
Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 16 

Indian Economy Model Test Questions 12 in Tamil With Answer 

1. கீழ்க்காணும் திட்டங்களில் எது வேலைோய்ப்பு அதிகரிப்பதுடன் த ாடர்புலடயது? 
அ. சர்ே ஸ்ேதிய அபியான்    
ஆ. சர்ே சிக்ஷா அபியான் 
இ. ஸ்வர்ண ஜெயந்தி கிராம ஸ்வரராஜ்கர் திட்டம் 
ஈ. இந்திரா அோஸ் திட்டம் 

2. அட்டேலை 1ஐ அட்டேலை 2வடாடு தபாருத்தி உமது சரியான பதிலை கீழ்க்காணும் குறியீட்டுப் 
பகுதியில் த ரிவு தசய்க. 
அட்டேலை 1   அட்டேலை 2 
குழு    வ ாக்கம் 
அ.  த் குழு   1. த ாழிற்சாலை அனுமதி 
ஆ. ோஞ்சு குழு   2. வ ர்முக ேரி 
இ. ராஜமன்னார் குழு  3. மத்திய-மாநிை அரசுகள் 
ஈ. ரங்கராஜன் குழு  4. மு லைத் திரும்பப் தபறு ல் 
 அ    ஆ இ ஈ 
அ.  4     3  2 1 
ஆ.  1     2  4 3 
இ.  1     2  3 4 
ஈ.  4     1  3 2 

3. ேரிலச 1உடன் ேரிலச 2ஐப் தபாருத்தி ேரிலசகளுக்குக் கீழ் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள த ாகுப்பிலிருந்து 
சரியான விலடயிலனத்த ரிவு தசய்க. 
ேரிலச 1    ேரிலச 2 
அ. அசாரி அறிக்லக  1. முலையற்ை ேணிக  டேடிக்லக 
ஆ. MRTP சட்டம்   2. த ாழில் உரிமம் 
இ. சம ர்ம சமு ாய முலை  3. ேரி மற்றும் ேரியில்ைா ேருோய் 
ஈ. தபாதுநிதி தகாள்லக  4. தபாதுத்துலை 
 அ ஆ இ ஈ 
அ,  2 1 4 3 
ஆ. 1 2 3 4 
இ.  2 3 4 1 
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ஈ.  4 3 2 1 
4. உைவு பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013-ன் படி ஏலை எளியேர்களுக்குக் கிலடயாது 
அ.  வீடு ஒன்றுக்கு மாதம் ரதாறும்  35 கிர ா உணவு தானியம் 
ஆ. ஒருேருக்கு மா ம் வ ாறும் 35 கிவைா உைவு  ானியம் 
இ. ஒருேருக்கு  ாள்வ ாறும் 3.5 கிவைா உனவு  ானியம் 
ஈ. ஒருேருக்கு ஆண்டு வ ாறும் 35 கிவைா உைவு  ானியம் 

5.  னி பர் ேருமான ேரி விதிப்பது 
அ. மாநிை அரசு    ஆ. மத்திய அரசு 
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்  ஈ. ேட்டார அரசு 

6. உைக முன்வனற்ை அறிக்லகயின்படி இந்தியாவின்  னி பர் மின் உபவயாகம் எவ்ேளவு? 
அ. ெப்பானின் மின் உபரயாகத்தில் 12%    
ஆ. அதமரிக்காவின் மின் உபவயாகத்தில் 4% 
இ. லசனாவின் மின் உபவயாகத்தில் 2% 
ஈ. ரஷ்யாவின் மின் உபவயாகத்தில் 1% 

7. கீழ்க்கண்ட குறியீட்தடண்ணுடன் ேரிலச எண் 1 மற்றும் ேரிலச எண் 2 லன சரியான விலடகளுடன் 
தபாருத்துக. 
ேரிலச 1    ேரிலச 2 
அ. P. K. பர் ன்   1. ேறுலம இலடதேளி 
ஆ.  ந்வ கர் & ராத்  2. கிராமப்புை ஏலைகளின் ஆண்டு  னி பர் நுகர்வு    
     தசைவினம் 
இ. B.S. மின்ஹாஸ்   3. விேசாய கூலி விலை குறியீட்தடண் 
ஈ. கார்னர் டட் & மார்ட்டின் 
தரவில்லியன்   4. 2,250 கவைாரிகள் குலைந்  அளவு ஊட்டச்சத்து அளவு 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 2 1 
ஆ. 3 4 2 1 
இ.  3 4 1 2 
ஈ.  4 3 1 2 

8. மக்கட்த ாலக கைக்தகடுப்பு 2011-ன் படி ேருோய் ஈட்டும் ேயது (15-59) ேரம்பில் உள்ள  மிைக மக்களின் 
ச வீ ம் 
அ. 56  ஆ. 66  இ. 76  ஈ. 86 
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9.  னி பர்  ைா ேருமானம் எப்தபாழுது உயர்கிைது? 
அ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தியும் மக்கள் த ாலகயும் ஒவர வ ரத்தில் உயரும் வபாது 
ஆ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தியும் மக்கள் த ாலகயும் குலையும் வபாது 
இ. ஜமாத்த ரதசிய உற்பத்தி அதிகரிப்பு மக்கள் ஜதாகககய விட அதிகமாக அதிகரிக்கும் ரபாது 
ஈ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தி மக்கள் த ாலகலய விட குலையும் வபாது 

