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Indian Economy Model Test Questions 16 in Tamil With Answer 

1. கீழ்க்கண்டவற்றை ப ொருத்துக. 

அ. நிதித்துறை சீர்திருத்தக் குழு  1. எஸ். ஆர். படண்டுல்கர் 
ஆ. நிதி உள்ளடக்கக்குழு   2. ரகுரொம் ரஜன் 

இ. நேரடி வரிகள் விசொரறைக் குழு  3. சி. ரங்கரொஜன் 

ஈ.  வறுறை ைதிப்பீட்டு முறை   4. வொஞ்சூ 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 2 4 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  4 2 3 1 

2. இந்தியொவில் 2010 -11 ஆண்டில் நவளொண் ைற்றும் சொர்ந்த துறைகளில் பைொத்த மூலதன 

ஆக்கத்தின் அளவு 

அ. பைொத்த உள்ேொட்டு உற் த்தியில் 9.7% 

ஆ. பைொத்த உள்ேொட்டு உற் த்தியில் 13.5% 

இ. பைொத்த உள்ேொட்டு உற் த்தியில் 16.1% 

ஈ. ம ொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 20.1% 18.5% 

3. ேொட்டு வருைொனத்றத கைக்கிடும் முறைகளுள் ஒன்ைொன பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று 

இல்றல 

அ. வருைொன முறை   ஆ. சேமிப்பு முறை 

இ. பசலவு முறை   ஈ. உற் த்தி முறை 

4. இந்திய அரசு வழங்கிய ேவரத்னொ என்ை தகுதிறய ப ைொத ப ொதுத்துறை நிறுவனம் 

கீழ்க்கொ றவகளில் எது  

அ. ONGC  ஆ. NTC  இ. BHEL  ஈ. HMT 

5. ைக்கள் பதொறக ைொற்ைத்தின் இரண்டொவது நிறல கீழ்க்கண்ட எந்த இயல்பு உறடயது? 

அ. அதிக பிைப்பு வீதமும் அதிக இைப்பு வீதமும் 

ஆ. அதிக பிைப்பு வீதமும் குறையும் இைப்பு வீதமும் 

இ. குறைந்த பிைப்பு வீதமும் குறைந்த இைப்பு வீதமும் 

ஈ. குறைந்த பிைப்பு வீதமும் அதிக இைப்பு வீதமும் 

6. பைொத்த உள்ேொட்டு மூலதன ஆக்கத்தின் இரண்டு கூறுகள் யொறவ? 
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அ. ம ொத்த உள்நொட்டு சேமிப்புகள்  ற்றும் அரசின் கடன்கள் 

ஆ. பைொத்த உள்ேொட்டு நசமிப்புகள் ைற்றும் அயல் ேொட்டு நிறுவன முதலீடுகள் 

இ. பைொத்த உள்ேொட்டு நசமிப்புகள் ைற்றும் அயல்ேொட்டு நேரடி முதலீடு 

ஈ. பைொத்த உள்ேொட்டு நசமிப்புகள் ைற்றும் மூலதன உள்வரவுகள் ைற்றும் பைொத்த உள்ேொட்டு 

நிறலயொன மூலதன அறைப்பு ைற்றும் இருப்பு ைொற்றுதல் 

7. கீழ்க்கண்டவற்றை ப ொருத்துக. 

அ. ஹசொரி அறிக்றக   1. இந்தியொவில் உரிைம் முறையிறன ஆய்வு பசய்தல் 

ஆ. அபிைல் குழு   2. பதொழில் (R & D) சட்டம் 1951ன்  டி பதொழில் உரிை  

     பசயல் ொட்டிறன ைதிப்பிடுதல் 

இ. ரங்கரொஜன் குழு 1993  3. சிறு பதொழிலகங்களுக்கு கொலம் தவறிய    

      ற்ைொக்குறையொன கடன்களொல் ஏற் டும் பிரச்சிறனகள் 

ஈ. ேொயக் குழு 1991   4. ப ொதுத் துறை நிறுவனங்களின்  ங்கு விற் றன 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 2 3 1 

ஆ.  1 3 2 4 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  2 1 4 3 

8. ேல்ல  ைம் பகட்ட  ைத்தினொல் விரட்டப் டுகிைது என்ை கூற்று யொரொல் பசொல்லப் ட்டது? 

