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Indian Economy Model Test Questions 15 in Tamil With Answer 

1. பிரதான் மந்திரி கிராம் சின்சை ய ாஜனா என்பது 

அ. வேளாண் உற்பத்தி அதிகரித்தல் ஆ. எரிவாயுக்கான மானி ம் 

இ. கிராமங்கசை சுகாதாரம மாக்குதல் ஈ. குசைந்த விசையில் மருந்துகள் பபறுதல் 

2. கீழ்க்கண்வற்சை பபாருத்தி ைரி ான விசைச த் யதர்ந்பதடு. 

பட்டி ல் 1   பட்டி ல் 2 

அ. யகாகாமுக்  1. இந்தி  மருத்துவ கல்வி நிறுவனம் 

ஆ. ைங்ைாரி  2. எண்பெய் முசன ம் 

இ. பிைார்  3. இந்தி  யவைாண்சம ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ஈ. யமாதிஹரி  4. புத்தக கிராமம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  4 3 1 2 

3. கீழ்வருவனவற்றுள் எக்கருவி ரிைர்வ் வங்கி நாெ க் பகாள்சகயின் ஒரு பகுதி அல்ைாதது? 

அ. ரியபா விகிதம்   ஆ. வங்கி வட்டி விகிதம் 

இ. பராக்க இருப்பு விகிதம்  ஈ. எஸ் எல் ஆர் 
4. 11ஆம் ஐந்தாண்டுத் திட்ை அணுகு முசை ான “யவகமான மற்றும் அதிக உள்ைைக்கி  

வைர்ச்சிச  யநாக்கி” என்பசத அங்கீகரித்தது. 

அ. வதசிய ேளர்ச்சிக் குழு  ஆ. திட்ைக் குழு 

இ. நிதிக்குழு    ஈ. யவைாண்சம அசமச்ைகம் 

5. யதசி  யமம்பாட்டு குழு அசமக்கப்பட்ை நாள் 

அ. ஆகஸ்ட் 16, 1950  ஆ. ஏப்ரல் 1 1951 

இ. ஆகஸ்ட் 6, 1952   ஈ. ஆகஸ்ட் 16, 1952 

6. சு  உதவு குழுக்கசை வங்கிகளுைன் இசெக்கும் திட்ைம் தமிழகத்தில் பதாைங்கப்பை ஆண்டு 

அ. 1992  ஆ. 1982  இ. 1991  ஈ. 2000 

7. இந்தி  நாட்டில் பபாதுவிநிய ாக முசை ானது, பின்வரும் எந்த அடிப்பசை தன்சமயில் இருந்து 

தற்யபாது மாறுபட்டுள்ைது? 

அ. உலகளாவிய / பபாதுோன ேழங்கல் (ஒதுக்கீடு) 
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ஆ. இைக்கு குழு 

இ. மான்  விசை 

ஈ. நிசை ான உரிமம் 

8. தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்ைம் குசைந்த அைவு கல்வி றிவு விகிதத்சத பபற்றுள்ைது? 

அ. கன்னி ாகுமரி   ஆ. தருமபுரி 

இ. கிருஷ்ெகிரி   ஈ. தஞ்ைாவூர் 
9. பின்வருவனவற்றுள் மனித யமம்பாட்சை சுட்டிக்காட்ைாதது எது? 

அ. ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு  ஆ. கல்வி 

இ. தனிநபர் வருமானம்  ஈ. ேறுமம 

10. “சூழி யை நிரந்தர பபாருைாதாரம்” என்ை முழக்கத்சத தந்தவர்  ார்? 

அ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்  ஆ. சுந்தர்லால் பகுகுனா 
இ. பகௌரா யதவி   ஈ. ைாந்தி பிரைாத் பாட் 

11. ஆற்று நிசர பகிர்ந்து பகாள்ளும் ‘மகா காளி-உைன்படிக்சக’ இவ்விரு நாடுகளுக்கிசைய  ானது? 

அ. இந்தி ா – வங்கயதைம்  ஆ. இந்தி ா- பூைான் 

இ. இந்தியா – வேபாளம்  ஈ. இந்தி ா – சீனா 
12. இந்தி  ைராைரி மக்கைைர்த்திச  விை அதிக மக்கைைர்த்தி பகாண்ை மாநிைத்சத அசை ாைம் 

காண்க. 

அ. வகாோ    ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. ஒடிஸா    ஈ. மத்தி  பிரயதைம் 

13.  இந்தி ாவின் 2011-ம் ஆண்டு மக்கட்பதாசக கெக்பகடுப்பு 

அ. 12-வது கெக்பகடுப்பு  ஆ. 13-வது கெக்பகடுப்பு 

இ. 15-ேது கணக்பகடுப்பு  ஈ. 16-வது கெக்பகடுப்பு 

14. இரண்ைாவது பசுசமப்புரட்சி திட்ைமிைப்பட்ைது 

அ. 11ேது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் ஆ. 12வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில்  

இ. 10வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில் ஈ. 9வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில் 

15. பைண்டுல்கர் அறிக்சக (டிைம்பர் 2009) கூறும் பைய்தி பமாத்த இந்தி  மக்கள் பதாசகயில் 37.2 

ைதவீதம் யபர்வறுசமயகாட்டிற்கு கீழ் வாழ்கின்ைனர் 
அ. அதாவது ஒவ்பவாரு ஆைாவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 
ஆ. அதாவது ஒவ்பவாரு ஐந்தாவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 
இ. அதாவது ஒவ்பவாரு நான்காவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 
ஈ. அதாேது ஒவ்போரு  மூன்றாேது இந்தியனும் ேறுமமயில் ோழ்கின்றனர் 
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16. இைக்குமதி ஏற்றுமதியின் மீது விதிக்கப்படும் வரி என்பது 

அ. வருமான வரி   ஆ. வணிக வரி 

இ. சுங்க ேரி    ஈ. கைால் வரி 

17. சிைப்பு கைன்வாங்கு உரிசமச  (எஸ்.டி,ஆர்) உருவாக்கி  அசமப்பு 

அ. IBRD  ஆ. ADB  இ. INF  ஈ. WTO 

18. ைங்கள் ஒப்பந்தத்தில் இந்தி ா சகப ழுத்திட்ை ஆண்டு 

அ. 1986  ஆ. 1990  இ. 1993  ஈ. 1994 

19. இந்தி  பதாழிற் நிறுவன கழகம்(IFCI) ஏற்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1946  ஆ. 1947  இ. 1948  ஈ. 1949 

20. யவசை மாற்ற்த் தைங்கைால் ஏற்படும் யவசையின்சம 

அ. பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வைர்ச்சி குசையும் யபாது ஏற்படும் 

ஆ. முதல் முமறயாக வேமல வதட ஆரம்பிக்கும் வபாது வேமல கிமடக்க தாமதம் ஆேதால் 

இ. பதாழில் நுட்ப மாற்ைத்தின் விசைவாக 

ஈ. தனிநபர் ஓய்வு பபறும் யபாது ஏற்பைக்கூடி து 

21. சு -ைக்தி திட்ைத்தின் யநாக்கம் 

அ. பபண்களின் சமுதாய – பபாருளாதார வமம்பாடு 

ஆ. பபண்களுக்குரி  பயிற்சி 

இ. வ தாயனாருக்கு நிதி உதவி 

ஈ. பபண்களுக்கு உரிசமகசை அளிப்பது 

22. பபரும் விவாதங்களுக்கிசைய  அறிமுகமான ைரக்கு மற்றும் யைசவ வரி தன்னுசை  முதல் 

மாதத்தில் 

அ. இைக்சக விை குசைவாக வசூைானது ஆ. இலக்மக மிஞ்சி ேசூலானது 

இ. இைக்சக ஒட்டி வசூைானது  ஈ. குறிப்பிட்ை இைக்சக அசைந்தது 

23. பெவீக்கத்தின் அைசவ அறி  ரிைர்வ் வங்கி தற்யபாது உபய ாகிக்கும் அைவுயகால் 

அ. பபாதுவிசை குறியீட்டு  ஆ. பமாத்தவிசை குறியீட்டு 

இ. சில்ைசைவிசை குறியீட்டு ஈ. நுகர்வோர் விமல குறியீட்டு 

24. DAY-NRLM திட்ைம் பதாைர்புசை து 

அ. ேறுமமமய வபாக்குதல்  ஆ. வ தாயனாருக்கான ஓய்வூதி ம் 

இ. நகர்புை வீடுகட்டும் திட்ைம்  ஈ. ஆதார கட்ைசமப்பு 

25. பெ மதிப்பிைக்கம் பின்னான சவப்பு பதாசகயிசன கண்காணிக்க வருமான வரித்துசை ால் 

பதாைங்கப்பட்ை பை ல்திட்ைம் 
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அ. ஆபவரஷன் கிளீன் மணி ஆ. ஆபயரஷன் யகஃப் மணி 

இ. ஆபயரஷன் குயைாஸ் மணி ஈ. ஆபயரஷன் கிைவ்டு மணி 

26.  இரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தில் கசைபிடிக்கப்பட்ை யுக்தி முசை  ாரால் உருவாக்கப்பட்ைது? 

அ. பி.என்.காட்கில்   ஆ. வி.யக.ஆர்.வி. ராவ் 

இ. பி.சி. மகலாவோபிஸ்  ஈ. சி.என்.வக்கீல் 

27. NDC நிறுவனம் , யவைாண்சமச  ஊக்கப்படுத்தவும், யவைாண்சமச  அதிகமான முதலீட்சை 

தூண்ைவும் மாநிைங்களில் ஒரு திட்ைத்சத ஆரம்பித்தது. அதன் பப ர் 
அ. RKVY  ஆ. PMGY  இ. CDB  ஈ. MIDH 

28. இந்தி ாவில் நுகர்யவாரின் விரும்பத்தக்க பைைவானது எந்த அைவு உெவின் அைசவ 

எடுப்பதற்கு பாதுகாப்பு பகாடுக்கிைது என்று கூறி வர் 
அ. ைாக்ைார் மின்ஹால்  ஆ. பி.யக. பர்தான் 