10. இந்தியாவில் எந்  துலை நிலை மாநிைம் (Union Territory) அதிக கல்வி கற்வைார் விகி த்ல க் 
தகாண்டிருக்கிைது? 
அ. அந் மாந்நிவகாபர் தீவுகள்  ஆ. பாண்டிச்வசரி 
இ. தடல்லி     ஈ.  ட்சத் தீவுகள் 

11. எந்  ஐந் ாண்டுத் திட்டம் காைத்தில் இந்தியாவின் மு ன்லம ேளர்ச்சிப் தபாறுப்பு தபாதுத்துலை 
நிறுேனங்களுக்கு மாற்றி ேைங்கப்பட்டது? 
அ. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம்  ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
இ. மூன்ைாம் ஐந் ாண்டுத் திட்டம்  ஈ.  ான்காம் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

12. 2011-12ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் எந்  மாநிைத்தில் மிக அதிக மதிப்பில் அந்நிய வ ரடி மு லீட்டின்  
முன்ேடிேம்  ாக்கல் தசய்யப்பட்டது? 
அ.  மிழ் ாடு    ஆ. வகரளா 
இ. ஒடிசா     ஈ. பஞ்சாப் 

13. குதிர் வஜாதி திட்டம் த ாடர்புலடயது 
அ. விேசாயிகள்     
ஆ. த ாழிற்சல்லை பணியாளர்கள் 
இ. வீட்டுக்கு ஒரு புள்ளி மின்சார இகணப்பு வசதி ஏற்படுத்துதல் 
ஈ. த ாழிற்சாலைகளுக்கு மின் இலைப்பு ேைங்கு ல் 

14. கீழ்க்காணும் எந்  திட்டம் ஒவ்தோரு குடும்பமும் ஒரு ேங்கி கைக்கு லேத்து இருக்க வேண்டும் என 
உறுதிபடுத்துகிைது? 
அ. பிரதான மந்திரி ொன் தன் திட்டம்  ஆ. சான்சட் ஆ ர்ஷ் கிராமிய திட்டம் 
இ. ஸ்ோச் பாரத் மிஷன் அபியான் திட்டம் ஈ. ஒருங்கிலைந்  குைந்ல கள் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

15. விேசாயத்துலையில் வேலையின்லமலய கீழ்க்கண்டோறு ேலகப்படுத் ைாம் 
1. பருேகாை வேலையின்லம   2. மலைமுக வேலையின்லம 
3. நீடித்  வேலையின்லம    சரியான பதிலை குறிப்பிடவும். 
அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 2 மட்டும் 3 மட்டும் 
இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 
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16. காலியிடங்கலள நிரப்புக: 
குடும்பத்திற்கு _______ என்பல  ஊக்குவிக்கவும் மக்கள் த ாலகலய _________ம் ஆண்டில் 
நிலைப்படுத் வும் 2000-ம் ஆண்டின் வ சிய மக்கள் த ாலக தகாள்லகயில் ஏற்று தகாள்ளப்பட்டது. 
அ. இரண்டு குைந்ல  திட்டம், 2020 ஆ. ஒரு குைந்ல  திட்டம், 2030 
இ. இரண்டு குழந்கத திட்டம், 2046 ஈ. ஒரு குைந்ல  திட்டம், 2050 

17. பின்ேருேனேற்லைப் தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 
அ.   ேரி ேருோய்  1. ேருங்காை லேப்பு நிதி 
ஆ. மூை ன ேருோய் 2.  ேருோய் மற்றும் தசைவு மீ ான ேரிகள் 
இ. திட்டமில்ைா தசைவு 3. விற்பலன ேரி 
ஈ. மதிப்பு கூட்டிய ேரி 4. ேட்டி தசலுத்து ல்கள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 2 1 
ஆ. 1 3 4 2 
இ.  2 1 4 3 
ஈ.  2 3 4 1 

18. இந்தியாவின் வ சிய புள்ளி விேர ஆலையம் இேரது  லைலமயில் அலமந்திருந் து 
அ மன்தசக் சிங் அலுோலியா  ஆ. சி. ஜரங்கராென் 
இ. ரகுராம் ராஜன்    ஈ. வி.வக.ஆர்.வ்இ. ராவ் 

19. இந்திய நிதி முலையின் கட்டலமப்பு இ லன உள்ளடக்கியது அல்ை 
அ. த ாழில் நிதி    ஆ. வேளாண் நிதி 
இ. ேளர்ச்சி நிதி    ஈ. பற்றாக்குகற நிதி 

20. MGNREGS பிை ஏழ்லம நீக்கும் திட்டங்களிலிருந்து கீழ்க்கண்ட வி த்தில் வேறுபடுகிைது 
1. MGNREGS குறிப்பிட்ட ஏலைகளின் ேருோயிலன அதிகரிக்கும் 
2. இது குடிமக்கள் மற்றும் அடிப்பலட உரிலமலய ஆ ாரமாகக் தகாண்டு உருோக்கப்பட்டது 
3. த ாடர்ந்  மற்றும் சமு ாய கண்காணிப்ப ற்கான ேழிமுலைகலள உறுதி தசய்கிைது 
4.   மாநிை மற்றும் மத்திய அரசுகளின் ஆலைகளுக்கிைங்க தசயல்படுகிைது 
அ. 1 மற்றும் 2 ஆ. 2 மற்றும் 3  இ. 1 மற்றும் 4  ஈ. 2 மற்றும் 4 

