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Indian Economy Model Test Questions 11 in Tamil With Answer 

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தினை வகுப்பது 

அ. ததசிய வளர்ச்சிக் குழு  ஆ. பிரதம அனமச்சரின் அலுவலகம் 

இ. ஐக்கிய நாடு சனப   ஈ. திட்டக்குழு 

2. பபாருத்துக.  

அ. ஜவகர் கிராம தவனலவாய்ப்புத் திட்டம் 1. 2000-2001 

ஆ. நாட்டு சமூக உதவித் திட்டம்  2. 1993 

இ. தவனலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம்  3. 1999 

ஈ. பிரதமரின் தவனலவாய்ப்புத் திட்டம் 4. 1995 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 2 4 

ஆ.  4 3 1 2 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  2 3 1 4 

3. அந்நியனை பவளிதயற்று: 

இந்தியாவின் நவரத்ை நிறுவைங்கள் 

அ. BHEL  ஆ. BPCL  இ. IOL   ஈ. IPCL 

4. நுகர்தவாரியலின் தந்னத எை கருதப்படுபவர் 
அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. இந்திரா காந்தி 

இ. ஜான் F. பகன்ைடி   ஈ. ரால்ப் ரரடர் 
5. இந்தியாவில் பணக் பகாள்னகனய வடிவனமத்தவர் யார்? 

அ. இந்திய நிதியனமச்சர்  ஆ ரிசர்வ் பாங்க் ஆப் இந்தியா 
இ. இந்திய பிரதமர்   ஈ. பன்ைாட்டு நிதி நிறுவைம் 

6. சரியாக பபாருத்தப்படாதனத கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து ததர்வு பசய்க.  

அ. பசுனமப் புரட்சி  - தவளாண் உற்பத்தி 

ஆ. பவண்னமப்புரட்சி - பால் மற்றும் பால் பபாருட்கள் 

இ. சாம்பல் புரட்சி  - எண்ணெய் வித்துக்கள் 

ஈ. பபான் புரட்சி  - பழங்கள் 

7. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து பபாருத்தவும். கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து 

வினடனய ததர்ந்பதடுக்கவும்.  
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பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 

அ. ததசிய கிராமப்புற தவனலவாய்ப்பு திட்டம் 1. 1985 

ஆ. ஜவஹர் தராஜகர் தயாஜைா   2. 1993 

இ. இந்திரா ஆவாஸ் தயாஜைா   3. 1980 

ஈ. பிரதம மந்திரி தராஜகர் தயாஜைா   4. 1989 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 3 2 

ஆ.  3 4 2 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  1 2 3 4 

8. பபாருத்துக.  

அ. வருமாை வரி   1. மாநில அரசின் வரியில்லா வருவாய் 

ஆ. விற்பனை வரி   2. னமய அரசின் வரி வருவாய் 

இ. இரயில்தவயிலிருந்து   3. னமய அரசின் வரியில்லா வருவாய் 

கினடக்கும் வட்டி வரவுகள் 

ஈ. தகார்ட்டு கட்டணங்கள்  4. மாநில அரசின் வரி வருவாய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 3 1 

ஆ.  1 3 2 4 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  4 3 1 2 

9. பின் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள துனறகளில் எந்த துனற இந்தியாவின் பமாத்த நாட்டு தசமிப்பில் மிக 

அதிக பங்களிப்பு பசய்கின்றது? 

அ. பபாதுத்துனற   ஆ. தனியார் துனற 

இ. அனமப்புசாரா துனற  ஈ. குடும்பங்களின் துறை 

10.  ததசிய தமம்பாட்டு குழுனவ பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறாைனவ எது/எனவ? 

1. ததசிய தமம்பாட்டுக்குழு 1952 இல் அனமக்கப்பட்டது 

2. ததசிய தமம்பாட்டுக்குழு சமூக மற்றும் பபாருளாதார  பகாள்னகயுடன் ஈடுபாடு பகாண்டது 

3. மத்திய- மாநில உறவுகளில் இது ஒரு முக்கிய நிறுவைமாகும் 

4. அனைத்து அனமச்சகங்களின் முதன்னம பசயலாளர்கனள இது பபற்றுள்ளது.  

அ. 1  ஆ. 1 மற்றும் 2  இ. 2 மற்றும் 3   ஈ. 4 
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11.  வரினச 1 உடன் வரினச 2 யினைப் பபாருத்தி வரினசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரியாை வினடகனள பதரிவு பசய்க.  

அ. எம். ஜி. என். ஆர். இ. ஜி. ஏ.   1. வறுனம தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள், எஸ். சி/  

      எஸ். டி. பிரிவிைருக்கு வீடு கட்டி பகாடுத்தல் 

ஆ. எஸ். ஜி. எஸ். ஒய்   2. கிராம பபண்களின் பலனுக்காக 

இ. ஐ. ஏ. ஒய்     3. 100 நாள் தவனல உறுதியளிப்பு திட்டம் 

ஈ. ஐ. எம். ஒய்.     4. கிராம ஏனழ மக்களின் குடும்ப வருமாைத்னத  

      உயர்த்துதல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ  3 2 4 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  3 1 2 4 

12.  மக்கள்பதானக  இலாப ஈவு என்ற கருத்து பவளிப்படுத்துவது 

அ. அதிக விகித அளவில் ரேறை பார்க்கும் ேயதிைானேர்கள்(15 முதல் 64 ேறரயில்) 

மக்கள் ணதாறகயில் காெப்படுேது 

ஆ. சார்ந்திருப்தபாரின் சதவீதம் தவனல பார்க்கும் வயதிலாை மக்கனள விட அதிகமாக 

காணப்படுவது 

இ. இனளய வயதிலாைவருக்கு அதிக தவனல வாய்ப்பு கினடப்பது 

ஈ. நினலயாை சமச்சீராை மக்கனளக் பகாண்டிருப்பது 

13. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீழ்க்கண்ட குறியீடுகனளப் பயன்படுத்தி வினட தருக.  