இ. டன்வடகர் மற்றும் ராத்  ஈ. பி.யக. ஆர். பி. ராவ் மற்றும் அயைாக் மித்ரா 
29. யதசி  வருமானம் கெக்கிைப்படுவதற்கு அடிப்பசை ஆண்டு CSO மாற்றி சமத்திருக்கும் 

ஆண்டு 

அ. 1993-1994 ஆ. 1994-1995 இ. 1999-2000 ஈ. 2004-2005 

30. தமிழக அரசு பபாதுமக்களின் உயிர்காக்கும் மருத்துவ பைைவிற்காக காப்பீட்டு வைதி _______ கீழ் 

வருை வருவாய் பபறும் குடும்பங்களுக்கு அளித்துள்ைது. 

அ. ரூ. 15,000 ஆ. ரூ. 24,000 இ. ரூ. 25,000 ஈ. ரூ. 20,000 

31. இந்தி ாவில் யதசி  காடுகள் வைர்ப்பு மற்றும் பபாருைாதார முன்யனற்ை வாரி ம் நிறுவப்பட்ைது 

அ. ஆகஸ்டு 1990   ஆ. ஆகஸ்டு 1991 

இ. ஆகஸ்டு 1992   ஈ. ஆகஸ்டு 1993 

32. இந்தி ாவின் நிகர நீர்ப்பாைன பரப்பைவில் ஏரி பாைனத்தின் விழுக்காடு என்ன? 

அ. 14-15 விழுக்காடு   ஆ. 10-12 விழுக்காடு 

இ. 13-14 விழுக்காடு  ஈ. 14-16 விழுக்காடு 

33.  இந்தி ாவில் பவண்சம புரட்சியின் தந்சத 

அ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்  ஆ. ேர்கீஸ் குரியன் 

இ. சி. சுப்ரமணி ம்   ஈ. ஹர்யகாபின் குரான 

34. மில்லி ன் கிெறுகள் திட்ைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1988-89  ஆ. 1990-91  இ. 1991-92  ஈ. 1993-94 

35. இந்தி ாவில் எந்த வருைம் யதசி  மனயநாய் சுகாதாரத் திட்ைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது? 

அ. 1980  ஆ. 1981  இ. 1982  ஈ. 1983 
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36. இந்தி ாவில் எந்த அரசு குடும்ப நைத் திட்ைத்சத நசைமுசைப்படுத்துகிைது? 

அ. சம  அரசு – WHO –ன் முழு நிதியுதவியுைன் 

ஆ. சம  அரசு – WHO –ன் பாதி நிதியுதவியுைன் 

இ. மாநிை அரசு , WHO- ன் முழு நிதி உதவுயுைன் 

ஈ. மாநில அரசு, மமய அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் 

37. இந்தி  அரசு 100 ைதவிகித பவளிநாட்டு முதலீட்சை பல்யவறு துசைகளில் ஊக்குவித்துள்ைது. 

அதில் எந்த துசை அதில் ஈடுபைவில்சை? 

அ. விண்பேளி   ஆ. சுத்திகரிப்பு 

இ. e-வணிகம்    ஈ. ைக்தி 

38.  தண்ணீர் பழம், தர்ப்பூைணிப் பழம், காய்கறிகள், பவள்ைரி, பாசிப்பயிர் இன்னும் சிை பயிர்கள் 

மார்ச் முதல் ஜூன் வசர இந்தி ாவில் உற்பத்தி பைய் ப்படுகிைது. இவற்றின் பபாதுவான பப ர் 
அ. காரிப் பயிர்   ஆ. ராபி பயிர் 
இ. ஜயத் பயிர்   ஈ. ஹார்டி பயிர் 

39. __________ச  பின்பற்றி யதசி  சுத்தம் ைார்ந்த வைர்ச்சி கருவி அதிகார குழு ஒன்சை 

ஏற்படுத்துதல் 

அ. கியாட்வடா முமற   ஆ. கையைார கட்டுப்பாட்டுப்பகுதி 

இ. யதசி  இரைா ன நிர்வாக முசை  ஈ. யதசி  சுற்றுச்சூழல் பகாள்சக 

40. இந்தி  பதாழில் வைர்ச்சியின் வசககசை பண்ைங்களின் அடிப்பசையில் வரிசைப்படுத்தி 

எழுதுக. 

1. இசைவிசனப் பண்ைங்கள் 2. அடிப்பசைப் பண்ைங்கள் 

3.  முைதனப் பண்ைங்கள்  4. நுகர்வுப் பண்ைங்கள் 

அ. 3, 1, 2, 4  ஆ. 2, 1, 3, 4  இ. 3, 2, 4, 1  ஈ. 2, 3, 4, 1 

41. பபாதுத்துசை நிறுவனங்களின் பங்குகசை தனி ாருக்கு விற்பசத குறிப்பது 

அ. காசை அங்காடி   ஆ. பங்குகள் பரிமாற்ைம் 

இ. முதலீட்டு கமலப்பு  ஈ. திைந்த அங்காடி நைவடிக்சககள் 

42. ைந்சத விசைகள் அடிப்பசையில் நாட்டின் பமாத்த யதசி  உற்பத்திச  கெக்கீடு பைய்யும் 

பபாழுது, கீழ்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று யைர்த்துக் பகாள்ைப்படுவதில்சை? 