21.  உச்சநீதிமன்ைத் ால் இல  ஆராய்ே ற்காக நீதியரசர் D. P. ோத்ோ குழு அலமக்கப்பட்டது 
அ. காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 
ஆ.  ாட்டின் கருப்புப் பைத்தின் அளவு 
இ. கிராம ேளர்ச்சித் திட்டங்களின் தசயல்பாடுகள் 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 16 

ஈ. ஜபாது விநிரயாக முகற 
22. இந்தியாவில் உரங்களுக்கான ஊட்டச்சத்தின் அடிப்பலடயிைான மானியம் தகாள்லக துேங்கிய 

ஆண்டு 
அ. 1966  ஆ. 1977   இ. 1991   ஈ. 2010 

23. பின்ேருேனேற்றில் எலே சரியாக தபாருந் வில்லை? கீவை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளப் 
பயன்படுத்தி உங்கள் விலடலய வ ர்ந்த டுக. 
1. கடன் உருோக்கம்   - இந்தியான் ரிசர்வ் ேங்கி 
2. ேணிக ேங்கிகள்   - லேப்புகலள ஏற்றுக் தகாள்ளு ல் 
3. இந்தியன் ரிசர்வ் ேங்கி   - கடன் கட்டுப்படுத்து ல் 
4. எண்ைளவு கட்டுப்பாடு முலைகள் - பட்டியல் ேங்கிகள் 
அ. 1 மட்டும் ஆ. 1 மற்றும் 2  இ. 2 மற்றும் 4  ஈ. 1 மற்றும் 4 

24. இந்தியாவில் விலரோன மக்கள் த ாலக ேளர்ச்சி ஏற்பட்டது இக்காைக் கட்டத்தில் ஆகும். 
அ. 1891-1921  ஆண்டுகளில்   ஆ. 1921-1951 ஆண்டுகளில் 
இ. 1951 – 1981 ஆண்டுகளில்  ஈ. 1961-2001 ஆண்டுகளில் 

25. 2010-11 ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய பால் உற்பத்தியில் இந்தியாவின்  ரம் என்ன? 
அ. முதலிடம்    ஆ. இரண்டாமிடம் 
இ. மூன்ைாமிடம்    ஈ.  ான்காமிடம் 

26. புதிய தபாருளா ார தகாள்லகயில் தபாதுத் துலையின் கீழ் எந்  த ாழில் நிறுேனம் ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டது? 
அ. அணுமின் சக்தி   ஆ. பருத்தித் த ாழில் 
இ. சர்க்கலரத் த ாழில்   ஈ. வ யிலைத் த ாழில் 

27. ேணிக சக்தி நுகர்வின் அடிப்பலடயில் கீழ்க்காணும் இந்திய துலைகலள இைங்கு ேரிலசயில் 
ேரிலசப்படுத்துக. 
1.  இல்ைைத்துலை    2. வேளாண்லம 
3. த ாழிற்சாலை    4. வபாக்குேரத்து 
அ.4,3, 1, 2  ஆ. 3, 4, 1, 2  இ. 3, 4, 2, 1  ஈ. 4, 1, 3, 2 

28. ஆகஸ்ட் 2015ல் மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ‘இந்திர னுஸ்’ திட்டத்தின் வ ாக்கம்  
அ.  னியார் துலை ேங்கிகலள நிர்ேகிக்க  னி அலமப்லப ஏற்படுத்துேது 
ஆ. ஜபாதுத்துகற வங்கிககை ரமம்படுத்துசது அல் து சீரகமப்பது 
இ. ேங்கி சாரா நிதி நிறுேனங்கலள மீட்டு சீரலமப்பது 
ஈ. ஊரக இந்தியாவில் புதிய ேங்கிகலள அறிமுகப்படுத்துேது 
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29. இந்திய திட்டக்குழுவின்  லைேர் யார்? 
அ. இந்திய குடியரசுத்  லைேர்  ஆ. இந்திய பிரதம மந்திரி 
இ. இந்திய நிதி அலமச்சர்   ஈ. இந்திய துலைக் குடியரசு  லைேர் 

30. மு ன்லமத் துலை இல  உள்ளடக்கியது 
அ. ேணிகம்    ஆ. கட்டுமானம் 
இ. த ாலை த ாடர்பு   ஈ. விவசாயம் 

31. மு ல் மக்கள் த ாலக ஆராய்ச்சியாளர் யார்? 
அ. T. R. மால்தஸ்    ஆ. ஆ ம் ஸ்மித் 
இ. J.S. மில்     ஈ. கார்ல் மார்க்ஸ் 

32. கீழ்க்கண்ட கூற்லை கேனி: 
துணிபு(A): பத் ாேது ஐந் ாேது திட்டத்தின் காைம் 2002-2007 து-வ -யு 
காரைம்(R): ேறுலம மற்றும் மக்கள் த ாலக ேளர்சிலய குலைத் லுக்கு  முன்னுரிலம 
அ. (A) சரி ஆனால் (R) என்பது  ேறு 
ஆ. (A)  ேறு ஆனால் (A) என்பது சரி 
இ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

33. குறுவிேசாயி என்பேர் 
அ. 1.25 ஏக்கர் நஞ்கச (அ) 2.5 ஏக்கர் புஞ்கச (அ) அதற்கும் குகறவாக விவசாயம் ஜசய்கிறவர் 
ஆ. 2.5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ) 5  ஏக்கர் புஞ்லச (அ) அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் எய்கிைேர் 
இ. 2.5 ஏக்கர் புஞ்லச (அ) 5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ)அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் தசய்கிைேர் 
ஈ. 1.25 ஏக்கர் புஞ்லச (அ) 2.5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ) அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் தசய்கிைேர் 

