ப ொதுத்துமற நிறுவனத்தின் கீழ் வரொே எண்பைய் நிறுவனம் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 

அ. பசன்மன ப ட்தரொலியம் கம்ப னி 

ஆ. ைங்களூர் சுத்திரிப்பு & ப ட்தரொ பகமிக்கல்ஸ் 

இ. இந்துஸ்ேொன் ஆயில் கம்ப னிகள் 

ஈ. ரிறையன்ஸ் சபட்சராலியம் லிமிசடட் 

31. கீழ்க்கொணும் வரிகளில் எது தேர்முக வரி அல்ல என் மே குறிப்பிடுக. 
அ. வருைொன வரி   ஆ. விற்பறன வரி 

இ. பவகுைதி வரி   ஈ. பசொத்து வரி 

32. எந்ே வரியில் வரி நிகழ்வும் வரிச்சுமையும் ஒருவர் மீதே விழுகிறது? 

அ. வருமான வரி   ஆ. விற் மன வரி 

இ. ைதிப்புக் கூட்டு வரி  ஈ. தசமவக் கட்டைம் (வரி) 

33. நுகர்வு என்ற  ட்சத்தில் ‘அ ரிகரிக’ என் தின் ப ொருள் 

அ. தேமவகமளக் கட்டுப் டுத்துேல் 

ஆ. குமறந்ே ட்ச தேமவகமள பூர்த்தி பசய்ேல் 

இ. எது தேமவதயொ அவற்மற ைட்டும் பூர்த்தி பசய்ேல் 

ஈ. இறவ அறனத்தும் 

34. பின்வருவனவற்றுள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ணி அல்லொேது எது 

அ.  ல்தவறு ைதிப்பிலொன ரூ ொய் தேொட்டுக்கமள வைங்குேல் 

ஆ. அரசொங்கத்திற்கொன வங்கியொகச் பசயல் டுேல் 
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இ. வங்கிகளின் வங்கியொகச் பசயல் டுத்ேல் 

ஈ. தனி நபர்களுக்குக் கடன் வழங்குதல் 

35. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  ை அளிப்ம  பின்வரும் அடிப் மடயில் கைக்கிடுகிறது. M1, M2, M3
, M4, 

இவற்றுக்குரிய பின்வரும் விளக்கங்களில் எது சரியொனது அல்ல? 

அ. M1= ைக்களிமடதய உள்ள  ைப்புைக்கம் + வங்கியின் தகட்பு மவப்புத் பேொமக 
ஆ. M2= M1+ அஞ்சலக தசமிப்பு மவப்புத் பேொமக 
இ. M3= M1+M2 

ஈ. M4= M3+ ஒட்டுபைொத்ே அஞ்சலக மவப்புத் பேொமக 
36. அரசொங்க முேலீட்டுக் பகொள்மகயில் ‘PPP’ என் து என்ன? 

அ. அரசு ைற்றும் ேனியொர் முேலீட்டு திறன் 

ஆ. உற் த்தி ைற்றும் வொங்கும் திட்டம் 

இ. தனியார் மற்றும் அரசு கூட்டறமப்பு 

ஈ. வொங்கும் திறன் அளவு 

37. ‘தகல்கர்’ கமிட்டி என் து எேற்கொக அமைக்கப் ட்டது? 

அ. வங்கி ைறுசீரமைப்பு   ஆ. குழுைங்களின் ைறுசீரமைப்பு 
இ. வரிக்சகாள்றக மறுசீரறமப்பு  ஈ. நிர்வொக ைறுசீரமைப்பு 

38. கூட்டுறவு தவளொண்மை 

அ. சுய உேவிக்குழுக்கள் இமைந்து கூட்டுறவுக் பகொள்மகமய தவளொண்மையில் 

அமுல் டுத்துவது 

ஆ.  விவொயிகள் இறணந்து கூட்டுைவுக் சகாள்றகறய சவைாண்றமயில் 

அமுல்படுத்துவது 

இ. சிறிய நிதி நிறுவனங்கள் இமைந்து கூட்டுறவுக் பகொள்மக அமுல் டுத்துவது 

ஈ. தவளொண்மை வளர்ச்சிமய ஊக்கப் டுத்துவேற்கொன பேொழில் முமனதவொர்களின் குழு 

39. இந்தியொவின் அந்நிய தேரடி முேலீடு கீழ்க்கண்ட எந்ே ேொட்டிலிருந்து அதிகைொக ப றப் டுகிறது 