அ. விவசாயம், காடு வளர்ப்பு, மீன்வளர்ப்பு  1. அனமப்பு சாரா துனற 

ஆ. சுரங்கத்துனற, உற்பத்தி, மின்சாரம்,   2. பணிகள் துனற 

எரிவாயு, குடிநீர்      

இ. வர்த்தகம், தபாக்குவரத்து,  பதானலபதாடர்பு  3. இனடநினலத் துனற 

ஈ. அனமப்பு சாரா நிறுவைங்கள், குடினமத்  

பதாழில்கள்      4. முதன்னமத் துனற 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  4 3 2 1 

இ.  2 4 1 3 
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ஈ.  3 4 1 2 

14.  கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் பஜன் படரிஸ் (Jean Dreze) குழு 2010, அறிக்னகயின் பரிந்துனரயில் 

குறிப்பிடப்படாத கூற்றினை சுட்டிக் காண்பிக்கவும்.  

அ. மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவனல வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் (MGNREGS) கீழ் கூலி, 

பணவீக்கத்துடன் பதாடர்புபடுத்தப்பட தவண்டும்.  

ஆ. விேசாய ணதாழிைாளர்களுக்குரிய கூலி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை விேசாய 

ணதாழிைாளர்களுக்குரிய நுகர்ரோர் விறைோசி குறியீட்டின்படி உயர்த்தி மாற்றி 

அறமக்கப்பட ரேண்டும் 

இ. குனறந்தபட்ச கூலி சட்டம் 1948ன்ப்டி கூலி நினலப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

ஈ. இத்திட்டத்தின்படி நாள் ஒன்றுக்கு தவனல தநரம் ஒன்பது மணி தநரத்திலிருந்து ஏழு மணி 

தநரமாக குனறக்கப்படுதல் தவண்டும்.  

15.  கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த அனமப்பு 2013-ல் வட்டியில்லா சம மாதாந்திர தவனணத் திட்டத்னத 

தனட பசய்தது 

அ. மத்திய அரசு    

ஆ. பசக்கூரிட்டீஸ் எக்ஸ்தசன்ஞ் தபார்டு ஆப் இந்தியா 
இ. இந்தியா ரிசர்வ் ேங்கி 

ஈ. திட்டக்குழு 

16.  பின் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது ததசிய வருவானய கணக்கிடுவதில் 

பயன்படுத்துவதில்னல? 

அ. உற்பத்தி முனற   ஆ. முதலீடு முறை 

இ. பசலவிை முனற   ஈ. வருமாை முனற 

17.  ‘உணவுக்காை தவனல’ என்ற திட்டத்னத மாற்றி அனமத்து மறுபபயர் சூட்டி _______ திட்டம் எை 

அனழக்கப்பட்டது 

அ. IRDP திட்டம் ஆ DPAP திட்டம் இ. RLEP திட்டம் ஈ. NREP திட்டம் 

18.  பபாது நிதிப் பற்றாக்குனற =  

அ. ேரவு ணசைவு பற்ைாக்குறை + ணேளிச் சந்றதயில் கடன் ோங்குேது மற்றும் ோங்குேது 

மற்றும் ணகாடுக்க ரேண்டியக் கடன் 

ஆ. முதன்னம பற்றாக்குனற + வட்டிச் பசலுத்துதல் 

இ. பமாத்த வருவாய் – பமாத்தச் பசலவிைம் 

ஈ. இனவ எதுவுமில்னல 
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19.  ஆதிவாசி மகிளா சஷாக்திகரன் தயாஜைா (AMSY) பதாடர்பாக பின்வரும் கருத்துகனளக் 

கவனித்து சரியாை வினட காண்க.  

1. அது பழங்குடியிைர் பபண்களின் பபாருளாதார தமம்பாட்டிற்காை ஒரு தனித் திட்டமாகும்.  

2. கடனுக்காக அவர்களிடமிருந்து ஆண்டிற்கு அதிக பட்சமக 6 சதவிகித வட்டி விதிக்கப்படுகிறது.  

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1 மற்றும் ஆகிய இரண்டும் சரி  ஈ. 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் தவறு 

20. பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் பதாழிற்துனறயின் துனற ரீதியாை சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி 

வீதம் யாது? 

அ. 2.44  ஆ. 4.29  இ. 8.90  ஈ. 12.10 

21. கீழ்க்கண்டவற்றில் எனவ 11-வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் உயர்கல்வியின் தநாக்கங்களாகும்? 

அ. பிராந்திய சமமின்னமனய குனறத்தல் 

ஆ. எல்லா பல்கனலக்கழகங்களிலும் சம வாய்ப்பு அலுவலகங்கனள நிறுவுதல் 

இ. நகர கிராம சுகாதார தவற்றுனமனய குனறத்தல் 

ஈ. சிைப்பு உதவித் ணதாறகயின் மூைம் ணபாருளாதார ரீதியில் நலிேறடந்த பிரிவினருக்கு 

ஆதரேளித்தல் 

22.  பின்வரும் கூற்னற கவனிக்க: 

கூற்று(A): இந்திய அரசி நிலச்சீர்திருத்தம் மூலமாக தனிப்பட்ட நில உரினமயாளிடமுள்ள ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக உள்ள நிலத்னத அரதச னகயகப்படுத்தி நிலமில்லா 
விவசாயிக்கு பகாடுக்க தீர்மானித்தது 

காரணம்(R): நிலத்தின் அளிப்பு மிகவும் குனறவாகவும், அதற்கு உரினம தகாருதவாரின் பங்கு 

மிகவும் அதிகமாக இருப்பதாலும் அதனை நியாயமாை வனகயில் பங்கீடு பசய்யும் பசயல் 

மிகவும் அவசியமாகிறது.  