34. கீழ்க்கண்ட கருத்துகளில்  ேைானல ச் சுட்டிக் காண்பிக்கவும்: 
கருத்துகள் 
அ. ஆதரவற்ற விதகவச்சான்று வட்டாட்சியரால் வழங்கப்படுகிறது 
ஆ. கிராம பஞ்சாயத்துகளின் பிைப்புகள் மற்றும் இைப்புகள் பதிோளராக கிராம நிர்ோக அலுேைர்கள் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
இ. ோரிசுச் சான்றி ழ் ேட்டாட்சியரால் ேைங்கப்படுகிைது 
ஈ. ேருமானச்சான்று ேட்டாட்சியரால் ேைங்கப்படுகிைது 

35. இயற்லகோதிகள் அதிக முக்கியத்துேம் தகாடுக்கிைது 
அ. உற்பத்தித் த ாழில்   ஆ. ரவைாண்கம  
இ. வசலேத் துலை    ஈ. பலட வீரர்கள் 
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36. நிகர  ாட்டு உற்பத்திக்கும் (NNP) நிகர உள் ாட்டு உற்பத்திக்கும் (NDP) இலடவய உள்ள வேறுபாடானது 
அ. வ ய்மானம்   
ஆ. உைகின் பிை பகுதிகளிலிருந்து  டப்பு மாற்ைம் 
இ. மலைமுக ேரி 
ஈ. ஜவளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிகரக் காரணி வருவாய் 

37. _______ திட்டம் தபண்கள் சுய உ விக் குழுக்கள் வபான்ை திட்டங்கள் ேழியாகப் தபண்களின் அதிகாரக் 
குவிப்பு மற்றும் சமூகப் தபாருளா ார ேளர்ச்சிக்கான ேழிகாட்டுகிைது 
அ. குறுகிய காை இல்ைங்கள்  ஆ. குடும்ப ஆவைாசலன லமயம் 
இ. சுயம்ஸிதா    ஈ. திைன் வமம்பாடு 

38.  மாநிைத்தில் உள்ள ேருோய் நீதிமன்ைம் கீழ்க்காணும் எந்  ேைக்குகள் த ாடர்புலடயது? 
அ. பட்டா மாறு ல் வமல்முலையீடு ேைக்குகள் 
ஆ. குடிவார உரிகமச் சட்ட வழக்குகள் 
இ. முத்திலரத் ாள் கட்டைம் ேைக்குகள் 
ஈ. “நிை உடலம வமம்பாடு திட்டம்” திருத் ம் ேைக்குகள் 

39. கிராம கைக்கு எண் 1 என்பது 
அ. சாகுபடி கணக்கு   ஆ. அடங்கல் 
இ. குத் லக பதிவேடு   ஈ. இனாம் பதிவேடு 

40. எந்  ஒரு ேட்டத்திற்கும் ேருோய் தீர்ோயம்  டத்தும் அலுேைர்களாக யார் இருப்பர்? 
அ. துலை ேட்டாட்சியர், ேட்டாட்சியர் அல்ைது ேட்டார ேளர்ச்சி அலுேைர் 
ஆ.ேட்டாட்சியர்,  னி ேட்டாட்சியர் அல்ைது ேட்டார ேளர்ச்சி அலுேைர் 
இ. துலை ேட்டாட்சியர் மற்றும்  னி ேட்டாட்சியர் 
ஈ. துகண ஆட்சியர், மாவட்ட வருவாய் அலுவ ர் அல் து மாவட்ட ஆட்சி தக வர் 

41. எத் லன ேலகயான  ஞ்லச நிைங்கள் உள்ளன? 
அ. 3  ஆ. 4  இ. 5  ஈ. 6 

42. கிராம நிர்ோக அலுேைரால் ‘B’  முனாவில் பதியப்படுேது யாது? 
அ. ஆக்ரமணம் (அ) ஆக்கிரமிப்பு ஆ. பட்டா மாறு ல் 
இ. சிட்டா     ஈ. 2C பட்டா 

43. கீழ்க்காண்பனேற்றுள் மிக முக்கியமான வேளாண்லமவய அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட த ாழில் 
அ. இரும்பு எஃகு    ஆ. சிதமண்ட் 
இ. சர்க்ககர    ஈ. சைல் 

44. கீழ்ேருேனேற்லை தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 
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அ. ஒருங்கிலைந்  குைந்ல கள் வமம்பாட்டு பணிகள்  1. 2002 
ஆ. வ சிய ஊரக சுகா ாரப் பணித்திட்டம்   2. 1975 
இ. வ சிய சுகா ாரக்தகாள்லக     3. 1988 
ஈ. வ சிய கல்விக் தகாள்லக     4. 2005 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 1 4 2 
ஆ. 2 4 1 3 
இ. 3 2 4 1 
ஈ.  1 3 2 4 

45. கீழ்ேருேனேற்லை தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 
அ. நிர்மல் பாரத் அபியான்   1. ஊரக சாலைகள் 
ஆ. பிர ான் மந்திரி கிராம ச க்வயாஜனா 2. அலனத்து ோழ்விடங்களுக்கும்    
       அடிப்பலட கட்டலமப்பு ேசதி தசய்து   
        ரு ல் 
இ. கிராம கட்டலமப்பு திட்டம்   3. கிராம சுகா ாரம் 
ஈ.  மிழ் ாடு ோழ்விட வமம்பாட்டுத் திட்டம் 4. மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதி    
       திட்டத்தில் உருோக்கப்பட்ட     
       தசாத்துக்கலள நிலைப்படுத்து ல் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 1 4 2 
ஆ. 1 3 2 4 
இ.  4 1 3 2 
ஈ.  2 4 1 3 