அ. USA (அபைரிக்க ஐக்கிய ேொடு) 

ஆ. UK (ஐக்கிய அரசு) 
இ. சிங்கப்பூர் 
ஈ. சமாரீஷியல் 

40. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் ஒவ்பவொரு வங்கியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேொமகமய பரொக்க இருப் ொக 
மவப் து ________ என்று ப யர் 
அ. ைொறு டும் கொப்பு விகிேம்  ஆ. சராக்க காப்பு விகிதம் 
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இ. பரொக்கத் ேள்ளு டி விகிேம் ஈ. வியொ ொரத் ேள்ளு டி விகிேம் 

41. ப ொருட்கள் ைொநிலத்திலிருந்து ைொநிலம் பகொண்டு பசல்லும் த ொது வசூலிக்கப் டும் வரி 

அ. ஏற்றுைதி வரி   ஆ. நகர்நுறழ வரி 

இ. சுங்க வரி    ஈ. இறக்குைதி வரி 

42. பின்வருவனவற்றுள் எது ேொட்டு வருைொனத்மேக் கைக்கிடும் சரியொன முமற அல்ல என்று 

தேர்ந்பேடுக்கவும்? 

அ. உற் த்தி முமற     ஆ. வருைொன முமற 

இ. வரவு செைவு திட்ட முறை(பட்செட் முறை) ஈ. பசலவின முமற 

43.   ைவீக்கம் கீழ்க்கண்ட நிமலமயக் குறிக்கும் 

அ. விறைவாசி உயர்வும்- பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஆ. விமலவொசி உயர்வும் –  ைத்தின் ைதிப்பு உயர்வும் 

இ. விமலவொசி வீழ்ச்சியும் –  ைத்தின் ைதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஈ. விமலவொசி வீழ்ச்சியும்  -  ைத்தின் ைதிப்பு உயர்வும் 

44. இருமுமறக் கைக்கிடுேல் என் து 

1. ஊர் த்தியின் இறுதிநிமலப் ப ொருட்களின் ைதிப்ம  ைட்டும் கைக்கிடுேல் 

2. உற் த்தியின் ஒவ்பவொரு நிமலயிலும் ஒரு ப ொருளின் ைதிப்ம க் கைக்கிடுேல் 

3. ஒரு ப ொருளின் ைதிப்ம  ஒரு ேடமவக்கு தைலொகக் கைக்கிடுேல் 

அ. 1 ைட்டும்   ஆ. 3 மட்டும்  இ. 1 ைற்றும் 2  ஈ. 1 ைற்றும் 3 

45. எந்ே ஐந்ேொண்டு திட்டத்தில் அடிப் மட ைற்றும் உயர்ரக பேொழிற்சொமலகளுக்கு முக்கியத்துவம் 

பகொடுக்கப் ட்டது 

அ. I  ஆ. II  இ. III  ஈ. IV 

46. திட்டக்குழு துவக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1949  ஈ. 1950 

47. விவசொய விமல குழு எந்ே ஆண்டு பேொடக்கப் ட்டது? 

அ. 1950  ஆ. 1955  இ. 1965  ஈ. 1975 

48. எந்ே ஆண்டு தேசிய விவசொய கொப்பீட்டு திட்டம் பேொடங்கப் ட்டது? 

அ. 1979-1980   ஆ. 1989-1990   

இ. 1999-2000   ஈ. 2009-2010 

49. 66வது சுற்று புள்ளி விவரக் கைக்பகடுப்பின்  டி தவமலவொய்ப்பில் கொைப் டும்வரும் 

துமறகளில் கூர்மையொக (மிமகயொக) உள்ளது. 

அ. துணிகள், உசைாகம் அல்ைாத மற்றும் உசைாக சபாருள்கள் 
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ஆ. சுரங்கத் பேொழில், உற் த்தித்துமற ைற்றும் மிந்துமற 

இ. கொகிேம் அச்சிடுேல் ைற்றும் இரொசயனப் ப ொருள்கள் 

ஈ. தைற்கண்ட எதுவுமில்மல 

50. இரண்டொவது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தின் சிற்பி 

அ. ஜவஹர்லொல் தேரு  ஆ. இந்திரொகொந்தி 

இ. வி.வி.கிரி    ஈ. பி.சி. மஹல்ைசனாபிஃஸ் 

51. உலகில் கலப்பு விவசொயம் எங்தக கொைப் டுகிறது? 