அ. எலிசப த் ரொணி   ஆ. ஆஸ்பிரட் ைொர்ஷல் 

இ. ேர் தொ ஸ் கிரஷம்  ஈ. நஜொன் ரொபின்சன் 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வரியொனது நேரடி வரியொக கருதப் டுகிைது? 

அ. பசொத்து வரி   ஆ. வருைொன வரி 

இ. தொன வரி    ஈ. ச ற்மேொன்ன அறனத்தும் 

10. ைகொத்ைொ கொந்தி நதசிய ஊரக நவறல உறுதி சட்டம் ேறடமுறைப் டுத்தப் ட்டது 

அ. 2 பிப்ரவரி 2006   ஆ. 2 பிப்ரவரி 2007 

இ. 2 பிப்ரவரி 2008   ஈ. 2 பிப்ரவரி 2009 

11. ப ொது பசலவின் புனித விதிகறள வழங்கியவர் 
அ. ந ரொசிரியர் ஆடம் ஸ்மித்  ஆ. சபரொசிரியர் சிரொஸ் 

இ. ந ரொடிரியர் ைஸ்கிநரவ்  ஈ. ந ரொடிரியர் பிகு 

12. RLEGP என் து 

அ. கிரொை பதொழிலொளர்கள் நவறல உறுதித் திட்டம் 
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ஆ. கிரொ  நில ற்சைொர் சவறல உறுதி திட்டம் 

இ. கிரொை நில பசொந்தக்கொரர்கள் நவறல உறுதித் திட்டம் 

ஈ. கிரொை நிலைற்ை பதொழிலொளர்கள் நவறல உறுதித்திட்டம் 

13. திட்டக்குழு உருவொக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1950  ஈ. 1951 

14. இந்தியொவில் யொரொல் நதசிய வருைொனம் கைக்கிடும் முறை தயொரிக்கப் டுகிைது? 

அ. திட்டக்குழு    ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. ைத்திய நிதி அறைச்சகம்  ஈ.  த்திய புள்ளியியல் அற ப்பு 

15.  ரவலொக்கப் ட்ட நேொய் எதிர்ப்பு திட்டம் இந்தியொவில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1975  ஆ. 1976  இ. 1977  ஈ. 1978 

16. எந்த வருடம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆரம்பிக்கப் ட்டது? 

அ. 1934  ஆ. 1933  இ. 1935  ஈ. 1937 

17. இந்தியொவில் கொடு வளர்க்கும் திட்டத்திற்கொக பகொடுக்கப் டும் இந்தியொ பிரியதர்ஷினி விருட்ஷ 

மித்ரொ வ்ருது நிறுவப் ட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1984  ஆ. 1985  இ. 1986  ஈ. 1987 

18. இந்தியொவில் ேொட்டு வருைொனத்றத கைக்கிடக்கூடிய அறைப்பு எது? 

அ. திட்டக்குழு    ஆ. நிதிக்குழு 

இ. இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் ஈ.  த்திய புள்ளியியல் அற ப்பு 

19.  ன்னொட்டு கழகங்கறள ைற்பைொரு வறகயில் எவ்வொறு அறழக்கலொம்? 

அ. அன்னிய நேரடி முதலீடு   ஆ.  ன்னொட்டு கழகம் 

இ. நொடுகளுக்கிறடசயயொன கழகங்கள் ஈ.  ன்முக முறை 

20. வரி தொங்கும் திைன் என் து ேொட்டில் உள்ள ைக்களொல் ஏற்றுக் பகொள்கின்ை வரிச் சுறையொகும் 

என் றத விளக்கியவர் 
அ. ந ரொடிரியர் ைஸ்கிநரவ்  ஆ. சபரொசிரியர் ச ொறேயொ ஸ்டொம்ப் 

இ. ந ரொசிரியர் ஷிரொஸ்  ஈ. ந ரொசிரியர் ஆடம் ஸ்மித் 

21. NTCP என் து 

அ. நதசிய கொசநேொய் கட்டுப் ொட்டுத் திட்டம்   

ஆ. சதசிய புறகயிறல கட்டுப்பொட்டுத் திட்டம் 

இ. நதசிய றதரொய்டு கட்டுப் ொட்டுத் திட்டம் 

ஈ. நதசிய அனல் மின்சொர கட்டுப் ொட்டுத் திட்டம் 

22. சரியொனவற்றை ப ொருத்துக கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள  யன் டுத்தவும் 
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 ட்டியல் 1   ட்டியல் 2 

அ. மும்ற   1. TRAI 

ஆ. படல்லி  2. VSNL 

இ. தனியொர் துறை 3. MTNL 

ஈ. இந்திய அரசு 4. BSNL 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  3 1 4 2 

23.  தினொன்கொவது நிதிக்குழுவின் தறலவர் யொர்? 

அ. ஏ.எம். குஷ்நரொ   ஆ. டொக்டர் ஒய்.வி. மரட்டி 

இ. என்.நக.சொல்நவ   ஈ. விஜய் பகல்கர் 
24. ைஹொரொஷ்டிரொ அரசொங்கம் முதன் முதலில் உருவொக்கிய திட்டம் 

அ. சவறல உத்திரவொதத் திட்டம் ஆ. குறைந்த ட்ச கூலி சட்டம் 

இ. கூட்டுப்  ண்றை முறை  ஈ. 20- அம்சத் திட்டம் 

25. 2016-17ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவில் பைொத்த எண்பைய் வித்துக்களின் உற் த்தி _________ 

அ. 32.10 மிலி. டன்   ஆ. 35.10 மிலி.டன் 

இ. 36.20 மிலி.  டன்   ஈ. 35.80 மிலி. டன் 

26. 2017-18 ஆம் ஆண்டின் வரவு-பசலவு திட்டத்தில் நிதிப்  ற்ைொக்குறை ________ சதவீதம் 

குறையுபைன ேடுபவன் அரசு ைதிப்பிட்டிருந்தது 

அ. 2.9 சதவீதம்   ஆ. 3.0 சதவீதம் 

இ. 3.2 ேதவீதம்   ஈ. 3.5 சதவீதம் 

27. ைக்கள் திட்டம் என் றத உருவொக்கியவர் 
அ. பைொகலொனொபிஸ்   ஆ. ஜவஹர்லொல் நேரு 

இ. எம்.என். ரொய்   ஈ. பி.எஸ். மின்ஹொஸ் 

28. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி துவங்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. ஏப்ரல் 1930   ஆ. ஏப்ரல் 1935   

இ. ஏப்ரல் 1947   ஈ. ஏப்ரல் 1950 

29. நேரு-ைகலநனொபிஸ் வளர்ச்சி ைொதிரியொன எந்த ஐந்தொண்டுத் திட்ட கொலத்தில் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது? 
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அ. முதலொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  ஆ. இரண்டொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

இ. மூன்ைொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  ஈ. ேொன்கொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

30. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது ஒன்று பதொண்றை சிறு பதொழிற்சொறல? 

அ. சர்க்கறர பதொழிற்சொறல    ஆ. இரும்பு பதொழிற்சொறல 

இ. கொதி  ற்றும் றகத்தறி மதொழிற்ேொறல  ஈ. சைல் பதொழிற்சொறல 

31. குநளொ ல் கண்டுபிடிப்பு குறியீடு :2017” ல் இந்தியொ எந்த இடத்றத பிடித்துள்ளது? 

அ. 60வது  ஆ. 10வது  இ. 14வது  ஈ. 100வது 

32. இவற்றில் எந்த மின்னணு வணிக நிறுவனம் ைத்திய ஆஅறட அறைச்சகத்துடன் அக்நடொ ர் 
2017இல் இறைந்து றகத்தறி பதொழிலிறன ஊக்குவிக்க இருக்கிைது? 

அ. மின்த்ரொ    ஆ. நஹொம் ஷொப் 18 

இ. அநைசொன்    ஈ. இந்தியொ றடம்ஸ் 

33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ப ொதுத்துறை நிறுவனைொக் கருதப் டுகிைது? 

அ. FCI – இந்திய உைவுக் கழகம் ஆ. FCI – இந்திய உரக் கழகம் 

இ. JCI –இந்திய சைல் கழகம் ஈ. ச ற்மேொன்ன அறனத்தும் 

34. ஆடம் ஸ்மித்தின் ேொடுகளின் பசல்வம் என்ை மிக உயர்ந்த நூல் பவளியிடப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1771  ஆ. 1773  இ. 1775  ஈ. 1776 

35. இந்தியொவில் விவசொய கடன் அட்றட அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1996-97  ஆ. 1997-98  இ. 1998-99  ஈ. 1999-2000 

36. “அத்தியொவசிய ப ொருட்கள் சட்டம்” இந்தியொவில் சட்டைொக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1953  ஈ. 1955 

37. பின்வரும் நஜொடிகறள கவனிக்க. 