46. பின்ேரும் நிதி ஆலையங்களில், மத்திய அரசின் அலனத்து ேரிகளின் நிகர ேருமானத்திலன 
மாநிைங்களுக்கு அதிகார பகிர்வு ேைங்க பரிந்துலர தசய்  ஆலையம் எது? 
அ. 8ேது நிதி ஆலையம்   ஆ. 11வது நிதி ஆகணயம் 
இ. 10ேது நிதி ஆலையம்   ஈ. 9ேது நிதி ஆலையம் 

47. 1868 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் வ சிய ேருோய் மதிப்பீட்டுக் குழுவிலனத்  லைலம  ாங்கியேர் 
அ. V.K.R.V. ராவ்    ஆ. ஷா மற்றும் கம்பட் ஆோர் 
இ. தாதாபாய் ஜநௌரராஜி ஆவார் ஈ. W.C. பீட்டர்கள் ஆோர் 

48. இந்  உற்பத்தி வமம்பாட்டு திைலன தேளிக்தகாைர, பார  நிர்மான் திட்டம் த ாடங்கப்பட்டது? 
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அ. இந்திய பத்திர சந்ல     
ஆ. தபாதுத்துலை நிறுேனங்களின் தபாறுப்வபற்புப் பணி 
இ.  கர்புை இந்தியா 
ஈ. கிராமப்புற இந்தியா 

49. இந்திய  னித்துே அலடயாள ஆலையம் எப்வபாது மு ல் ஆ ார் அட்லடலய உருோக்கியது? 
அ. ஆகஸ்ட் 29, 2009   ஆ. தசப்டம்பர் 26, 2011 
இ. ஜசப்டம்பர் 29, 2010   ஈ. அக்வடாபர் 25, 2010 

50. கீழ்ேருேதில் எந்  ஒன்ரு, ஒன்ப ாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் குலைந் பட்ச அடிப்பலட 
வசலேகள் (BMS) திட்டத்தில் இடம் தபைவில்லை? 
அ. அலனேருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் ேைங்கு ல் 
ஆ. ஆரம்பக் கல்வி அலனேருக்கும் கிலடக்கச் தசய் ல் 
இ. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூ ங்ககை வைர்ச்சியகடயச் ஜசய்தல் 
ஈ. ஆரம்பச் சுகா ார ேசதிகள் கிட்டுமாற் தசய் ல் 

51. சம அளவு ேருமான பகிர்லே காட்டும் புள்ளியியல் குறியீடு 
அ. வ சிய ேருமானம்   ஆ.  ைா ேருமானம் 
இ. கினி ஜகழு    ஈ. தசைவிடத் க்க  னி பர் ேருமானம் 

52. இந்தியாவில் மூன்ைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்ட காைத்தில் பிரவயாகிக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து திட்டமானது 
இந்  அலமப்பின் உ வியுடன் த ாடங்கப்பட்டது 
அ. UNO  ஆ. WHO  இ. UNICEF  ஈ. CARE 

53. எந்  மாநிைங்களில், மாநிைங்களுக்கு இலடவயயான ேறுலம விகி ாசார வேறுபாடு அதிகளவில் 
உள்ளது? 
அ. பீகார், ஒரிசா, மத்தியப்பிரரதசம் ஆ. கர் ாடகம், வகரளா,  மிழ் ாடு 
இ. பஞ்சாப், ஹரியானா, குஜராத்  ஈ. பீகார்,  மிழ் ாடு, குஜராத் 

54. எந்  ேலக வேலையின்லம, இந்திய வேளாண்லமயில் பரேைாக உள்ளது? 
அ. அலமப்புச் சார்ந்  வேலையின்லம  ஆ. பருவ கா ம்  சார்ந்த ரவக யின்கம 
இ. சுைற்சி சார்ந்  வேலையின்லம  ஈ. த ாழில்நுட்பம் சார்ந்  வேலையின்லம 

55. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின்லமக்கு இது காரைம் அல்ை 
அ. மக்கள்த ாலக தபருக்கம் 
ஆ, வ லேக்கு குலைோன வேலைோய்ப்பு திட்டமிடல் 
இ. ஜதாழிலில் துரித முன்ரனற்றம் 
ஈ. மனி ேளத் திட்டத்தில் குலைபாடு 
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56. இந்தியாவில் வ சிய ேருமானம் யாரால் கைக்கிடப்படுகிைது? 
அ. திட்டக்குழு    ஆ. நிதிக்குழு 
இ. இந்திய புள்ளியியல் நிறுேனம் ஈ. மத்திய புள்ளியியல் அகமப்பு 

57. கீழ்க்கண்டேற்றில் அலமப்புசாரா தபண் த ாழிைாளர்களின் பிரச்சலன எது? 
அ, சம ஊதியம்     
ஆ.  குறிப்பிட்ட மணியளவில் வேலை 
இ. ஜதாழில்(ரவக ) வித்தியாசங் கண்டறிதல் 
ஈ. தபாருளா ார சு ந்திரம் 

58. 2011 மக்கட்த ாலக கைக்தகடுப்பின்படி, இந்திய தமாத்  மக்கட்த ாலகயில் எத் லன ச வீ ம் வபர் 
மாற்றுத் திைனாளிகள்? 
அ. 2.01  ஆ. 2.21   இ. 2.51   ஈ. 2.71 