அ. உலகின் வளரும்  குதிகள்   

ஆ. அதிக வைர்ச்சியறடந்த பகுதிகள் 

இ. உலகத்தின் வளர்ச்சி குமறந்ே  குதிகள் 

ஈ. உலகின்  ொமலவன  குதிகள் 

52.  ட்டியலமைத்ேலில், விவரங்கள் தேொற்றுவொய் இருப்பின் அேமன கொண்பித்ேலொனது 

அ. பக்கங்களின் அடியில் எழுதப்படும் குறிப்பு 

ஆ.  ொகம் 

இ. ஸ்டப் 
ஈ. ேமலப்பு 

53.  உைவுக்கு தவமல திட்டம் ைொற்றியமைக்கப் ட்டு, அக்தடொ ர் 1980 லிருந்து பின்வருைொறு 

அமைக்கப் டுகிறது 

அ. கிரொைப்புற நிலைற்ற தவமலவொய்ப்பு உத்திரவொே திட்டம் 

ஆ, ஜவகர் தரொஜர் தயொஜனொ 
இ. சதசிய கிராமப்புை சவறைவாய்ப்புத் திட்டம் 

ஈ. இதில் எதுவுமில்மல 

54. 11வது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தில், சரொசரி பைொத்ே தேசிய உற் த்தி ஒவ்பவொரு ஆண்டிலும் எந்ே 
விகிேத்தில் இருக்கும் என்று இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டது? 

அ. 6 சேவீேம்  ஆ. 7 சேவீேம்  இ. 8 சேவீேம்  ஈ. 9 ெதவீதம் 

55. இலக்கு உள்ள ப ொது  கிர்வு முமற எந்ே ஆண்டு  பேொடங்கப் ட்டது? 

அ. 1977  ஆ. 1987  இ. 1997  ஈ. 2007 

56. இந்தியொவில் 2008 ஆம் ஆண்டில் விவசொயத்தில் ஈடு ட்டு வந்ே பசயல்மிக்க ைக்களின் சேவீேம் 

அ. 45%  ஆ. 47%  இ. 58%  ஈ. 88% 

57.  ல்தவறு விேைொன சிபைண்டொனது இேன் குறிப்புகளின் வழியொக உற் த்தி பசய்யப் டுகிறது 

அ. இந்திய ேர நிர்ைய கைகம் (ISO) 
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ஆ. இந்திய தரக்குழு (BIS) 

இ. இந்திய உைவு கைகம் (FCI) 

ஈ. தைற்பசொன்ன எதுவுமில்மல 

58. பின்வருவனவற்றில் எமவ தேசிய வருவொய் கைக்கிடுவதில் தசர்க்கப் டுவதில்மல? 

1. சட்டப்பூர்வைற்ற முமறயில் ஈட்டப் டும் வருவொய் 

2. ஆக்கப்பூர்வைொன முமறயில் ஈட்டப் டும் வருவொய் 

3. மூலேன ஆேொயம் அல்லது ேஷ்டம் 

4. தவமலயின்மை ஈட்டுப் டி 
அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 2 ைற்றும் 4 

இ. 1 ைற்றும் 4     ஈ. 1,2 ைற்றும் 3 

59. இந்தியொ ஒரு 

அ. வளரும் ப ொருளொேொரம் 

ஆ. குறைந்த வருமானத்தில் வைரும் சபாருைாதாரம் 

இ. இமடநிமலயொன வருைொனத்தில் வளரும் ப ொருளொேொரம் 

ஈ. பின்ேங்கிய ப ொருளொேொரம் 

60. இரண்டொவது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தின் குறியிலக்கு, ேன் ஆற்றலுமடய பேடுங்கொல எல்மலயுமடய 

வளர்ச்சியிமன கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஒன்றிமன, முேலீட்டின் வழியொக பசய்து முடிக்க 
பசயல்முமறமய வமரயறுத்ேது. 

அ. கனரக சதாழில்கள்   ஆ. இயந்திரங்கள் 

இ. இலகு இயந்திர பேொழில்கள்  ஈ. விவசொயம் 

61. கீழ்க்கொண் வற்றில் 

1. கல்வி என் து ‘நுகர்வும் முேலீடும்’ என எல்தலொரொலும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது. 

