
Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 12 

Indian Economy Model Test Questions 8 in Tamil With Answer 

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களை இறுதியாக ஒப்புதல் அளிப்பவர் யார்? 
அ. பாராளுமன்றமும், மாநில சட்டசளபயும்  ஆ. தேசிய வளர்ச்சி குழு 
இ. திட்டக்குழு      ஈ. குடியரசுத் தளலவர் 

2. கீழ்க்கண்ட சசாற்சறாடர்களை ந ாக்கவும். 
கூற்று(A): வறுளம சபாருைாதார திட்டத்தில் முக்கிய பிரச்சளையாக இருக்கிறது. 
காரணம் (R): சபாருைாதார முன்நைற்றமாைது உற்பத்தி சிளலயங்களைநயா, 
நீர்த்நதக்கத்திளைநயா, சாளலகளைநயா சபாருத்தது அல்ல, மக்களை சபாருத்தது. 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்கைது விளடளய நதர்ந்சதடுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம் அல்ல 
இ. (A) சரி; ஆைால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு; ஆைால் (R) சரி 

3. ஒரு வணிக வங்கி குளறந்த அைவு மற்றும் அதிக அைவு சராக்க காப்பு விகிதம் பராமரிக்க 
நவண்டிய அைவு 
அ. குறைந்ேபட்சம் 3% முேல் அதிகபட்சம் 15% வறர 
ஆ. குளறந்தபட்சம் 4% முதல் அதிகபட்சம் 16% வளர 
இ. குளறந்தபட்சம் 2% முதல் அதிகபட்சம் 4% வளர 
ஈ. இளவ எதுமில்ளல 

4. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சராக்கக் காப்பு விகிதத்திற்காக வழங்கும் வட்டி விகிதம் 
அ. 6%  ஆ. 8%  இ. 9%  ஈ. இளவ எதுவுமில்ளல 

5. ஒரு ரூபாய் காகிதப் பணம் யாரால் அச்சிட்டு சவளியிடப்படுகிறது? 
அ. மாநில அரசு    ஆ. பாரத ஸ்நடட் வங்கி 
இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஈ. மத்திய அரசின் நிதியறமச்சகம் 

6. நசலம் மாவட்டத்தின் முன்நைாடி வங்கியின் சபயர் யாது? 
அ. இந்தியன் வங்கி    ஆ. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 
இ. தசலம் மத்தியக் கூட்டுைவு வங்கி  ஈ. இளவ எதுமில்ளல 

7. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 
கூற்று(A): வரிவிதிப்பு சுளம சபாதுவாக  டுத்தர, குளறந்த வருவாய் உள்ைவர்களுக்கு அதிகமாக 
இருக்கிறது. 
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காரணம்(R): வரிவிதிப்பு முளறயாைது சபாதுவாக சபாருட்களின் நமல் அதீத அதிகாரம் 
சசலுத்துகிறது. 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்கைது விளடளய நதர்ந்சதடுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் அல்ல 
இ. (A) சரி; ஆைால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு; ஆைால் (R) சரி 

8. எந்த திட்ட காலத்தில்  மது பாராளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் ‘வறுளமநய நபாய்விடு’ ‘வைர்ச்சியும் 
நீதியும்’ என்று குரல் எழுப்பிைார்கள்? 
அ. இரண்டாவது திட்டக்காலம்  ஆ. மூன்றாவது திட்டக்காலம் 
இ. நான்காவது திட்டக்காலம்   ஈ. ஆறாவது திட்டக்காலம் 

9. பணக் சகாள்ளகயிளை RBI மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவதற்கு உள்ை அடிப்பளட நதளவயிளை 
விைக்குக. 
அ. பற்றாக்குளற குளறப்பு 
ஆ. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அந்நிய சசலாவணி நிளலப்படுத்துதல் 
இ. விளலளய சீராக்குதல் 
ஈ. இறவ அறனத்தும் 