59. வ சிய ஊரக வேலைோய்ப்புத் திட்ட முன்னால் எந் ப் தபயரில் அலமக்கப்பட்டது? 
அ. அந்வ ா யா திட்டம்   
ஆ. ஒருங்கிலைந்  ஊரக ேளர்ச்சி திட்டம் 
இ. ஊரக இலளஞர் வேலைோய்ப்புத் திட்டம் 
ஈ. உணவிற்கான ரவக வாய்ப்புத் திட்டம் 

60. கீழ்க்காணும் ோக்கியங்கலள கேனி: 
கூற்று(A): பல்வேறு ேணிக/ வியாபார நிறுேனங்கள்  ங்களின் இைாபத்ல  அதிகப்படுத்துே ற்காக 
குைந்ல கலள பணியில் அமர்த்துகின்ைனர். 
காரைம்(R): குைந்ல கள் பணியில் அமர்த்துே ன் மூைம் குைந்ல கள் தபாருளா ார ரீதியாக 
சுரண்டப்படுகின்ைார்கள். 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 
இ. (A) சரி ஆனால் (R)  ேறு 
ஈ. (A)  ேறு ஆனால் (R) சரி 

61. தபரிய அளவிைான ேறுலமக்கான காரைம் 
அ. மி மான தபாருளா ார ேளர்ச்சி 
ஆ. மி மான விேசாய தசயல் 
இ. வைர்ச்சி துகறகளில் காணப்படும் ஜமதுவான ரவக வாய்ப்புகள் 
ஈ. பைவீக்க குலைவு மற்றும் உைவு சாரா  விலைகள் 

62. பின்ேருேனேற்றுள் எந்  ஒன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ேறுலம ஒழிப்புத் திட்டமாகும்? 
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அ. IADP  ஆ. IAAP  இ. HYVP  ஈ. IRDP 
63. கீழ்க்காணும் ோக்கியங்கலள கேனி: 

கூற்று(A): இந்தியாவின் அலனத்து மாநிைங்களிலும் வேலையில்ைா ேர்கள் சமமாக 
பரவியிருக்கவில்லை 
காரைம்(R): வேலைோய்ப்பு ேளர்ச்சி ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டு ச வீ ம் மட்டும் உள்ளது. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்  
இ. (A)சரி ஆனால் (R)  ேறு 
ஈ. (A)  ேறு ஆனால் (R) சரி 

64. தபாருத்துக,. 
பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 
அ. ஆடம் ஸ்மித்    1. ேறுலமக்வகாடு 
ஆ. பட்டினிக்வகாடு   2. ஒப்புலம ேறுலம 
இ. இந்திய வ சிய திட்டக்குழு  3. வ சங்களின் தசல்ேம் 
ஈ. ோழ்ே ற்கு அத்தியாேசியமான 4. உைவு மற்றும் விேசாய நிறுேனத்தின்  
தபாருட்களில்ைா ேறுலம  மு ல் தபாதுச் தசயைர் 
      5. பூர்ைமான/ உண்லமயான ேறுலம 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 4 2 1 
ஆ. 4 3 2 1 
இ.  3 4 1 5 
ஈ.  4 3 2 5 

65. ஆசிய பசிபிக் தபாருளா ார  சர்ேவ ச கூட்ட்லமப்பின் 27ேது சந்திப்பு எந்   ாட்டில்  லடதபை உள்ளது? 
அ, பிலிப்கபன்ஸ்   ஆ. பீஜிங் 
இ. தமக்சிவகா    ஈ. மவைசியா 

66. இந்தியாவில் அதிக காப்பி பயிரிடும் மாநிைம் 
அ. கர்நாடகம்    ஆ. வகரளா 
இ. மகாராஷ்டிரா    ஈ.  மிழ் ாடு 

67. பைவீக்கம் அதிகரிப்ப ற்கான காரைம் அதிக  
அ. பண அளிப்பு    ஆ. உற்பத்தி 
இ. மக்கள் த ாலக   ஈ. வேலைோய்ப்பு 
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68. பிர ான் மந்திரி கிராம சடக்(சாலை) வயாஜனாவின் கீழ் ேரும் திட்டம் எது? 
அ. குடிநீர் இலைப்பு   ஆ. சாக  இகணப்பு 
இ. சலமயல் எரிோயு இலைப்பு  ஈ. மின்சாரம் இலைப்பு 

69. உைக ேர்த் க லமயத்தின் (WTO) 2013ஆம் ஆண்டிற்கான  ர ேரிலச மதிப்பீட்டின்படி, உைக ேணிகச் 
சரக்கு ேர்த் கத்தில் இந்தியா, தபரும் அளவிைான ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்கு மதியாளராக உள்ள 
நிலைகள் முலைவய 
அ. 12ேது, 19ேது ஆகும்   ஆ. 19வது, 12வது ஆகும் 
இ. 8ேது, 10ேது ஆகும்   ஈ. 10ேது, 8ேது ஆகும் 

70. இந்தியாவின் மக்கள்த ாலக தபருக்கத்தில் எந்  ஆண்டு மிகப்தபரிய பிளவு (the year of great divide) 
என அலைக்கப்படுகிைது? 
அ. 1931  ஆ. 1921 இ. 1881  ஈ. 2011 

