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Indian Economy Model Test Questions 14 in Tamil With Answer 

1. கால மக்கள்த ாகக ஈவுத் த ாகக எக  குறிக்கிறது? 

அ. மக்கள்த ாகக சரிவு    

ஆ. த ொழிலொளர் வர்க்கத்தின் த ொகக அதிகரிப்பு 

இ. பிறப்பு விகி ம் குகறவு 

ஈ. கருத் ரிப்பு விகி ம் குகறப்பு 

2. சக்தி/ஆற்றல் அதிகமாக நுகரும் (உட்தகாள்ளும்) துகற என்பது 

அ. வேளாண்கம    ஆ. கிராமப்புற மின்சாரம் 

இ. நகர்புர மின்சொரம்   ஈ. த ாழில்கள் 

3. கல்வி உரிகமச் சட்டம் (2009) என்பது கீழ்க்கண்ட எ ற்கு தபாருத் மற்ற ாக இருக்கும்? 

அ. ஆரம்பக் கல்வி   ஆ. கல்வி  ரம் 

இ. இலேச கல்வி    ஈ. உயர் கல்வி 

4. லாரன்ஸ் ேகளவு கீழ் உள்ள எக  அளக்க உ வும்? 

அ. ேறுகம    ஆ. வருமொன சமத்துவமின்கம 

இ. பணவீக்கம்    ஈ. ேரி விகி ங்கள் 

5. பதினான்காேது இந்திய நிதிக் குழுவின்  கலேர் 
அ. டாக்டர் சி. ரங்கராஜன்   ஆ. ஸ்ரீ. விஜய் தகல்கர் 
இ. டாக்டர் எ.எம். குஷ்வரா  ஈ. டொக்டர் ஒய்.வி. தரட்டி 

6. இந்தியாவின் திட்டக்குழு ________ மா ம் ______ ேருஷம் நிதி ஆவயாக் என்று மாற்றப்பட்டது. 

அ. மார்ச், 2015    ஆ. ஜனவரி, 2015 

இ. டிசம்பர், 2015    ஈ. ஏப்ரல், 2015 

7.  ாராளமயமாக்கு ல்,  னியார் மயமாக்கு ல், உலகமயமாக்கு ல் முகற ேளர்ச்சி _______ம் ஆண்டில் 

அப்வபாக ய நிதி அகமச்சர் ______ அேர்களால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

அ. 1991, டொக்டர் மன்மமொகன் சிங் ஆ. 1995, திரு. பிரணாப் முகர்ஜி 

இ. 2000, திரு. பி. சி ம்பரம்  ஈ. 2010, திரு. யஷ்ேந் சின்கா 
8. ஒரு திறந்  தபாருளா ாரத்தின், தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்திகய கணக்கிடும் வபாது, எடுத்து 

தகாள்ளப்பட வேண்டியன 

அ. நுகர்வு, தமொத்  மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

ஆ. நுகர்வு, நிகர மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

இ. நுகர்வு, தமாத்  மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் தமாத்  ஏற்றுமதி 
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ஈ. ஊதியங்கள், ோடகக, ேட்டி, இலாபம் மற்றும் வ ய்மானம் 

9. குகறந் பட்ச ஆ ரவு விகல நிர்ணயம் எந்  ேர்க்கத்தினருக்கு ஆ ரோக இருக்கும்ம்? 

அ. விவசொயிகள்    ஆ. நுகர்வோர் 
இ. த ாழில்கள்    ஈ. விற்பகனயாளர்கள் 

10. கீழ் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளேற்றில் எந்  ேரியான மகறமுக ேரிமுகற ஆகும்? 

அ. ேருமான ேரி    ஆ. மசகவ வரி 

இ. கூட்டண்கம (கார்ப்பவரஷன்) ேரி ஈ. ேட்டி மீ ான ேரி 

11. இந்திய நாட்டின் மனி  ேளர்ச்சி குறியீடு 2011ம் ஆண்டில் மற்ற எந்  நாட்கட விட உயர்ோன ாக 

இருந் து? 

1. சீனா     2. இலங்கக 

3. பங்களாவ சம்    4. த ற்கு ஆப்பிரிக்கா 
அ. 1, 2, 3 4  ஆ. 3, 4  இ. 3  ஈ. 2, 3, 4 

12. இந்தியாவின் தமாத்  ஆற்றலில் எத் கன ச வீ ம் ஆற்றல் இந்திய அரசு இறக்குமதி மூலம் 

தபறுகின்றன? 

அ. 30 ச வீ ம்    ஆ. 40 ச வீ ம் 

இ. 20 ச வீ ம்    ஈ. 35 ச வீ ம் 

13. அதமரிக்காவின் புகழ் தபற்ற நில சீர்திருத்  நிபுணர் திரு. வலட்ஜின்ஸ்கி இந்தியாவில் நில 

சீர்த்திருத் ம் பற்றி முழுகமயாக ஆராய்ந்  பின்னர்,  மிழ்நாட்டில் பின்ேரும் மாேட்டம் மிக 

வமாசமான நில குத் ககய தகாண்டுள்ளது எனக் கூரினார். 
அ. நாமக்கல்  ஆ. ஈவராடு  இ.  ஞ்சொவூர்  ஈ. கரூர் 

14. தபாருத்துக. 

எழுதியேரின் தபயர்  ஏடு/ குறிப்வபடுகளின் பிரிவு 

அ. டீட்டன், அங்கஸ்  1. சரி தசய்யப்பட்ட இந்திய ேறுகம மதிப்பீடு 1999-2000 

ஆ. மின்ஹாஸ் பி.எஸ்.  2. இந்தியா: ேறுகம, வேகலோய்ப்பு மற்றும் சமூக  

மற்றும் மற்றேர்கள்  த ாடர் 
இ. உலக ேங்கி 1989  3. இந்தியாவில் ேறுகம, பரிமாணம் மற்றும் வபாக்குகள் 

ஈ.  ண்வடகர் மற்றும் ரா த்  4. குகறந்து ேரும் ேறுகம நிகழ்வுகள் 1980களில் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  1 4 2 3 
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ஈ.  3 4 1 2 

15. தபாருளா ார நலன்ககள உண்கமயில் அளவிடும் தபாழுது இவ்ோறு அகைக்கப்படுகிறது 

அ. நலதபாருளியல்   ஆ. வ சிய ேருமானம் 

இ. பசுகம GNP    ஈ. நிகர த ொருளொ ொர நலன் 

16. 2003-2004 ஆண்டில் வேளாண்கமயில் இயந்திர மற்றும் மின்னணு ஆற்றலின் பங்கு எது? 

அ. 40 ச வீ ம்    ஆ. 84 ச வீ ம் 

இ. 70 ச வீ ம்    ஈ. 60 ச வீ ம் 

17. தபட்வரால் மற்றும் இயற்கக ோயு ஒழுங்கு முகற ஆகணயம் ஏற்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 2003  ஆ. 2004  இ. 2005  ஈ. 2006 

18. இந்தியாவில் இதுேகர எத் கன உகற பணமதிப்பு நீக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஒன்று  ஆ. மூன்று  இ. இரண்டு  ஈ. நான்கு 

19.  நம் இந்திய நாடு, விேசாயத்தில் எந்  பகுதியில் பின்  ங்கி உள்ளது 

அ. இகடயக ககயிருப்பு   ஆ. உரப் பயன்பாடு 

இ.  ானியங்கள் உற்பத்தி   ஈ.  ருப்பு வகககள் உற் த்தி 

20. Prof. P.C. தமாகலாநாபிஸ் மாதிரி திட்டம் ________ அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது. 

அ. அதமரிக்காவின் அனுபேத்க  ஆ. ரஷ்யொவின் அனு வத்க  

இ. ஐவராப்பாவின் அனுபேத்க   ஈ. ஆசிய நாடுகளின் அனுபேத்க  

21. ேளம்குன்றா ேளர்ச்சி என்ற ப த்க  மு ன்மு லில் பயன்படுத்தியது 

அ. உலக  ொதுகொப்பு யுத்தி  ஆ. புருட்வலண்ட் அறிக்கக 

இ. சுற்றுச் சூைலுக்கான உலக குழு ஈ. உலக வமம்பாட்டு அறிக்கக 

22. தபாருத்துக. 

மாநிலங்கள்   திட்டங்கள் 

அ.  மிழ்நாடு    1. தபரியார் 
ஆ. வகரளா   2. குந் ா 
இ. ஹரியானா   3.  ாவமா ர்  வேலி 

ஈ. வமற்கு ேங்காளம்  4. பக்ரா-நங்கல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 2 1 3 

ஈ.  2 3 1 4 
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23.  மகறமுக வேகலோய்ப்பின்கம என்பது 

அ. த ாழிற்நுட்ப  குதியின்கம 

ஆ. உகைப் ொளர்களின் இறுதிநிகல உகைப்புத்  திறன் கூடொதிருத் ல் 

இ. முழு வேகலோய்ப்பு 

ஈ. வேகல ோய்ப்பின்கம 

24.  அன்னபூர்ணா திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ. மூத்  குடிமக்களுக்கு உணவு  ொதுகொப்பு வைங்கு ல் 

ஆ. குைந்க களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளித் ல் 

இ. தபண்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளிப்பது 

ஈ. கடுவுற்ற தபண்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு ேைங்கு ல் 

25.  பாரத் நிர்மான் திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ. கிராம மக்களுக்கு கல்வி ேசதி தசய்து  ருேது 

ஆ. கிரொம மக்களுக்கு அடிப் கட வசதிதசய்து  ருவது 

இ. கிராம மக்களுக்கு வேகல ோய்ப்பு ேசதி தசய்து  ருேது 

ஈ. கிராம மக்களுக்கு சுகா ார ேசதி தசய்ேது தகாடுப்பது 

26.  இந்தியாவில் 1867-68ல்  னிநபர் ேருமானம் பற்றி மு லில் ஆராய்ந் ேர் யார்? 

அ. எம்.ஜி. ரானவட   ஆ. டபிள்யூ. ஹண்டர் 
இ. ஆர்.சி.  த்    ஈ.  ொ ொ ொய் தநௌமரொஜி 

27.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் எந்  கூற்று புதிய தபாருளா ார தகாள்ககயுடன் த ாடர்பானது 

1. ேணிக தகாள்கககய மாற்றி அகமத் ல் 

2. நிதிப்பற்றாக் குகறகய குகறத் ல் 

3. த ாழில் துகறகய தபருக்கு ல் 

4. மாற்றுவீ ம் 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3   

இ. 3 மற்றும் 4    ஈ. 2,3 மற்றும் 4 

28.  இம்பீரியல் ேங்கி என்று அகைக்கப்பட்ட ேங்கி எது? 

அ.  ொர  ஸ்மடட் வங்கி   ஆ. ரிசர்வ் பாங்க் ஆப் இந்தியா 
இ. பாங்க் ஆப் இந்தியா   ஈ. இந்தியன் ேங்கி 

29.  இரண்டாேது ஐந் ாண்டு திட்டத்க   உருோக்கியேர் 
அ. தமகலமனொபிஸ்   ஆ. ருத்ரா 
இ. மிர்டால்    ஈ. எ.வக. தசன் 
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30. 2015-16ம் நிதி ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் GDP ேளர்ச்சி இது 

அ. 8.0%  ஆ. 7.6%  இ. 7.2%  ஈ. 7.9% 

31. புதிய விேசாய த ாழில் நுட்பத்க  ஒரு முன்வனாடி திட்டமாக நகடமுகறப்படுத்தினர் மற்றும் 

அேற்றிகன எவ்ோறு அகைப்பர்? 

அ. ஒருங்கிகணந்  கிராமப்புற ேளர்ச்சி திட்டம் ஆ. ஒருங்கிகணந்  மாேட்ட ேளர்ச்சி 

திட்டம் 

இ. ஆழ்ந்  விேசாய ேளர்ச்சி திட்டம்   ஈ. ஆழ்ந்  விவசொய மொவட்ட திட்டம் 

32. எந்  திட்டத்தில் த ாடர்ந்து முன்வனறுே ற்கான சரியான வநாக்கத்க  நிர்ணயித் ன “விகரோன 

ேளர்ச்சிகயவநாக்கி மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சி” 

அ. 10ேது திட்டம்    ஆ. 9ேது திட்டம் 

இ. 11வது திட்டம்    ஈ. 12ேது திட்டம் 

33. மத்திய அரசின் ‘ராஷிட்ரீய ஆபிஷ்கார் அபியான்’ மாணேர்களுக்கு எந்  ேகக விழிப்பு நிகலகய 

உருோக்க இலக்கிட்டுள்ள திட்டமாகும்? 

அ. புகழ் சான்ற இகச   ஆ. த ான்கம ேரலாறு 

இ. அறிவியல் மற்றும் ககல  ஈ. அறிவியல் மற்றும் கணி ம் 

34.   மிழ்நாட்டில் எந்  மாேட்டம் 2010-11 ல் அதிக  லா ேருோயுகடய மாேட்டமாகும்? 

அ. வகாயம்புத்தூர்    ஆ. தசன்கன 

இ.  ஞ்சாவூர்    ஈ. கன்னியொகுமரி 

35. தபாருத்துக. 

அ. என்.எஸ்.எஸ்.ஓ    1. 7 நாள் நிகனவுகூர்வு முகற 

ஆ. ேறுகம அளவு குகறந்துள்ளது 26% 2. 55ேது கூற்று 

இ. ேறுகம அளவு குகறந்துள்ளது 23.3% 3. 30 நாள் நிகனவு கூர்வு முகற 

ஈ. தபாருளா ார ஆய்ேறிக்கக   4. 2000-01 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 4 3 2 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  2 3 1 4 

36. கீழ்க்கண்டேற்றுள் மிகச் சரியாக தபாருத் ப்பட்டுள்ளது எது? 

அ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்புப்படி அதிக  

மக்கள்த ாகக உள்ள மாநிலம்    - சிக்கிம் 
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ஆ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்புப்படி குகறோன 

மக்கள்த ாகக உள்ள மாநிலம்    - உத்திரப்பிரவ சம் 

இ. 2011 மக்கள்த ொகக கணக்தகடுப்பின்   - நமது மக்கள்த ொகக  

த ொன்தமொழிகள்      கணக்தகடுப்பு நமது எதிர்கொலம் 

ஈ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்பின்படி அதிக 

மக்கள்த ாகக உள்ள நகரம்    - தசன்கன 

37. தபாருத்துக. 

அ. சிகப்பு புரட்சி  1. இகறச்சி/  க்காளி 

ஆ. இளஞ்சிகப்பு புரட்சி 2. முட்கட 

இ.  ங்கப்புரட்சி  3. இறால் 

ஈ. தேள்ளிப்புரட்சி 4. பைங்கள்/ ஆப்பிள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 3 1 4 

38. 11ஆம் ஐந் ாண்டு திட்ட காலத்தில் தமாத்  தசலவீடு 

அ. ரூ. 14,88, 147 வகாடி  ஆ. ரூ. 21, 56, 571 வகாடி 

இ. ரூ. 36, 44, 718 மகொடி  ஈ. ரூ. 78, 846, 782 வகாடி 

39. விரிவுபடுத்துக. FERA மற்றும் FEMA. 

