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Indian Economy Model Test Questions 7 in Tamil With Answer 

1. இந்திய வங்கிகளில் எந்த ஒரு வங்கி முதன் முதலில் உழுவவோர் கடந்திட்ட அட்டட முடைடய 
அறிமுகப்படுத்தியது? 
அ. ஸ்வடட் வபங்க் ஆஃப் இந்தியோ  ஆ. யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியோ 
இ. பேங்க் ஆஃப் இந்தியா  ஈ. ஃபபடரல் வபங்க் 

2. 1969 ஆம் ஆண்டு வதசியமயமோக்கப்பட்ட வங்கிகளின் எண்ணிக்டக 
அ. 16  ஆ. 14   இ.  13   ஈ. 10 

3. பத்து ரூபோய்  பணத்தோள்களில் கோணப்படுவது யோருடடய டகபயோப்பம்? 
அ. நிதி அடமச்சர்    ஆ. ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் 
இ. நிதி அடமச்சக பசயலர்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

4. சமுதோய வமம்போட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய/பிரதோன வ ோக்கம் 
அ. கூட்டுைவு சங்கங்கடை அடமத்தல் 
ஆ. குடிடசத் பதோழில்கடை நிறுவுதல் 
இ. வவைோண்டமடய அடிப்படடயோகக் பகோண்ட பதோழில்கடை அடமத்தல் 
ஈ. ஊரக மக்களின் வாழ்க்ககத் தரத்கத அதிகரித்தல் 

5. கிரோமியத் பதோழிகடைத் பதோடங்குவதோல் வதோன்றும் முக்கிய  ன்டம 
அ,  வீன பதோழில் நுண்ணறிடவப் பயன்படுத்துதல் 
ஆ. சுயபவகை வாய்ப்பும் குடும்ே உகைப்கேப் ேயன்ேடுத்துவதும் 
இ. வதர்ச்சி வோய்ந்த பதோழிலோைர்கடை பயன்படுத்துதல்  
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

6. இந்தியோ முதன் முதல் ரூபோய் மதிப்டபக் குடைத்த வருடம் 
அ. 1946  ஆ. 1956   இ. 1966   ஈ. 1976 
*முதல் முடை 1949, 2வது முடை 1966, 3வது முடை 1991 

7. இந்திய ஏற்றுமதியில் பபரும்பங்கு வகிக்கும்  ோடு எது? 
அ. யு.எஸ்.ஏ  ஆ. யு.வக.   இ. கனடோ  ஈ. ஜப்போன் 

8. இந்தியோவில் உச்சபட்ச எண்ணிக்டகயில் மக்கள் பணிபுரிவது? 
அ. முதன்கமத் துகையில்  ஆ. இரண்டோம் நிடலத்துடையில் 
இ. மூன்ைோம் நிடல/பணித்துடையில் ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

9. ஓம்கோர் வகோஸ்வோமி குழு இப்பிரச்சடனயின் ஆய்வுடன் பதோடர்புடடயது? 
அ. ததாழில் நலிவு   ஆ. பதோழில் சச்சரவு 
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இ. பதோழில் நிதி    ஈ. பதோழில் கோப்பீடு 
10. கிடரகுனோஸ் பவளிக் பகோணர்ந்த வகோட்போடு 

அ. கட்டுப்போட்டு வீச்பசல்டல  ஆ. கட்டுப்ேடுத்தலும் வழிகாட்டலும் 
இ. துடைகைடமத்தல்   ஈ. அதிகோரங்கடைப் பரவலோக்குதல் 

11. தனி பர் வருமோனம் என்பது 
அ. வதசிய வருவோய் x மக்கள் பதோடக 
ஆ. மக்கள் பதோடக

வதசிய வருவோய் 

இ. பதசிய வருவாய்
மக்கள்  ததாகக  

ஈ. இடவ அடனத்தும் 
12. வகோப்பிடல் என்பது கீழ்க்கண்டதுடன் பதோடர்புடடய அம்சம் 
அ. ஆவணங்ககை ோதுகாத்தல் ஆ. கணக்குப் பதிவியல் 
இ. வீட்டுப் பரோமரிப்பு   ஈ. வ ரப் பரோமரிப்பு 

13. இலோப  ட்டமில்லோத புள்ளி என்பது 
அ. இறுதிநிடல வருவோயும் இடுநிடல அடக்கமும் சமமோக உள்ைது 
ஆ. தமாத்த வருவாயும் தமாத்த அடக்கமும் சமமாக உள்ைது 
இ. இறுதிநிடல வருவோயும் பமோத்த அடக்கமும் சமமோக உள்ைது 
ஈ. பமோத்த வருவோய் பமோத்த அடக்கத்டத விட அதிகமோக உள்ைது 

14. வைர்ச்சியடடந்த  ோடுகளின் தலோ வருமோனம் இந்திய தலோவருமோனத்டத விட எத்தடன மடங்கு 
அதிகம்? 
அ. 5 மடங்கு    ஆ. 15 மடங்கு 
இ. 20 மடங்கு    ஈ. 50 மடங்கு 

15. பின்வருவனவற்றுள் வ ர்முக வரியல்லோதது  
அ. வருமோன வரி    ஆ. பசல்ல வரி 
இ. விற்ேகன வரி    ஈ. மரண வரி 

16. தன்னலவம பபோது  லத்டத வமம்படுத்துகிைது இது யோருடடய கூற்று? 
அ. கோரல் மோர்க்ஸ்    ஆ. பபரியோர் 
இ. ஆடம் ஸ்மித்    ஈ. அம்வபத்கோர் 

17. மக்கட் பதோடகக் வகோட்போட்டட அளித்தவர் 
அ. ஆடம் ஸ்மித்    ஆ. மால்தஸ் 
இ. ரிக்கோர்வடோ    ஈ. கீன்ஸ் 

18. 1956 ஆம் ஆண்டு பதோழிற் பகோள்டக மவசோதோ இத்துடை விரிவோக்கத்டத வலியுறுத்தியது? 
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அ. தனியோர் துடை    ஆ. தோதுத் துகை 
இ. இடணத்துடை    ஈ. இடவ அடனத்தும் 

19. 1991 ஆம் ஆண்டு புதிய பபோருைோதோரக் பகோள்டக இத்துடையின் விரிவோக்கத்டத வலியுறுத்தியது 
அ. தனியார் துகை   ஆ. பபோதுத்துடை 
இ. கூட்டுைவுத் துடை   ஈ. இடணத்துடை 

20. குடைந்தபட்ச கூலிச்சட்டம் இயற்ைப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1949   ஈ. 1950 

21. பதோழில்  லிவிற்கோன மிக முக்கிய கோரணம் 
அ. திட்டமிடுதலில் குடைபோடுகள்  ஆ. நிர்வாக குகைோடுகள் 
இ. திைடமயற்ை நிதி நிர்வோகம்  ஈ. திைடம குடைந்த உடைப்போளிகள் 

22. விவசோயிகவைோடு வ ரடித் பதோடர்பு பகோண்டுள்ைது எது? 
அ. மோநில கூட்டுைவு வங்கிகள்   ஆ. மத்திய கூட்டுைவு வங்கிகள் 
இ. முதன்கம விவசாய கடன் சங்கங்கள் ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் 

23. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது இந்தியப் பபோருைோதோரத் திட்டமிடுதலின் வ ோக்கம் அல்ல? 
அ. மக்கள் ததாகக வைர்ச்சி  ஆ. பதோழில் வைர்ச்சி 
இ. சுயசோர்பு    ஈ. வவடல வோய்ப்பு பபருக்கம் 

24. பணவீக்க கோலத்தில் போதிக்கப்படுவது 
அ. கடன் வோங்கியவர்கள்   ஆ. கடன் தகாடுத்தவர்கள் 
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இருவருவம  ஈ. இவர்களுள் எவருமிலர் 

25. நிலவை வங்கிகள் விவசோயிகள் எந்த வடகயோன வதடவகளுக்கு கடனளிக்கின்ைன? 
அ. குறுகிய கோல வதடவகள்  ஆ. மத்திய கோல வதடவகள் 
இ. நீண்டகாை பதகவகள்  ஈ. இடவ எதுவுமில்டல 

26. ஒரு பபோருடைப் பற்றி விைம்பரம் பசய்வதன் முக்கிய வ ோக்கம் என்ன? 
அ. தோருளின் விற்ேகனகய அதிகரிக்க 
ஆ. பபோருடைப் பற்றிய  ல்பலண்ணம் உருவோக்க 
இ. பபோருளின் மீதுள்ை பிடிப்டப நிடலயோக டவத்திருக்க 
ஈ. விற்படன அதிகோரிகளுக்கு புதிய வோய்ப்புகடை உருவோக்க 

27. வவடலயின்டமக்கு மிக முக்கிய கோரணம் 
அ. மக்கள் பதோடக வைர்ச்சி 
ஆ. கிரோமப் புைங்களில் பிைப்பு விகிதம் அதிகம் 
இ. மனித வை திட்டமிடுதலில் உள்ை குகைகள் 
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ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 
28. இந்தியோவில் உள் ோட்டு வங்கியோைர்களின் பிரபல்யம் குடைந்து வபோனதன் மிக முக்கியக் கோரணம் 

அ. அவர்கள் வங்கி பதோழிடல விடுத்து வவறு பதோழிடல பசய்வது 
ஆ. மக்களிடடவய ஏற்பட்ட அரசியல் விழிப்புணர்வு 
இ. அவர்கள் அதிக வட்டி வசூலித்தது 
ஈ. வணிக வங்கிகைோல் ஏற்பட்ட வபோட்டி 

29. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடை ஆய்க. 
மடைமுக வரிகள் 
1. சுங்கவரி    2. கலோல் வரி 
3. விற்படனவரி   4. வருமோன வரி 
இவற்றுள் 
அ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 சரி 
இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரி   ஈ. 1, 2 மற்றும் 4 சரி 

30.  இந்தியோவின் வதசிய வருமோனத்தின் குடைந்த வைர்ச்சிக்கு முக்கிய கோரணம் 
அ. மக்கள் பதோடக பபருக்கம்   
ஆ. விவசாயத்கத அதிகமாக சார்ந்திருப்ேது 
இ. பதோழிலோைர்களின் குடைந்த உற்பத்தி திைன் 
ஈ. வவடலயில்லோத் திண்டோட்டம் 

31. மடைமுக வவடலயின்டமக்கு கோரணம் 
அ. ஒருபுைம் மக்கள் பதோடக வவகமோக வைருவதும் மறுபுைம் வவைோண்டமயல்லோத பிை துடைகளில் 
வவடல 
ஆ. வவைோண்டம உற்பத்தி குடைதல் 
இ. மக்களின் கல்வியறிவின்டம 
ஈ. இகவகளில் யாவுமில்கை 

32. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ என்பது 
அ. நிதி நிறுவனம்   ஆ. பகமிக்கல் பதோழில் 
இ. பருத்தி பதோழில்   ஈ. பதோழில், வர்த்தக சடப 

33. பி.எஸ். மினோஸின் ஆய்வு இடதப் பற்றியது 
அ. கிரோம வைர்ச்சி    ஆ. கல்வி 
இ. வவடலவோய்ப்பு   ஈ. கல்வி 

34. எஸ்.எஃப். டி.ஏ. என்பது 
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அ. மீன் வைர்ச்சி     ஆ. விவசாயிகள் வைர்ச்சி 
இ. நுண்கடல வைர்ச்சி   ஈ. நிதி வைர்ச்சி 

35. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகை ஆய்க. 
1. MNC என்பது ஒரு பன்னோட்டு வங்கி 
2. MNC ஒரு பன்னோட்டு உதவி அடமப்பு 
3. MNC ஒரு பன்னோட்டு விமோன வசடவ 
4. MNC ஒரு பன்னோட்டு வியோபோர நிறுவனம் 
இவற்றில்  
அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 சரி 
இ. 4 மட்டும் சரி    ஈ. அடனத்தும் சரி 

36. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகடைக் பகோண்டு சரியோன 
பதிடலத் வதர்ந்பதடு 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. டோன்பசம்   1. 1961 
ஆ. சிட்வகோ   2. 1970 
இ. டோமின்    3. 1976 
ஈ. டிட்வகோ    4. 1965 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 3 1 4 
ஆ. 1 2 3 4 
இ.  4 3 2 1 
ஈ.  1 4 2 3 

37. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கடை கவனி. 
கூற்று (A): இந்தியோவின் விவசோய உற்பத்தி திைன் மிகவும் குடைவு. 
கோரணம் (R): கிரோமபுை விவசோயிகள் பிைப்பதும், இைப்பதும் கடனிவல 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்கைது விடடடய வதர்ந்பதடுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியோன விைக்கம் அல்ல 
இ. (A) சரி; ஆனோல் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு; ஆனோல் (R) சரி 
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38. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்து, கீவை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகடைக் பகோண்டு சரியோன 
பதிடலத் வதர்ந்பதடு. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. எஸ்.எ.ஐ.எஸ்   1. 1969 ஆம் வருடம் வதசிய மயமோக்கப்பட்டது 
ஆ. விவசோயம்   2. முடக்கப்பட்ட துணி பதோழிற்சோடல 
இ. என்.டி.சி    3. டோக்டர் எம்.எஸ். சுவோமி  ோதன் 
ஈ. பவரோடோ வங்கி   4. இரும்பு உவலோக பதோழிற்சோடல 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 2 1 4 
ஆ. 4 3 2 1 
இ. 1 2 4 3 
ஈ. 2 1 3 4 

39. இந்தியோவின் பவளி ோட்டு வியோபோரக் கணக்கு போதகமோகவவ இருந்து வருவதற்கோன கோரணம் 
அ.  லிவோன பவளி ோட்டுக் பகோள்டக 
ஆ. ஏற்றுமதிகய விட இைக்குமதி அதிகமாக இருப்ேது 
இ. குடைவோன ஏற்றுமதி வசதிகள் 
ஈ. தரம் குடைந்த ஏற்றுமதிப் பபோருட்கள் 

40. நிதிக்குழு பசயல்படுவதன் வ ோக்கம் 
அ. மத்திய அரசின் வருவோய் மூலங்கடைப் பபருக்குவது 
ஆ, பபோதுச் பசலடவ கட்டுப்படுத்துவதற்கோன ப றிமுடைகடை ஆரோய்வது 
இ. மத்திய-மோநில நிதி உைவு 
ஈ. பமற்கண்ட எல்ைாம் சரி 

41.  தனியோர் மயமோக்கடல ஊக்குவிக்க சமீபத்தில் மத்திய அரசோல் முடிவு பசய்யப்பட்ட துடை 
அ. தகவல் பதோடர்பு   ஆ. மின்சோரம் 
இ. காப்பீடு     ஈ. இடவ அடனத்தும் 

42. உலக மயமோக்குதல் என்பது 
அ. உலகம் முழுவதும் கூட்டுைடவ  வைர்த்தல் 
ஆ. அங்காடியின் அைவிகன ஒரு நாட்டின் எல்கைக்கப்ோலும் விரிவகடயச் தசய்வது 
இ. உலக  ோடுகளின் உற்பத்தி திைடன வமம்படுத்துதல் 
ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்டல 
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43. கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் ஏற்படும் மோற்ைம் பபோருைோதோர வைர்ச்சிடய வைர்ச்சிடய அைக்க உதவும்? 
அ. தடலவிகித உண்டம வருமோனம் 
ஆ. உகைப்ோளிகளின் சராசரி வாழ்க்ககச் தசைவு 
இ. பமோத்த வதசிய வருமோனம் 
ஈ. இடவ எதுவுமில்டல 

44. MRTP சட்டம் பசல்லுபடியோவது 
அ. தனியோர் துடையில் மட்டும் 
ஆ. பபோதுத் துடையில் மட்டும் 
இ. ேன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் 
ஈ. தனியோர் மற்றும் பபோது துடைகளில் 

45. இந்தியோவில் மிக அதிக வருவோடயத் தரும் வரி 
அ. வ ர்முக வரிகள்   ஆ. மடைமுக வரிகள் 
இ. விற்படன வரி    ஈ. கைால் வரி 

46. பணவீக்கத்டத குடைக்க வமற்பகோள்ை வவண்டிய தற்கோலிக  டவடிக்டக 
அ. வரிகடை குடைக்க வவண்டும் 
ஆ. பதோழிலோைர்களின் கூலிடய உயர்த்த வவண்டும் 
இ. ேண அளிப்கே குகைக்க பவண்டும் 
ஈ. பண அளிப்டப அதிகரிக்க வவண்டும் 

47. பணக்பகோள்டகயின் வ ோக்கம் 
அ. பணப்புைக்கத்டத அதிகரித்தல் 
ஆ. வணிக வங்கிகளில் கடன் பபருக்கத்டத உயர்த்துதல் 
இ. விகைககை நிகைப்ேடுத்துதல் 
ஈ. தடலவிகித வருமோனத்டத உயர்த்துதல் 

48. மக்கள் பதோடக பபருக்கத்டதப் பற்றி எச்சரிக்டக பசய்த பபோருளியல் அறிஞர் 
அ. ஆடம் ஸ்மித்    ஆ. மால்தஸ் 
இ. கோரல் மோர்க்ஸ்    ஈ. வஜ.எம்.கீன்ஸ் 

49. கீழ்க்கோண்பவற்றில் எந்த மோநிலம் வோணிபம் மற்றும் பதோழில் துடையில் முதலிடம் வகிக்கிைது? 
அ. மஹாராஷ்டிரம்   ஆ. தமிழ் ோடு 
இ. உத்திரப் பிரவதசம்   ஈ. வமற்கு வங்கோைம் 

50. பின்வரும் கூற்றுகடை ஆய்க. 
1. இரயில் வபோக்குவரத்து 
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2. விவசோயம் 
3. சோடல வபோக்குவரத்து 
4. ஏற்றுமதி வணிகம் 
இவற்றில், 
அ. 2, 1, 3, 4  ஆ, 1, 2, 4, 3  இ. 2, 3, 4, 1  ஈ. 4, 1, 3, 2 

51. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கடை கவனி: 
கூற்று(A): மடைமுக வவடலயின்டம பபரும்போலும் விவசோயத்துடையில் கோணப்படுகிைது. 
கோரணம்( R): கிரோமப்புை மக்கள் வமலும் வமலும் கல்வியறிவு பபற்று வருகிைோர்கள் 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்கைது விடடடய வதர்ந்பதடுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியோன விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்ேது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் அல்ை 
இ. (A) சரி; ஆனோல் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு; ஆனோல் (R) சரி 

52. விரிவுபடுத்துக: எம்.ஆர்.ட்டி.எஸ். 
அ. மோஸ்வரோடு டிரோன்ஸ்வபோர்ட் சிஸ்டம்  ஆ. பமட்ரோஸ் வரோடு டிரோன்ஸ் வபோர்ட் சிஸ்டம் 
இ. மாஸ் பரபிட் டிரான்ஸ் போர்ட் சிஸ்டம் ஈ. பமட்ரோஸ் ரவுண்ட் டிரிப் சிஸ்டம் 

53. IRBI குறிப்பது 
அ. இந்திய கிரோமப்புை பதோழில் வங்கி 
ஆ. இந்திய முதலீட்டு கிரோமப்புை வங்கி 
இ. இந்திய ததாழில் துகை புதுப்பிக்கும் வங்கி 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

54. பின்வரும் கூற்றுகடை ஆய்வு பசய்க, 
1. பசுடம புரட்சி என்பது பச்டச மரங்கடை வமன்வமலும் வைர்ப்பது 
2. தரிசு நிலங்கடை விடை நிலங்கைோக மோற்றுவது பசுடமப் புரட்சியோகும் 
3. பசுடமப் புரட்சி என்பது பச்டச நிைவர்ணத்தின் விற்படனடய அதிகரித்தல் 
4. வீரிய வித்துக்கள் மூலம் விவசோய உற்பத்திடய பபருக்குதல் 
இவற்றுள் 
அ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ. 1 மற்றும் 3 சரி 
இ. 1 மட்டும் சரி    ஈ. 4 மட்டும் சரி 

55. இந்திய விவசோயத்தில் கீழ்க்கோண்ட பண்புகள் கோணப்படுகின்ைன? 
1. மடைமுக வவடலயின்டம 
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2. அதிக விடைச்சல் 
3. பபரு விவசோயிகள் அதிகம் 
4. பருவகோற்றின் சூதோட்டம் 
இவற்றுள், 
அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 
இ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 1 மற்றும் 4 மட்டும்  

56. வங்கிகளின் வங்கியோக பணிபுரிவது எந்த வங்கி? 
அ. ஸ்வடட் போங்க் ஆஃப் இந்தியோ  ஆ. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 
இ. யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியோ ஈ. பசண்ட்ரல் வபங்க் ஆஃப் இந்தியோ 

57. இந்தியோவின் ஏழ்டமடயப் வபோக்க சிைந்த வழி அல்லோதது எது? 
அ. மக்கள் பதோடகடய கட்டுப்படுத்தல் 
ஆ. மக்களுக்குத் வதடவயோன பபோருட்களின் உற்பத்திடய அதிகரித்தல் 
இ. யாவருக்கும் சமமான வருமானம் அளித்தல் 
ஈ. பதோழிலோைர்களின் சம்பைத்டத உயர்த்துதல் 

58.  பணவீக்கம் என்பது 
அ. மிக அதிக விடல 
ஆ. அதிகரித்துக் தகாண்டிருக்கும் விகை 
இ. விடல வீழ்ச்சி 
ஈ. மிகக்குடைந்த விடல 

59. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்து, கீவை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகடைக் பகோண்டு சரியோன 
பதிடலத் வதர்ந்பதடு. 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. ரோஜ்மன்னோர் குழு 1. பதோழில் அனுமதி 
ஆ. டட் குழு  2. வ ர்முக வரி 
இ. வோன்ச்சு குழு  3. மத்திய மோநில பண உைவுகள் 
ஈ. சக்கரவர்த்தி குழு  4. பண பங்கீடு 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 1 2 4 
ஆ. 2 3 1 4 
இ. 1 4 3 2 
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ஈ.  4 2 1 3 
60. இந்தியோவின் பதோழிற்சோடலகள்  லிவடஒய முக்கியக் கோரணம் 

அ. கச்சோப் பபோருள் பற்ைோக்குடை ஆ. பதோழிலோைர் பிரச்சடன 
இ. வபோக்குவரத்து பிரச்சடன  ஈ. நிர்வாகக் குகைகள் 