71. இந்தியாவின் பதினான்காம் நிதிக்குழுவின்  லைேர் இேர் 
அ. சி. தரங்கராஜன்   ஆ. எ.எம். குஸ்வரா 
இ. ஒய்.பி. சோன்    ஈ. ஒய்.வி. ஜரட்டி 

72. பசுலம புரட்சி என்பது 
அ.  காடுகலள உருோக்குேது 
ஆ. வீரிய வித்துகள், இராசாயன உரங்கள், பூச்சிக் ஜகால்லிகள், இயந்திரங்ககை பயன்படுத்துவது 
இ. சுற்றுப்புைச்சூைலை பசுலமயாக்குேது 
ஈ. அதிக அளவில் தசடிகலள  டுேது 

73. கீழ்க்கண்டேற்றுள் கூலியில்ைா வேலை ோய்ப்புத் திட்டத்திலன அலடயாளம் காட்டுக. 
அ. ஜேகர் வராஜர் வயாஜனா 
ஆ. இந்திர அவாஸ் ரயாெனா 
இ. வ சிய ஊரக வேலை ோய்ப்பு உறுதித் திட்டம் 
ஈ. TRYSEM 

74. இது இந்தியாவின் மு ல் பசுலம நிை (green field) சிைப்புப் தபாருளா ார மண்டைம் 
அ. SEZ Bhadhon    ஆ. SEZ Vishakapatinam 
இ.  SEZ Indora    ஈ. SEZ Noida 

75. வேளாண் முன்வனற்ைத்திற்கான பன்னாட்டு நிதியின் ஆட்சிக் குழு  லைேர் யார்? 
அ. ராகுல்ேர்மா    ஆ. திரனஷ் சர்மா 
இ.  த்     ஈ. மிதுன் ேர்மா 
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76. இந்தியாவில் மருந்து கம்தபனிக்கு எவ்ேளவு ச விகி ம் அந்நிய வ ரடி மு லீடு 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 100%  ஆ. 51%  இ. 60%  ஈ. 48% 

77. ரங்கராஜன் குழு எேற்றுடன் த ாடர்புலடயது? 
அ. ேங்கி சீர்திருத் ம் 
ஆ. பங்கு சந்ல  சீர்திருத் ம் 
இ. ஜபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் முதலீட்கட குகறத்தல் 
ஈ, த ாழில் அனுமதி 

78.  இேற்றில்  ாகாேது துலை என எது அலைக்கப்படுகின்ைது? 
அ. விேசாயத்துலை   ஆ. தகவல் துகற 
இ. த ாழில் துலை    ஈ. வசலே துலை 

79. சிை மாநிைங்கள் முன்பு அதிக ேளர்ச்சி மற்றும் அதிக ேருமானம் தகாண்ட ாக இருந் ன. ஆனால் 
11ேது திட்ட காைத்தில் அ ன் ேளர்ச்சி குலைந்துள்ளன. அேர்கள் 
அ. கர் ாடகா மற்றும் வகரளா  ஆ.  மிழ் ாடு மற்றும் ஆந்திர பிரவ சம் 
இ. ஆந்திர பிரவ சம்   ஈ. கர்நாடகம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

80. யாருலடய பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் ரிசர்வ் ேங்கியின் ஊரகக் கடன்கள் அலனத்தும்  பார்ட் 
ேங்கிக்கு மாற்ைப்பட்டது? 
அ. கிராபிக்காட் (CARFICARD)  ஆ.  ாரிமன் (NARIMANN) 
இ. ஸீலிகள் (SCHELEGAL)   ஈ. தபன்ச்தமன் (BENCH MANN) 

81. சர்ேவ ச இயற்லக வபரிடர் குலைத் லுக்கான பத் ாண்டு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட பத் ாண்டு ________ 
ஆகும். 
அ. 1980-1990  ஆ. 1990- 2000  இ. 2000-2010  ஈ. 2010-2020 

82. IUCN சிேப்பு புத் கம் புள்ளி விேரம் 2004 படி, எத் லன ேலகயான மரங்கள் இந்தியாவில் 
அழிந்துள்ளன? 
அ. 87  ஆ. 89  இ. 97  ஈ. 99 

83. உைகில்  ற்தபாழுது அதிக  சர்க்கலர உற்பத்தி தசய்யும்  ாடாக எது வ ான்றியுள்ளது? 
அ. ருஷ்யா     ஆ. அதமரிக்கா 
இ. இந்தியா    ஈ. பிவரசில் 

84. “மக்களின் ோழ்க்லக  ரத்ல  அதிகமாக உயர்த்துேது  ான் அடிப்பலட வ ாக்கம்” மற்றும் வமலும் 
“இலே சா ாரை தபாது மக்கள், பைவீனமான ேகுப்பினர் மற்றும் முன்னுரிலம அளிக்கப்படா  
மக்களுக்கானது என ேலியுறுத்தியது”  
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இலே எந்  திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 
அ. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் ஆ. மூன்ைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 
இ. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்     ஈ. ஆைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

85. மு ல் மூன்று ஐந் ாண்டு திட்டங்களில் எ ன் ஒன்லை நிறுவுேது என வபசப்பட்டன? 
அ. கைப்பு தபாருளா ார முலை   
ஆ. சமதர்ம சமுதாயத்கத நிறுவுவது 
இ. சமூக மற்றும் தபாருளா ார மக்களாட்சிலய நிறுவுேது 
ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும் 