அ. அந்நிய தசலொவணி முகறப் டுத்தும் விதி 

ஆ. அந்நிய தசலாேணி ககயிருப்பு விதி 

இ. அந்நிய தசலாேணி வமலாண்கம விதி 

ஈ. அந்நிய தசலாேணி குகறந் பட்ச விதி 

40. பின்ேருேனேற்கறப் தபாருத்தி சரியான விகடகய வ ர்வு தசய்க. 

அ. டிராய்  1.  பங்கு சந்க  

ஆ. தசபி  2. ஏற்றுமதி உயர்வு 

இ. எஸ் ஈ சட் 3. மின்சாரம் 

ஈ. என்.டி,பி.சி 4. த ாகலத ாடர்பு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 
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ஆ. 4 1 2 3 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  3 4 2 1 

41. நிகலயான அபிவிருத்தி என்பது பின்ேரும் எ ற்கு தபாருத் மற்ற ாக இருக்கும் 

அ. சுகா ார நிகலயில் வமம்பாடுகள்  ஆ. சுற்றுச்சூைல்  ர வமம்பாடுகள் 

இ. இயற்கக வளங்கள் அல்லொ   யன் ொடு ஈ. மாசு மற்றும் கழிவு குகறப்பு 

42. பின்ேரும் கூற்றில்  ேறான கூற்கற சுட்டுக் காட்டவும். 

இந்திய மக்கள்த ாகக தகாள்கக (2000) 

அ. இனப்தபருக்க சுகா ரத்க  ஆ ரிக்கும் 

ஆ. பரேலாக்கப்பட்ட அணுகுமுகற பின்பற்றப்படும் 

இ. இரண்டு குைந்க  விதிமுகற பின்பற்ற ஊக்கத் த ாகக அளிக்கும் 

ஈ. ஆண்  ங்மகற்க  ஊக்குவிக்கும் 

43. இந்தியாவில் கிராமப்புற ஏழ்கமக்கான காரணங்கள் 

1. வேகலயின்கமயும் வேகலக்குகறவும் 

2. மக்கள்த ாகக அழுத் ம் 

3.  இந்திய வேளாண்மயில் உற்பத்தித் திறன் மிக மிகக் குகறவு 

4. கிராமப்புற மக்களில் தபரும்பாலானேர்கள் வபாதிய அளவு தசாத்துக்ககளப் தபற்றிருக்கவில்கல 

வமவல தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது அல்லது எகே சரி 

அ. 1, 2, 3 மற்றும் 4   ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 3 மற்றும் 4 

44. சரியான விகடகய வ ர்ந்த டுக்கவும்: 

வேளாண்கம உற்பத்தித் திறகன அளவிடும் முகற 

அ. உரத்தின் நுகர்ேளவு     ஆ. நீர்ப்பாசன ேசதி 

இ. நிலம் மற்றும் உகைப்பின் உற் த்தித் திறன் ஈ. எந்திரமயமா ல் 

45.  மிழ்நாட்டின் தமாத்  நிலப்பரப்பில் காடுகளின் ச வீ  பங்கு என்ன? 

அ. 13%  ஆ. 15%  இ. 20%  ஈ. 17% 

46. உலக அளவில் இந்திய வேளாந்துகற உற்பத்தியில் மு ல் இடத்க ப் தபற்றுள்ள பயிர் 
அ. அரிசி     ஆ. நிலக்கடகல 

இ. புககயிகல    ஈ. பருத்தி 

47. இந்தியாவின் மிகப் பைகமயானதும், மிக தபரிய அளவிலான த ாழிலானது எது? 

அ. காகி த் த ாழில்   ஆ. இரும்பு எஃகு த ாழில் 
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இ. சிதமண்ட் த ாழில்   ஈ. தநசவுத் த ொழில் 

48.  சரியான விகடகயத் வ ர்ந்த டுக்கவும். 

பயிர் அறுேகட காலத்தில் அரசு அறிவிக்கும் விகல 

அ. குகறந்  ஆ ரவு விகல  ஆ. தகொள்மு ல் விகல 

இ. ேைங்கல் விகல   ஈ. சில்லகர விகல 

49. கிஸான் கிதரடிட் கார்ட் திட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஏப்ரல் 1998    ஆ. ஆகஸ்ட் 1998 

இ. மார்ச் 2011    ஈ. ஏப்ரல் 2011 

50.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் ‘ேருமான முகறயில்’ நாட்டு ேருமானத்க  கணக்கிடுேதில் அடங்கா து எது? 

அ. கூலி மற்றும் சம்பளம்    

ஆ. சுயத ாழில் புரிவோரின் ேருமானம் 

இ. ேட்டி 

ஈ. ஏற்றுமதி தசய்யப் ட்ட  ண்டங்கள் மற்றும்  ணிகள் 

51. 2017இல் நடுத் ர மற்றும் ஒப்பிடுககயில் குகறந்  ேருமான குழுக்களுக்கு சட்ட வசகேகள் ேைங்கும் 

தபாருட்டு, உச்சநீதி மன்றத் ால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ள சுய உ வித் திட்டம் இது? 

அ. நடுத் ர வருமொன குழுத்திட்டம் ஆ. தபாது மனி  குழுத் திட்டம் 

இ. சுய உ விக் குழுத்திட்டம்  ஈ. அகனேருக்கும் சட்ட உ வித் திட்டம் 

52. கீழ்க்கண்டத் திட்டங்களில் எது உலகின் தபரிய தபாது வேகலத் திட்டம் என உலக ேங்கி 

அறிவித்துள்ளது? 

அ. மகொத்மொ கொந்தி ம சிய ஊரக மவகல வொய்ப்புத் திட்டம் 

ஆ. மதிய உணவுத் திட்டம் 

இ. ஜனனி சுரக்ஷா வயாஜனா 
ஈ. இந்திராகாந்தி முதிவயார் ஓய்வூதிய திட்டம் 

53.  2015-16 ஆண்டின் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விகளப் தபாருட்களின் ேளர்ச்சி ச வீ ம் என்ன? 

அ. 7.1%  ஆ. 7.6%  இ. 7.2%  ஈ. 9.2% 

54.  தசப்டம்பர் 2016இல், WEFI 2016  ர ேரிகசயில் 159  ரங்களில் இந்தியா 112 ஆக  ரம் 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது.  WEFI என்பது இக க் குறிக்கும் 

அ. ேயர்தலஸ் எதலக்டிரானிக் ஃபிடிலிடி இண்தடக்ஸ் 

ஆ. மவொல்ட் எகனொமிக் ப்ரீடம் இண்தடக்ஸ் 

இ. ேயர்தலஸ் எதலக்டிரானிக் ஃபிடிலிடி இண்டர்தநட் 

ஈ. வோல்ட் எகனாமிக் ஃபீடிபிலிடி இண்தடக்ஸ் 
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55.  1991க்குப் பின் இந்திய அரசு ேரித்துகறயின் பல்வேறு சீர்திருத் ங்ககளச் 

தசய் துஇகேதயல்லாம் எந்  ஆவலாசகனக் குழுவின் அடிப்பகடயிலானது? 

அ. ோஞ்சு குழு    ஆ. ரொஜொ தசல்கலயொ குழு 

இ. வக. என். ராஜ் குழு   ஈ. நரசிம்ம குழு 

56. பனிதரண்டாேது ஐந் ாண்டு திட்டத்தின் குறிக்வகாள் 

அ. துரி , நீடித்து நிகலத்  மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி 

ஆ. வேகமான மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சிகய வநாக்கிச் தசல்ேது 

இ. சமூக நீதி மற்றும் சம உடகம அளிக்கின்ற ேளர்ச்சி 

ஈ. வேகல ோய்ப்கப அதிகரிக்கச் தசய்யும் துரி  ேளர்ச்சி 

57. நிகலயான தீர்வு என்பது எந்  ஒழுங்ககமவின் முக்கிய அம்சமாக இருக்கிறது? 

அ. ஜமீன் ொரி முகற   ஆ. மகல்ோரி முகற 

இ. இரயத்ோரி முகற   ஈ. எேற்றிலுமில்கல 

58. பின்ேரும் குழுக்களில் எது நிதி நிறுேன சீர்திருத் ங்ககள ஆய்வு தசய்து ஆவலாசகனகள் 

ேைங்கப்பட்டது? 

அ. அபித் ஹுகசன் குழு   ஆ. பகேதி குழு 

இ. தசல்கலயா குழு   ஈ. நரசிம்ம குழு 

59. பாபு தஜக்ஜீேன் ராம் சத்ரோஸ் திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ.  ொழ்த் ப் ட்ட மொணவர் மொணவியருக்கு விடுதி வசதி தசய்து தகொடுப் து 

ஆ. மாணவியருக்கு கல்வி ேசதி தசய்து தகாடுப்பது 

இ. மாணவியருக்கு வேகல ோய்ப்பு ஏற்படுத்தி தகாடுப்பது 

ஈ. தபண்களுக்கு மருத்துே ேசதி தசய்து தகாடுத் ல் 

60. இந்தியா விஷன் 2020 என்ற ஆேணத்க   யாரித் ேர் யார்? 

அ. மன்வமாகன் சிங்   ஆ. சி. ரங்கராஜன் 

இ. சியொம் பிரசொத் குப் ொ   ஈ. சுவரஷ் தடண்டுல்கர் 
61. தபாதுத்துகற நிறுேனங்களிடமிருந்து மு லீடுககளத் திரும்பப் தபறும் அரசு தகாள்ககக்கான 

முக்கிய காரணம் 

அ. அரசின் நிதிச் சுகமகய குகறத்திட   

ஆ.  த்த டுக்கும் நிறுேனங்களாக மாற்றிட 

இ. த ாழிற்முகனவோர்களிடம் அளிப்ப ற்காக  

ஈ. லாபம் ஈட்டும் நிறுேனங்களாக மாற்றுே ற்காக 

62. வ சிய அறிவு சார்புரிகம வமலாண்கம நிறுேனம் எப்தபாழுது, எந்  இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
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அ. 2012, நொக்பூர்   ஆ. 2012, புதுதடல்லி 

இ. 2014, தசன்கன   ஈ. 2014, நாக்பூர் 
63. 14-ேது நிதி குழுவின்  கலேர் யார்? 