10. பாரத ஸ்நடட் வங்கியின் பளழய சபயர் யாது? 
அ. இந்திய வங்கி    ஆ. பிரிட்டிஷ் வங்கி 
இ. இம்பீரியல் வங்கி    ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

11. 1969ஜூளல மாதத்தில்  ாட்டுளமயாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் எண்ணிக்ளக 
அ. 15  ஆ. 13  இ. 11  ஈ. 14 

12. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ாளிதழ் எவ்வைவு  ாட்களுக்கு ஒருமுளற சவளியிடப்படும்? 
அ. இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுளற ஆ. மாேம்தோறும் 
இ. ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுளற  ஈ. ஆண்டுநதாறும் 

13. கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ைளவகளில் சரியாகப் சபாருந்தாமல் உள்ைது எது/எளவகள்?  
1. முதலாவது திட்டம்  - 1950-55 
2. மூன்றாவது திட்டம்  - 1961-66 
3.  ான்காவது திட்டம்  - 1966-77 
4. ஏழாவது திட்டம்  - 1985-90 
அ. 1 மற்றும் 2  ஆ. 3 மட்டும்  இ. 1 மட்டும்  ஈ. 1 மற்றும் 3 
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14. இந்திய சபாருைாதார திட்டமிடுதலில் நசர்க்கப்படாத ந ாக்கம் யாது? 
அ. தன்னிளறவு   ஆ. சதாழில்துளற வைர்ச்சி 
இ. நவளல வாய்ப்பு உருவாக்குதல் ஈ. மக்கள்தோறக வளர்ச்சி 

15. மக்கள்சதாளக சபருக்கத்தின் விளைவு குறித்து எச்சரிக்ளக விடுத்த சபாருைாதார நிபுணர் யார்? 
அ. ஆல்பிரட் மார்ஷல்   ஆ கார்ல் மார்க்ஸ் 
இ.  மால்ேஸ்    ஈ. ராஸ்டவ் 

16. ‘காட்’ (GATT) என்ற அளமப்பு எப்நபாது துவக்கப்பட்டது? 
அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1950  ஈ. 1956 

17. பசுளமப் புரட்சி எப்நபாது உருவாைது? 
அ. 1960-ம் ஆண்டு மத்தியில்  ஆ. 1950-ம் ஆண்டு மத்தியில் 
இ. 1970-ம் ஆண்டு மத்தியில்  ஈ. 1980-ம் ஆண்டு மத்தியில் 

18. மக்கள்சதாளக சபருக்கம் ஒரு உந்துதல் காரணி  அதைால் என்ை மாற்றம் ஏற்படுகிறது? 
அ. இடம் தபயர்ேல்   ஆ. நிதி உதவி 
இ. சபாருைாதார வைர்ச்சி  ஈ. இளவ எதுவுமில்ளல 

19. டாக்டர் ராஜா சஜ.சசல்ளலயா தளலளமயிலாை வரி மாற்றியளமப்பு குழு எப்நபாது 
அளமக்கப்பட்டது? 
அ. ஆகஸ்ட் 1990   ஆ. சசப்டம்பர் 1992 
இ. ஆகஸ்ட் 1991   ஈ. ஜூன் 1993 

20. புதிய சதாழிற்சாளலகள் திட்டம் எப்நபாது உருவாக்கப்பட்டது? 
அ. ஜூறல 1991   ஆ. ஜூன் 1992 
இ. அக்நடாபர் 1996   ஈ. ஜைவரி 1994 

21. வறுளமயின் நிகழ்வு பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது? 
அ. என்.ஏ.எஸ். புள்ளி விவரங்கள் – நதசிய கணக்குகள் 
ஆ. என்.எஸ்.எஸ். புள்ளி விவரங்கள் - பயன்பாட்டு தசலவுகள் 
இ. (அ) மற்றும் (ஆ) ஆகிய இரண்டும் 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

22. இந்திய நதசிய கூட்டுறவு வங்கிளயத் சதாடங்க எந்த கமிட்டி சிபாரிசு சசய்தது? 
அ.  ரசிம்மன் கமிட்டி   ஆ. ஏ.எம்.குஷ்தரா கமிட்டி 
இ. இந்தி கூட்டுறவு கமிட்டி  ஈ. சரங்கராஜன் கமிட்டி 

