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Indian Economy Model Test Questions 13 in Tamil With Answer 

1. இயற்கைவாதம் என்பது 
அ. இயற்கையின் விதி  ஆ. செயற்கை விதி 
இ. ெட்டத்தின் விதி   ஈ. உற்பத்தி விதி 

2. பதின ாராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் பல்னவறு ன ாக்ைங்ைளுள் ஒன்று கீனே 
சைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ெரியாை அதக த் னதர்ந்சதடுக்ைவும் 
அ. உயர் ைல்வியில் இகடநிற்றகை குகறத்தல் 
ஆ. த ொடக்ைக் ைல்வியில் இகடநிற்றகை குகறத் ல் 
இ. ஆசிரியர் ைல்வியில் இகடநிற்றகைக் குகறத்தல் 
ஈ. இகடநிகைக் ைல்வியில் இகடநிற்றகைக் குகறத்தல் 

3. சதாழில்ொர் வகை பிரிகவ ொராத துகற எது? 
அ. முதன்கைத் துகற   ஆ.  னியொர் துகற 
இ. இரண்டாம் துகற   இ. ொர்புத் துகற 

4. ெர்வ சிக்ஷ அபியனின் (SSA) முக்கிய சைாள்கை என் ? 
அ. எல்லைொருக்கும் அடிப்பகடக் ைல்வி 
ஆ. ஆசிரியர் – ைாணவர் விகிதம் அதிைரிப்பது 
இ. பள்ளிக்கூடங்ைள் அதிைரிப்பது 
ஈ.  ைா வர்ைளுக்கு ெத்தா  உணவு வேங்குவது 

5.  இந்தியாவில், னதசிய வருவாகயக் ைணக்கிட  ‘மின்ொரம், எரிவாயு ைற்றும் குழிநீர் வேங்ைல்’ 
எத்துகறயின் கீழ் னெர்க்ைப்பட்டுள்ளது? 
அ. னவளாண்துகற   ஆ. த ொழில்துகற 
இ. னெகவத்துகற   ஈ. இகவ ஏதுவுமில்கை 

6.  இந்தியாவில் ஆண்-சபண் படிப்பறிவு  னவற்றுகை விகிதம் எந்த ைாநிைத்தில் குகறவாை 
உள்ளது(Census 2011)? 
அ. தமிழ் ாடு    ஆ. லைரளொ 
இ. உத்தரக்ைாண்ட்   ஈ. பீஹார் 

7. நிைம் துண்டாக்ைப்படுதல் என்பது 
அ. நிைம் பரவைாக்ைப்படுவது   ஆ. நிைம் லேலும் சிறு பகுதிைளொை பிரிப்பது 
இ. விகளச்ெலுக்கு பயன்படாத நிைம்  ஈ. விகளச்ெலுக்கு பயன்படும் நிைம் 

8.  பருவைாை னவகையின்கை எத்துகறயின் இயல்பு? 
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அ. சதாழில்    ஆ. லேளொண்கே 
இ. பணிைள்    ஈ. னபாக்குவரத்து 

9. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில், பி.சி.ைஹைன ாபிஸ் அளித்த வளர்ச்சிக் னைாட்பாடு 
பயன்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 5-வது ஐந்தாண்டு திட்டம்   ஆ. 4-வது ஐந்தாண்டு திட்டம் 
இ. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ஈ. இரண்டொேது ஐந் ொண்டுத் திட்டம் 

10.  13-வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 
அ. டொக்டர் விஜய் லைல்ைர்  ஆ. னை.சி. நினயாகி 
இ. னை. ெந்தா ம்   ஈ. செ.எம். சஷைட் 

11. கீனே சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள இரண்டு வாக்கியங்ைளில் (A) கூற்கறயும் ைற்றும் (R) ைாரணத்கதயும் 
குறிக்கிறது. 
கூற்று(A): இந்தியாவில் சதாழில் முன்ன ற்றத்திற்ைா  செயல் திட்டம் 1991-ல் சபரும் ைாற்றத்கதக் 
ைண்டது. 
ைாரணம்(R): 1991 வகர, புதிய ைண்டுபிடிப்பு ைற்றும் னபாட்டிற்ை  வாய்ப்பு உற்பத்தியாளர்ைளுக்கு 
குகறந்னத ைாணப்பட்டது. 
அ. (A) ெரி ஆ ால் (R) தவறு 
ஆ. (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரியொனல  ேற்றும் ®, (A) கே விளக்குகிறது 
இ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ெரியா னத ைற்றும் ®, (A) கவ விளக்ைவில்கை 
ஈ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் தவறு 

12. எந்த சதாழிற்சைாள்கையின் கீழ், இந்திய சதாழிற்ொகைைள் மூன்று அட்டவகணைளின் கீழ் 
பிரிக்ைப்பட்ட ? 
அ. சதாழிற் சைாள்கை தீர்ைா ம், 1948 ஆ. த ொழிற் தைொள்கை தீர்ேொனம், 1956 
இ. சதாழிற் சைாள்கை அறிக்கை 1977  ஈ. சதாழிற் சைாள்கை, 1980 