அ. மானி ங்கள்   ஆ. வரிக்கு முந்சத  ைம்பைம் மற்றும் ஊதி ம் 

இ. மசைமுகவரிகள்   ஈ. வதய்மானப்படி 

43.  யதசி  சிறுபதாழில்கள் கழகம்(NSIC) உருவாக்கப்பட்ை வருைம் 

அ. 1950  ஆ. 1955  இ. 1960  ஈ. 1965 
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44. இந்தி ாவில் பபாருைாதார திட்ைமிடுதலின் அடிப்பசை யநாக்கம் 

அ. பபாருைாதார முன்யனற்ைம்    

ஆ. யதசி  வருவாச  அதிகரித்தல் 

இ. பபாருளாதார ேளர்ச்சிமய பகாண்டு ேருதல்  

ஈ. யவசைவாய்ப்சப அதிகரித்தல் 

45.  இந்தி ாவில் பழசம ான பதாழில்களில் ஒன்ைாகக் கருதப்படும் புசகயிசை பதாழிைானது 

அ. விேசாயம் மற்றும் உமழப்பு சார்ந்தது 

ஆ. விவைா ம் மற்றும் மூைதன் ைார்ந்தது 

இ. பதாழில்நுட்பம் மற்றும் மூைதனம் ைார்ந்தது 

ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) ைரி ானசவ 

46. கீழ்வரும் நிறுவனங்கள் அது நிறுவப்பட்ை ஆண்டுைன் பபாருத்தி ைரி ான விசைச த் 

யதர்ந்பதடு: 

அ. சித்தரஞ்ைன் ரயிபபட்டி பதாழிற்ைாசை 1. 1986 

ஆ. ரயில் பபட்டி பதாழிற்ைாசை  2. 1984 

இ. ஒருங்கிசெந்த பபட்டி பதாழிற்ைாசை 3. 1947 

ஈ. ரயில் ைக்கர பதாழிற்ைாசை  4. 1952 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  2 1 4 3 

47. C + I + G + (X – M) – என்ை சூத்திரத்திலிருந்து இதசன கெக்கிைைாம் 

அ. GDP – பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

ஆ. NNP – நிகர யதசி  உற்பத்தி 

இ. PI – தனிநபர் வருவாய் 

ஈ. GNP – பமாத்த வதசிய உற்பத்தி 

48.  பின்வருவனவற்சை பபாருத்துக: 

பபண்கள் அதிகாரத்திற் குறிக்யகாள்களுக்கான முன்மு ற்சிகள் 

அ. ராஷ்டிரி  மஹிைா  1. அங்கண்வாடி சம க்களில் பணிபுரியும் கிராமங்க  

     மற்றும் குடிசையிலிருக்கும் பபண்கள் 
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ஆ. சுவதார்    2. ஏசழ மற்றும் பைாத்து இல்ைாத பபண்களின்   

     திைசமகசை உ ர்த்துவது 

இ. பபண்களுக்கான பயிற்சி  3. பபண்களுக்கான கைன் வைதிகள் 

மற்றும் யவசைவாய்ப்பு திட்ைம் 

ஈ. இந்திரா மஹிைா ய ாஜ்னா 4. கடினமான ைந்தர்ப்ப நிசைகளில் பபண்களின்    

     யதசவகசை பூர்த்தி பைய்வது 

 அ ஆ இ ஈ  

அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 4 2 1 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  4 1 3 2 

49. யதசி  தகவல் பதாைர்பு பகாள்சக 2012 படி 2017ம் ஆண்டிற்குள் கிராமப்புை பதாசை பதாைர்பு 

அைர்வு எத்தசன ைதவீதம் அதிகரிக்கப்படும்? 

அ. 70%  ஆ. 100%  இ. 75%  ஈ. 50% 

50. கைலில், ஆப்டிகல் சபபர் யகபிள் மூைம், ‘யப ஆஃப் பபங்கால் யகட்யவ’ என்ை திட்ைத்தில் எந்த இரு  

நாடுகள் இசெக்கப்படுகிைது? 

அ. அந்தமான் நிவகாபர் தீவுகள் மற்றும் பசன்மன 

ஆ. இந்தி ா மற்றும் இைங்சக 

இ. மயைசி ா மற்றும் ஓமன் 

ஈ. மயைசி ா மற்றும் மத்தி  கிழக்கு நாடுகள் 

51. நம் நாட்டில் உற்பத்தி பைய் ப்படுகின்ை பபாருள்கள் சிைவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்படுகின்ைது. 