23. ஏப்ரல், 1935 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சதாடங்கப்பட்ட நபாது அதன் முதலீடு (Capital) 
அ. 15 நகாடி  ஆ. 5 தகாடி  இ. 10 நகாடி  ஈ. 7 நகாடி 
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24. UTI சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. பிப்ரவரி 1974   ஆ, பிப்ரவரி 1964 
இ. மார்ச் 1970    ஈ. டிசம்பர் 1960 

25. எந்தத் திட்டத்தின் துளணத்திட்டமாக  ஒரு மில்லியன் கிணறுகள் திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது? 
அ. ஜவகர் கிராம ஸ்மிருதி திட்டம் 
ஆ. ஸ்வரன் சஜயந்தி கிராம ஸ்வநராஸ்கர் திட்டம் 
இ. தேசிய கிராமப்புை தவறலவாய்ப்புத் திட்டம் 
ஈ. நவளல வாய்ப்பு உத்திரவாத திட்டம் 

26. டாக்டர் எல்.சி. குப்தா உழு எந்த சசயல்பாட்ளட கவனிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டது? 
அ. பங்குச்சந்றே   ஆ. காப்பீட்டுக் கம்சபனிகள் 
இ. வணிக வங்கிகள்   ஈ. நிதி நிறுவைங்களின் வைர்ச்சி 

27. உலக வணிக அளமப்பில் சீைா 143வது உறுப்பிைராக நசர்ந்த நததி 
அ. டிசம்பர் 11, 2001   ஆ. ஜைவரி 10,  2000 
இ. மார்ச் 3, 2002    ஈ. டிசம்பர் 20, 2001 

28. எந்தத் துளற உள் ாட்டு உற்பத்தியில் அதிக பங்கு வகுக்கிறது? 
அ. முதன்ளமத் துளற   ஆ. இரண்டாம் நிளல துற 
இ. மூன்ைாம் நிறல துறை  ஈ. இதர துளறகள் 

29. எளவ சம்மந்தமாக வியாஸ் குழு சமீபத்தில் தைது அறிக்ளகளய சமர்ப்பித்தது? 
அ. பரஸ்பர நிதி   ஆ. கூட்டுறவுத் துளற நிறுவைம் 
இ. விளலக் கட்டுப்பாடு  ஈ. தவளாண்றமக் கடன் 

30. ஓம்கர் நகாஸ்வாமி குழு எந்தத் துளறளய அறிவதற்குத் சதாடங்கப்பட்டது? 
அ. சதாழிலுக்காை இட்த்ளதத் நதர்ந்சதடுக்க 
ஆ. சதாழில்துளற மாசுபடுவளத அறிய 
இ. சதாழில் துளறக்குத் நதளவயாை அடிப்பளட வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த 
ஈ. தோழில் துறையில் உள்ள சீர்தகடுகறள கறளய 

31. குழந்ளத பிறப்பு விகிதம் ஒரு ஆண்டிற்கு எவ்வைவு மக்கள் சதாளகக்குக் கணக்கிடப்படுகிறது? 
அ. 100 மக்களுக்கு   ஆ. 1000 மக்களுக்கு 
இ. மில்லியன் மக்களுக்கு  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

32. ஒரு சதாழில்துளற நிறுவைம்  லிவளடந்த நிளலயில் இருப்பதற்கு அதனுளடய நிதி இழப்பு 
ஆண்டு முடிவில் எத்தளை சதவீதம் இருக்கும்? 
அ. 100%  ஆ. 75 %  இ. 50%  ஈ. 20% 
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33. இந்தியாவில் சதாடங்கப்பட்ட முதல் வங்கி 
அ. பாங்க் ஆஃப் இந்தியா  ஆ.  பாரத ஸ்நடட் வங்கி 
இ. பாங்க் ஆஃப் இந்துