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Indian Economy Model Test Questions 6 in Tamil With Answer 

1. இறுதிச் சரக்கிருப்பை மதிப்பிட வேண்டியது 
அ. அடக்க விபையில் 
ஆ. சந்பை விபையில் 
இ. அடக்க விலை அல்ைது சந்லை விலை இதில் குலைவான ஒன்றில் 
ஈ.  இேற்றுள் எதுமில்பை 

2. கீழ்க்கண்ட பேப்புகளில் “வகட்பு பேப்பு” எனப்ைடுேது எது? 
அ. நிபை பேப்பு   ஆ. நடப்பு லவப்பு 
இ. தைொடர் பேப்பு   ஈ. தரொக்கச் சொன்றிைழ்கள் 

3. ைணிக்பக எங்வக கட்டொயம்  தசய்யப்ைட வேண்டும்? 
அ. ைனி ேொணிகம்    
ஆ. கூட்டொண்பம 
இ. கூட்டு பங்கு நிறுவனம்  
ஈ. ைனி ேொணிகம், கூட்டொண்பம மற்றும் கூட்டு ைங்கு நிறுமம் 

4.  இந்தியொவின் முைைொேதி தைொழிற் தகொள்பக எந்ை ஆண்டு அறிவிக்கப்ைட்டது? 
அ. 1940  ஆ. 1945  இ. 1948  ஈ. 1950 

5. கீழ்க்கண்ட சட்டங்களில் நுகர்வேொர் தைொடர்ைற்ற சட்டம் எது? 
அ. சரக்கு விற்ைபன சட்டம் 
ஆ. உணவுப் தைொருள் கைப்ைடத் ைடுப்புச் சட்டம் 
இ. இன்றியபமயொப் தைொருட்கள் சட்டம் 
ஈ. இந்திய ஒப்பந்ை சட்டம் 

6. வைொக்குேரத்து என்ைது 
அ. இடமாற்றுச் சந்லையில்  ஆ. ைரிமொற்றுச் சந்பையில் 
இ. ேசதி தசய்யும் சந்பையில்  ஈ. இேற்றுள் ஏதுமில்பை 

7. ஒரு கொவசொபையில் அது ேழங்கப்ைட்ட வைதிக்கு முந்பைய வைதி குறிப்பிட்டுந்ைொல் அந்ை 
கொவசொபை  
அ. பின் வைதியிட்ட கொவசொபை ஆ. தசல்ைொை கொவசொபை 
இ. பிபழயொன கொவசொபை  ஈ. முன் தைதியிட்ட காதசாலை 

8. நொட்டிவைவய முைைொேது கூட்டுறவு சங்கம் எங்கு துேங்கப்ைட்டது? 
அ. டில்லி  ஆ. பீகொர்  இ. கர்நொடகம்  ஈ. ைமிழ்நாடு 
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9. கைப்பு தைொருளொைொரம் என்ைது 
அ. வைரளவு, சிற்றளவு, தைொழில்கள் இபணந்து இயங்குேது 
ஆ. பபாதுத்துலையும், ைனியார் துலையும் இலைந்து இயங்குவது 
இ. விேசொயத் துபறயும், தைொழில் துபறயும் இபணந்து இயங்குேது 
ஈ. உள்நொட்டு ேொணிைமும், தேளிநொட்டு ேொணிைமும் இபணந்து இயங்குேது 

10.  நிை உச்சேரம்பு என்ைது 
அ. நகர்புற நிை உடபமக்கு உயர்ந்ை அளபே நிர்ணயிப்ைது 
ஆ. நீர்ப்ைொசனத்திற்கொன நிைத்திற்கு உயர்ந்ை அளபே தீர்மொனிப்ைது 
இ. ஒரு குடும்பம் பசாந்ைமாக லவத்துக் பகாள்ளும் நிைத்திற்கு உயர்ந்ை மட்டத்லை 
தீர்மானிப்பது 
ஈ. தைொழிலுக்கொகப் ையன்ைடுத்ைப்ைடும் நிைத்திற்கு உயர்ந்ை அளபே தீர்மொனிப்ைது 

11.  ைமிழ்நொடு அரசிற்கு ஒரு முக்கிய ேருேொய் இனம் 
அ. விற்பலன வரி   ஆ. மொநிைகைொல் ேரிகள் 
இ. வகளிக்பக ேரி   ஈ. நிைேரி 

12.  இந்திய அரசின் ேரிேருேொயில் அதிக ேருேொய் அளிப்ைது 
அ. ேருமொன ேரி   ஆ. சுங்க ேரி 
இ. கைால் வரி    ஈ. தேகுமதி ேரி 

13. இந்தியொவின் நிதிக்குழுவின் கடபம 
அ. நிதி அபமச்சருக்கு ஆவைொசபன ேழங்குேது 
ஆ. மொநிைங்களுக்கு இபடவயயுள்ள நிதி ைகரொறுகபள தீர்த்து பேப்ைது 
இ. மத்திய-மொநிை அரசுகளுக்கிபடவய உள்ள ைன்னொட்டு வைரங்களில் இபடத் ைரகரொக 
தசயைொற்றுேது 
ஈ. நிதி உைவுகலை குறித்து பரிந்துலை பசய்ைல் 

14. இதுேபர இந்தியொவில் வைசியமயமொக்கப்ைட்ட ேங்கிகளின் எண்ணிக்பக 
அ. 14   ஆ. 20   இ. 22  ஈ. 10 

15.  ேணிகம் மற்றும் இறக்குமதி ேரி மீைொன தைொது ஒப்ைந்ைம்(GATT) ஆனது உைக ேணிக அபமப்ைொக 
(WTO) மொற்றப்ைட்ட ஆண்டு 
அ. 1994  ஆ. 1995  இ. 1996  ஈ. 1997 

16. இந்தியொவில் நொட்டு ேருமொனத்பை கணக்கிடுேது  
அ. திட்டக் குழு    ஆ. மத்திய புள்ளி விவை நிறுவனம் 
இ. நிதிக்குழு    ஈ. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி 
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17.  ஒன்ைைொேது ஐந்ைொண்டு திட்டத்தின் கொைம் 
அ. 1980-85  ஆ. 1985 – 90  இ. 1990 – 95  ஈ. 1997- 2002 

18. கீழ்க்கண்ட ேொக்கியங்கபள கேனி: 
துணிபுபர(A): இந்தியப் தைொருளொைொரம் ஒரு கைப்புப் தைொருளொைொரம். 
கொரணம்(R): இந்திய அரசு தைொதுத்துபற மற்றும் ைனியொர் துபறக்கு தைொருளொைொர ேளர்ச்சிக்கு 
முக்கியத்துேம் தகொடுக்கிறது. 
இேற்றில், 
அ. (A) & (R) இைண்டும் சரி (A) க்கு (R) சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) & (R) இரண்டும் சரி (A) க்கு (R) சரியொன விளக்கமல்ை 
இ. (A) சரி ஆனொல் (R) ைேறு 
ஈ. (A) ைேறு ஆனொல் (R) சரி 

19.  கீழ்க்கொணும் தைொடர்கபள ைடிக்கவும். 
கூற்று (A): இந்திய விேசொயத்தில் மபறமுக விேசொய வேபையின்பம தைொதுேொகக் 
கொணப்ைடுகிறது. 
கொரணம்(R): கிரொமப்புற மக்கள் அதிகமொக ைடிப்ைறிவு தைற்றுள்ளனர். 
இேற்றில் 
அ. (A) & (R) இரண்டும் சரி (A) க்கு (R) சரியொன விளக்கம் 
ஆ. (A) & (R) இரண்டும் சரி (A) க்கு (R) சரியொன விளக்கமல்ை 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) ைவறு 
ஈ. (A) ைேறு ஆனொல் (R) சரி 

20. முைல் ஐந்ைொண்டுத் திட்டம் என்ரு அறிமுகப்ைடுத்ைப்ைட்டது? 
அ. 26 ஜனேரி 1950   ஆ. 1 ஏப்ரல் 1950 
இ. 1 ஜனேரி 1951   ஈ. 1 ஏப்ைல் 1951 

21.  ஆழமொன விேசொய திட்டதின் குறிக்வகொள் 
அ. குறிப்பிட்ட சிை இடங்களில் முக்கிய ையிர்களின் உற்ைத்திபயப் தைருக்க ேழிேபக தசய்ைல் 
ஆ. விேசொயிகளின் நபடமுபறயில் மொற்றம் விபளவிக்கும் கொரணிகபள கண்டறிைல் 
இ. மொேட்ட அளவில் ஆட்சியபமப்பிபன உண்டு ைண்ணுைல் 
ஈ. புதிய யுக்திகலை விவசாய உற்பத்தி பபருக்கத்திற்கு கண்டுபிடித்து பயன்படுத்துைல் 

22.  ைமிழ்நொட்டில் நிை உச்சேரம்பு 
அ. 30 ஏக்கர்  ஆ. 15 ஏக்கர்  இ. 10 ஏக்கர்  ஈ. 12 ஏக்கர் 

23. தைொது நிறுேனங்களின் குபறைொடுகள் 
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அ. அரசியல் ைபையீடு 
ஆ. ைன்னொட்சி இல்ைொபம மற்றும் ஆட்சியொளர்களின் குறுக்கீடு 
இ. திறபமயில்ைொ நிர்ேொகம் 
ஈ. தமற்கூறிய அலனத்தும் 

24. புதிய தைொருளொைொரக் தகொள்பகயின் அம்சங்கள் 
அ. கட்டுப்ைொடற்ற தகொள்பக 
ஆ. வைொட்டியுள்ள சந்பை 
இ. திருத்தி அலமக்கப்பட்ட வரிக்பகாள்லக 
ஈ. அபனத்தும் 

25. இந்தியொவில் மூன்றொண்டுகள் ஐந்ைொணுடு திட்டங்கள் இல்பை. அபே எந்ை ஆண்டுகள்? 
அ. 1947 – 1950  ஆ. 1965 – 1968  இ1950 – 1953  ஈ. 1966-1969 

26. ஊரகக் கடனுக்கொன முக்கியக் கொரணம் 
அ. வறுலம    ஆ. வேபையின்பம 
இ. வேபை நிறுத்ைம்   ஈ. மக்கட் தைொபக 

27. சமூக முன்வனற்றத்திட்டம் அக்வடொைர் 2ஆம் வைதி 1952ல் தைொடங்கப்ைட உைவி தசய்ை நொடு  
அ. அபமரிக்கா   ஆ. ஜப்ைொன் 
இ. வசொவியத் ரஷ்யொ   ஈ. பிரொன்சு 

28. இந்திய வைசிய ேருமொனத்தில் விேசொயத்தின் ைங்கு 
அ. 50 சைவீைம்    ஆ. 35 சைவீைம் 
இ. 75 சைவீைம்    ஈ. 18 சைவீைம் 

29. பின்ேருைேனுள் எந்ை கொரணம் இந்திய தைொருளொைொரம் பின்ைங் கிய தைொருளொைொரமொக 
கொட்டுகிறது? 
அ. மபறமுகேரி மூைமொக அரசு அதிக ேருேொய் தைறுேது 
ஆ. வைசிய ேருமொன சமமொக ைகிர்வு தசய்யப்ைடொைது 
இ. விவசாயம் தைசிய வருமானத்தில் முக்கியத்துவம் பபற்றிருப்பது 
ஈ. குடிபச மற்றும் சிறுதைொழில் உற்ைத்தி 

30.  பின்ேருேனேற்றுள் எந்ை ேங்கி வேளொண்பமத் துபறக்கு கடன் ேழங்கவில்பை? 
அ. கூட்டுறவு ேங்கிகள்  ஆ. ேணிக ேங்கிகள் 
இ. இந்திய  ஸ்வடட் ேங்கி  ஈ. இலவ ஒவ்பவான்றும் வழங்குகின்ைன 

31. கீவழ குறிப்பிட்டுள்ளபேகளில் எது தைொருளியல் சொரொை கொரணியொக இருந்து தைொருளொைொர 
ேளர்ச்சிபய குறிக்கிறது? 
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அ. மூைைனம்    ஆ. தைொழில் முபனவேொர் திறபம 
இ. தைொழில் திறபம முன்வனற்றம் ஈ. சமூக அலமப்பு 

32. மக்கள் தைொபக அடர்த்திபயக் கொண உைவும் முபற 
அ. மக்கள் தைொபகதமொத்ை ைரப்ைளவு 

ஆ. தமொத்ை ைரப்ைளவு  x தமொத்ை மக்கள் தைொபக 
இ. தமொத்ை ைரப்ைளவு

தமொத்ை மக்கள் தைொபக 

ஈ. தமொத்ை மக்கள் தைொபகதமொத்ை ைரப்ைளவு      

33. பிரிவிபன கொரணமொக மிகவும் ைொதிக்கப்ைட்ட இரண்டு தைரிய தைொழில்கள் 
அ. சைல் மற்றும் பருத்தி நூற்பாலை ஆ. சர்க்கபர மற்றும் ரப்ைர் 
இ. கொகிைம் மற்றும் இரும்பு   ஈ. தைொறியியல் மற்றும் சிதமண்ட் 

34.  1994ல், ேட்டொர ஊரக ேங்கிகளின் எண்ணிக்பக எவ்ேளவு? 
அ. 13,500  ஆ. 14,457  இ. 12,469  ஈ. தமதை கூறிய ஏதுமில்லை 

35. கீழ்ேருேனேற்றுள் மொநிை அரசொல்  விதிக்கப்ைட்டு ேசூலிக்கப்ைடும் ேரி 
அ. ஏற்றுமதி    ஆ. இறப்பு ேரி 
இ. ேருமொன ேரி   ஈ. நிைவரி 

36. கொர்ல் மொர்க்ஸ் எழுதிய நூலின் தையர் என்ன? 
அ. ஆசியன் டிரொமொ   ஆ. இம்மொ 
இ. டாஸ்தகப்பிடல்   ஈ.  குட்எர்த் 

37. மத்திய ரிசர்வ் ேங்கி என்று வைசிய மயமொக்கப்ைட்டது 
அ. 1935   ஆ. 1949  இ. 1945   ஈ. 1969 

38.  பின்ேரும் ேரியில் எபை மத்திய அரசு வைொட்டு, ேசூலித்து அைபன மொநிைங்களுக்கு 
தகொடுக்கிறது? 
அ. இைொை ேரி     ஆ. மைைவரி 
இ. தினசரி ைத்திரிக்பககள் மீைொன ேரி ஈ. விற்ைபன ேரி 

39. இந்தியொவின் 1995 மொர்ச் மொைம் முடிய உள்ள கடனளவு? 
அ. 10,000 மில்லியன் டொைர்  ஆ. 15,500 மில்லியன் டொைர் 
இ. 93, 321 மில்லியன் டாைர்  ஈ. 80,000 மில்லியன் டொைர் 

40. 1964ஆம் ஆண்டு நிறுேப்ைட்ட, முற்றுரிபம விசொரபணகுழு யொருபடய ைபைபமயில் 
நபடதைற்றது? 
அ. பி.சி. மகைானபிஸ்  ஆ. வக.சி. ைொஸ்குப்ைொ 
இ. எம்.சி. ஷைத்   ஈ. ஆர்.வக. ஹசொரி 
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41.  இந்தியொவின் நிைக்கரிபய அதிகமொக நுகருவேொர்  
அ. ரயில்வேக்கள்   ஆ. சக்தி உற்பத்தி நிலையங்கள் 
இ. உரத்தைொழிற்சொபைகள்  ஈ. இரும்பு எஃகு நிறுேனங்கள் 

42. இந்தியொவின் முக்கிய சிற்றளவுத் தைொழில் 
அ. கயிறு தைொழில்   ஆ. தீப்தைட்டித் தைொழில் 
இ. லகத்ைறித் பைாழில்  ஈ. தைொம்பம தசய்யும் தைொழில் 

43. இந்திய அரசு இறக்குமதி சலுபக ேழங்கியிருப்ைது 
அ. தேளிநொட்டு வியொைொரிகளுக்கு  ஆ. இந்திய ஏற்றுமதியாைர்களுக்கு 
இ. இந்திய ேங்கியொளர்களுக்கு  ஈ. தைொழிைதிைர்களுக்கு 

44. இந்திய ைசுபம புரட்சியின் முக்கிய இயல்பு 
அ. ைசும் உரங்கபள ையன்ைடுத்துேது 
ஆ. அதிகமொக ையிரிடுேது 
இ. அதிக விலைவு ைைக்கூடிய வலககலைப் பயிரிடும் திட்டம் 
ஈ. ைச்பசப்ையிர்கள் 

45. ேரி விதிப்பின் வநொக்கம் 
அ. ஆைொரப் தைொருள்களின் இடப்தையர்வு ஆ. ேருேொபய அதிகரித்ைல் 
இ. ஏற்றத்ைொழ்வுகபளக் குபறத்ைல்  ஈ. இலவ அலனத்தும் 

46. டொக்டர் ரொஜொ தசல்பையொ கமிட்டி எைனுடன் தைொடர்புபடயது? 
அ. வரி சீர்திருத்ைம்    ஆ. நிைச்சீர்திருத்ைம் 
இ. தைொழில் அனுமதிக்தகொள்பக  ஈ. வேளொண் விபைக் தகொள்பக 

47. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி நிறுேப்ைட்ட ேருடம் 
அ. 1932  ஆ. 1933  இ. 1934  ஈ. 1935 

48. SFDA என்ைது 
அ. சிறு உழவர்கள் தமம்பாடு நிறுவனம் 
ஆ. நலிவுற்ற விேசொயிகள் வமம்ைொட்டு நிறுேனம் 
இ. ைொழ்த்ைப்ைட்ட ேகுப்பு விேசொயிகள் வமம்ைொட்டு நிறுேனம் 
ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

49. NREP என்ைது 
அ. வைசிய மண்டை வேபைேொய்ப்புக் தகொள்பக ஆ. தைசிய ஊைக தவலைத் திட்டம் 
இ. வைசிய ஊரக வேபைக் தகொள்பக  ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

50. தைொழில் மற்றும் நிதிச் சீரபமப்புக் குழு (BIFR) ஏற்ைடுத்ைப்ைட்ட ேருடம் 
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அ. 1984  ஆ. 1985  இ. 1986  ஈ. 1987 
51. சிற்றளவுத் துபறக்கொன முைலீட்டு ேரம்பு 
அ. ரூ. 3 வகொடி    ஆ. ரூ, 1 தகாடி 
இ. ரூ. 60 இைட்சம்   ஈ. ரூ. 25 இைட்சம் 

52. குறுந்தைொழில்களுக்கொனொ முைலீட்டு ேரம்பு 
அ. ரூ. 2 இைட்சம்   ஆ. ரூ. 5 இைட்சம் 
இ. ரூ. 25 இைட்சம்   ஈ. ரூ. 35 இைட்சம் 

53. திட்டம் சொரொ தசைவினத்தில் உள்ளடங்கியது 
அ. தைொருளொைொர ைணிகள்  ஆ. சமூகப் ைணிகள் 
இ. ஓய்வூதியம்    ஈ. இலவ அலனத்தும் 

54. இந்திய யூனிட் டிரஸ்ட் நிறுேப்ைட்ட ஆண்டு 
அ. 1955   ஆ. 1964  இ. 1966   ஈ. 1967 

55. சட்டமுபறக் கூட்டம் என்ைது 
அ. ஒரு பபாது நிறுமத்தின் வாழ்நாளில் ஒருமுலை நடத்ைப்படுவது 
ஆ. ஒவ்தேொரு ஆண்டும் நடத்ைப்ைடுேது 
இ. இயக்குநர்களின் விருப்ைம்வைொல் நடத்ைப்ைடுேது 
ஈ. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற நடத்ைப்ைடுேது 

56. ேங்கித் தைொழிபைச் தசய்யும் கூட்டு நிறுேனத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகைட்ச உறுப்பினர்களின் 
எண்ணிக்பக 
அ. ஏழு  ஆ. பத்து  இ. ஐம்ைது  ஈ. இருைது 

57.  ஒரு கூட்ட நடேடிக்பககள் குறித்ை எழுத்து மூைமொன ஆேணம் என்ைது 
அ. நிகழ்ச்சி நிரல்   ஆ. அறிவிப்பு 
இ. தீர்மொனம்    ஈ. நடவடிக்லக குறிப்பு 

58. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது ஓர் அலுேைகத்தின் ைணி அல்ை? 
அ. அலுேைக இருக்பககள் மற்றும் இயந்திரங்கள் 
ஆ. உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருளின் ைைத்லை கட்டுப்படுத்துைல் 
இ. கூட்டங்கபள நடத்துைல் 
ஈ. ைகேல் தைொடர்பு முபறபய பகயொளுைல் 

59. கீழ்க்கண்ட ஆேணங்களில் மொற்றுமுபற ஆேணம் என்று அபழக்கப்ைடுேது யொது? 
அ. இடயில்வே ரசீது   ஆ. காதசாலை 
இ. ைொரி ரசீது    ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 
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60. கீழ்க்கண்ட நகரங்களில் எங்கு ைங்கு மொற்று நிபையம் தசயல்ைடுகிறது? 
அ. மதுபர    ஆ. திருச்சி 
இ. தகாயமுத்தூர்   ஈ. வசைம் 

61. ஐ.பி.ஆர். டி. என்ற தசொல்  கீழ்க்கண்ட நிறுேனத்பை குறிக்கிறது 
அ. ஆசிய ேளர்ச்சி ேங்கி  ஆ. உைக வங்கி 
இ. ைொரை ஸ்வடட் ேங்கி  ஈ. ைன்னொட்டுப் ைணநிதியம் 

62. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது முைைொளித்துே முபறயின் முக்கிய அம்சம் இல்பை? 
அ. மூைைனப் தைொருட்கபளப் ையன்ைடுத்துைல் 
ஆ.  லமயத் திட்டமிடல் 
இ. உற்ைத்திக் கொரணிகள் ைனியொர் ேசம் 
ஈ. சிறப்புத் வைர்ச்சி 

63. உபழப்பு என்ற உற்ைத்திக் கொரணிக்கு இல்ைொை அம்சம் எது? 
அ. உபழப்பு, உபழப்ைொளியிடமிருந்து பிரிக்க முடியொது 
ஆ. அைற்கு வைரம் தசய்து தகொள்ளும் சக்தி குபறவு 
இ. அது குபறேொக இடம் தையரக்கூடியது 
ஈ. அது தசமிப்பின் காைைமாக உருவாகிைது 

64. சிக்கன அளிப்பு உத்ைரவு அளவு என்றொல் 
அ. அதிகைட்ச அளவு   ஆ. குபறந்ைைட்ச அளவு 
இ. சரொசரி அளவு 
ஈ. குலைந்ை பட்ச பபாருள் பசைவு வைக்கூடிய அளிப்பு உத்ைைவு அைவு 

65. ஒரு மொற்றுக சீட்டில் அடங்கியிருப்ைது 
அ. ஒரு நிைந்ைபனயற்ற ஆபண 
ஆ. ஓர் உறுதியுபர 
இ. பபாருட்கலை அளிப்பைற்கான ஒரு தவண்டுதகாள் 
ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

66. “ஒரு நைர் – ஒரு ேொக்கு” என்ற வகொட்ைொடு பின்ைற்றப்ைடுேது 
அ. கூட்டுப் ைங்கு கம்தைனி  ஆ.  கூட்டுைவு சங்கம் 
இ. கூட்டு வியொைொரம்   ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

67. கீழ்க்கண்ட அம்சங்களில் எது வசொசலிச முபறக்கு எதிரொனது? 
அ. பமயத் திட்டமிடல் 
ஆ. ைனியொர் தசொத்துரிபம மறுக்கப்ைடுைல் 
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இ. விபை நிர்ணயித்ைலில் ைங்கு இல்பை 
ஈ. எத்ைலகய பைாழிலையும் பசய்யும் உரிலம 

68. “ையிர்க் கொப்பீட்டுத் திட்டம்” எந்ை நிறுேனத்ைொல் தசயல்ைடுத்ைப்ைடுகிறது? 
அ. ஆயுள் கொப்பீட்டு நிறுேனம் ஆ. பபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனம் 
இ. யூனிட் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியொ ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

69. “ைணக் தகொள்பகபய” தசயல்ைடுத்தும் அபமப்பு எது? 
அ. இந்திய அரசு   ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
இ. ஸ்வடட் ைொங்க் ஆஃப் இந்தியொ ஈ. மொநிை அரசு 

70. இந்தியொவில் அதிகைட்ச மக்கள் வேபை தசய்ேது இந்ை துபறயில் 
அ. முைன்லமத் துலை  ஆ . இரண்டொம் நிபைத்துபற 
இ. மூன்றொம் நிபைத்துபற  ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்பை 

71. நிைச் சீர்திருத்ைம் என்ைது 
அ. இபடத் ைரகர்கபள அகற்றுைல் ஆ, குத்ைபகக்கொரர்கபள சீர்திருத்துைல் 
இ. நிை உச்சேரம்பு   ஈ. இலவ அலனத்தும்  

72. ISI என்ைது 
அ. தைொழிற் கூடங்களின் கூட்டுறவு   
ஆ. விேசொயிகளின் கூட்டுறவு 
இ. ேங்கிகள்      
ஈ. பைாழிற்கூட பண்டங்களின் ைைத்திற்கு அளிக்கப்பபௌம் உத்திைவாைம் 

73. சிக்கனம் என்னும் தசொல் எந்ை தசொல்லுடன் தநருங்கிய தைொடர்பு உபடயது? 
அ. இைேசம்    ஆ. பற்ைாக்குலை 
இ. குபறவில்ைொைது   ஈ. ைபடயில்ைொைது 

74. ைணத்தின் மதிப்பு குபறத்ைல் என்றொல் 
அ. உள்நாட்டு பைத்தின் பவளிநாட்டு மதிப்லப குலைத்ைல் 
ஆ. ைணத்தில் மதிப்பு குபறத்ைல் 
இ. ைணத்தின் அளவு அதிகரித்ைல் 
ஈ.  இேற்றில் எதுவுமில்பை 

75. “கொட்: டின் விரிேொக்கம் (GATT) 
அ. ேொணிைம் மற்றும் சுங்கம் ைற்றிய தமொத்ை ஒப்ைந்ைம் 
ஆ. ேொணிைம் மற்றும் வைொக்குேரத்து ைற்றிய தைொது ஒப்ைந்ைம் 
இ. ேணிகர்கள் மற்றும் புலிகளின் தைரும் சங்கம் 
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ஈ. வாணிபம் மற்றும் சுங்கம் மீைான பபாது ஒப்பந்ைம் 
76. ஒன்ைைொேது ஐந்ைொண்டு திட்டத்திற்கொன கொைம் 
அ. 1994-1999  ஆ. 1995-2000   இ. 1996-2001  ஈ. 1997-2002 

77. கைப்புப் தைொருளொைொரத்தில் திட்டமிடல் குறிப்ைது 
அ. அைசு, ைனியார் ஆகிய இரு துலைகளுக்கிலடதய உற்பத்தி காைணிகலை பகிர்ந்ைளிப்பது 
ஆ. ஒரு மொநிைத்திற்கும் இன்தனொரு மொநிைத்திற்குமிபடவய உற்ைத்தி கொரணிகபள 
ைகிர்ந்ைளிப்ைது 
இ. ஒரு நகரத்திற்கும் இன்தனொரு நகரத்திற்கும் இபடவய உற்ைத்தி கொரணிகபள ைகிர்ந்ைளிப்ைது 
ஈ. ஒரு நொட்டிற்கு இன்தனொரு நொட்டிற்குமிபடவய உற்ைத்தி கொரணிகபள ைகிர்ந்ைளிப்ைது 

78. நொட்டு ேருமொனத்தில் உள்ள துபறகள் 
அ.  2 துபறகள்   ஆ. 3 துலைகள் 
இ. 4 துபறகள்    ஈ. 5 துபறகள் 

79. தமொத்ை உள்நொட்டு உற்ைத்தி (GDP) என்ைது 
அ. ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் கிலடக்கும் வைங்களிலிருந்து உற்பத்தி காைணிகள் ஓைாண்டில் 
உருவாக்கும் வருமானம் 
ஆ. உள்நொட்டு உற்ைத்திக் கொரணிகளின் ேருமொனமும், தேளிநொட்டு ேருமொனமும் வசர்ந்ைது 
இ. உள்நொட்டு உற்ைத்தி கொரணிகளின் ேருமொனத்தில் வைய்மொனம் கழிக்கப்ைட்டது 
ஈ. உள்நொட்டு உற்ைத்தி கொரணிகளின் ேருமொனத்தில் ேரிகள் கழிக்கப்ைட்டது 

80. எத்ைபன குடும்ைங்கள் ஜேகர் வேபை ேொய்ப்புத் திட்டத்ைொல் ையன்தைறும்? 
அ. 440 இைட்சங்கள்   ஆ. 460 இைட்சங்கள் 
இ. 470இைட்சங்கள்   ஈ. 490 இைட்சங்கள் 

81.  TRYSEM: விரிேொக்கு 
அ. சுயதவலைவாய்ப்பு பபை ஊைக இலைஞர் பயிற்சி 
ஆ. ைகுதி வநர வேபை ேொய்ப்பு தைற ையிற்சி 
இ. ஊரக நிைமில்ைொ தைொழிைொளர் வேபை ேொய்ப்புத்திட்டம் 
ஈ.  இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

82.  டொன்ஸ்டியொ (TANSTIA) என்ற இபணப்பு எபைச் சொர்ந்ைது? 
அ. தைரிய அளவிைொன தைொழில்கள்   
ஆ. நடுத்ைர அளவிைொன தைொழில்கள் 
இ. சிறிய, மிகச்சிறிய அைவிைான பைாழில்கள் 
ஈ. சிறிய அளவிைொன தைொழில்கள் 
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83. தைொதுத் துபறயும்,  ைனியொர் துபறயும் ஒருங்கிபணந்து கொணப்ைடுேது 
அ. தைொதுவுடபம   ஆ. கைப்புப் பபாருைாைாைம் 
இ. மொர்க்சியம்    ஈ. முைைொளித்துேம் 

84. ரொஜ்குழு (1972) ஆரொய்ந்ைது 
அ. வநர்முகேரிகள்   ஆ. மபறமுக ேரிகள் 
இ. விவசாய பசாத்துவரி  ஈ. ேரியில்ைொை ேருமொனம் 

85. (WTO) என்ைது 
அ. உைக தீர்பே அபமப்பு  ஆ. உைக ேரி அபமப்பு 
இ. உைக ஒப்ைந்ை அபமப்பு  ஈ. உைக வர்த்ைக அலமப்பு 

86. இந்தியொவில் இதுேபர எத்ைபன ேங்கிகள் வைசிய மயமொக்கப்ைட்டுள்ளன? 
அ. 14  ஆ. 20  இ. 28  ஈ. 32 

87. ஆடம்ைரப் தைொருட்கள் 
அ. பநகிழ்ச்சியுள்ை தைலவ பகாண்டது 
ஆ.  தநகிழ்ச்சியற்ற வைபே தகொண்டது 
இ. ஒன்றுக்கு சமமொன வைபே தநகிழ்ச்சி தகொண்டது 
ஈ. இபேகளில் எதுவுமில்பை 

88. கீவழ தகொடுக்கப்ைட்டுள்ளபேகளில் எைபன தைொருளியலில் உற்ைத்தி என அபழக்கிவறொம்? 
அ. நிைத்லை உழுவது  
ஆ. நண்ைர்களுக்கு முன்ைொடுேது 
இ. ஒரு விைத்பை ைடுப்ைது 
ஈ.ஒரு சித்திரத்பை மகிழ்ச்சியொக தீட்டுேது 

89. ஒரு முற்றுரிபமயொனொல் 
அ. விலை மற்றும் உற்பத்திலய நிர்ையிக்க முடியும் 
ஆ. விபை மற்றும் உற்ைத்திபய நிர்ணயிக்க முடியும் 
இ. விபை மற்றும் உற்ைத்திபய நிர்ணயிக்க முடியொது 
ஈ. இபேகளில் எதுவுமில்பை 

90. ைட்டியல் 1ஐ, ைட்டியல் 2 உடன் தைொருத்தி, கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகபளக் தகொண்டு சரியொன 
ைதிபைத் வைர்ந்தைடு: 
ைட்டியல் 1    ைட்டியல் 2 
அ. நிபறவுப் வைொட்டி   1. ஒரு விற்ைபனயொளர் 
ஆ. இருேர் சர்ேொதீனம்  2. சிை விற்ைபனயொளர் 
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இ. முற்றுரிபம(சர்ேொதீனம்)  3. ைை விற்ைபனயொளர் 
ஈ. சிைர் முற்றுரிபம   4. இரண்டு விற்ைபனயொளர் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 4 1 2 
ஆ. 4 3 2 1 
இ. 2 1 3 4 
ஈ.  1 2 4 3 