2. கல்வி, உடல்ேலம், குடிப்ப யர்ச்சி இமவகளில் முேலீடு பசய்ேொல் ைனிே மூலேனத்மே 
அதிகரிக்கலொம் 

3. இந்தியக் கல்வி அமைப்பில் ஏற்றத் ேொழ்வுகள் கொைப் டவில்மல 

4. 1976-ல் தேசிய கல்விக் பகொள்மக உருவொக்கப் ட்டது 

எது ேவறொன விமட? 

அ. 2 ைட்டுதை     ஆ. 1 ைற்றும் 2 

இ. 3 ைட்டுதை     ஈ. 3 மற்றும் 4 

62. நிலச்சீர்திருத்ேத்தின் உக்கிய தேொக்கங்களில் ஒன்று 

அ. தவளொண் அங்கொடிமய முன்தனற்றுேல் 
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ஆ. பேொழிற்சொமலகளுக்குத் தேமவயொன கச்சொப் ப ொருட்கமள வைங்குேல் 

இ. நிைம் ொர்ந்த முன்சனற்ைத்றத கிராமப்புை மக்களுக்கு ஏதுவாகச் செய்தல் 

ஈ. அமனத்து ைக்களுக்கும் தேமவயொன உைவு  ேொனியங்கமள வைங்குேல் 

63. சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு. 

1969 ைற்றும் 1980-ல் ேொட்டுமடமையொக்கப் ட்ட வணிக வங்கிகளின் எண்ணிக்மக 
அ. 14 ைற்றும் 8    ஆ. 6 ைற்றும் 12 

இ. 14 மற்றும் 6    ஈ. 8 ைற்றும் 12 

64. ஒரு ரூ ொய் தேொட்டு, ஒரு ரூ ொய் ேொையம் ைற்றும் அேற்கு குமறந்ே ேொையங்கமல 

பவளியிடு வர் 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ. ைத்திய நிதி அமைச்சர் 
இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ேமலவர் ஈ. மத்திய அரசின் நிதி அறமச்ெகம் 

65. பின்வரும் இந்திய ைொநிலங்கமள ைக்கள் பேொமக அடிப் மடயில் மிகவும் குமறவு முேல் மிகவும் 

அதிகம் என்ற முமறயில் வரிமசப் டுத்துக. 
அ. மித ொரம்  ஆ.  படல்லி இ. புதுச்தசரி  ஈ.  சிக்கிம் 

அ.  (அ), (ஆ), (இ) ைற்றும் (ஈ)  ஆ. (ஆ), (இ), (அ) ைற்றும் (ஈ) 
இ. (இ), (ஈ), (அ) ைற்றும் (ஆ)   ஈ. (ஈ), (அ), (இ) மற்றும் (ஆ) 

66. சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடு 

தவளொண் உற் த்தி திறமன கைக்கிட பின்வரும் சூத்திரங்களில் எமவ 

 யன் டுத்ேப் டுகின்றன? 

அ. 
பைொத்ே உற் த்தி
நிலத்தின்  ரப் ளவு    ஆ. 

பைொத்ே உற் த்தி
தவமலக்கு அைர்த்ேப் ட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்மக 

இ. 
பைொத்ே உற் த்தி

தவமலக்கு அைர்த்ேப் ட்ட உள்ளீடுகளின் அளவு ஈ. பைொத்ே  உற் த்தி
பைொத்ே முேலீட்டு அளவு 

67. ஒரு இயக்குேர் நிறுைத்தில் ________ பசயல் டுகிறொர். 
அ. நிறுைத்தின் முகவரொக   ஆ. நிறுைத்தின் ப ொறுப் ொன்மையரொக 
இ. நிறுைத்தின் நிர்வொக அதிகொரியொக  ஈ. சமற்சொன்ன அறனத்துமாக 

68. ஒன் ேொவது திட்டம் பேொழிற்துமறக்கொக மவக்கப் ட்ட வளர்ச்சி வீேம் ____ ஆகும். 

அ. 9%  ஆ. 8%  இ. 7%  ஈ. 5% 

69. ேனியொர்ையைொவேற்கு கொரைைொக இருப் து 

அ. திறமையற்ற ஊைல் ைற்றும் தவறு ொடற்ற 

ஆ. தவறு ொடற்ற ைற்றும் ஊைல் 

இ. தவறு ொடற்ற ைற்றும் ப ொறுப் ற்ற 

ஈ. திைறமயற்ை, சவறுபாடற்ை மற்றும்  ஊழல் 
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70. பகொடுக்கப் ட்ட பைொத்ே மூலேன பசலவின் சரொசரி தசமிப்பு ேொட்டத்தின் உயர்வு 

பின்வருவனவற்றில் எமே விமளவிக்கும்? 

அ. வட்டி வீே வீழ்ச்சி   ஆ. வருமான வீழ்ச்சி 

இ. வட்டி வீே உயர்வு   ஈ. வருைொன உயர்வு 

71. பின்வருவனவற்றில் இந்தியொவில் ஒரு சமூக ப ொருளொேொர பிரச்சமன எது? 

1. ப ொருளொேொர ஏற்றத்ேொழ்வு 

2. ைொதவொயிஸ்ட் அச்சுறுத்ேல் 

3.  சினிைொ திமரயிடல் 

4. கிரிக்பகட் த ொட்டி 
அ. 1 மற்றும் 2 ஆ. 3 ைற்றும் 2 இ. 4 ைற்றும் 1  ஈ. 3 ைற்றும் 4 

72. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி: 

கூற்று (A):  கியூட்தடொ புதரொட்தடொகொல் ஒப் ந்ேப் டி  ல ேொடுகள் குமறந்ே  சுமையொன வொயுமவ 

பவளிவிடும் தேொக்கில் ப ட்தரொலிய  யன் ொட்மட குமறக்க ஒப்புக் பகொண்டுள்ளன. 

கொரைம்(R):  சுமை தவதியியல் பகொள்மக 1995-ல் உருவொக்கப் ட்டது 

கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகள் மூலம் சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடுக்க. 
அ. (A) சரி (R) ேவறு   ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுசம ெரி 

இ. (R) சரி (A) ேவறு   ஈ. (A) ைற்றும் (R) ேவறு 

73. பின்வருவனவற்மற ப ொருத்துக. 
 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. RBI  1. பேொழில் வளர்ச்சிக்கு கடன் வைங்குேல் 

ஆ. SIDBI  2. தவளொண்மை ைற்றும் கிரொமிய வளர்ச்சி 

இ. கூட்டுறவு வங்கி 3.  ைக்பகொள்மக 
ஈ. DFT  4. சிறு பேொழில் நிறுவனம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 1 2 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  1 2 4 3 

74. கொரணிச் பசலவு அடிப் மடயில் பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி + பவளிேொட்டில் இருந்து வரும் 

கொரணி வருைொன அடிப் மடயிலொன நிகர 
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அ. கொரணி வருைொன அடிப் மடயிலொன நிகர தேசிய உற் த்தி 

ஆ. தேசிய உற் த்தி – தேய்ைொனம் 

இ. காரணிச் செைவு அடிப்பறடயிைான சமாத்த சதசிய உற்பத்தி 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

75. ைகலதேொபியின் திட்ட வியூகத்தில் முக்கியைொக அமையப் ப ற்றது 

அ. கனதுறைகளில் முதலீடு மூைமாக சுயமாக நிறை நிறுத்தப்பட்ட நீண்ட காை வைர்ச்சிறய 

ொதிப்பது 

ஆ. சிறுபேொழில்களில் ஏற் டும் மூலேனம் மூலைொக குமறந்ே கொல வளர்ச்சிமய சொதிப் து 

இ. தசமவ துமறகளில் துரிே வளர்ச்சிமய சொதிப் து 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

76. கொந்தி ைொதிரியின் அடிப் மட குறிக்தகொள் 

அ. கல்வித் ேரத்மே உயர்த்துேல் 

ஆ.  சமுேொய ேரத்மே உயர்த்துேல் 

இ. சபாருள் மற்றும் கைாச்ொர தரத்றத உயர்த்துதல் 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

77. துணிபு(A): 2011-12 ஆம் நிதியொண்டில் ைத்திய அரசொங்கத்தின் குமறக்கப் ட்ட முேலீட்டு 

பகொள்மகயொல், விரும்  ேகுந்ே இலக்மக ரூ. 40,000 தகொடிமய அமடயவில்மல. 