அ. சி. ரங்கராஜன்    ஆ. ஒய்.பி. சோன் 

இ. ஒய்.வி. தரட்டி    ஈ. விஜய் தகல்கர் 
64. மகிழ்வு உந்துவில் உள்ள காற்றுப் கபயில் நடக்கும் வேதிவிகனக்கு மிக முக்கியமான வேதியியல் 

தபாருள் 

அ. NH2NO3 (அம்வமானியம் கநட்வரட்)  ஆ. NaN3 (மசொடியம் அசய்ட்) 

இ. KNO3 (தபாட்டாசியம் கநட்வரட்)  ஈ. SIO2 (சிலிகா) 
65.  “நான்கு உற்பத்திக் காரணிகள்” என அகைக்கப்படுேது எது? 

அ. ரூபாய் – டாலர்- ஈவரா-தயன் 

ஆ. GNP- NNP- GDP – NDP 

இ. நிலம்- உகைப்பு- மூல னம் - த ொழில் முகனமவொர் 
ஈ. ோரம் – ஊதியம் – ேட்டி – இலாபம் 

66. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான மனி ேள வமம்பாட்டுக் குறியீடு  ர ேரிகசயில் 156 நாடுகளில் இந்தியா 
_____ ேது இடத்திலுள்ளது. 

அ. 121  ஆ. 131  இ. 141  ஈ. 151 

67. அவநக நாடுகளில் “ேறுகமக்வகாடு” இ கன அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு அளவிடப்படுகிறது. 

அ. ஊட்டச்சத்து    ஆ. மக்கள்த ாகக 

இ.  னிநபர் ேருமானம்   ஈ. நாட்டு ேருமானம் 

68. ‘ ண்வடகர் மற்றும் இராத்’ அேர்களின் கணக்கீட்டின் படி அன்றாட குகறந் ளவு நுகர்வு 

அ. 2000 கவலாரி    ஆ. 2250 கமலொரி 

இ. 2500 கவலாரி    ஈ. 2750 கவலாரி 

69. NITI ஆவயாக் அமுலுக்கு தகாண்டு ேரப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஜனேரி 1, 1950   ஆ. ஜனவரி 1, 2015 

இ. ஜனேரி 1, 1947   ஈ. ஜனேரி 1, 1948 

70. 2016 நடந்  சமூக தபாருளா ார சாதி ோரியாக கணக்தகடுப்பின் (SECC) படி கீழ்க்கண்ட 

மாநிலங்களில் எந்  மாநிலத்தில் அதிக படிப்பறிவு ச வீ ம் உள்ளது? 

அ. சிக்கிம்     ஆ.  மிழ்நாடு 

இ. மகரளொ    ஈ. ஹரியானா 
71. ஒரு த ாழில் முகனவோர் என்பேர் யாகர வபால உள்ளார்? 
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அ. ஒரு காகம்    ஆ. ஒரு ோத்து   

இ. ஒரு மயில்    ஈ. ஒரு கழுகு 

72. ஒவ்தோரு நியாய விகலக் ககடயும் எவ்ேளவு மக்களுக்கு உ வுகிறது? 

அ. 2000  ஆ. 2500  இ. 3000  ஈ. 3500 

73. நிலச்சீர்திருத்  சட்டத்க  த ாடங்கிய அரசு எது? 

அ. பஞ்சாயத்து    ஆ உள்ளூர் அரசு 

இ. மொநில அரசு    ஈ. மத்திய அரசு 

74. பத் ாம் ஐந் ாணு திட்டத்தில் சிறு த ாழில் நிறுேனங்களின் நிதி அளவு என்ன? 

அ. 75 லட்சம்    ஆ. 100 லட்சம் 

இ. 50 மகொடி    ஈ. 75 வகாடி 

75. இந்தியாவின் உணவு  ானியங்களின் இறக்குமதி பூஜ்ஜியமாக இருந்  ஆண்டு எது? 

அ. 1989 மற்றும் 1990   ஆ. 1993 மற்றும் 1994 

இ. 1995 மற்றும் 1996   ஈ. 1997 மற்றும் 1998 

76. எந்  வேளாண்கமப் பயிர் உற்பத்தியில் இந்தியா உலகின் மு ல் இடத்தில் நிற்கிறது? 

அ. அரிசி     ஆ. மவர்க்கடகல 

இ. புககயிகல    ஈ. சர்க்ககர 
77. உலக சர்க்ககர உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்கு எத் கன ச வீ ம்? 