1. ஆடம் ஸ்மித் - சரிசை விதி 

2. ரிக்கொர்நடொ  - சிக்கன விதி 

3. நஜ.எஸ். மில் - நவறலவொய்ப்பு 

நைற்கூறியவற்றில் எந்த நஜொடி சரியொனது 

அ. 1   ட்டும்  ஆ. 1 ைற்றும் 2  இ. 2 ைற்றும் 3  ஈ. 2 ைட்டும் 

38. இந்தியொவில் எப்ப ொழுது நதசிய தருசு நைம் ொட்டு வொரியம் அறைக்கப் ட்டது? 

அ. 1982  ஆ. 1984  இ. 1985  ஈ. 1986 

39. எந்த வரிவிதிப்பு முறையில் வரி விகிதமும் வரி ஆதொரமும் நேரடி பதொடர்பு பகொண்டறவ? 

அ. விகிதச்சொர வரி   ஆ. வளர்வீத வரி 

இ. பின்நனொக்கிச் பசல்லும் வரி ஈ.  டிப் டியொகச் பசல்லும் வரி 
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40. ைத்திய அரசொல் எப்ந ொது நதசிய திட்டக்குழு பதொடங்கப் ட்டது? 

1. ைொர்ச் 1947  2. ைொர்ச் 1948  3. ைொர்ச் 1949  4. ைொர்ச் 1950 

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

41. 15-வது நிதிக்குழுவின்  ரிந்துறரகள் எப்ப ொழுது ேறடமுறைக்கு வரும்? 

அ. ஜனவரி 1, 2018   ஆ. ஏப்ரல் 1, 2018 

இ. ஏப்ரல் 1, 2020   ஈ. ஜனவரி 1, 2020 

42. எந்த ைொநில அரசு க்யொன்கங்ஞ் மின்வர்க்க திட்டத்திறன பசயல் டுத்தியது? 

அ. ஆந்திர பிரநதஷ்   ஆ. படல்லி 

இ. நகரளொ    ஈ. கு ரொத் 

43. ேலவொழ்வு ைற்றும் குடும்  ேலத்துறை ஒன்றிய அறைச்சகம் 2017 ேவம் ர் 28 அன்று ICMR உடன் 

இறைந்து IHMI யிறன துவக்கியுள்ளது. IHMI என் து எறதக் குறிக்கும்? 

அ. இந்திய அதிக இரத்த அழுத்தம் ச லொண்ற  மதொடக்கம் 

ஆ. இந்திய நதகநிறல ைற்றும் ேல நைலொண்றை பதொடக்கம் 

இ. இந்தியனின் இதய ைற்றும் மூறளேல அறிவு 

ஈ. இந்திய நதகநிறல ஆநரொக்கியமும் ைற்றும்  ரொைரித்தல் பதொடக்கம் 

44. உைவு ப ொருட்கள் சம்ைந்தப் ட்ட உலக தரத்றத அறிந்து பகொள்ளும் ப ொருட்டு அறைக்கப் ட்ட 

கமிஷன் யொது? 

அ. நகொடக்ஸ் அலிபைன்நடஷன் கமிஷன் 

ஆ. உணவு  ற்றும் சவளொண்ற  துறை கமிஷன் 

இ.  உலக சுகொதொர கமிஷன் 

ஈ. இந்திய தர குழுைம் 

45. அளிப்பு நிறலயொக இருக்கும் கொலம் 

அ. குறுகிய கொலம்   ஆ. மிகக் குறுகிய கொலம் 

இ. நீண்ட கொலம்   ஈ. மிக நீண்ட கொலம் 

46. நவளொண்றை உற் த்திறய அளவிடும் முறை 

அ. உரத்தின் நுகர்வளவு ைற்றும் உறழப்பு உற் த்தி திைன் 

ஆ. நீர்ப் ொசன வசதி 

இ. நிலம்  ற்றும் உறழப்பின் உற்பத்தித்திைன் 

ஈ. எந்திரையைொதல் 

47.  ழறைப் ப ொருளியல் அறிஞர்கள் __________ பகொள்றகயில் ேம்பிக்றக பகொண்டிருந்தனர். 
அ. தறடயில்லொ வொணிபம்  ஆ. பதொழில்துறை 
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இ. ஏற்றுைதி ைற்றும் இைக்குைதி ஈ. வொணிகம் 

48. சமீ த்தில் இந்திய – இஸ்நரல் கூட்டு நவளொண்றை திட்டத்தின் கீழ் ைலர் வளர்ப்பு றையம் எங்கு 

பதொடங்கப் ட்டது? 