இவற்றுள் பின்வரும் பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் வினடனய பதரிவு பசய்க.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டுரம சரி. ரமலும் (R) என்பது (A) க்கு சரியான விளக்கம் 

ஆகும் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டுதம சரி. தமலும் (R) என்பது (A) க்கு சரியாை விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

23.  இந்தியாவின் பன்னிபரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலம் 

அ, 2007-2012 ஆ. 2012 – 2017  இ. 2011-2016 ஈ. 2013-2018 

24.  சரியாை வினடனய ததர்ந்பதடுக்கவும்.  
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கீழ்க்காணும் வங்கிகளில் எந்த வங்கி, இங்கிலாந்து (U.K) நாட்டு பன்ைாட்டு வளர்ச்சிக்காை 

துனறயுடன் (DFID) கூட்டு தசர்ந்து இந்தியாவில் நகர் புறங்களில் உள்ள குனறந்த வருவாய் 

பிரிவிைருக்காை வீட்டு வசதி திட்டம் தமற்பகாண்டுள்ளது.  

அ. ரதசிய வீட்டு ேசதி ேங்கி  

ஆ. வீடு மற்றும் நகர வளர்ச்சிக் கழகம் 

இ. பாரத ஸ்தடட் வங்கி 

ஈ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

25.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவனி.  

கூற்று (A): மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நினறதவற்றப்பட்ட பிறகு திட்ட விடுமுனறக் காலம் 

பின்பற்றப்பட்டது.  

காரணம்(R): மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியா-சீைா தபாரிைாலும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

தபாரிைாலும் பாதிக்கப்பட்டது.  

இவற்றுள் எது சரி எை தீர்மானி? 

அ. (A) மற்றும் (R) தவறாைது  ஆ. (A) தவறு மற்றும் (R) சரி 

இ. (A) சரி மற்றும் (R) தவறு  ஈ. (A) மற்றும் (R) சரியானறே 

26.  2013-14 மத்திய அரசு வரவு பசலவு கணக்கில் ரூ. 1,000 தகாடி நிதி பபண்கள் 

அதிகாரமயமாக்கல் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிதியின் பபயர் 
அ. அபயா நதி   ஆ. நிர்பயா நிதி 

இ. பசௌபாக்கியா நிதி  ஈ. சுமங்கலி நிதி 

27.  தனியார்மயமாக்குதல் குறித்த கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைனவ எனவ? 

1. திறனமயினை அதிகரிக்க 

2. அரசின் தனலயீட்டினை குனறக்க 

3. சுதந்திரமாகவும், வினரந்தும் முடிவு எடுப்பதினை அதிகரிக்க 

4. அரசு தன் பபாறுப்புகனள னக கழுவ 

5. தபாட்டியினை அறிமுகப்படுத்தி, தனியார் துனறக்குரிய பண்புகனள வளர்க்க.  

அ. 1, 2 மற்றும் 5 சரியாைனவ ஆ. 1,2,3 மற்றும் 5 சரியானறே 

இ. 1,3,4 மற்றும் 5 சரியாைனவ ஈ. 13, மற்றும் 5 சரியாைனவ 

28.  2007ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் தனிநபர் எரிசக்தி நுகர்வின் அளவு _______  கிதலா கிராம் 

எண்னண பதலீட்டுக்கு சமம்.  

அ. 529  ஆ. 592  இ. 295  ஈ. 925 
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29.  இந்தியாவின் 2013-14 வரவு-பசலவு திட்டத்தின்படி, எத்தனை விழுக்காடு நடப்பு வருவாய் 

பசலவில் வட்டியாகச் பசலுத்தப்படுகிறது? 

அ. 16 விழுக்காடு   ஆ. 26 விழுக்காடு 

இ. 28  விழுக்காடு    ஈ. 32 விழுக்காடு 

30.  தமிழ்நாட்டில் 2009-10ல் தனிநபர் வருமாைத்தில் முதலிடத்தில் பபற்ற மாவட்ட எது? 

அ. பசன்னை    ஆ. திருவள்ளூர் 
இ. தகாயமுத்தூர்   ஈ. கன்னியாகுமரி 

31.  1977ம் ஆண்டு இந்திய பதாழில் பகாள்னகயில் ஊடுருவிச் பசன்ற கூற்று 

அ. தபரளவு பதாழில் நிறுவைங்கனள தமம்படுத்துவது 

ஆ. அடிப்பனட பதாழிலகங்கனள முன்தைற்றுவது 

இ. சிறிய மற்றும் குடிறசத் ணதாழில்கறள ஊக்குவிப்பது 

ஈ. தவளாண் மற்றும் சார்ந்த நடவடிக்னககனள ஊக்குவிப்பது 

32.  2004-ல் சந்னதனய நினலப்படுத்தும் திட்டத்தினை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி துவங்கியது 

அ. இந்திய நாணயத்னத வாங்கவும், விற்பனை பசய்வதற்கும் 

ஆ. நீர்றமத் தன்றமயிறன சரிணசய்ேதற்கான ஒரு அதிகப்படியான ஊடகமாக 

இ. வட்டி வீதத்னத குனறந்த நினலயில் தீர்மானிப்பதற்காக 

ஈ. பபாது வினல நினலயினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக 

33. 2009ம் ஆண்டின் இந்தியாவில் வறுனமனய மதிப்பீடு பசய்யும் பநறிமுனறனய ஆய்வு பசய்யும் 

குழு இவரது தனலனமயில் அனமந்தது 

அ. வி. எம். டாண்தடகர்  ஆ. எல். ஆர். பஜயின் 

இ. மார்டின் ரவாலியன்  ஈ. எஸ். டி. ணடண்டுல்கர் 
34. இந்தியாவில் பசலவு வரி இவரால் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது 

அ. டி. டி. கிருஷ்ெமாச்சாரி  ஆ. சி. இராஜதகாபாலாச்சாரி 

இ. யஷ்வந்த் சின்ஹா   ஈ. ஆர். பவங்கட்ராமன் 

35.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள கவனி: 

கூற்று (A): புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்னகப்படி உலகமயமாதல் வளர்ச்சிக்காை ஒரு கருவியாகக் 

கருதப்படுகிறது.  

காரணம்(R): உலகமயமாதல் தபாக்குவரத்து மற்றும் பதானல பதாடர்புக்காை பசலனவ 

அதிகரிக்கிறது.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது 

அ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தேைானதாகும் 
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ஆ. (A) தவறாைது ஆைால் (R) சரியாைதாகும் 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறாைனவ 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியாைனவ மற்றும் (R) – (A) க்காை சரியாை விளக்கம் அல்ல.  

36.  பிப்ரவரி 2006ஆம் ஆண்டு சிறப்பு பபாருளாதார மண்டலம் குறித்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

இவற்றின் குறிக்தகாள் எதுவல்ல என்பனத அனடயாளம் காண்.  

அ. கூடுதலாை பபாருளாதார நடவடிக்னககனள  உருவாக்குவது 

ஆ. இைக்குமதிறய ஊக்குவிப்பது 

இ. தவனல வாய்ப்னப உருவாக்குவது 

ஈ. கட்டுமாை வசதிகனள உருவாக்குவது 

37.  கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துருவில், காரணம், விளக்கத்னத ஆய்வு பசய்து, 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியாை வினடனய ததர்வு பசய் 

கூற்று(A): வங்கி வட்டாரத்தில் ‘ரத்ைாகர் வங்கினய’ ‘நான்காம் பநடுஞ்சானல வங்கி’ எை 

அனழக்கின்றைர்.  
காரணம்(R): இவ்வங்கியின் பபரும்பாலாை வர்த்தகம், இந்பநடுஞ்சானலயில் உள்ள மக்கள் 

பதானக மிகுந்த 10 நகரங்களில் தமற்பகாள்ளப்படுகிறது.  

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (A) வின் சரியான விளக்கம் (R) ஆகும்.  

ஆ. (A) சரி (R) தவறு 

இ. (A) சரி, ஆைால் (A)விற்கு (R) சரியாை விளக்கம் அல்ல 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

38.  1969-ம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி ஆட்சியின் தபாது எத்தனை இந்திய தனியார் வங்கிகள் 

ததசியமாக்கப்பட்டது? 

அ. 10   ஆ. 11   இ. 14   ஈ. 20 

39.  வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் பவளிநாட்டு நிதியாைது கீழ்க்காணும் இனடபவளிகனள நிரப்பச் 
பசய்கிறது.  

1. தசமிப்பு இனடபவளி 

2. அந்நிய பசலவாணி இனடபவளி 

3. பதாழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக இனடபவளி 

4. இயற்னக வள இனடபவளி 

 அ. 2 மற்றும் 3   ஆ. 1 , 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 2 மட்டும்  
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40.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதனுனடய வளர்ச்சி முக்கிய தநாக்கமாகவும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு 

அவசிய நிபந்தனையாகவும் திகழ்கிறது? 

அ. ரேளாண் மற்றும் சார்ந்த துறைகள் ஆ. பதாழிற்துனற 

இ. தசனவத் துனறகள்   ஈ. பவளியுறவுத் துனறகள் 

41. டங்கன் திட்டம் இதனுடன் பதாடர்புனடயதாகும் 

அ. காட் ஒப்பந்தம்   ஆ. ஐக்கிய நாட்டு அனவ 

இ. பன்ைாட்டு நிதி   ஈ. உலக வங்கி 

42. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள கவனி: 

கூற்று I: பமாத்த நாட்டு உற்பத்தி எப்பபாழுதும் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினய விட 

அதிகமாகதவ இருக்கும்.  

கூற்று II: பமாத்த நாட்டு உற்பத்தினய பபறுவதற்கு, பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் 

பவளிநாடுகளில் இருந்து கினடக்கும் நிகர காரணிகளின் வருமாைத்னதயும் தசர்க்க தவண்டும்.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது? 

அ. இரண்டு கூற்றுகளுதம தனித்தனிதய உண்னம. தமலும் கூற்று II கூற்று I க்கு சரியாை 

விளக்கமாகும்.  

ஆ. இரண்டு கூற்றுகளுதம தனித்தனிதய சரியாைனவ. தமலும் கூற்று II கூற்று I க்கு சரியாை 

விளக்கமல்ல 

இ. கூற்று I சரியாைது, ஆைால் கூற்று II தவறாைது 

ஈ. கூற்று I தேைானது, ஆனால் கூற்று II சரியானது 

43. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவனி: 

கூற்று(A): வினலக் பகாள்னக நிதிப் பற்றாக்குனறனய கீழ்க்கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கம் 

உனடயதாகும்.  

காரணம்(R): நிதிப்பற்றாக்குனற பணவீக்க அழுத்தத்னத உண்டாக்கும்.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது? 

அ. (A) சரியாைது ஆைால் (R) தவறாைதாகும் 

ஆ. (A) தவறாைது ஆைால் (R) சரியாைதாகும் 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறாைனவ ஆகும் 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானறே மற்றும் (A) க்கு (R) சரியான விளக்கமாகும் 

44. 2009-10ல் 2004-05 வினலயில் கீழ்க்பகாடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் எது மிக அதிக தலா 
உள்நாட்டு உற்பத்தி சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி வீதத்னத அனடந்தது? 

அ. பீகார்    ஆ. தமிழ்நாடு 
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இ. குஜராத்    ஈ. தகரளா 
45. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. முதல் நிதிக்குழு  - தனலவர் K. சந்தாைம் 

2. இரண்டாவது நிதிக்குழு - தனலவர் தக. சி. நிதயாகி 

3. மூன்றாவது நிதிக்குழு - தனலவர் ஏ. தக. சந்தா 
4. நான்காவது நிதிக்குழு - தனலவர் தக. பிரமாைந்த பரட்டி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

46. பங்கு பபற்று பயிர் பசய்பவர்களில் பாதுகாப்பிற்காக தமற்கு வங்காள அரசு எடுத்த நடவடிக்னக 

அ. பர்கா ணசயல்பாடு  ஆ. பசுனம பசயல்பாடு 

இ. பவண்னமப் புரட்சி  ஈ. நீல நட்சத்திர பசயல்பாடு 

47. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் உருவாை தபாது, இந்திய திட்டத்திற்கு யாரால் மாற்று முனற 

பகாடுக்கப்பட்டது? 

அ. பி. சி. மஹலதநாபிஸ் 

ஆ. சி. என். ேக்கீல் மற்றும் பி. ஆர். பிரம்மானந்தா 
இ. நர்க்ஸ் 

ஈ. சும்பீட்டர் 
48. பணவீக்கத்னத குனறப்பதற்காக கீழ்க்கண்டவற்றில் எனவ பரிந்துனரச் பசய்யப்படுகிறது? 

1. ததனவ தமலாண்னம நடவடிக்னககள் 

2. அளிப்பு தமலாண்னம நடவடிக்னககள் 

3. வர்த்தகம் மற்றும் வரிக் பகாள்னககனள ஒழுங்குபடுத்துதல் 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1, 2 மற்றும் 3   ஈ. 3 மட்டும் 

49. இந்தியாவில் பபாதுத்துனற நிறுவைங்களின் முதலீட்னட கணிசமாை அளவு விலக்கிக் பகாள்ள 

தீர்மானித்தக் குழு 

அ. ரங்கராஜன் குழு   ஆ. அர்ஜுன் பசன்குப்தா குழு 

இ. தாராப்பூர் குழு   ஈ. நரசிம்மம் குழு 

50. பணவீக்கம் என்பது கீழ்க்கண்ட நினலனயக் குறிக்கும்: 

அ. விறைோசி உயர்வும் – பெத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஆ. வினலவாசி உயர்வும் – பணத்தின் மதிப்பு உயர்வும் 

இ. வினலவாசி வீழ்ச்சியும் – பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஈ. வினலவாசி வீழ்ச்சியும் – பணத்தின் மதிப்பு உயர்வும் 
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51. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியல்ல எை தீர்மானிக்க: 

பணவீக்கத்னதக் கட்டுப்படுத்த தமற்பகாள்ளப்படும் நடவடிக்னககள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. எது 

தவறு? 

அ. வரி விதிப்னப அதிகப்படுத்துதல்    

ஆ. அரசின் ணசைவினத்றத அதிகரித்தல் 

இ. இறக்குமதியில் கட்டுப்பாடுகள் விதித்தல் 

ஈ. பபாதுப்பங்கீடு 

52. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் ஒவ்பவாரு வங்கியாக ஒரு குறிப்பிட்ட பதானகனய  பராக்க இருப்பாக 

னவப்பது 

அ. மாறுபடும் காப்பு விகிதம்  ஆ. ணராக்க இருப்பு விகிதம் 

இ. பராக்க தள்ளுபடி விகிதம்  ஈ. வியாபாரத் தள்ளுபடி விகிதம் 

53. பபாருத்துக.  

அ. முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  1. வறுனம ஒழிப்பு 

ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  2. சமத்துவம் மற்றும் சமூகநீதி 

இ. ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  3. பதாழிற்துனற வளர்ச்சி 

ஈ. பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  4. தவளாண்னம 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  2 1 3 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 4 1 3 

54. கீழ்க்காண்பைவற்றுள் எது பபாதுத்துனற நிறுவைம்? 

அ. ணபல் (BHEL)   ஆ. ரினலயன்ஸ் (Reliance) 

இ. டாடா(TATA)   ஈ. அதசாக் னலதலண்ட் (Ashok Leyland) 

55. பபாருத்துக: 

அ. சக்ஷர் பாரத்     1. இனடநினலக் கல்வி 

ஆ. ராஷ்ட்ரிய மத்யமிக் சிக்ஷ அபியான் (RMSA) 2. பதாடக்கக் கல்வி 

இ. சர்வ சிக்ஷ அபியான் (SSA)   3. உயர்கல்வி 

ஈ. இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவைம்   4. பபண்கல்வி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 2 3 
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ஆ.  1 4 3 2 

இ.  4 2 1 3 

ஈ.  4 3 1 2 

56. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. இரட்னட வினல – அரசு மற்றும் தனியார் வினல 

2. பபாது பங்களிப்பு திட்டம் – நுகர்தவார் பாதுகாப்பு 

3. நிதிக்பகாள்னக – வங்கி நிர்வாகம் 

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும்  

இ. 1, 2 மற்றும் 3   ஈ. 4 மட்டும் 

57. பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகலீலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): நிதிநினல பற்றாக்குனறயாைது ஒரு தமாசமாை கவனலயாகும் 

காரணம் (R): நிதிநினல பற்றாக்குனறயாைது பண அளிப்பின் அதிக வளர்ச்சி வீதத்திற்கு 

அடிதகாலுகிறது.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆனது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆனால் (R) ஆனது (A) ன் சரியான 

விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால்(R) சரி 

58. கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வனரயனறகளுடன் பதாடர்புனடயது எது? 

பபாருளின் அடக்க வினல உயர்வதால் அதனின் வினலயும் உயருகிறது.  

அ. ணசைவு உந்துதல் பெவீக்கம்  ஆ. ததனவ இழுப்பு பணவீக்கம் 

இ. அனடயாள பணவீக்கம்   ஈ. படரும் பணவீக்கம் 

59.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள ஆழ்ந்து ஆராயவும்.  

1. பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (1199-2000) நடப்பு சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்னக பங்கு 

(2007ல்) 30% லிருந்து 20% குனறந்துள்ளது 

2. முதன்னம மற்றும் அதனை சார்ந்த விவசாயத்தில் (2007) தவனல பசய்பவர்கள் 57% லிருந்து 

64% அதிகரித்துள்ளது 

3. 3/5-ந்து தவனல பசய்பவர்கள் விவசாயத்தினை நம்பி இருப்பது 

4. கினி பகழுவின் படி சமனின்னம அளவு ( 2007) 0. 43 லிருந்து 0. 48 அதிகரிப்பது 
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சரியாை வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

அ. 1 மற்றும் 3 சரி   ஆ. 1,3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 1 மற்றும் 2 சரி   ஈ. தமற்கண்ட நன்கு வாக்கியங்கள் சரியாைது 

60. 1981-லிருந்து 2009 வனரயில் உள்ள வருடங்களில் விவசாய உற்பத்தியின் மதிப்பின் பங்கு 

குறிப்பிடுவது 

1. தானிய பங்கு குனறந்ததால் 

2. பயறு வனகயின் பங்கு அதிகரித்ததால் 

3. பழம் மற்றும் காய்கறிகளின் பங்கு அதிகரித்தால் 

4. எண்பணய் வினதகளின் பமாத்தமாை மதிப்பின் பங்கு அதிகரித்தல் 

கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்படண் பகாண்டு சரியாை  வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

இ. 1,3 மற்றும் 4 மட்டும்  ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4 

61. பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

கூற்று (A): பபாருளாதார பின்ைனடவு உள்ள சமயம் பபாருளாதார நடவடிக்னக பின்ைனடயும்.  

காரணம் (R): பணஅளிப்பு வளர்ச்சி வீதத்தில் ஏற்படும் கூர்னமயாை குனறவு பபாதுவாக 

பபாருளாதார நடவடிக்னகனய குனறக்கும்.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆனது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆனால் (R) ஆனது (A) ன் சரியான 

விளக்கம் 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

62.  பின்வரும் மாநிலங்கனள விவசாய வருமாை வரி பசலுத்தப்பட்ட அடிப்பனடயில் 

வரினசப்படுத்துக.  

அ. அஸ்ஸாம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், னமசூர், தமிழ்நாடு மற்றும் தமற்கு வங்காளம் 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீர், அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, தமற்கு வங்காளம் மற்றும் னமசூர் 
இ. ஜம்மு காஷ்மீர் , அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, றமசூர் மற்றும் ரமற்கு ேங்காளம் 

ஈ. தமற்கு வங்காளம், அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் னமசூர் 
63.  பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் (2002-07) இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் 

1. 4.5%  2. 6.5%  3. 8.0%  4. 7.6% 
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அ. 3   ஆ. 4   இ. 2   ஈ. 1 

64.  கீழ்க்கண்ட இந்திய தவளாண்னமத்துனற வாக்கியங்கனள ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து சரியாை 

வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

1. 2011-2012 (அதிகபட்ச அளவின் படி) அஸ்ஸாம், பீகார், தமற்கு வங்காளம், ஜார்கண்ட் மற்றும் 

உத்திரப்பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அரிசி உற்பத்தியில் வளர்ச்சியனடந்துள்ளது.  

2. 2011-12ல் உணவு தானிய உற்பத்தியில் மிக முக்கியமாக வளர்ச்சியனடந்துள்ளது 

3. மத்தில் குவிக்கப்பட்ட உணவு தானிய னகயிருப்பு ததசிய பங்கீட்டின் 2012 எதிர்பார்ப்பினை 

நினறவு பசய்ய இயலவில்னல 

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஈ. 1,2 மற்றும் 3 

65.  வரினச 1 உடன் வரினச 2னைப் பபாருத்தி வரினசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரியாை வினடயினைத் பதரிவு பசய்க.  

வரினச 1    வரினச 2 

அ. பங்கு விலக்குதல்   1. அயல்நாட்டு நிறுவைம் 

ஆ. பன்ைாட்டு நிறுவைம்  2. அரசின் பங்குகனள விற்பது 

இ. அயல்நாட்டு பசலுத்துநினல 3. திட்டக்குழு 

ஈ. Dr.N.J. சூரியன்   4. அயல்நாட்டு வணிகம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ.  2 3 1 4 

இ.  2 1 4 3 

ஈ.  2 4 3 1 

66.  தநரு-மஹலதநாபிஸ் மாதிரி மிகுந்த ஊக்கத்னத நுகர்வு பபாருள்கனள உற்பத்தி பசய்யும் ______ 

பதாழிற்சானலகளுக்கு பகாடுத்தது.  

அ. கைரக     ஆ. இதலசாை 

இ. சிறு மற்றும் குறுந்ணதாழில்கள்  ஈ. தமற்பசான்ை எதுவும் அல்ல 

67.  பபாருத்துக.  

அ. ததசிய திட்டமிடல்   1. 2004 

ஆ. புதிய கம்பபனிக் பகாள்னக 2. 1992 

இ. 74 வது சட்டதிருத்தம்  3. 1991 

ஈ. 14 - வது தலாக் சபா ததர்தல் 4. 1938 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 2 3 1 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  2 3 1 4 

ஈ.  4 3 2 1 

68.  பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): ஒரு நாட்டில் உள்ள பண அளிப்பாகாது பதாடர்ச்சியாக மற்றும் தவகமாை 

வீதத்தில் உயரும்தபாது ஒரு நாடு அதன் உற்பத்தினய அதிகப்படுத்தும் பணவீக்கம் ஏற்படும்.  

காரணம் (R): பண அளிப்பின் தவகமாை வளர்ச்சி அதிகரிப்பு வீதமாைது, உற்பத்தி அதிகரிப்பு 

மூலமாக வாழ்க்னக தரத்னத உயர்த்தும்.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை விளக்கம் 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தேறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

69.  பணமாைது பபரும்பான்னமயாை தாக்கத்னத இதன் மீது பகாண்டுள்ளது.  

அ. பணவீக்கம்   ஆ. பணவீக்கம் மற்றும் வாணிபச் சுழற்சி 

இ. முதலீடு    ஈ. பெவீக்கம், ோணிபச் சுழற்சி மற்றும் முதலீடு 

70.  பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): பணவீக்கம் உள்ள காலங்களில் மற்ற பசாத்துக்கள் அதிகமாை பாதுகாப்பு 

மதிப்பு பகாண்டு இருந்தாலும் மக்கள் பணத்னததய இன்னும் பிடித்து பகாண்டு உள்ளார்கள்.  

காரணம் (R): பணமாைது ஒரு பரிவர்த்தனை சாதைம், நீர்னமத் தன்னம மற்றும் பிரிக்கக் 

கூடியது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் விளக்கம் கினடயாது 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆனால் (R), (A) ன் விளக்கம் ஆகும்.  

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு. ஆைால் (R) சரி 

71. பின்வரும் கூற்றினை ஆராய்க.  
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1. எதிர்காலத்தில் அதிகமாை பபாருள்கள் மற்றும் தசனவகனள உற்பத்தி பசய்வதற்காக 

வாங்கப்படும் பபாருள்கள் 

2. பவளிநாட்டவர்களால் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருள்கனள வாங்குதல்-

உள்நாட்டில் வாங்கப்படும் பவளிநாட்டு பபாருட்கள் 

(1) மற்றும் (2) எனதக் குறிக்கிறது? 

அ. நுகர்வு மற்றும் முதலீடு   ஆ. நுகர்வு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

இ. அரசு பகாள்முதல் மற்றும் முதலீடு ஈ. முதலீடு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

72. இந்தியாவில் முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நனடமுனறப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1951  இ. 1956  ஈ. 1961 

73. வரினச 1 உடன் வரினச 2ஐ பபாருத்தி வரினசகலுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதாகுப்பிலிருந்து 

சரியாை வினடனய பதரிவு பசய்க.  

வரினச 1    வரினச 2 

அ. பநல் உற்பத்தி  1. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாை 

ஆ. தகாதுனம உற்பத்தி  2. கூர்க் மற்றும் நீலகிரி 

இ. சணல் உற்பத்தி  3. உத்திரபிரததசம் மற்றும் தமற்குவங்காளம் 

ஈ. காப்பி உற்பத்தி  4. தமற்குவங்காளம் மற்றும் அசாம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 4 3 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  3 1 4 2 

74.  கூட்டாண்னமப் பதிவு 

அ. கட்டாயம்    ஆ. விருப்பத்தின் ரபரில் 

இ. அவசியமில்னல   ஈ. கட்டாயமில்னல 

75. பபாருத்துக, 

அ. முதல் நினலத் பதாழில்  1. பவளிர் சிவப்பு கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 
ஆ. இரண்டாம் நினலத் பதாழில் 2. சிவப்பு கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 
இ. மூன்றாம் நினலத் பதாழில் 3. பவள்னள கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 
ஈ. நான்காம் நினலத் பதாழில் 4. நீல கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 
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ஆ.  1 2 3 4 

இ.  2 4 1 3 

ஈ.  4 3 2 1 

76. இந்தியாவில் உணவிற்காை மானிய வனககளில் உள்படாதனத ததர்ந்பதடு.  

அ. மானியமாக விவசாயிகளுக்குக் பகாடுக்கப்படும் ஊக்க வினல 

ஆ. மானியமாக பபாது வினிதயாகத் திட்டத்தின் மூலம் நுகர்தவார்களுக்கு அளிப்பது 

இ. மானியமாக உணவுப் பாதுகாப்பு கழகத்திற்கு வழங்குவது 

ஈ. நல்ேள உரத்துக்கான மானியம்  

77. மூலதை ஆக்க அனமவு அளனவ இந்தியாவில் எந்த நிறுவைம் தமற்பகாள்கிறது? 

அ. மத்திய புள்ளியியல் நிறுேனம்  ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. மாநில பணபபட்டகம்   ஈ. வட்டார வங்கிகள் 

78. இந்தியாவின், ததசிய வருமாைத்தின் தவளாண் துனறயில் பமாத்த வீட்டிற்காை உற்பத்திப் 

பபாருள் பங்கு 2012-13 ல் ________ஆகும்.  

அ. 55.0 விழுக்காடு    ஆ. 38.0 விழுக்காடு 

இ. 13.7 விழுக்காடு    ஈ. 31.7 விழுக்காடு 

79.  பபாதுவுனடனம ஜைநாயகம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறாை கூற்றினை சுட்டிக் 

காண்பிக்கவும்.  

அ. பபாதுவுனடனம ஜைநாயகத்தின் தநாக்கம் வறுனமனய ஒழிப்பது 

ஆ. சமுதாயத்தில் உள்ளேர்களின் ணசல்ேம், ேருமானம் இேற்றின் சமமற்ை நிறையிறன 

குறைத்தல் 

ஈ. அனைவருக்கும் சமமாை வாய்ப்பு அளித்தல் 

80.  ‘பணமதிப்பு குனறப்பு, நாணய ஆனணயுரினம உட்பட்ட முனறயாகும்’ 

இந்த கூற்று கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த கருத்துக்கு பபாருத்தமுனடயாகும்.  

அ. ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவிறன அதிகரிப்பதற்காக அந்நாடு தனது உள்நாட்டு 

பெத்திற்கான பன்னாட்டு மதிப்பிறன குறைக்கும் ணசயல் நடேடிக்றக  

ஆ, உள்நாட்டு பண அளவினை அதிகரிக்கும் முயற்சி 

இ. நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குனறயினை அதிகரிக்கும் முயற்சி 

ஈ. பணவீக்கத்னத கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி 

81. இந்தியாவின் முதல் “மகளிர் வங்கி” என்ற தயாசனை ________ மத்திய வரவு-பசலவு திட்டத்தினை 

முன் னவக்கப்பட்டது.  

அ. 2013-14  ஆ. 2012-13  இ. 2011-12  ஈ. 2010-11 
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82. NREP மற்றும் RLEGP இரண்டினையும் இனணத்து ஏப்ரல்  1989ல் பதாடங்கிய திட்டம் எது? 

அ. TRYSEM  ஆ. IRDP  இ. SEPUP  ஈ. JRY 

83.  ஆண்டு திட்டம் பசயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1962-1965   ஆ. 1965-1967   

இ. 1966-1969   ஈ. 1967-1970 

84. அரசால் வசூல் பசய்யப்படும் வரிப்பணம் எந்த நிதியில் தசரும்? 