அ.15 %  ஆ. 20%  இ. 25%  ஈ. 30% 

78. இந்திய திட்டக்களுடன் வநாக்கங்ககளப் தபாருத்தி தகாடுக்கப்பட்ட குறிமுகறகயப் பயன்படுத்தி 

விகடயளிக்க. 

திட்டங்கள்    வநாக்கங்கள் 

அ. நான்காம் திட்டம்  1. உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சி 

ஆ. ஆறாம் திட்டம்  2. சமூக நீதியுடன் கூடிய ேளர்ச்சியும் சமத்துேமும் 

இ. ஒன்ப ாம் திட்டம்  3. மக்களின் ோழ்க்ககத்  ரத்தின் அதிவேக ேளர்ச்சி 

ஈ. பதிதனான்ராம் திட்டம்  4. ஏழ்கமப் பிரச்சிகனகள் மீ ான வநரடி  ாக்கு ல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  3 4 1 2 

79. சமீப காலங்களில் இந்திய தபாருளா ார சமச்சீரற்ற ேளர்ச்சிக்கான மிக முக்கிய காரணங்கள் 
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1. விேசாயத் துகறயில் குகறோன ேளர்ச்சி, கிராம நகரங்களுக்கிகடவயயான பிளவு அதிகரித் ல் 

2. அகமப்பு ரீதியான துகற நிறுேனங்கள் முகறசாரா வேகல ோய்ப்கப குகறத் ல் 

3. அத்தியாேசிய பணிகள், ேைங்கல் அடித் ட்டு மக்ககள தசன்றகடேதில் உள்ள கணக்கம் 

4. சமீபகாலமாக தமாத்  வே;ஐ ோய்ப்பு அதிகரித் ல் 

அ. 1 மற்றும் 2 சரியானது  ஆ. 2 மற்றும் 3 சரியானது 

இ. 2, 3 மற்றும் 4 சரியானது  ஈ. 1,3  மற்றும் 4 சரியொனது 

80. வேளாண்கம உறுதியற்ற நிகலயில் கீழ்க்காண்பகேகளில் எகே அரசின் நடேடிக்கககளாகிறது? 

1. வேளாண் தபாருட்களுக்கான உறுதி விகல 

2. அேசர இருப்புத் திட்டங்கள் 

3. பயிர்க் காப்பீடு 

4. வேளாண்கமயில் அந்நிய மு லீடு 

அ. 1 மற்றும் 3    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

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

81. கீவை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் 1 யின் நகரங்களுடன் பட்டியல் 2 யின் த ாழிற்சாகலககள 

தபாருத்துக. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. கல்பாக்கம்  1. தசய்தித் ாள் 

ஆ. ஜாரியா  2. எண்தணய் சுத்திகரிப்பு 

இ. மதுரா   3. நிலக்கரி சுரங்கம்.  

4. வநபாநகர்  4. அணுமின் நிகலயம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  3 4 1 2 

82.  2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான  மிைகத்தின் தபாருளா ார ேளர்ச்சி விகி மானது 

அ. 6.74%  ஆ. 7.90%  இ. 7.94%  ஈ. 8.01% 

83. அம்மா கான் மற்றும் அம்மா விகாஸ் திட்டத்க  எந்  ஒரு மாநில அரசு துேக்கியுள்ளது? 

அ. பீகார்  ஆ. வகரளா  இ. ஒடிசொ  ஈ.  மிழ்நாடு 

84. மகாத்மா காந்தி வ சிய ஊரக வேகல ோய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம் (MGNREGA) உலகத்தின் 

மிகப்தபரிய தபாதுப்பணித் திட்டம் என்று அறிவித் து யார்? 
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அ. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி (RBI)  ஆ. பன்னாட்டு பண நிதியகம் (INF) 

இ. உல்க வங்கி (World Bank)  ஈ. பன்னாட்டு ஊரக ேளர்ச்சி ேங்கி (IBRD) 

85. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எந்  ேணிக அகமப்பு e-ேணிகமுகறயில்  உள்ள இந்தியாகே வசர்ந்  கமந்த்ரா 
நிறுேனத்க  ககயகப்படுத்தியது? 

அ. பிலிப்கொர்ட்    ஆ. வபஸ்புக் 

இ. அவமசான்    ஈ. கூகுள் 

86. வேளாண்கம த ாடர்புகடய கீழ்க்கண்ட குறியீடுககளக் தகாண்டு தபாருத்துக. 

அ. அரக்குப் தபட்டி  1. உள்நாட்டு உ வியின் தமாத்  மதிப்பீடு 

ஆ. நீலப்தபட்டி   2. உற்பத்தி நிர்ணய திட்டத்தின் கீைான வநரடி தசலுத்துகக 

இ. பச்கசப் தபட்டி  3. பாதுகாப்பு ேகளயம் வபான்ற      

     உற்பத்தியாளர்களுக்கான அரசின் உ வி மற்றும் வநரடிச்   

     தசலுத்துகக 

 அ ஆ இ 

அ. 1 2 3 

ஆ. 1 3 2 

இ.  3 2 1 

ஈ.  3 1 2 

87.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் எகே நேரத்னா நிகலயிலுள்ள மத்திய தபாதுத்துகற நிறுேனங்கள் அல்ல? 