86. இந்தியாவில் 2001-11 காை கட்டத்தில் மக்கள் த ாலக சராசரி ஆண்டு ேளர்ச்சி விகி ம் 
அ. 1.31%  ஆ. 1.93%  இ. 1.61%  ஈ. 2.1% 

87. பின்ேருபேனுள் எது மக்கள் த ாலகலய தீர்மானிக்கும் காரணி அல்ை? 
அ. பிைப்பு வீ ம்    ஆ.இைப்பு வீ ம் 
இ. இடப்தபயர்ச்சி    ஈ. வறுகம 

88. பிர ான் மந்திரி ஜீேன் வஜாதி பீமா வயாஜனா என்ை திட்டம் எப்வபாது துேங்கப்பட்டது? 
அ. ஜூலை 9, 2014    ஆ. ஜூன் 6, 2014 
இ. ரம 9, 2015    ஈ. ஆகஸ்ட் 2, 2015 

89. “HRIDAY” என்ை தசால் எல க் குறிக்கிைது? 
அ. நகர ரமம்பாடு    ஆ. விேசாய வமம்பாடு 
இ. கல்வி வமம்பாடு   ஈ. ேறுலம ஒழிப்பு 

90. இேற்றில் எந்  எரிசக்தி இைேசமானது மற்றும் விலை ஆதிக்கம் இல்ைா து என்று கரு ப்படுகிைது? 
அ. ேணிக எரிசக்தி   ஆ. வணிகமல் ாத எரிசக்தி 
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்  ஈ. நிைக்கரி மற்றும் பழுப்பு நிைக்கரி 

91. மத்திய அரசு அண்லமயில் GST லய இந்தியாவில்  லடமுலைப்படுத்  முடிதேடுத்துள்ளது. GST 
என்ப ன் விரிோக்கம் என்ன? 
அ. பண்டங்கள் மற்றும் ரசகவகள் வரி    
ஆ தபாது விற்பலன ேரி 
இ. தபாது வசலேகள் ேரி 
ஈ. பண்டங்கள் விற்பலனகள் ேரி 

92. அண்லமயில் ரிசர்வ் ேங்கி யாருலடய  லைலமயின் கீழ்  கர்ப்புை கூட்டுைவு ேங்கிகலள ஆராய ஒரு 
உயர்மட்டக் குழுலே அமர்த்தியது? 
அ. சி. ரங்கரஜன்     ஆ. மஷ்ேந்த் சின்கா 
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இ. ரகுராம் ராஜன்    ஈ. ஆர். காந்தி 
93. பசுலமப் புரட்சியால் குலைப்பாக இவ்ேலக உைவு உற்பத்தியில் தபருக்கம் ஏற்பட்டது 
அ. அரிசி, ரகாதுகம    ஆ. வகாதுலம, எண்தைய் வித்துக்கள் 
இ. அரிசி, மற்றும் எண்தைய் வித்துக்கள் ஈ. அரிசி, கரும்பு 

94. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் தபாருத்தி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பலடயில் 
சரியான விலடலயத்  வ ர்வு தசய்க 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. நிைத்தின் இயல்பு  1. இடர்பாடுகலள ஏற்ைல் 
ஆ. உலைப்பின் இயல்பு  2. ஆக்கமுலடயது 
இ. மூை னத்தின் இயல்பு  3. இடம்தபயரக் கூடியது 
ஈ. த ாழிைலமப்பின் இயல்பு 4. அளிப்பு நிலையானது 
 அ ஆ இ ஈ 
அ,  4 1 2 3 
ஆ. 1 3 2 4 
இ.  4 3 2 1 
ஈ.  2 4 3 1 

95.  ாய்த் த ாழில் என அலைக்கப்படும் த ாழில் 
அ. த சவுத் த ாழில்   ஆ. பருத்தித் த ாழில் 
இ. இரும்பு எஃகுத் ஜதாழில்  ஈ. சர்க்கலரத் த ாழில் 

96. வேளாண்லம உற்பத்தி என்பது 
அ.  ாட்டின் தமாத்  வேளாண் உற்பத்தி 
ஆ. உள்ளீடு, ஜவளியீட்டுக்கும் உள்  விகிதம் 
இ. அலனத்து  உள்ளீடு, தேளியீடுகளின் கூடு ல் 
ஈ. அலனத்து மாநிை, யூனியன் பிரவ சங்களின் தமாத்  உற்பத்தி 

97. ஏழ்லம என்பது 
அ. வபாதுமான வசமிப்பின்லம  ஆ. வபாதுமான கல்வியின்லம 
இ. வபாதுமான உடல் ைமின்லம  ஈ. ரபாதுமான வருமானமின்கம 

98. ஐக்கிய  ாடுகளின் மா ாடு 2002இல் வஜாகவனஸ் பர்க்கில்  டந் து. இ ன் வ ாக்கம் 
அ. தமன்தபாருள் வமம்பாடு  ஆ. வபாக்குேரத்து வமம்பாடு 
இ. சமூக வமம்பாடு    ஈ. ரபணத் தகுந்த ரமம்பாடு 

99. இந்திய ோதனாலி வசலே எப்தபாழுது த ாடங்கப்பட்டது? 
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அ. 1927  ஆ. 1937   இ. 1947   ஈ. 1827 
100.  உைகமயமாக்கப்படல் எ லன அறிவுறுத்துகிைது? 
அ. ஜபாருைாதார  ஒருங்கிகணப்பு  ஆ. அரசியல் ஒருங்கிலைப்பு 
இ. சமூக ஒருங்கிலைப்பு    ஈ. இலே அலனத்தும் 
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