கொரைம்(R): அதிகரிக்கப் ட்ட ப ொதுக் கடன் பகொள்மக நிதி இடபவளிமய சைன் டுத்துவமே 
நியொயப் டுத்ேல் கொரைைொக. 
தைதல பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இந்ே இரண்டு வொக்கியங்கள் எந்ே வொக்கியம் சரியொனது? 

அ.இரண்டுசம ெரியானது, ஆனால் காரனத்திற்கு சகாடுக்கப்பட்ட விைக்கம் துணிபுக்கு 

சபாருத்தமானது அல்ை 

ஆ. இரண்டுதை சரி. முேல் வொக்கியத்திற்கு ப ொருத்ேைொனது இரண்டொம் வொக்கியம் 

இ. கொரைம் வொக்கியம் சரி. ஆனொல் துணிபு வொக்கியம் சரியல்ல 

ஈ. துணிபு வொக்கியம் சரி, ஆனொல் கொரைம் வொக்கியம் சரியல்ல 

78. சமீ த்தில் 2013-ம் ஆண்டில் எத்ேமன சேவிகிே NLC  ங்குகமள விற்க ைத்திய அரசு 
முடிபவடுத்ேது? 

அ. 5%  ஆ. 10%  இ. 8%  ஈ. 12% 

79. சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடு: 

ப ொருளொேொர வளர்ச்சி நிமலக்கு முன்தனற்ற ஐந்து வமகயொன கட்டங்கமள விளக்கியுள்ளவர் 
அ. ைொல்ேசு     ஆ. ஆல்ஃபிரடு ைொர்ஷல் 
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இ. சராஸ்சடாவ்    ஈ. இலயன்ஸ் ரொபின்ஸ் 

80. ப ொருத்துக. 
 ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

அ. தேசிய ைக்கள் பேொமக பகொள்மக 1. 1991 

ஆ.  புதிய விவசொயக் பகொள்மக  2. 1950 

இ. புதிய பேொழில் பகொள்மக   3. பிப்ரவரி 2000 

ஈ. திட்ட ஆமையம்    4. ஜூமல 2000 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 4 2 3 

ஆ.  3 1 2 4 

இ.  4 3 1 2 

ஈ. 3  4 1 2 

81. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்ேொேமே சுட்டிக்கொட்டுக. 
அ. இந்திய ஆயுள் கொப்பீட்டுக் கைகம் (LIC)  ஆ. இந்திய சதாழில் நிதிக் கழகம்(IFCI) 

இ. யூனிட் டிரொஸ்ட் ஆப் இந்தியொ (UTI)  ஈ. இந்திய ப ொதுக் கொப்பீட்டுக் கைகம்(GIC) 

82. துணிபு(A): 1991 முேல் புதிய ப ொருளொேொரச் சீர்திருத்ேங்கள் அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டேொல் ேைது 

திட்டமிடுேலில் ேல்ல ேரைொன ைொற்றங்கள் ஏற் ட்டுள்ளன. 

கொரைம் (R): இந்திய திட்டமிடுேலின் மையதேொக்கம் ைக்களின் வொழ்க்மகத் ேரத்மே 
உயர்த்துேலொகும். 

கீதை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு: 

அ. (A) மற்றும் (R) ெரி   ஆ. (A) ேவறு (R) சரி 

இ. (A) ைற்றும் (R) ேவறு   ஈ. (A) சரி (R) ேவறு 

83. ‘புவிசொர் குறியீடு’ சட்டம் மூலம் ேமிைகத்திலிருந்து  திவு பசய்யப் ட்ட முேல் ப ொருள் யொது? 

அ. ைதுமர ைல்லி    ஆ. ேஞ்சொவூர் வீமை 

இ.  த்ேைமடப்  ொய்    ஈ. செைம் சுங்குடிச் செறை 

84. சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு: 

பிறப்பு வீேத்திற்கும், இறப்பு வீேத்திற்கும் உள்ள உறமவ விளக்கும் தகொட் ொடு 

அ. ைொல்ேசின் ைக்கள் பேொமகக் தகொட் ொடு 

ஆ. உத்ேை அளவுக் தகொட் ொடு 

இ. மக்கள் சதாறக வைர்ச்சிக் கட்டக் சகாட்பாடு 

ஈ. தரொஸ்தடொவின் வளர்ச்சி நிமலகள் 
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85. கீழ்க்கண்டவற்மற சரியொகப் ப ொருத்துக. 
அ. நில சீர்திருத்ேங்கள் 1. ேொட்டு சமூக உேவித் திட்டம்(NSAP) 