1. ONGC  2. IOCL  3. BHEL  4. HAL 

அ. 2 மற்றும் 3    ஆ. 3 மற்றும் 4 

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

88. இந்திய கிராமப்புற ஏகைககளப் பற்றி ஆராய்ந்  கீழ்க்காணும் தபாருளா ார அறிஞர்ககள காலப்படி 

ேரிகசப்படுத்துக. 

1. திட்டக்குழுவின் ேல்லுநர் குழு 2. மாண்தடக்சிங் அலுோலியர் 
3. பி.வக. பர ன்    4. வி.எம்.  ண்வடகர் 
அ. 1, 4, 3, 2  ஆ. 1, 3, 4, 2  இ. 3, 2, 4, 1  ஈ. 4, 3, 2, 1 

89. மக்கள்த ாகக ஸ்திர ன்கம அகடே ற்கு வ கேயானகே 

1. சிசி இறப்பில் கேனம்   2. பாதுகாப்பான  ாய்கம 

3. சத்துணவின்கமகய குகறத் ல் 4. கருத் கடகய ஊக்கப் டுத் ல் 

90. ‘திருநங்ககயர் உகறவிடக் கல்விக் கூடம்’ இந்தியாவில் மு ன்மு லாக எங்கு நிறுேப்பட்டுள்ளது? 

அ. டில்லி  ஆ. தசன்கன  இ. மும்கப  ஈ. தகொச்சி 
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91. எந்  ஆண்டு வ சிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013  மிைகத்தில் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டது? 

அ. 2016  ஆ. 2017  இ. 2014  ஈ. 2013 

92. ஜனனி வசோ திட்டத்க  எந்  மத்திய அகமச்சக துகற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. நிதித்துகற அகமச்சகம்  ஆ. உள்துகற அகமச்சகம் 

இ. நிலக்கரி துகற அகமச்சகம்  ஈ. ரயில்மவ துகற அகமச்சகம் 

93. இந்தியாவிவலவய முன்வனாடி மாநிலமாக தமய்நிகர் ேகுப்பகறககள நிறுவியுள்ள மாநிலம் எது? 

1. வகரளம்     2.  மிழ்நாடு 

3. ஆந்திரா    4. கர்நாடகம் 

அ. 2 மற்றும் 4    ஆ. 2 மற்றும் 3 

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

94. 14-ஆேது நிதி ஆகணயம் மத்திய ேரிகளில் மாநில அரசின் பங்கக ______ ச வீ மாக உயர்த்தி 

ேைங்கி உள்ளது. 

அ. 42  ஆ. 43   இ. 39   ஈ. 43 

95. கீழ்க்கண்ட ோக்கியங்ககள கேனிக்கவும் 

1. 19-ம் நூற்றாண்டின் மு ல் பகுதியில் வமற்கத்திய நாடுகள் த ாழிற்புரட்சிகய சந்தித் வபாது 

இந்திய த ாழில்கள் மட்டும் நலிேகடந் ன. 

2. இந்தியாவின் பாரம்பரிய ககவிகனத் த ாழிற் சாகல சரிதசய்ய முடியா  அளவில் 

நலிேகடந் து 

கீழ்க்தகாடுக்கப்பட்டதிலிருந்து சரியான விகடகயத் த ரிவு தசய்யவும். 

அ. 1 மற்றூம் 2 இரண்டுமம சரி  ஆ. 1 சரி ஆனால் 2  ேறு 

இ. 1 மட்டும் சரியானது   ஈ. 2 மட்டும் சரியானது 

96.  2014ம் ஆண்டு தபாருளா ாரத்திற்கான வநாபல் பரிகச தபற்றேர் 
அ. அதமர்த்தியா தசன்   ஆ. வஜ.எம். கீன்ஸ் 

இ. ஜின் திமரொல்    ஈ. எம்.என்.ராய் 

97.  இந்திய சிறுத ாழில் ேளர்ச்சி ேங்கி (SIDBI) இந்தியாவில் நிறுேப்பட்டது 

அ. 2 ஏப்ரல் 1990   ஆ. 2 ஏப்ரல் 1991 

இ. 2 ஏப்ரல் 1992    ஈ. 2 ஏப்ரல் 1993 

98.  இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி வ சியமயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1948  ஆ. 1949  இ. 1950  ஈ. 1951 

99.   லா ேருமானம் கணக்கிடப்படுேது 

அ. ம சிய வருமொனத்திலிருந்து மக்கள் த ொகககய வகுப் து 
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ஆ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய கழிப்பது 

இ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய கூட்டுேது 

ஈ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய தபருக்குேது 

100.  ேரி விதிப்பின் புனி  விதிககள ேைங்கியேர் 
அ. ம ரொசிரியர் ஆடம் ஸ்மித்  ஆ. வபராசிரியர் சிராஸ் 

இ. வபராசிரியர் மஸ்கிவரவ்  ஈ. வபராசிரியர் பிகு 

http://www.winmeen.com/