அ. ணதாகு நிதி   ஆ. அவசரகால நிதி 

இ. பபாது கணக்கு   ஈ. தனியார் கணக்கு 

85. முதலீட்டு குனறப்பு எனத ஏற்படுத்தாது? 

1. பபாது வளங்கனள பவளிபகாணர்வது 

2. பபாதுக் கடனை குனறப்பது 

3. தனியார் மயமாக்கம் குனறப்பது 

4. தவனல வாய்ப்பு அதிகரிப்பது 

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்  ஆ. 3 மட்டும் 

இ. 4 மட்டும்    ஈ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 

86.  2012-2013 ல் பமாத்த மூலதை திரட்சி இந்தியாவின் பமாத்த ஊள்நாட்டு வருமாைத்தில் 

எத்தனை சதவிகிதம் உள்ளது? 

அ. 24%  ஆ. 28%  இ. 32%  ஈ. 34% 

87.  இந்திய தவளாண்னம உற்பத்தியில் புதிய முனறகளும் அதிக வினளச்சல் தரும் வினதகள் HYV 

எந்த திட்ட காலத்தில் பதாடங்கப்பட்டது? 

அ. இரண்டாம் திட்டம்   ஆ. மூன்றாம் திட்டம் 

இ. ஆண்டு திட்டம்   ஈ. ஐந்தாம் திட்டம் 

88.  ஒரு பபாருளாதாரத்தில் அதிக அளவு பணம் குனறந்த அளவு பபாருட்கனள விரட்டும் நினல 

அ. பபாருளாதார மந்தநினல  ஆ. நினறவு நினல 

இ. பெவீக்கம்   ஈ. பண வாட்டம் 

89.  கீழ்க்காணும் நிதிக்குழுக்கனள அவற்றின் தனலவர்கதளாடு பபாருத்துக.  

நிதிக்குழு   தனலவர் 
அ. பதிபைான்றாவது  1. சி. ரங்கராஜன் 

ஆ. பனிபரண்டாவது  2. ஏ. எம். குஸ்தரா 
இ. பதின்மூன்றாவது  3. விஜய் தகல்கர் 
 அ ஆ இ 
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அ.  1 3 2 

ஆ.  2 1 3 

இ.  1 2 3 

ஈ.  3 2 1 

90. ததசிய உணவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் 2007-08 ல் எந்த தநாக்கத்திற்காக துவங்கப்பட்டது? 

அ. அரிசி, தகாதுனம மற்றும் பருப்பு வனககளின் சாகுபடி நில அளனவ அதிகரிக்க 

ஆ. அரிசி, ரகாதுறம மற்றும் பருப்பு ேறககளின் உற்பத்திறய அதிகரிக்க 

இ. அரிசி, தகாதுனம மற்றும் பருப்பு வனககளின் ஏற்றுமதினய அதிகரிக்க 

ஈ. நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குனறபாட்னட குனறக்க 

91.  இந்தியாவில் நிதிக்குழு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற அமர்த்தப்படுகிறது? 

அ. மூன்று  ஆ. நான்கு  இ. ஐந்து  ஈ. ஆறு 

92.  நம் நாட்டு பபாருளாதாரத்னத உலக பபாருளாதாரத்துடன் ஒருங்கினணப்பது என்பது 

அ. தாராளமயமாக்குதல்  ஆ. உைகமயமாதல் 

இ. தனியார்மயமாதல்   ஈ. ததசியமயமாதல் 

93. இந்தியாவில் நிதிஆண்டு எப்தபாது துவங்குகிறது? 

அ. மார்ச் 31  ஆ. ஏப்ரல் 1  இ. ஏப்ரல் 30  ஈ. மார்ச் 1 

94. அபமரிக்காவின் மத்திய வங்கி என்பது 

அ. ணபடரல் ரிசர்வ் ேங்கி  ஆ. மத்திய அபமரிக்க வங்கி 

இ. அபமரிக்க பங்கு நிறுவைம் ஈ. அபமரிக்க வங்கி 

95. பண அளிப்பின் குறுகிய பணம் என்பது 

அ. M1  ஆ. M2  இ. M3  ஈ. M4 

96. தவளாண்னம வருமாை வரினய விதிக்கப்படுவது 

அ. மத்திய அரசு   ஆ. மாநிை அரசு 

இ. உள்ளாட்சி அனமப்புகள்  ஈ. மத்திய அரசு , மாநில அரசு இனணந்து 

97. ஜைவரி 2015-ல் ரிசர்வ் வங்கி எந்த வங்கினய ஆராய ஓர் உயர்மட்டக் குழுனவ அனமத்தது? 

அ. நகர்புை கூட்டுைவு ேங்கி  ஆ. தமிழ்நாடு பமர்கண்னடல் வங்கி 

இ. ஊரக கூட்டுறவு வங்கி  ஈ. கரூர் னவசியா வங்கி 

98. 12-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக எத்தனை சதவிகிதம் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது? 

அ. 4.5  ஆ. 3.5  இ. 6.0   ஈ. 7.0 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 20 of 20 

99.  எந்த தநாக்கத்திற்காக, அண்னமயில் ரிசர்வ் வங்கி பிதரசில் நாட்டுடன் ஒப்பந்தத்தில் 

னகபயழுத்திட்டது? 

அ. தகேல் பரிமாற்ைத்திற்காக ஆ. கருப்புப் பண கணக்குகளுக்காக 

இ. பணத்னத அச்சிடுவதற்காக ஈ. புதிய பதாழில் நுட்பத்திற்காக 

100. உலகில் பின்வருவைவற்றுள் மிகப்பபரிய தசனவ பதாழில் எது? 

அ. உணவு பதப்படுத்துதல்  ஆ. வங்கி 

இ. காப்பீடு    ஈ. சுற்றுைா 
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