இது சம  அரசுக்குச் பைல்கின்ைது. அந்த வரி 

அ. யநர்முக வரி   ஆ. மசைமுக வரி 

இ. கலால் ேரி   ஈ. யைசவ வரி 

52. பயிரிைக்கூடி  நிைங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வசர உழப்பைாத பமாழுது, அது இவ்வாறு 

அசழக்கப்படுகிைது 

அ. ப ன்பாைற்ை விசைநிைம் ஆ. நைப்பாண்டு தரிசு 

இ. பிற தரிசு    ஈ. நிசை ான யமய்ச்ைல் நிைம் 

53. __________ லிருந்து இந்தி ாவில் மக்கள்பதாசக கெக்பகடுப்பு பதாைங்கப்பட்ைது. 

அ. 1862 ம் வருைம்   ஆ. 1872ம் ேருடம் 

இ. 1882 ம் வருைம்   ஈ. 1892ம் வருைம் 
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54. வாணிப நைவடிக்சகயில் முற்றுரிசம தசைச் ைட்ைம் (MRTP Act) 1969 ஆனது ரத்து பைய் ப்பட்டு 

யபாட்டிச் ைட்ைம் 2002 ற்கு இக்காைத்திலிருந்து நசைமுசைப்படுத்தப்பட்ைது. 

அ. 2002  ஆ. 2009  இ. 2013  ஈ. 2016 

55. S. N. அகர்வாைா உருவாக்கி  காந்தி  திட்ைத்தின் அடிப்பசை யநாக்கமானது 

அ. யவைாண்சம வைர்ச்சி 

ஆ. குடிசை மற்றும் கிராமி  பதாழிைகங்களின் வைர்ச்சி 

இ. ைமத்துவத்சத அசைவது 

ஈ. ஒட்டுபமாத்த இந்தியாவின் மூலம் மற்றும் கலாச்சார நிமலயிமன உயர்த்துதல் 

56. இந்தி  திட்ைக்குழுவின் இறுதி ான துசெத் தசைவர் 
அ. மன்யமாகன் சிங்   ஆ. நயரந்திர யமாடி 

இ. அருண் பஜட்லி   ஈ. மாண்வடக் சிங் அலுோலியா 
57. தீவிர மாவட்ை யவைாண் திட்ைம் பதாைர்பான முதல் படிநிசை இந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்ைது 

அ. 1951-52  ஆ. 1960-61  இ. 1965- 66  ஈ. 1990-91 

58. தமிழ்நாடு அரசின் ‘புது வாழ்வு திட்ைம்’ பதாைர்பான கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் எசவ ைரி ானசவ? 

1. இத்திட்ைம் 2005ல் பதாைங்கப்பட்ைது 

2. உைக வங்கி இதற்கு நிதி உதவி வழங்குகிைது 

3. இதற்கான திட்ை பைைவு 1,667 யகாடி ரூபாய் 

4. தமிழ்நாட்டில் 26 மாவட்ைங்களில் இத்திட்ைம் பை ல்படுத்தப்படுகிைது. 

அ. அமனத்து கூற்றுகளும் சரி  ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 ைரி ானசவ 

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

59. பபண்களின் பயிற்சி மற்றும் யவசை வாய்ப்பிற்கான ஆதரவு (STEP என்ை திட்ைம்) 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1986-87  ஆ. 1990-91  இ. 1995- 96  ஈ. 1996-97 

60. இந்தி  பிரதமரால், யம 26, 2017ம் நாள் இந்தி ாவியைய  மிகவும் நீைமான ைாசைப் பாைம் 

திைந்து சவக்கப்பட்ைது. அது எந்த இரு மாநிைங்கசை இசெக்கின்ைது? 

அ. அஸ்ஸாம் மற்றும் அருணாசலப் பிரவதசம் ஆ. அஸ்ஸாம் மற்றும் மணிப்பூர் 
இ. அஸ்ஸாம் மற்றும் திரிபுரா   ஈ. மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா 

61. இந்தி ாவில் எந்த அசமப்சபச் ைார்ந்த விஞ்ஞானிகள் தற்யபாது நீரிலிருந்து ஆற்ைல் எதுவும் 

ப ன்படுத்தாமல் மின்ைாரம் உருவாக்க முடியும் என கண்ைறிந்துள்ைார்கள்? 

அ. NPL, புது படல்லி  ஆ. IISC, பபங்களூரு 

இ. IISER, பகால்கத்தா  ஈ. IIT, பைன்சன 
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62. டிைம்பர் 20, 2016ல் பிரதம மந்திரி நாட்டின் முதன்முதைாக எந்த இைத்தில் இந்தி  திைன் 

நிறுவனத்சத (IIS) துவக்கி சவத்தார்? 

அ. அகமதாபாத்   ஆ. பபங்களூரு 

இ. கான்பூர்    ஈ. வாரொசி 

63.  புது டில்லியில் 2017ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் எந்த அசமப்பு க் ான் ைங்கம் மாநாட்டிசன 

(அறிவு உச்சி மாநாடு) நைத்தி து? 

அ. பிரஞ்னா பார்ோ     ஆ. கிறிஸ்துவ கல்வி கழகம் 

இ. இந்தி  இஸ்ைாமி  மாெவர்கள் இ க்கம் ஈ. இந்தி  ஜனநா க வாலிபர் அசமப்பு 

64. பிரதம மந்திரி கிருஷன் ைாய் ய ாஜனா திட்ைத்தின் யநாக்கம் என்ன? 