13. னவளாண் துகறயில் முதலீட்கட அதிைரிக்கும் ன ாக்கில் உருவாக்ைப்பட்ட  ராஷ்டிரிய க்ரிஷி விைா 
னயாெ ா எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்   ஆ. பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
இ. பதிதனொன்றொேது ஐந் ொண்டுத் திட்டம்  ஈ. பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

14. இந்தியாவில் புதிய சபாருளாதாரக் சைாள்கை சதாடங்ைப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1990  ஆ. 1991 இ. 1992  ஈ. 1993 

15. 10வது திட்டைாைத்தில் னதசிய வருவாயின் உண்கையா  வளர்ச்சி விகிதம் 
அ. 7.6 ச வீ ம்   ஆ. 7.1 ெதவீதம் 
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இ. 7.3 ெதவீதம்    ஈ. 7.5 ெதவீதம் 
16.  50,000 க்குக் கீழ் ைக்ைள் சதாகை சைாண்ட பட்டணம் எகத ொர்ந்தது? 
அ. னதசிய  ைராட்சி சுைாதாரச் னெகவ (NUHM)  
ஆ. ல சிய நொட்டுப்புறச் சுைொ ொரச் லசகே(NRHM) 
இ. னதசிய சுைாதாரச் னெகவ (NHM) 
ஈ. னைனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அக த்தும் 

17.  2000 ஆம் ஆண்டின் னதசிய ைக்ைள் சதாகை சைாள்கையின் முக்கிய குறிக்னைாள் 
அ. 2046 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகையொன ேக்ைள் த ொகைகய அகடேது 
ஆ. பிறப்பு வீதத்கத குகறப்பது 
இ. ைக்ைள் சதாகையின் தரத்கத உயர்த்துவது 
ஈ. இறப்பு வீதத்கத குகறப்பது 

18.  கீழ்க்ைண்ட திட்டங்ைளில் எந்த திட்டம்  ைர்ப்புற குடிகெ வாழ் ைக்ைள் பயன்சபறும் சபாருட்டு 
இந்திய அரொல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது? 
அ. ஒருங்கிகைந்  வீட்டு ேசதி ேற்றும் குடிகச ேளர்ச்சித் திட்டம் 
ஆ. இந்திரா அவாஸ் னயாெ ா 
இ. ெவஹர்ைால் ன ரு னதசிய  ைர்ப்புற பு ரகைப்புத் திட்டம் 
ஈ. ஸ்வர்ணசெயந்தி னராஜ்ைர் னயாெ ா 

19. சபாதுத்துகற- தனியார் துகறயின் கூட்டுப் பங்கு இது வளர்ச்சி அகடய விரும்பப்படுகின்றது 
அ. ைட்டகேப்பு   ஆ. னவளாண்கை 
இ. சதாழில்ைள்   ஈ. வர்த்தைம் 

20. னவகை வாய்ப்பு நிகைகய அறிந்து சைாள்ள எந்த கீழ்க்ைண்ட முகற சபரிதும் ஏற்றுக் 
சைாள்ளப்படுகின்றது? 
அ. ேழக்ைேொன  ரம்   ஆ. நிைழ்ைால் அன்றாட தரம் 
இ. நிைழ்ைாை வார தரம்  ஈ. நிைழ்ைாை ைாத தரம் 

21.  பின்வருவ வற்றுள் எது இந்தியாவில் னைற்சைாள்ளப்பட்ட நிைச்சீர்திருத்த  டவடிக்கைைளுள் 
ஒன்றாகும்? 
அ. ஜமீன் ொரி முகற ஒழிப்பு  ஆ. ைஹல்வாரி முகற ஒழிப்பு 
இ. இரயத்வாரி முகற ஒழிப்பு  ஈ. நிை ஆவணங்ைள் ஒழிப்பு 

22. இந்தியத் திட்டக்குழுவின் தகைவர் யார்? 
அ. குடியரசுத் தகைவர்  ஆ. பிர ே ேந்திரி 
இ. நிதித்துகற ைந்திரி   ஈ. பாதுைாப்புத்துகற ைாதிரி 
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23. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எது குத்தகைதாரர் சீர்திருத்தத்தில் ஒன்றாை இல்கை? 
அ. வாடகைகய சீர் செய்தல்  ஆ. குத்தகை பாதுைாப்பு 
இ. இகடயீட்டொளர்ைகள ஒழித் ல் ஈ. குத்தகைதாரருக்கு நிை உரிகை வேங்ைல் 

24. பின்வரும் கூற்றிக  ைருத்தில் சைாள்ை. 
கூற்று 1: ஒரு நிறுவ த்திற்கும் இன்ச ாரு நிறுவ த்திற்கும் இகடயில்  கடசபறும் வாங்குதல் 
அல்ைது விற்றல் னபான்ற மின் வணிைத்கத பிசி ஸ்-டு-பிசி ஸ் எ  வகைப்படுத்தைாம். 
கூற்று 2: பிசி ஸ்-டு-ைஸ்டைர் வகையிைா  மின்வணிைம் செய்வதற்கு இகணயத்தில் ஒரு 
வகைத்தளம் உருவாக்ைப்பட னவண்டும் 
அ. கூற்று 1 ெரி ைற்றும் கூற்று 2 தவறு  ஆ. கூற்று 1 ேற்றும் கூற்று 2 ஆகிய இரண்டுலே சரி 
இ. கூற்று 1 தவறு ைற்றும் கூற்று 2 ெரி  ஈ. கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 ஆகிய இரண்டுனை தவறு 

25. உைை வர்த்தை அகைப்பா து கீழ்க்ைண்ட எந்த நிறுவ த்தின் வாரிொை ைருதப்படுகிறது? 
அ. உைை வர்த்தை ெமுதாயம்  ஆ. பன் ாட்டு வர்த்தை ைற்றும் வளர்ச்சி ெங்ைம் 
இ. ைொட் ஒப்பந் ம்   ஈ. சபாருளாதார ைற்றும் ெமூை ைறுசீரகைப்புச் ெங்ைம் 

26. தமிழ் ாட்டில் யாருகடய  கூட்டு  டவடிக்கையின் மூைம் னவகைவாய்ப்பிற்ைா  சதாழில் திறன் 
பயிற்சி திட்டம், 2000 ஆம் ஆண்டு துவங்ைப்படடது 
அ. பன் ாட்டு நிதி நிறுவ ம்     ஆ. உைை வங்கி 
இ. ஒருங்கிகைந்  ல சிய அபிவிருத்தி திட்டம்  ஈ. பன் ாட்டு வளர்ச்சிக் குழு 

27. ெமுதாய சொத்துைகள உருவாக்கி, கிராைப்புற உள்ைட்டகைப்பு வெதிைகள பைப்படுத்த 
கீழ்க்ைண்டவற்றில் எத்திட்டம் குறிக்னைாளாை சைாண்டுள்ளது 
அ. ஒருங்கிகணந்த ஊரை வளர்ச்சித் திட்டம் 
ஆ. நிைேற்ற கிரொே ேக்ைளின் லேகைேொய்ப்பு உறுதி திட்டம் 
இ. னதசிய கிராைப்புற னவகைவாய்ப்புத் திட்டம் 
ஈ. ைகைப்பகுதி னைம்பாட்டுத் திட்டம் 

28. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைளில் ெரியாை சபாருந்துவகத ைண்டுபிடிக்ைவும் 
அ. ஆர்.லை. பூரி  - 1975ல்  மிழ்நொட்டின் ஆளுநர் 
ஆ. பிைால் ெைான்  - 1997ல் ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளு ர் 
இ. டாக்டர் விெய் சைல்ைர்  – 12 வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் 
ஈ. ைால் பைதூர் ொஸ்திரி - இந்தியத் திட்டக்குழுவின் முதல் தகைவர் 

29.  இந்தியாவில், எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ‘ைல்வியில் விரிவு, தரம், ெைநிகை’ ஆகியவற்கற 
வலியுறுத்துகின்றது? 
அ. 12ம் திட்டம்    ஆ. 11ம் திட்டம் 
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இ. 10ம் திட்டம்    ஈ. 9ம் திட்டம் 
30. சதாழில் மீட்சிக் ைாைம் என்று அகேக்ைப்படும் சதாழில் நிகை யாது? 
அ. நிகை I 1951-56   ஆ. நிகை II 1965-80   
இ. நிகை III 1981-91   ஈ. நிகை IV 1991-92 லிருந்து 

31. இந்தியாவில் எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் னதசிய வளர்ச்சிக்குழு , னவளாண்கை துகறயில் 
 ான்கு ெதவீத வளர்ச்சி அகடய, 14 அம்ெம்  டவடிக்கைகய உருவாக்கியது 
அ. 11ம் திட்டம்    ஆ. 12ம் திட்டம் 
இ. 10ம் திட்டம்    ஈ. 9ம் திட்டம் 

32. இந்திய ெ ாதிபதியால் அகைக்ைப்பட்ட 12வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 
அ. ராொ செல்கையா   ஆ. சி. ரங்ைரொஜன் 
இ. னை.சி. பந்த்    ஈ. செ.பி. நினயாகி 

33. இந்தியப் சபாருளாதாரம் ஒரு 
அ. வளர்ந்த சபாருளாதாரைாகும் ஆ. வளராத சபாருளாதாரைாகும் 
இ. சதாழில் சபாருளாதாரைாகும் ஈ. ைைப்புப் தபொருளொ ொரேொகும் 

34. இந்தியாவின் பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ைாைத்கதக் ைண்டுபிடிக்ை, 
அ. 2007-2012  ஆ. 2008-2011  இ. 2011-2016  ஈ. 2012-2017 

35. பின்வருவ வற்றில் எது இந்தியாவில் சபாருளாதார திட்டமிடுதலில் ன ாக்ைம் அல்ை? 
அ. ேக்ைள்த ொகை ேளர்ச்சி  ஆ. சதாழில் வளர்ச்சி 
இ. தன்நிகறவு   ஈ. னவகைவாய்ப்கப ஏற்படுத்துதல் 

36.  இந்திரா ைாந்தி ைாத்ரிவ ெஹ்னயாக் திட்டம் இவர்ைளுக்ைாை 
அ. ைருவுற்ற தபண்ைளுக்கு  ஆ. சபண் சதாழில்முக னவாருக்கு 
இ. சபண்ைள் ைல்விக்கு  ஈ. சபண்ைள் னவகைவாய்ப்புக்கு 

37. 2011ம் ஆண்டு ைக்ைள் சதாகை ைணக்சைடுப்பின் படி இந்தியாவின் ெராெரி ஆயுட்ைாை ைதிப்பு ஆ து 
அ. 69.89 ஆண்டுைள்   ஆ. 67.50 ஆண்டுைள் 
இ. 66.45 ஆண்டுைள்   ஈ. 65.60 ஆண்டுைள் 

38.  ஈ- ாம் e-NAM என்ற ஈ-வாணிபம் (e-trading) உேவர்ைளுக்ைா  ஒரு பிரெங்ைம், எத்தக  
ைாநிைங்ைனளாடு இகணந்துள்ளது? 
அ. 8  ஆ. 2  இ. 10  ஈ. 5 

39.  “ென் அவுஷாதி” திட்டத்தின் ன ாக்ைம் என் ? 
அ. ஆறுைள் ைற்றும் உப திைகள   
ஆ.  ைர பகுதிைகளச் சுத்தப்படுத்துதல் 
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இ. ஒவ்சவாரு பயிர் வளர்க்கும் நிைத்திற்கும் தண்ணீர் 
ஈ.  ரமுள்ள ேருந்துைகள தபறக்கூடிய விகையில்  ருேது 

40.  பத்தாம் நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 
அ. லை.சி. பந்த்   ஆ. ஒய்.பி.ெவான் 
இ. ஸ்ரீ ைைாவீர் தியாகி   ஈ. னை. ெந்தா ம் 

41. ெமீந்தாரி முகற ஒழிப்பு ைற்றும் நிைச்சீர்திருத்த ெட்டத்கத அக த்து இந்திய ைாநிைங்ைளும் 
அைல்படுத்திய ஆண்டு எது? 
அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

42.  1950 ஆண்டில் திட்டக்குழு இவரால் அகைக்ைப்பட்டது? 
அ. பி.எஸ். மின்ைாஸ்   ஆ. ஜேஹர்ைொல் லநரு 
இ. எம்.என். இராய்   ஈ. எஸ்.டி. சடண்டுல்ைர் 

43. பன்னிசரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ைாைம் 
அ. 1997-2002  ஆ. 1998-2003  இ. 2010-2015  ஈ. 2012- 2017 

44. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எது ெரியா  இகண? 
அ. துேொர்ைநொத்  ொகூர் - நிை உடகேயொளர்ைள் தசொகசட்டி 
ஆ. வில்லியம் ஆடம்ஸ் - இந்தியா லீக் 
இ. ஏ.எம். னபாஸ்  - பிரிட்டிஷ் இந்தியா சொகெட்டி  
ஈ. சிசிர்குைார் னைாஷ்  - இந்தியன் சொகெட்டி 

45. 13வது நிதிக்குழுவின் கீழ், அதிைபட்ெ நிதி ஒதுக்கீடு எந்த ைாநிைத்திற்கு தரப்பட்டது? 
அ. ஆந்திரப்பிரனதெம்   ஆ. பீைார் 
இ. உத் ரப்பிரல சம்   ஈ. தமிழ் ாடு 

46.  ைாொணிக் குழு எந்தத் துகறயில் அைர்த்தப்பட்டது? 
அ. இரயில்னவ    ஆ. ைடல் னபாக்குவரத்து 
இ. வான் னபாக்குவரத்து  ஈ. சொகை லபொக்குேரத்து 

47. எந்தத் திட்டம், நிகையா  ைட்டுைா ப் பணிைகள உருவாக்குவதன் மூைம் கிராைப் புறங்ைளில் 
பற்றாக்குகறகய குகறக்கும் ன ாக்கில் துவங்ைப்பட்டது? 
அ. சிறு விவொயிைள் முன்ன ற்ற முைகை   
ஆ. கிரொேப்புற பணி திட்டம் 
இ. ஒருங்கிகணந்த ஊரை வளர்ச்சித் திட்டம்   
ஈ. ைைாத்ைா ைாந்தி கிராைப்புற னவகை ைாப்புறுதி திட்டம் 

48. செைவு வரிகய அறிமுைப்படுத்தியவர் யார்? 
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அ. பிைால்ெைான்   ஆ. என். ைொல்டொ 
இ. சைன் த் ஆனரா   ஈ. பால் ொமுனவல்ென் 

49. உற்பத்தி  டவடிக்கைைளில் அரசு பங்கு சைாள்ளாைல் இருக்கும் சைாள்கை 
அ.  கையிடொக்தைொள்கை  ஆ. னபரியல் சபாருளாதார சைாள்கை 
இ. பணவியல் சைாள்கை  ஈ. அரசின் சைாள்கை 

50. 12வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் எந்தத் துகறக்கு அதிை சதாகை ஒதுக்ைப்பட்டது? 
அ. எரிெக்தி துகற   ஆ. சமூைத் துகற 
இ. னபாக்குவரத்துத் துகற  ஈ. சதாகைசதாடர்புத் துகற 

51. கீழ்க்ைண்ட கூற்கற ைவனித்து ெரியா  இகடகய னதர்ந்சதடு: 
1. ெர்தார் ெனராவர்  ர்ைதா நிைாம் திட்டம்  ர்ைதா ஆற்றின் ைால்வாயின் னைற்பரப்பில் சூரிய 
பைகைகய அகைத்து மின்ொரம் தயாரிக்கும் திட்டைாகும். 
2. தீ தயாள் உபதாயா கிராை னொதி னயாெ ா  ாட்டிலுள்ள எல்ைா ஊரை வீடுைளில் மின்ொரம் 
வேங்குவதற்ைாகும். 
அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 2 ைட்டும் 
இ. இரண்டுலே சரி   ஈ. இரண்டுனை தவறு 

52. கீழ்க்ைாணும் ைாநிைங்ைகள அவற்றின் குேந்கத பாலி  விகிதத்துடன் (2011 ைக்ைள் சதாகைப்படி) 
சபாருத்துை. 
ைாநிைம்   குேந்கத பாலி  விகிதம் 
அ. னைரளா   1. 946 
ஆ. ஹரியா ா  2. 899 
இ. தமிழ் ாடு   3. 969 
ஈ. உத்திரப்பிரனதெம்  4. 830 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 3 4 2 
ஆ.  1 2 3 4 
இ.  3 2 1 4 
ஈ.  3 4 1 2 

53. பண ன ாட்டுைள் வேங்குதலில், இந்தியாவில் எந்த முகற பின்பற்றப்படுகிறது? 
அ. விகிதாச்ொர ைாப்பு முகற  ஆ. குகறந் பட்ச ைொப்பு முகற 
இ. அதிைபட்ெ ைாப்பு முகற  ஈ. நிகையா  ைாப்பு முகற 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 13 

54. சபாருளாதாரத்தில் எந்த ெந்கத எளிதா  நீர்கைகய ஊக்குவித்து சபாதுைக்ைகள முதலீடு செய்ய 
தூண்டி ைகறந்துள்ள உபரிகய சவளிசைாணர்கின்ற அகைப்பு? 
அ. சபாருள் ெந்கத   ஆ. பணச்ெந்கத 
இ. பங்கு சந்க    ஈ. செைாவணி ைாற்று ெந்கத 

55.  முதைாவது நிதி ஆகணயத்தின் தகைவர் யார்? 
அ. வி. ைர் ல்    ஆ. எஸ். சபன்ெமின் 
இ. லை.சி. நிலயொகி   ஈ. சஹச்.டி. ரினயாக் 

56. “PMAY” என்ற சொல் எகதக் குறிக்கிறது? 
அ. மீன் ெம்பந்தப்பட்ட சதாழில் ஆ. வீடு உருேொக்கு ல் 
இ. பங்கு வர்த்தைம்   ஈ. கவர வர்த்தைம் 

57. பின்வரும் இந்திய பாராளுைன்ற குழுக்ைளில் எந்த ஒன்று நிதி விவைாரங்ைளுடன் சதாடர்புகடயது 
அன்று? 
அ. சபாது ைணக்கு குழு    ஆ.  ைதிப்பீட்டுக் குழு 
இ. சபாதுத்துகற நிறுவ ங்ைளுக்ைா  குழு  ஈ. அரசு உத் ரேொ ங்ைளுக்ைொன குழு 

58.  ெரியா  விகடகய னதர்ந்சதடுத்து சபாருத்துை. 
பட்டியல் 1 (சைாழி)  பட்டியல் 2 (குடும்பம்) 
அ. சபங்ைாலி   1. சீ ா-திசபத்தியன் 
ஆ. னைாண்டி   2. ஆஸ்டிரிக் 
இ. ைச்சின்   3. இந்னதா-ஐனராப்பியன் 
ஈ. னைார்கு   4. திராவிடன் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ,  4 2 3 1 
ஆ.  3 4 1 2 
இ.  2 3 1 4 
ஈ.  3 1 4 2 

59. இவற்றில் ஒரு திட்ட ைாதிரி புதிய ைாந்திய முன்ன ற்ற அணுகுமுகறகயக் சைாண்டது? 
அ. எல்.பி.ஜி. ைாதிரி   ஆ. னபரியல் சதாழில் அபிவிருத்தி ைாதிரி 
இ. புரொ (PURA) ேொதிரி   ஈ. ெைதர்ை ெமுதாய முகற ைாதிரி 

60. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்கத வடிவகைத்தவர் யார்? 
அ.  ஹராட்-னடாைர்   ஆ. ன ரு 
இ. ேைைலனொபிஷ்   ஈ. இந்திரா ைாந்தி 
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61. 2013-ல் உணவு பண்டங்ைள் நீங்ைைா வற்றின் மீதா  நுைர்வுச் செைவு  ைரங்ைகள ஒப்பிடும் னபாது 
கிராைங்ைளில் 
அ. அதிைரித்துள்ளது   ஆ. குகறந்துள்ளது 
இ. நிகையா தாை உள்ளது  ஈ. மிகுதியா  ஏற்ற இறக்ைங்ைகளக் சைாண்டது  

62. இந்திய சபாருள் ைற்றும் னெகவ வரி எந்த  ாளிலிருந்து  கடமுகறப்படுத்தப்பட உள்ளது? 
அ. ெ வரி 1, 2017   ஆ. ஏப்ரல் 1, 2017 
இ. ஆைஸ்ட் 3, 2017   ஈ. பிப்ரவரி 1, 2017 

63. செப்டம்பர் 2016இல் CBDT யி ால் சதாடங்ைப்பட்டுள்ள வரி செலுத்துனவார்ைளது குகறைகள 
தீர்ப்பதற்ைா  இகணயதளமுை மின் ணு வெதி _________ ஆகும். 
அ. ஈ-ைார்க்சைட்   ஆ. ஈ-NAM 
இ. ஈ- விொ    ஈ. ஈ-நிேொரன் 

64.  இஸ்ைாமிய வளர்ச்சி வங்கியின் முதல் கிகள இந்தியாவில் எங்கு சதாடங்ைப்பட உள்ளது? 
அ. அைே ொபொத்   ஆ. சென்க  
இ. டில்லி    ஈ. மும்கப 

65. 14-வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் 
அ. சி.ரங்ைராென்   ஆ. விெய் சைல்ைர் 
இ. ஒய்.வி. தரட்டி   ஈ. சுப்பாராவ் 

66. கீழ்க்ைண்ட எந்த ஒரு ைாரணி இன்கறய இந்தியாவில் ெணல் சதாழிற்ொகையின்  லிவிற்கு 
ைாரணைாை ைருதப்படுகிறது. 
1. சவளி ாட்டு வியாபாரத்தில் ெரிவு 
2. மூைப்சபாருள் பற்றாக்குகற 
3. செயற்கை இட நிரப்புப் சபாருள்ைளின் ைடி ப்னபாட்டி 
இவற்றுள் ெரியா  பதிகை னதர்ந்சதடுக்ைவும். 
அ. 1 ேற்றும் 2  ஆ. 2 ைற்றும் 3  இ. 1 ைற்றும் 3  ஈ. 2 ைற்றும் 3 

67. இந்தியாவில் னதசிய வருவாகய ைணக்கிடும் நிறுவ ம் 
அ. ரிெர்வ் வங்கி   ஆ. திட்டக்குழு 
இ. நிதித்துகற    ஈ. ேத்திய புள்ளியியல் துகற 

68. பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டக்ைாைம் 
அ. 2007-2012  ஆ. 2009-2014  இ. 2012- 2017  ஈ. 2014-2019 

69. ன ரு-ைைைன ாபிஷ் திட்ட ைாதிரிகய எந்த திட்டத்தில் புகுத்தி ர்? 
அ. முதல் திட்டம்   ஆ. இரண்டொம் திட்டம் 
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இ. மூன்றாம் திட்டம்   ஈ.  ான்ைாம் திட்டம் 
70.  இந்தியாவில் ைடந்த சிை ஆண்டுைளில் பணவீக்ைம் ஏற்பட தூண்டும் முக்கிய ைாரணி 
அ. கிராைங்ைளில் கூலி அதிைரிப்பு   
ஆ. உைவு  ொனியங்ைளின் விகை உயர்வு 
இ. இகடப்பட்ட சபாருட்ைளின் விகை அதிைரிப்பு 
ஈ. எரிசபாருள்ைளின் விகை உயர்வு 

71. படியடுக்கு னவளாண்கை எங்கு பிரசித்தி சபற்றது 
அ. தஞ்ொவூர் &  ாைக்ைல்  ஆ. ஊட்டி & நீைகிரி 
இ. னெைம் & தர்ைபுரி   ஈ. ைதுகர & திண்டுக்ைல் 

72. அருவப் சபாருள்ைள் 
அ. இயந்திரங்ைள், ைருவிைள், சதாழிற்ொகைைள் ஆ உபனயாைமில்ைாத சபாருட்ைள் 
இ. எண்சணய் வித்துக்ைள்    ஈ. உடல்நைம், ஆரொய்ச்சி,  ரேொன ைல்வி 

73. இந்திய சபாருளாதாரத்கத சபாறுத்தவகரயில் எந்த ஆண்டு சபாருளாதார சீர்திருத்தத்திற்கு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும்? 
அ. 1952  ஆ. 1981  இ. 1991  ஈ. 2001 

74. இந்தியாவில் கவரம் அறுக்கும் சதாழிற்ொகை எங்னை அகைந்துள்ளது? 
அ. ைக்ன ா    ஆ. சூரத் 
இ. லூதியா ா    ஈ. ெண்டிஹார் 

75. நிைர  ாட்டு உற்பத்தி என்பது 
அ. சைாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம்  ஆ. தேொத்  நொட்டு உற்பத்தி – ல ய்ேொனம் 
இ. நிைர  ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம்  ஈ. நிைர உள் ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம் 

76. வாழ்வதற்கு னவண்டிய குகறந்தபட்ெ வெதிைளுக்குக் கீனே ஒருவர் வாழும் வறுகை நிகைகய 
இவ்வாறு கூறைாம் 
அ. முழுகேயொன ேறுகே  ஆ. ஒப்பீட்டு வறுகை 
இ. சுருக்ை வறுகை   ஈ. உண்கை வறுகை 

77. இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிகறவு அகடவதற்கு ைாரணைா  நிறுவ ம் 
அ. இந்திய அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (CSIR) 
ஆ. இந்திய லேளொண் ஆரொய்ச்சி நிறுேனம் (ICAR) 
இ. இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (ISRO) 
ஈ. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (ICMR) 

78.  ைக்ைள்சதாகை இவ்விகிதத்தில் அதிைரிக்கிறது என்று ராபர்ட் ைால்தஸ் கூறியது 
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அ. விகிதாச்ொர விகிதத்தில்  ஆ. தபருக்ைல் விகி த்தில் 
இ. கூட்டு விகிதத்தில்   ஈ. சிறு விகிதத்தில் 

79. 1966-69 ஆண்டுைளுக்கு (ஆண்டு திட்டங்ைள்) பின்  கடமுகறப்படுத்தப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டம் எது? 
அ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆ, ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ஈ. நொன்ைொம் ஐந் ொண்டுத் திட்டம்’ 

80. “பாச்பான் பச்னொவ் அந்னதாைன்” என்ற அகைப்பு கீழ்க்ைண்டவற்றுள்  எதற்ைாை செயல்படுகிறது? 
அ. குழந்க  த ொழிைொளி  ஆ, சைாத்தடிகை 
இ. பால்ய விவாைம்   ஈ. வறுகை ஒழிப்பு 

81.  __________ சபாருளாதார வளர்ச்சிகய நிர்ணயிக்கிறது. 
அ. ஏற்றுைதி    ஆ. இறக்குைதி 
இ. ேொணிபம் (அ) ேர்த் ைம்  ஈ.  னபாக்குவரத்து 

82. பின்வரும்  ாடுைள் ெைதர்ை சபாருளாதார முகறயிக ப் பின்பற்றுகின்ற . 
அ. சீனொ, கியூபொ, வியட்நொம், ேடதைொரியொ 
ஆ. ஆப்பிரிக்ைா, ஆஸ்தினரலியா, அசைரிக்ைா, பினரசில் 
இ. ஐனராப்பா, ஐப்பான், ஆஸ்தினரலியா, சீ ா 
ஈ. ஸ்ரீைங்ைா, பாகிஸ்தான், பங்ைாளானதஷ், கியூபா 

83. இந்திய ரூபாயின் புதிய குறியீடு 
அ. £  ஆ. ₹  இ. $  ஈ. € 

84. கீழ்க்ைண்டவற்றில் சபாருளியலில் LPG என்று குறிப்பிடுபவற்றுள் இல்ைாதது 
அ. தனியார் ையைாதல்  ஆ. தாராளையைாதல் 
இ. தபொதுகேப்படுத்து ல்  ஈ. உைைையைாதல் 

85.  கீழ்வருவ வற்றுள் எது சபாதுநிதியின் உள்ளடக்ைைாை இல்கை என்பகத குறிக்ைவும் 
அ. சபாதுச் செைவி ங்ைள்  ஆ. நிதி நிர்வாைம் 
இ. ைொரணி விகை தீர்ேொனித் ல் ஈ. கூட்டாட்சி முகற 

86. மிதமிஞ்சிய ைக்ைள்சதாகைக்ைா  ைாரணம் 
அ. பிறப்பு வீதம் ைற்றும் இறப்பு வீதம் அதிைரித்தல் 
ஆ. பிறப்பு வீதம் ைற்றும் இறப்பு வீதம் குகறதல் 
இ. பிறப்பு வீ ம் அதிைரித்து இறப்பு வீ ம் குகற ல் 
ஈ. பிறப்பு வீதம் குகறந்து, இறப்பு வீதம் அதிைரித்தல் 

87. _____________ சதாழில் மிைக் குகறந்த முதலீடு சைாண்டது. 
அ. சபருநிகை   ஆ. சிறுநிகை 
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இ. குடிகே    ஈ. ைத்திய நிகை 
88.  ‘சுைாதாரப் சபாதுவுகடகை’ என்பது உடல்  ைம் மீதா  செைவு 
அ. ஆயுட்ைாைத்கதப் சபாறுத்திருத்தல் 
ஆ. ேக்ைளின் ல கேக்லைற்ப அளிக்ைப்பட லேண்டும்/ ேக்ைள் தசலுத்து நிகைக்கு  குந் ொர் 
லபொல் அல்ைொேல் 
இ. குேந்கதைளுக்கு ைட்டும் அளிக்ைப்படுதல் 
ஈ. வயதா வர்ைளுக்கு ைட்டும் அளிக்ைப்படுதல் 