61. மடைமுக வவடல வோய்ப்பின்டம என்பது எவ்பவப்பப் பகுதிகளில் கோணப்படுகிைது? 
1. விவசோயத்துடை   
2. கிரோமப்புைப் பகுதி 
3. பதோழிற்துடை 
4.  கர்ப்புைங்களில் 
சரியோன விடடடயத் வதர்ந்பதடு 
அ. 1மற்றும் 2 சரி    ஆ. 2 மற்றும் 4 சரி 
இ. 3 மற்றும் 4 சரி    ஈ. 1 மற்றும் 3 சரி 

62. சர்வவதச வர்த்தகத்துடன் பதோடர்பு இல்லோதது எது? 
அ. O.E.C.D  ஆ. O.P.E.C.  இ. G.D.P.  ஈ. E.E.C. 

63. எட்டோவது ஐந்தோண்டு திட்டத்தில் எவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் பகோடுக்கப்பட்டது? 
1. துவக்கப் பள்ளி கல்விடய பரவலோக்குதல் 
2. விவசோயத்தின் வைர்ச்சிக்கும், விரிவு படுத்துதலுக்கும் முக்கியத்துவம் 
3. மக்கள் பதோடக வைர்ச்சிடய கட்டுப்படுத்தல் 
4. பபோதுத்துடை நிறுவனங்கடை படிப்படியோக தனியோர் வசமோக்கல் 
சரியோன விடடவய வதர்ந்பதடு: 
அ. 1, 2 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 2,3 மற்றும் 4 சரி 
இ. 1,3 மற்றும் 4 சரி    ஈ. 1,3 மற்றும் 4 சரி 

64. வபச்சு வோர்த்டதயில் பங்வகற்ை  ோடுகளின் எண்ணிக்டக 
அ. 50  ஆ. 70   இ. 90   ஈ. 110 

65. எந்த ஆண்டு SDR என்ை சர்வவதச இருப்பு IMF வினோல் வதோற்றுவிக்கப்பட்டது? 
அ. 1969  ஆ. 1970  இ. 1980   ஈ. 1985 

66. இந்தியோவில் எந்த அடமப்பு முடைப்படுத்தப்படோத நிதி நிறுவனங்கடை முடைப்படுத்தியது? 
அ. SEBI  ஆ. ICICI  இ. GIC   ஈ. IDBI 

67. இந்திய அரசு எவ்வைவு சதவீதம் தனது பமோத்த வருவோயில் கல்விக்கு பசலவிடுகிைது? 
அ. 2%  ஆ. 5 %  இ. 10%   ஈ. 15% 

68. எந்த வடகயோன திட்ட கட்டுப்போடுகடை சுதந்திரமோன அங்கோடி  ோடுகள் பின்பற்றுகிைது? 
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அ. வ ரிடடயோன கட்டுப்போடு  ஆ. மடைமுக கட்டுப்போடு 
இ. குறிப்பிட்ட கட்டுப்போடு   ஈ. இதர கட்டுப்ோடுகள் 

69. கோவசோடலயின் மீதோன பபோதுக் கீைடலப் பற்றி எந்தச் சட்டப்பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது? 
அ. 126  ஆ. 125   இ. 124   ஈ. 123 

70. சோதக வணிக நிடல என்பது 
அ. அதிகமோன இைக்குமதி   ஆ. அதிகமான ஏற்றுமதி 
இ. சமநிடல இைக்குமதி ஏற்றுமதி ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

71. 2001-02இல் இந்தியோவின் தலோ வருமோனம் 
அ. ரூ. 16,500  ஆ. ரூ. 16, 707  இ. ரூ. 17,500  ஈ. ரூ. 17,977 

72. 200 2 இல் தமிைகத்தின் இைப்பு வீதம் 
அ. 44/ 10000  ஆ. 46/1000  இ. 47/1000  ஈ. 51/1000 

73. வதசிய பங்கு மோற்ைகம் எங்கு பசயல்படுகிைது? 
அ. படல்லி  ஆ. மும்கே  இ.  ோக்பூர்  ஈ. பகோல்கத்தோ 

74. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வதோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1930  ஆ. 1935  இ. 1949  ஈ. 1950 

75. வபோக்குவரத்து, கல்வி,  லவோழ்வு, வீட்டு வசதி ஆகியடவ எவ்வடக எனக் கருதப்படுகிைது? 
அ. பசகவகள்    ஆ. நில அடமப்பு 
இ. கலோச்சோரம்    ஈ. பதோழில்கள் 

76. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வைர்விகித வரி எது? 
அ. வருமான வரி    ஆ. விற்படன வரி 
இ. கலோல் வரி    ஈ. சுங்க வரி 

77. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகடைக் பகோண்டு சரியோன 
பதிடலத் வதர்ந்பதடு. 
பட்டியல் 1       பட்டியல் 2 
அ.  ம்  ோட்டின் டமய வங்கி    1. வபங்க் ஆப் மதுரோ லிட் 
ஆ. பதோழில் நிதி நிறுவனங்களின் தடலடம வங்கி 2.  போர்ட் (NABARD) 
இ. வவைோண்டம வங்கிகளின் தடலடம நிறுவனம் 3. ஐ.டி.பி.ஐ. (IDBI) 
ஈ. தனியோர் துடை வங்கி      4. போரத ரிசர்வ் வங்கி 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 2 1 
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ஆ. 1 2 3 4 
இ. 2 1 4 3 
ஈ.  4 3 1 2 

78. எஸ்.ஈ.பி.ஐ (SEBI) என்பது 
அ. நிதி நிறுவனம்    ஆ. ேங்கு அங்காடி கட்டுப்ோடு நிறுவனம் 
இ. மோநில ஏற்றுஅதி வங்கி  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

79. எந்தப் பபோருைோதோர வடரயடையின் அடிப்படடயில் முதல் ஐந்தோண்டுத் திட்டம் பசயலோக்கப்பட்டது? 
அ. லூயிசியின் வடரயடை  ஆ. மகவலோபனோபிஸ் வடரயடை 
இ. ஹராடு-படாமன் வகரயகை  ஈ. கினிஸியின் வடரயடை 

80. திட்டக்குழுவின் உபதடலவர் எந்த நிடலயில் இருப்போர்? 
அ. பிரதம மந்திரி     
ஆ. திட்ட மந்திரி 
இ. காபிதனட் மந்திரி அந்தஸ்த்தில் இருப்ோர் 
ஈ. சிைந்த பபோருைோதோர நியுணர் 

81. எந்த வித வோய்ப்பிற்கோக கருவூல உண்டியல் முடைப் பயன்படுகிைது? 
அ. மிகக் குறுகிய கோல அரசு கடன்களுக்கோக 
ஆ. குறுகிய காை அரசு கடன்களுக்காக 
இ.  டுத்தர அைவு அரசு கடன்களுக்கோக 
ஈ. வணிக அங்கோடியில் ஒப்பந்தங்கடை  டடமுடைப்படுத்துவதற்கோக 

82. இந்திய பதோழில் மற்றும் கடன் முதலீட்டுக் கைகம் ஊக்குவிக்கும் முடை 
அ. தனியார் துகை   ஆ. பபோதுத்துடை 
இ. இடணத்துடை    ஈ. கூட்டுைவுத் துடை 

83. இந்திய பதோழில் வைர்ச்சி வங்கி கீழ்க்குறிப்பிட்ட வங்கியின் துடண நிறுவனமோகும் 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி     
ஆ. போரத ஸ்வடட் வங்கி  
இ. வதசிய வவைோண்டம மற்றும் கிரோமிய வைர்ச்சி வங்கி 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்கை 

84.  இந்தியோவில் பின்பற்ைப்படும் வங்கி வீதம் 
அ. கழிவு வீதம்    ஆ. தண்டடன வீதம் 
இ. வசதி வீதம்    ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்டல 

85. சட்டமுடைக் கூட்டம் பபோருந்தக் கூடிய நிறுமம் 
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அ. தனி நிறுமம்    ஆ. அயல் ோட்டு நிறுமம் 
இ. தோது நிறுமம்    ஈ. சோசன நிறுமம் 

86. எந்தவடக சிறுபதோழில் அடமப்பில் அதிகப் பபோருைோதோர  டவடிக்டகத் தமிழ் ோட்டில் 
வமற்பகோள்ைப்படுகிைது? 
அ. உணவு பதப்படுத்தும் துடை 
ஆ. ஜவுளி/ துணிவகககள் ேதப்ேடுத்தும் முகை 
இ. உவலோகப் பபோருட்கள் பதப்படுத்தும் துடை 
ஈ. வபப்பர் பதப்படுத்தும் உற்பத்தி துடை 

87. மிகவும் அதிகமோன தனிப்பட்ட திட்டம் அல்லோத பசலவிடனக் கூறுக. 
அ. சமூக துடைகளுக்கோன உதவித்பதோடக(மோனியம்)  
ஆ. கல்விக்கோன மோனியம் 
இ. அரசின் பபோருைோதோர முன்வனற்ைத்டத சோரோத பசலவினங்கள் 
ஈ. வட்டி விகித அைவு மாறுதல்கள் 

88. எந்த ஆண்டு ஒருங்கிடணந்த ஊரக வைர்ச்சி திட்டம் அடனத்து ஊரோட்சி ஒன்றியங்களிலும் 
அமுல்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 1976  ஆ.  1977  இ. 1978   ஈ. 1980 

89. எந்த கோரணத்திற்கோக 1990-92 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியோவில் திட்டத்திற்கு விடுமுடை 
அளிக்கப்பட்டது? 
அ. வைங்கள் பற்ைோக்குடை   
ஆ. வைட்சி நிடல 
இ. தகுந்த அரசியல் சூைல் இல்ைாகம  
ஈ. பபோருைோதோர  டவடிக்டககளில் பின்தங்கிய நிடல 

90. மத்திய திட்டத்திற்குத் வதடவயோன நிதி ஆதோரங்களில் மிகவும் முக்கியமோனது யோது? 
அ. அங்காடி கடன்   ஆ. பவளி ோட்டு உதவி  
இ. சிறுவசமிப்பு    ஈ. வருங்கோல டவப்புநிதி 

91. ஒன்பதோவது நிதிக்குழு யோர் தடலடமயில் உருவோக்கப்பட்டது? 
அ. ஒய்.பி. சவோன்    ஆ. ரோஜோ பசல்டலயோ 
இ. ஏ.எஸ்.குவரஷி    ஈ. என்.பக.பி. சால்பவ 

92. வ ரடி வரி என்பதன் பபோருள் யோது? 
அ. மத்திய அரசுக்கு பசல்ல வவண்டிய வரி 
ஆ. மோநில அரசுக்கு பசல்ல வவண்டிய வரி 
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இ. உள்ைோட்சிகளுக்கு பசல்ல வவண்டிய வரி 
ஈ. இதில் ஏதும் இல்கை 

93. VAT என்ைோல் என்ன? 
அ. மதிப்பு கூட்டப்ேட்ட வரி  ஆ. வரிக்குப் பிைகு சரிபோர்ப்பு 
இ. மதிப்பு மற்றும் வரி   ஈ. இவற்றில் எதுமில்டல 

94. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கடன் கட்டுப்போட்டின் முக்கிய வ ோக்கம் 
அ. நிடலயோன விடல 
ஆ. கடடனக் கட்டுப்படுத்துதல் 
இ. ேணவீக்கம் மற்றும் விகைவசிகயக் கட்டுப்ேடுத்துதல் 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

95.  வணிக வங்கி, கிரோமியக் கடனுக்கோன நிதிடய வ ரடியோகவும் மற்றும் _______ மூலம் அளிக்கிைது. 
அ.  போர்டு வங்கி    ஆ. கிராமிய வங்கிகள் 
இ. கூட்டுைவு வங்கிகள்   ஈ. மோநில அரசு 

96. பணத்டத போதுகோப்போகவும், சிக்கனமோகவும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்பைோரு இட்த்திற்கு அனுப்பும் 
வழிமுடை 
அ. பண ஆடண 
ஆ. அஞ்சல் வழி அல்லது தந்தி வழி மோற்ைம் 
இ. காபசாகை முகை 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

97. வோரோக்கடனுக்கோக பபைக்கூடிய பசோத்து என்ைோல் என்ன? 
அ. நீதிமன்ைத்தின் மூலம் பறிமுதல் பசய்யப்பட்ட பசோத்துக்கள் 
ஆ. வீணாகும் தசாத்துக்கள் 
இ. இலோபகரமற்ை பசோத்துக்கள் 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

98. இந்தியோவில் எந்தத் துடையில் முதன் முதலில் ‘சுைல் திட்டம்’ பதோடங்கப்பட்டது? 
அ. பவைாண்கமத்துகை   ஆ. பதோழில் துடை 
இ. வர்த்தக துடை    ஈ. போதுகோப்புத்துடை 

99. மனித வைர்ச்சி குறியீடு எந்த ஆண்டில் ஐக்கிய  ோட்டு சடபயோல் (HDI) உருவோக்கப்பட்டது? 
அ. 1990  ஆ. 1991   இ. 1996   ஈ. 1994 

100.  இந்தியோவில் வருவோய் ஏற்ைத் தோழ்விடன குடைப்பதற்கு எந்த வழிமுடையிடன வமற்பகோள்ை 
வவண்டும்? 
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அ. பண்டண வரி    ஆ. பசல்வ வரி 
இ. மூலதன ஆதோய வரி   ஈ.  தசாத்தின் பமல் உச்சவரம்பு 