ஆ. ஏப்ரல் 1999  2. தவமலவொய்ப்பு உறுதித் திட்டம்(EAS) 

இ. ஆகஸ்டு 15, 1995 3. ஜவஹர்கிரொம் தவமலவொய்ப்பு திட்டம்(JGSY) 

ஈ. அக்தடொ ர் 2, 1993 4. ஜமீந்ேொர் முமற ஒழிப்புத் திட்டம் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 1 2 

ஆ.  1 4 2 3 

இ.  3 2 4 1 

ஈ. 2 1 3 4 

86. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியொக ப ொருந்ேவில்மல? 

அ. சபராசிரியர் P.C.மகைராபிஸ் - III வது ஐந்தாண்டுத்  திட்டம் 

ஆ. ைமறமுக தவமலயின்மை -  இறுதிநிமல உற் த்தித் திறன் பூஜ்ஜியம் 

இ. J.K. கீன்ஸ்   - புதிய ப ொருளியலின் ேந்மே 
ஈ. முேல் திட்டக்குழு ேமலவர் -  ஜவஹர்லொல் தேரு 

87.  பசலவிடத் ேகுதியொன ேனிைனிே வருைொனம் = ேனிைனிே வருைொனம் - _________ 

அ. தனிவரி    ஆ. தேய்ைொனம் 

இ. ைமறமுகவரிகள்   ஈ. நிறுவனங்களின் வரி 

88. ேற்த ொமேய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுேர் யொர்? 

அ. திரு. Y.V. பரட்டி   ஆ. திரு. ரங்கரொஜன் 

இ. திரு. M.K. ேொரொயைன்  ஈ. திரு. D. சுப்பாராவ் 

89.  கீழ்வருவனவற்றிலிருந்து  திமல தேர்ந்பேடுக்கவும். இந்தியப் ப ொருளொேொரத்தின் அடிப் மட 
இயல்புகள் 

1.  தவளொண்மையில் முேன்மைத்துமற 

2. பேொழில்துமறயில் முேன்மை 

3. குமறந்ே ேலொ வருைொனம் 

4. அதிக அளவு தவமலயின்மை 

அ. 1 & 2 ைட்டும்   ஆ. 1, 2 & 3 ைட்டும் 

இ. 2, 3 & 4 ைட்டும்   ஈ. 1, 3 & 4 மட்டும் 

90. பின் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இந்தியொவின் GDP யின் பிரிவுகமள தைலிருந்து கீழ்தேொக்கிச் பசல்லும் 

பேொடர்ச்சியொக அமைத்ேொல் எந்ே வரிமச சரியொனது? 
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அ. முேல் நிமலத்துமற, இரண்டொம் நிமலத்துமற, மூன்றொம் நிமலத்துமற 

ஆ. முேல் நிமலத்துமற, மூன்றொ நிமலத்துமற, இரண்டொம் நிமலத்துமற 

இ. இரண்டொம் நிமலத்துமற, மூன்றொம் நிமலத்துமற,முேல் நிமலத்துமற 

ஈ. மூன்ைாம் நிறைத்துறை, இரண்டாம் நிறைத்துறை, முதல் நிறைத்துறை 

91. தேசிய உைவு  ொதுகொப்புச் சட்டம் அரசொங்க பவளியீடொனது 

அ. செப்டம்பர்2013    ஆ. ஆகஸ்ட் 2013 

இ. பசப்டம் ர் 2012   ஈ. ஆகஸ்ட் 2012 

92. நிகர ேொட்டு உற் த்தி (NNI) யில் தசர்த்துக் பகொள்ளொேது 

அ. ைமறமுக வர்த்ேக வரிகள் 

ஆ. கம்ப னிகள் வருவொய் வரிகள் 

இ. தேய்ைொனச் பசலவு 

ஈ. வீட்டின் சொந்தக் காரர்களின் வீட்டு வாடறக மதிப்பு 

93.  கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இரண்டு வொக்கியங்களில் (A) துணிபுமர ைற்பறொன்று (R) 

கொரைத்மேயும் குறிக்கிறது. 