89.  பின்வரும் இகணயில் ஒருவர் சபாருளாதாரத்தின் தந்கத ைற்றவர்  வீ  சபாருளாதாரத்தின் 
தந்கத எ ப்படுவார். ெரியா  இகணகய னதர்ந்சதடு. 
அ. ஆடம் ஸ்மித்  - னடவிட் ரிக்ைார்னடா 
ஆ. செ.எம்.சையின்ஸ்  - டி.ஆர். ைால்தஸ் 
இ. ஆடம் ஸ்மித்  - அம்ரித்யா சென் 
ஈ. ஆடம் ஸ்மித்  - லஜ.எம். தையின்ஸ் 

90.  கீனே சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள குறிப்புைளின் அடிப்பகடயில் எந்த வகையா  வரவு-செைவுத் திட்டம் 
அகைந்துள்ளது என்று ைண்டுபிடி. 
1. உபரி வரவு – செைவு திட்டம் எ ப்படும் 
2. பற்றாக்குகற வரவு – செைவு திட்டம் என்றும் அகேக்ைப்படும் 
3. இந்த வரவு – செைவு திட்டனை ஒரு  ாட்டின் சபாருளாதாரம் ெைநிகைகய அகடய 
பயனுள்ளதாை இருக்கும் என்று  வீ  சபாருளாதார வல்லு ர்ைள் ைருதுகின்ற ர். 
அ. வருவாய் வரவு – செைவுத் திட்டம்  ஆ. ெைநிகை வரவு – செைவுத் திட்டம் 
இ. பூஜ்ஜிய வரவு-செைவுத் திட்டம்  ஈ. பயனற்ற ேரவு-தசைவுத் திட்டம் 

91. ைத்திய அரொல் 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள்  கடமுகறக்கு பரிந்துகரக்ைப்பட்ட புதிய வரிமுகறயின் 
சபயர் என் ? 
அ. VAT  ஆ. MAT  இ. GST  ஈ. ST  

92. னதசிய குேந்கத சதாழிைாளர் சைாள்கை இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது? 
அ. 1980  ஆ. 1987  இ. 1985  ஈ. 1982 

93.  ாட்டு வருைா த்கத ைணக்கிடும் வழி முகறைள் 
அ. 2 முகறைள்  ஆ. 3 முகறைள் இ. 4 முகறைள்  ஈ. 5முகறைள் 

94. பின்வருவ வற்றுள் எது ெரியாை சபாருந்தியுள்ளது? 
அ. தசொர்ைேொரி - சித்திகர பட்டம் ஆ. ெம்பா - ைார்த்திகை பட்டம் 
இ.  வகர  - ஆடிப்பட்டம்  ஈ. கெயது - ஆவணி பட்டம் 
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95. மீன் பிடித்தல் ைற்றும் சுரங்ைங்ைள் எந்த  துகறயின் கீழ் வருகிறது? 
அ. தனியார் துகர   ஆ. மு ன்கேத் துகற 
இ. பணிைள் துகற   ஈ. இரண்டாம் துகற 

96.  எந்த ஆண்டில் பசுகை புரட்சி  கடமுகறப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 1967  ஆ. 1977  இ. 1987  ஈ. 1957 

97. ைக்ைள் சதாகை சவடிப்புக்கு எது முக்கிய ைாரணைல்ை என்பகதக் குறிப்பிடுை 
அ. அதிை பிறப்பு வீதம்   ஆ. ெமூை பேக்ை வேக்ைங்ைள் 
இ. அதிை இறப்பு வீ ம்  ஈ. ஏழ்கை 

98. “இந்து வளர்ச்சி வீதம்” என்று சபயரிட்டவர் யார்? 
அ. இைய ல் ராபின்ஸ்  ஆ. இரொஜ் கிருஷ்ைொ 
இ. ைைாைன ாபிஸ்   ஈ. பார்பரா ஊட்டன் 

99. ெமுதாய ைாற்றம் ைாணும் முைவர் யார்? 
அ. உேவர்    ஆ. த ொழில் முகனலேொர் 
இ. ச ெவாளர்    ஈ.  டிைர் 

100.  நிதி ஆனயாக்-குழுவின் முக்கிய பணிைளில் பின்வரும் எந்த பணி இடம் சபறாது? 
அ. திட்டங்ைள் ைற்றும் முயற்சிைகள ைண்ைாணிக்ைவும், ைதிப்பீடு செய்யவும் 
ஆ.  ம்பைரைா  கிராை அளவில் திட்டங்ைகள வகுப்பது ைற்றும் வழிமுகறைள் அபிவிருத்தி 
செய்தல் 
இ. ேத்திய அகேச்சைங்ைள் ேற்றும் ேொநிை அரசுைளுக்கு நிதி ேழங்ைல் 
ஈ. கூட்டுறவு கூட்டாட்சி ைற்றும் வடிவகைப்பு மூனைாபாய சைாள்கை வளர வழி வகுக்கும் 
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