அ. சுற்றுப்புை சூழல்   ஆ. நிலத்தடி நீர் பசறிவூட்டுதல் 

இ. துணி உற்பத்தி   ஈ. இைவை உெவு 

65. தமிழ்நாட்டில் எவ்வைவு ைதவீதத்தில் பமாத்த பயிர் ைாகுபடிப் பரப்பில் மானாவரிப் பகுதியில் 

பயிரிைப்படுகிைது? 

அ. 55%  ஆ. 57%  இ. 54%  ஈ. 52% 

66. காந்தி  முசை மற்றும் வைர்ச்சியின்படி இந்தி  திட்ைமிைல் முசையில், கீழ்க்காண்பவற்றுள் எந்த 

மாற்ைம் யகாரப்பைவில்சை? 

அ. உற்பத்தி ைார்ந்த திட்ைமிைலுக்குப் பதிைாக யவசை யநாக்கான திட்ைமிைல் 

ஆ. வேமல வோக்கான திட்டமிடலுக்குப் பதிலாக உற்பத்தி வோக்கான திட்டமிடல் 

இ. சிறி  மற்றும் குடிசைத் பதாழிைகங்களுக்குச் ைாதகமானது 

ஈ. நுகர்பபாருள் உற்பத்தி பைய்யும் பபரி  பதாழிைகங்களுக்கு எதிரானது 

67. நீண்ை காை திட்ைம் 2023 ல் கீழ்க்கண்ைசவகளில் எது முக்கி  யநாக்கமாக கருதப்படுகிைது? 

அ. வேமலோய்ப்மப உருோக்குதல் ஆ. எண்மத் பதாழில்நுட்பம் 

இ. விருது     ஈ. ைன்மானம் 

68. பகாடுக்கப்பட்டுள்ைசவகளில் திைன் இந்தி ா திட்ைத்தின் தவைான குறிக்யகாள் எது? 

அ. நாடு முழுவதும் உள்ை இசைஞர்களின் திைசன யமம்படுத்தயை இதன் குறிக்யகாைாகும் 

ஆ. திைன் பயிற்சி திட்ைத்தின் மூைம் நிதி பதாைர்பான தசைகசை நீக்குவது இதன் 

குறிக்யகாைாகும் 

இ. இந்தியாவில் 34 லட்சம் இமளஞர்களுக்கு ரூ. 50,000 முதல் 1.5லட்சம் ேழங்குேது 

இதன் பணியாகும் 

ஈ. காஷல் பாரத் என்பது தான் இதன் முழக்கமாகும் 
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69. BSE’s வர்த்தக புள்ளி 30,000 –புள்ளிகள் என்ை வரைாற்று உ ரத்சத முதன்முதலில் எந்த நாளில் 

எட்டி து? 

அ. 26 டிைம்பர் 2016   ஆ. 26 ஜனவரி 2017 

இ. 26 ஏப்ரல் 2017   ஈ. 26 யம 2017 

70. இந்தி ாவின் மக்கள் பதாசக அைர்த்தி 

அ. 357.8/km2  ஆ. 345.7/km2 இ. 364.9/km2 ஈ. 374.9/km2 

71. இரு தரப்பு வர்த்தகம் என்ைால் 

அ. இரு ோடுகளுக்கு இமடவய உள்ள ேர்த்தகம் 

ஆ. இரண்டு அல்ைது மூன்று நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

இ. இரண்டு அல்ைது நான்கு நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

ஈ. பை நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

72. ஜவஹர் கிராம ைம்ரிதி ய ாஜனா என்ை திட்ைம் எதசன அகற்றுகிைது 

அ. த ாரிப்பு    ஆ. மக்கள் பதாசக 

இ. யவசையின்சம   ஈ. ேறுமம 

73. மனிதனின் வாழ்க்சக தரத்சத யமம்படுத்துவது எந்த ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் யநாக்கம் ஆகும். 

அ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் ஆ. ஆைாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் 

இ. ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் ஈ. எட்டாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

74. இந்தி  பபாருைாதாரத்தின் முதுபகலும்பு எது? 

அ. ைந்சத    ஆ. வேளாண்மம 

இ. யைசவ    ஈ. பதாழிற்ைாசை 

75. மருத்துவர்கள், ஆசிரி ர்கள், வங்கி ஊழி ர்கள், யபாக்குவரத்து பதாழிைாைர்கள் ஆகிய ார் எந்த 

துசையில் யைர்ந்தவர்கள்? 