91. நரசிம்மன் குழு அறிக்பக இபைப் ைற்றியது 
அ. வங்கித்துலையில் சீர்திருத்ைம் 
ஆ. கொப்பீட்டுத் துபறயில் சீர்திருத்ைம் 
இ. ேரிமுபறயில் சீர்திருத்ைம் 
ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்பை 

92. SIDCO எைன் ேளர்ச்சிக்கொக உள்ளது? 
அ. சிறிய அைவு பைாழிற்சாலை  ஆ. மிகச்சிறிய தைொழிற்சொபை 
இ. தைரிய அளவு தைொழிற்சொபை  ஈ.  குடிபசத் தைொழில் 

93. ைண்டகக் கொப்ைகம் உருேொக்குேது 
அ. இடப்ையன்ைொடு    ஆ. காைப்பயன்பாடு 
இ. உருேொக்கப் ையன்ைொடு   ஈ. உடபமப் ையன்ைொடு 

94. ைட்டியல் 1 ஐ ைட்டியல் 2 உடன் தைொருத்தி, கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகபளக் தகொண்டு சரியொன 
ைதிபைத் வைர்ந்தைடு. 
ைட்டியல் 1     ைட்டியல் 2 
அ. முைன்பம புள்ளி   1. தசய்திைொளிலிருந்து தைறப்ைடும் புள்ளி 
ஆ. பைவேரிவயட்   2. 3600 
இ. இரண்டொம் விைரப்புள்ளி  3. வநரடியொக வசகரிப்ைது 
ஈ. ேட்ட ேபரைடம்   4. இருேழி அபைதேண் ைட்டியல் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ. 3 4 1 2 
இ. 4 3 2 1 
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ஈ.  2 1 3 4 
95. சொைொரண ைங்குைொரர்கள், ஒரு நிறுமத்தின் 
அ. உரிலமயாைர்கள்   ஆ. கடனீந்வைொர் 
இ. ேொடிக்பகயொளர்கள்  ஈ. கடனொளிகள் 

96. தைொருள்கள் நுகர்வேொருக்கு விற்கப்ைடும் சந்பை 
அ. தமொத்ை வியொைொர சந்பை  ஆ. இறுதி சந்லை 
இ. தைொடக்க சந்பை   ஈ. ைண்டமொற்று சந்பை 

97. கீழ்க்கண்டேற்றில் மனிைேள வமம்ைொட்டு ேளர்ச்சிக்குரியபே எபே? 
அ. கல்வி ேளர்ச்சி    
ஆ. தைண்கள் மற்றும் குழந்பைகளின் ேளர்ச்சி 
இ. கபை மற்றும் நொகரீக ேளர்ச்சி 
ஈ. இலவ அலனத்தும் 

98. ைட்டியல் 1ஐ ைட்டியல் 2 உடன் தைொருத்தி, கீவழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகபளக் தகொண்டு சரியொன  
ைதிபைத் வைர்ந்தைடு. 
ைட்டியல் 1    ைட்டியல் 2 
அ. பி.தஹச்.ஈ.எல்   1. இபணத்துபற 
ஆ. எல்.ஐ.சி.    2. ேபரயறுக்கப்ைட்ட தைொதுக் கம்தைனி 
இ. ரிபையன்ஸ் நிறுமம்  3. சட்டபூர்ே கம்தைனி 
ஈ. இந்திர பிரஸ்ைொ ேொயு நிறுமம்  4. தைொதுத்துபற 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 4 3  
ஆ. 4 3 2 1 
இ.  2 4 3 1  
ஈ.  3 1 2 4 

99. ைண்ட திணிப்பு என்ைது 
அ. உள்நொட்டில் வமற்தகொள்ளப்ைடும் விபை வைைம் 
ஆ. பவளிநாட்டில் பபாருலை குலைந்ை விலையில் விற்பலன பசய்வது 
இ. தேளிநொட்டில் உற்ைத்திச் தசைவிற்கு குபறேொன விற்ைபன தசய்ேது 
ஈ. தேளிநொட்டு அங்கொடியில் மலிேொகவும் உள்நொட்டில் அதிக விபைக்கும் விற்ைபன தசய்ேது 

100.  எந்ை திட்டம் ஒன்று ஊரகப் ைகுதிகளுடன் தைொடர்பு அற்ற திட்டமொகும்? 
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அ. ஐ.ஆர். டி.பி    ஆ. சி.ஆர்.ஒய் 
இ. வஜ.ஆர்.ஒய்    ஈ. டி டபுள் யூ.சி.ஆர்.ஏ 