அ. நதொவொறல, கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் ஆ. தளி, கிருஷ்ணகிரி  ொவட்டம் 

இ. அண்ைொேகர், பசன்றன   ஈ. குன்னூர், நீலகிரி ைொவட்டம் 

49. இந்தியொவின் திட்டக் கமிஷன் தற்ந ொது எவ்வொறு அறழக்கப் டுகிைது? 

அ. திட்டக்குழு     ஆ. நிதி ஆசயொக் (NITI Aayog) 

இ. நிதி சஞ்நஜொக்(NITI Sanjog)  ஈ.  ொரதிய ஆநயொக் ைண்டல் 

50. உலக சுகொதொர நிறுவனத்தின் புதிய துறைப் ப ொது இயக்குேரொக (திட்டம்) (Deputy Director 

General) நியமிக்கப் ட்டவர் 
அ. நிஷொ நதஷொய் பிஸ்வொல்  ஆ. திநனஷ்வர் சர்ைொ 
இ. மேௌமியொ சுவொமிநொதன்  ஈ. பகௌதம் பியூ வொலொ 

51. 2017-ஆம் இந்திய விறசத்தறி ைற்றும் ஜவுளித்துறை, விறசத்தறி ைற்றும் சிறுபதொழில் 

நிறுவனங்கள் ஆகியறவ பைன்நைலும் வளர ஊக்கப் டுத்தப் ட்ட திட்டம் 

அ. SAMPRADA  ஆ. DOST  இ. AARAKSHAN  ஈ. SAATHI 

52. ேொன்கொவது “உலகத் தமிழர் ப ொருளொதொர ைொேொடு” எங்கு ேறடப ற்ைது? 

அ. நகொறவ    ஆ. நகொலொலம்பூர் 
இ. சிங்கப்பூர்    ஈ. டர்பன் 

53. பதொழில் முறனவு முன்நனற்ைத்துக்கொன திட்டம் (EDP) பதொடர்புறடயது 

அ. எழுத்தறிவின்றைறய ஒழிப் தற்கொன திட்டம் 

ஆ. ப ண்களின் ஆற்ைறல நிரூ ைம் பசய்ய உதவும் திட்டம் 

இ. மபண்களின் தனித்திைற கறள மவளிக்மகொணர்தல் 

ஈ. வறுறைறய ஒழிப் தற்கொன திட்டம் 

54. புதிய நவளொண் விறலக் பகொள்றக பவளியிடப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1984  ஆ. 1976  இ. 1996  ஈ. 1986 

55. கல்வி  ற்றிய ப ொருளியறல உருவொக்கியவர் 
அ. ைொர்ஷல்    ஆ. கொரல் ைொர்க்ஸ் 

இ. ஸ்கல்ட்ஸ்    ஈ. கீன்சு 

56. ப ொருத்துக. 

அ. அடிப் றடப்  ண்டங்கள்  1. மிதிவண்டி, குளிர்சொதனப் ப ட்டி 

ஆ. மூலதனப்  ண்டங்கள்  2. பிறளவுட், ற ப் 
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இ. நுகர்வுப்  ண்டங்கள்  3. உரம், இரசொயனப் ப ொருட்கள் 

ஈ. இறடவிறனப்  ண்டங்கள் 4. இயந்திரங்கள், ப ொறியியல்  ண்டங்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ.  3 2 1 4 

இ.  2 3 4 1 

ஈ.  3 4 1 2 

57. ப ொருத்துக. 

அ. முதலொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  1. சைத்துவம் ைற்றும் சமூகநீதி 

ஆ. இரண்டொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  2. வறுறைறய ஒழித்தல் 

இ. ஐந்தொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  3. விறரவொன பதொழில்ையைொதல் 

ஈ.  த்தொம் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  4. நவளொண்றை 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  2 3 4 1 

58. ப ண்களின் சமூக ப ொருளொதொர நைம் ொட்டிற்கொக சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலைொக ப ண்கள் 

அதிகொரம் ப ை வறக பசய்யும் திட்டம் எது? 

அ. ஜன்னி சுரக்ஷொ    ஆ. சுயம் ஸிதொ 
இ. கங்கொ கல்யொண் நயொஜனொ  ஈ. சர்வ சிக்சொ அபியொன் 

59. இதில் எது வணிக வங்கியின்  ணிகள் அல்ல 

அ. றவப்பு நிதிறய ஏற்றுக் பகொள்ளுதல் 

ஆ. கடன் வழங்குதல் 

இ. வங்கி முகவர்  ற்றும் அரசுக்கு ஆசலொேகர் 
ஈ. கடன் உருவொக்குதல் 

60. “நதசிய வளர்ச்சிக்குழு”(NDC) ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1952  ஆ. 1962  இ. 1963  ஈ. 1973 

61.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி, சரியொன விறடறய கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து நதர்ந்பதடு 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 
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அ. நிதி ஆநயொக்  1. 15.03.1950 

ஆ. நதசிய வளர்ச்சிக்குழு 2. 22.11.1951 

இ. நிதிக்குழு   3. 01.01.2015 

ஈ. திட்டக்குழு   4. 06.08.1952 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ.  4 2 3 1 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  1 3 4 2 

62. இந்தியொவின் முதல் 

அ. டொக்டர் ைன்நைொகன் சிங்  ஆ.  வஹர்லொல் சநரு 

இ. வி.பி. சிங்    ஈ. பைொரொர்ஜி நதசொய் 

63. உலக வங்கி அறைப்பின் தறலறையகம் எங்கு அறைந்துள்ளது? 

அ. ம னீவொ    ஆ. பைொண்ட்ரியொல் 

இ. சியொட்டில்    ஈ. வொசிங்டன் பகொலம்பியொ ைொவட்டம் 

64. இந்திய ைொநில நிதி நிறுவனங்கள் முக்கியைொக எறத அபிவிருத்தி பசய்ய உதவுகின்ைன? 

அ. நிறிய அளவிலொன பதொழில்கள் 

ஆ. ேடுத்தர அளவிலொன பதொழில்கள் 

இ. நடுத்தர  ற்றும் சிறிய அளவிலொன மதொழில்கள் 

ஈ. நீர்ப் ொசன திட்டங்கள் 

65. இந்தியொவில் 500 ைற்றும் 1000 ரூ ொய் நேொட்டுக்கறள ேள்ளிரவில் திரும் ப் ப ற்ை ேொள் 

அ. ேவம் ர் 5, 2016   ஆ. நவம்பர் 8, 2018 

இ. ேவம் ர் 10, 2016   ஈ. ேவம் ர் 15, 2016 

66. ப ொருத்துக 

நிதிக்குழு    தறலவர் 
அ. முதல் நிதிக்குழு   1. நக.சி.  ந்த் 

ஆ. ேொன்கொவது நிதிக்குழு  2. நக.சி. நியொஹி 

இ.  த்தொவது நிதிக்குழு  3. சி. ரங்கரொஜன் 

ஈ.  ன்னிபரண்டொவது நிதிக்குழு 4. பி.வி. ரொஜ்ைன்னொர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 
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ஆ.  1 3 2 4 

இ.  3 2 4 1 

ஈ.  4 1 3 2 

67. 2011 ஆம் ஆண்டு கைக்பகடுப்பின் டி இந்தியொவில் ைக்கள் பதொறக அடர்த்தி 

அ. ஒரு ேதுர கிசலொ மீட்டருக்கு3 82 நபர்கள் 

ஆ. ஒரு சதுர கிநலொ மீட்டருக்கு 324 ே ர்கள் 

இ. ஒரு சதுர கிநலொ மீட்டருக்கு 267 ே ர்கள் 

ஈ. ஒரு சதுர கிநலொ மீட்டருக்கு 117 ே ர்கள் 

68. இந்தியொவில் 14 முதன்றை வங்கிகள் ேொட்டுடறையொக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1949  ஆ. 1959  இ. 1969  ஈ. 1968 

69. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பவளிச் சந்றத ேடவடிக்றககள் என் து எறதக் குறிக்கிைது? 

அ. தகுதியுறடய  ங்குகறள வொங்குதல் 

ஆ. தகுதியுறடய  ங்குகறள விற்ைல் 

இ. தகுதியுறடய பங்குகறள விற்ைலும் வொங்குதலும் 

ஈ.  ைப் புழக்கத்றத கட்டுப் டுத்துதல் 

70. ைக்கள் பதொறக வளர்ச்சிறய நிர்ையிப் றவ எறவ? 

அ. நவளொண் ைற்றும் பதொழிற் புரட்சி 

ஆ. ைருத்துவத் துறை முன்நனற்ைம் 

இ. இயற்றக ந ரழிவுகளில் இருந்து  ொதுகொத்தல் 

ஈ. அறனத்தும் ேரி 

71. இந்திய எழுத்தறிவு வீதம் 1991 ல் 

அ. 75.85  ஆ. 54.16  இ. 65.38  ஈ. 52.10 

72. முதன் முதலில் அளவியல் ப ொருளொதொரத்திற்கொக நேொ ல்  ரிசு ப ற்ைவர்கள் யொர்? 

அ. ைொர்ஷல் ைற்றும் சொமுநவல்சன் ஆ. ரிக்கொர்நடொ ைற்றும் றேட் 

இ. கிக்ஸ் ைற்றும் டொல்டன்  ஈ.  ொன் டின்மபர்கன்  ற்றும் ரொக்னர் ஃபிரிஷ் 

73.  ப ொருளியல் விதிறய எளிய துல்லியைொன புவி ஈர்ப்பு விறச விதிகநளொடு ஒப்பிடுவறத விட கடல் 

அறலகளின் விதிகநளொடு ஒப்பிடலொம் என்று கூறியவர் 
அ.  ொர்ஷல்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. கீன்சு    ஈ. ரிக்கொர்நடொ 
74. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உருவொன ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1955  இ. 1935  ஈ. 1972 
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75. இந்தியொவில் அதிக நதயிறல உற் த்தி பசய்யும் ைொநிலம் 

அ. தமிழ்ேொடு    ஆ. நகரளொ 
இ. அஸ்ஸொம்    ஈ. கர்ேொடகொ 

76. ‘பிரகதி’ ைத்திய அரசின் உதவித் பதொறக திட்டம் 

அ. ப ண்களின் உயர் கல்விக்கொக  ஆ. மபண்களின் மதொழிற் கல்விக்கொக 

இ. ப ண்களின் இறடநிறலக் கல்விக்கொக ஈ. ப ண்களின் ஆரம் க் கல்விக்கொக 

77. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நதசிய கொற்று தரம் குறியீட்டில் நசர்க்கப் டவில்றல? 

அ. கந்தகம்    ஆ. றேட்ரஜண்றட-ஆக்றசடு 

இ. கொரீயம்    ஈ. மீத்சதன் 

78. அண்றை கொலத்தில் ேொட்டில்  ழக்கத்தில் உள்ள கருப்பு  ைம் அதிக அளவில் 

__________வொணி த்திற்கு  யன் டுத்தப் ட்டநத இதற்குக் கொரைைொகும். 

அ.  ரிைொற்ைம்    ஆ. முன்பனச்சரிக்றக 

இ. ஊக    ஈ. ைலிவுப் ைம் 

79. ________ ப ொருளொதொர ைந்தத்திற்கு தீர்வொக சில சையங்களில் அறைகிைது. 

அ. தவழும்  ைவீக்கம்  ஆ. பசலவு உந்து  ைவீக்கம் 

இ. விறலகட்டுப் ொடு   ஈ. கூலி குறைப்பு 

80. ப ொருத்துக. 

அ. ந ரொடிரியர் டிைொக் திட்டம்  1. வரவு பசலவு 

ஆ. ந ரொசிரியர் பிஷர்  2. ப ொது நிதி 

இ. ந ரொசிரியர் பசலிக்நைன்  3.  ரிைொற்ைச் சைன் ொடு 

ஈ. ந ரொசிரியர் டொல்டன்  4. வரி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 4 2 

ஆ.  1 2 4 3 

இ.  3 1 2 4 

ஈ.  4 3 2 1 
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