அ. வசமே துமற    ஆ. முதன்சம துசை 

இ. பதாழில் துசை   ஈ. விவைா  துசை 

76. பபாது பபாருள் என்பது ைமூக விருப்பமாகவும் தகுதி ான விருப்பமாகவும் வசகப்படுத்தி வர் 
அ. வபராசிரியர் மஸ்கிவரவ்  ஆ. யபராசிரி ர் ஷிராஸ் 

இ. யபராசிரி ர் பைலிங்யமன்  ஈ. யபராசிரி ர் ஆைம் ஸ்மித் 

77.  NIPDP – என்பது 

அ. வதசிய பபாது நிதி பகாள்மக நிறுேனம் 

ஆ. யதசி  முதலீட்டு பபாது நிதி பகாள்சக நிறுவனம் 

இ. யதசி  காப்பீட்டு பபாது நிதி பகாள்சக நிறுவனம் 
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ஈ. யதசி  பதாழில் பபாது நிதிக் பகாள்சக நிறுவனம் 

78. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது யதசி  வருவாச  கெக்கிடும் முசை கிசை ாது? 

அ. வருவாய் முசை   ஆ. பைைவின முசை 

இ. உற்பத்தி முசை   ஈ. சுற்று ஓட்டம் ேருோய் முமற 

79. வரிசை 1 உைன் வரிசை 2ஐ பபாருத்தி ைரி ான விசைச  காண்க. 

வரிசை 1     வரிசை 2 

அ. பி.என். யராஷண்டின் யராைான்  1. இந்தி ாவின் பசுசம புரட்சியின் தந்சத 

ஆ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்   2. பபரி  உந்துதல் யகாட்பாடு 

இ. மசைமுக யவசையின்சம  3. மனித முன்யனற்ை குறியீட்டு எண் 

ஈ. UNDP     4. யவைாண்சம 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  4 3 1 2 

80. ஆம் ஆத்மி ய ாஜனா இந்தி ாவில் எந்த வருைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. 

அ. அக்யைாபர் 2005   ஆ. அக்யைாபர் 2006 

இ. அக்வடாபர் 2007   ஈ. அக்யைாபர் 2008 

81. NSIC என்பதன் பபாருள் 

அ. வதசிய சிறு பதாழில் கழகம்  ஆ. யதசி  யைசவ பதாழில் கழகம் 

இ. யதசி  யைமிப்பு பதாழில் கழகம்  ஈ. யதசி  மாநிை பதாழில் கழகம் 

82. 2011-ஆம் ஆண்டின் கல்வி கெக்பகடுப்பின்படி பமாத்த தமிழகத்தின் ஆண்டுகளின் கல்வி 

கற்ைவர்களின் விழுக்காடு 

அ. 86.8 சதவிகிதம்   ஆ. 80.3 ைதவிகிதம் 

இ, 73.9 ைதவிகிதம்   ஈ. 81.2 ைதவிகிதம் 

83. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது ைரி ான விசை? 

அ. அரசு ைார்ந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு பைைவிைப்படுவது 

ஆ. விேசாயிகளுக்கு வேரடி பணம் பட்டுோடா பசய்ேது 

இ. மீன் வைர்த்தலுக்கு பைைவு பைய்வது 

ஈ. குழந்சத பதாழிைாைர் ைட்ைம் 

84.  பைப்ைம்பர் 2016 முதல் ரிைர்வ் வங்கியின் புதி  கவர்னர் _______ ஆவார் 
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அ. உர்ஜித் ஆர் பட்வடல்  ஆ. ரகுராம் ராஜன் 

இ. சி. ரங்கராஜன்   ஈ. ஒய்.வி. பரட்டி 

85. “APEC” ன் தசைசம கம் ஆசி  பசிபிக் பபாருைாதார கூட்டுைவின் தசைசம கம் 

அ. அபுதாபி    ஆ. சிங்கப்பூர் 
இ. பஜனி ா    ஈ. பாரீஸ் 

86. பபாருத்துக. 

பட்டி ல் 1   பட்டி ல் 2 

அ. பசுசமப் புரட்சி  1. யவைாண் பயிர்கள் 

ஆ. பவண்சம புரட்சி  2. யகாழி வைர்ப்பு 

இ. மஞ்ைள் புரட்சி  3. கனிகள் 

ஈ. இைஞ்சிகப்பு புரட்சி 4. பால் பண்செ பதாழில் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 3 1 4 

இ. 1 4 2 3 

ஈ.  1 4 3 2 

87. அதிநவீன பதாழில் ம மாதல் மூைம் பமாத்த யதசி  உற்பத்தி இந்தி  பபாருைாதாரம் 

வைர்ச்சி சை  வழி வசக பைய்த பகாள்சக 

அ. புதிய பபாருளாதார பகாள்மக  ஆ. புதி  பதாழிற் பகாள்சக 

இ.  புதி  யவைாண்சமக் பகாள்சக  ஈ.  அ ல் நாட்டுக் பகாள்சக 

88.  அசனத்து பைைவின் பிரிவினரிைமும் ஊட்ைச்ைத்து குசைபாடு அதிகமுள்ை பகுதி 

அ. மசைவாழ் பகுதிகள்  ஆ. கிராமப்புை பகுதிகள் 

இ. நகரத்சத ஒட்டி ப் பகுதிகள் ஈ. ேகரப் பகுதிகள் 

89. பபாருைாதார முன்யனற்ைத்திற்கான ஒரு திட்ைம் என்பது எவ்வாறு அசழக்கப்பட்ைது? 

அ. யதசி  திட்ைம்   ஆ. மக்களின் திட்ைம் 

இ. மும்பய் திட்டம்   ஈ. காந்தியின் திட்ைம் 

90. “FIPB” என்பது 

அ. அந்நி  முதலீட்டு காகித வாரி ம் 

ஆ. அந்நி  முதலீட்டு பிைாஸ்டிக் வாரி ம் 

இ. அந்நிய முதலீட்டு அபிவிருத்தி ோரியம் 

ஈ. அந்நி  முதலீட்டு அச்சு மற்றும் அபிவிருத்தி வாரி ம் 
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91.  தைா வருவாய் என்பது 

அ. நாட்டு வருவாய் x மக்கள் பதாசக ஆ. நாட்டு வருவாய் - மக்கள் பதாசக 

இ. ோட்டு ேருோய் ÷ மக்கள் பதாமக ஈ. நாட்டு வருவாய் + மக்கள் பதாசக 

92.  இந்தி  மக்கட்பதாசக கெக்பகடுப்பு 2011ன் படி பமாத்த மக்கட் பதாசகயில் தாழ்த்தப்பட்ை 

வகுப்பினரின் ைதவீதம் 

அ. 16.6  ஆ. 16.2  இ. 16.0  ஈ. 17.4 

93. உெவிற்காக யவசையுைன் பதாைர்புசை  திட்ைம் 

அ. அந்த்ய ாசத ா அன்ன ய ாஜனா ஆ. அன்னபூர்ொ திட்ைம் 

இ. தானி  பாதுகாப்பு இ க்கம்  ஈ. சம்பூர்ண கிராமின் வராஜ்கர் வயாஜனா 
94. பபாருத்துக. 

அ. திட்ைமிைலும் ஏசழகளும்  1. பி.வி. நரசிம்மராவ் 

ஆ. ஜனநா க ைமத்துவம்  2. பி.எஸ். மின்ஹாஸ் 

இ. இரண்ைா ஐந்தாண்டு திட்ைம் 3. ஜவஹர்ைால் யநரு 

ஈ. 1991 ம் ஆண்டு புதி   4. பி.சி. மஹயைாயநாபிஸ்  

பபாருைாதாரக் பகாள்சக   

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ.  3 2 1 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  4 1 2 3 

95.  புதி  யவைாண்சம நுட்பத்திற்கு மறுபப ராக பின்வருவனவற்றுள் எது இல்சை? 

அ. நவீன யவைாண்சம நுட்பம் ஆ. விசத உரம் தண்ணீர் நுட்பம் 

இ. பசுசமப்புரட்சி   ஈ. புதிய புரட்சி 

96. கீழ்க்கண்ை திட்ைங்களில் எது வறுசமயில் வாடும் ஆதி திராவிை மக்களுக்கும் 

பழங்குடியினருக்கும் இைவை வீடுகள் அளிக்கின்ைன? 

அ. இந்திரா அவாஸ் ய ாஜனா ஆ. அந்த்ய ாத ா அன் ய ாஜனா 
இ. கிராம் ைதாக் ய ாஜனா  ஈ. அம்வபத்கர் அோஸ் வயாஜனா 

97. உருகுயவ வட்ை ஒப்பந்தத்திற்கும் இந்த நிறுவனம் யதாற்றுவிக்கப்பட்ைதற்கும் பதாைர்பு உண்டு. 

அ. WHO  ஆ. WTO  இ. WIPO  ஈ. உைக வங்கி 

98. இந்தி ாவில் மூைதன பவளியீட்டின் மூைம் கிசைக்கும் பெத்சத ஒருங்கிசெந்த நிதியில் 

யைர்க்கப்பட்டு அது கீழ்க்கண்ைவற்றிற்கு ப ன்படுத்தப்படுகின்ைது. 
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அ. வபாக்குேரத்து ேளர்ச்சிக்கு மற்றும் சமூக துமற திட்டம் 

ஆ. வறுசம ஒழிப்பிற்கு 

இ. யவசை வாய்ப்சப அதிகரிப்பதற்கு 

ஈ. நிதிப்பற்ைாக்குசைச  ைரி பைய்  

99.  யதசி  கல்வி பகாள்சகயில் பதினான்கு வ து வசர ான குழந்சதகளுக்கு இைவை மற்றும் 

கட்ைா  கல்விச  வழங்க பரிந்துசர பைய்தது 

அ. பல்கசைக் கழக கல்வி குழு ஆ. வகாத்தாரி குழு 

இ. பமஹ்யராத்ரா கமிட்டி  ஈ. யதசி  அறிவுைார் குழு 

100.  கீழ்க்கண்ை காரெங்கைால் இந்தி ாவின் யைமிப்பு விகிதம் குசைவாக உள்ைது 

1. குசைந்த தைா வருமானம் 

2. பபாதுத் துசையின் யமாைமான பை ல்பாடு மற்றும் பங்கு 

3. குடும்ப துசையில் யைமிப்பின் குசைந்த பங்கு 

4. கிராம புைங்களின் யைமிப்புத் திைன் முழுசம ாக திரட்ைாசம 

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

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