துணிபுமர(A): பேொழில்துமற வளர்ச்சியில் இந்திய ப ொதுத்துமற  நிறுவனத்தின் தைம் ொடு 

அடங்கியுள்ளது. 

கொரைம்(R): ப ொதுத்துமற நிறுவனம் ைொநில அரசொங்கத்தின் கட்டுப் ொட்டில் உள்ளது. ைொநில 

அரசின்  ங்கொனது ப ொருத்ேைொன ேகவல்கள், பகொள்மக, நிதி உேவி அளித்ேல்(ை) 

ப ொதுத்துமற உேவியளித்ேல். 

அ. (A) சரியொனது ஆனொல் (R) ேவறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியானது 

இ. (A) ேவறொனது ஆனொல் (R) சரியொனது 

ஈ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ேவறொனது 

94. தசமிப்பின் வளர்ச்சி வீேம் உள்ேொட்டு பைொத்ே உற் த்தியின்  ங்கு வீேைொக அளவிடப் டுவது 

அ. நிமலயொன விமலகளில்   ஆ. ெந்றத விறைகளில் 

இ. ஒப்பீட்டு விமலகளில்   ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

95. எந்ே ஐந்ேொண்டு வமர தவமல வொய்ப்பு பசயல் திட்டம் வளர்ச்சியுடன் பேொடர்பு பகொண்டது? 

அ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ஆ. ஆறொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் 

இ. ஏைொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம்  ஈ. எட்டொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் 

96. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்ேொேது  எது? 

அ. தவளொண்  யிர்கள்   -  சுமைப் புரட்சி 
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ஆ. முட்றட மற்றும் சகாழி வைர்ப்பு  -  சவண்றமப் புரட்சி 

இ. கடல்ேொர் ப ொருட்கள்   - நீலப்புரட்சி 

ஈ, தேொட்டக்கமல    - ேங்கப்புரட்சி 

97.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறொனமவகள் எமவ?  

1. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை, உைவு ேொனியங்களின் தேமவ அளிப்ம  
சொர்ந்ேேொகும். 

2. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை, ேரம்,  கிர்வு ப ொருளொேொரம் சொர்ந்ேது 

3. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன பகொள்முேல் முமறமய சிறப் ொக ேமடமுமறப் டித்ேொதேயொகும் 

4. இந்தியொவின் உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை நியொயைொன  ங்கீடு கிமடக்கச் 
பசய்யொத்தேயொகும். 

அ. 1 ைற்றும் 2 ேவறொனது   ஆ. 4 ைட்டும் ேவறொனது 

இ. 3 மற்றும் 4 தவைானது   ஈ. 1 ைற்றும் 3 ேவறொனது 

98.  கீழ்க்கொணும் அட்டவமைமய கவனம் பகொள்க. 
வருடம்     : 1973-74 1987-88 1993-94 1999-2000 

இந்தியொவில் ஏழ்மையில் 

உள்ளவர்களின் எண்ணிக்மக : 321  307  320  260 

(மில்லியனில்) 

எந்ே வருடம் அேன் முந்மேய வருடத்மே கொட்டிலும் இந்தியொ ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் 

எண்ணிக்மக அதிகரித்துள்ளது? 

அ. 1973-74  ஆ. 1987-88  இ. 1993-94  ஈ. 1999-2000 

99. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி. 

கூற்று(A): மூன்றொம் ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் நிமறதவற்றப் ட்ட பிறகு திட்ட விடுமுமற கொலம் 

பின் ற்றப் ட்டது. 

கொரைம்(R): மூன்றொம் ஐந்ேொண்டு திட்டம் இந்தியொ-சீனொ த ொரினொலும் , இந்தியொ – ொகிஸ்ேொன் 

த ொரினொலும்  ொதிக்கப் ட்டது. 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) ைற்றும் (R) ேவறொனமவ  ஆ. (A) ேவறு ைற்றும் (R) சரி 

இ.  (A) சரி, ஆனொல் ைற்றும் (R) ேவறு ஈ. (A) மற்றும்  (R) ெரியானறவ 

100. இந்தியொவில்  சுமை புரட்சிமய அறிமுகப் டுத்திய அமைப்பு 
அ. ICAR  ஆ. ICMR  இ. ISRO  ஈ. CSIR 
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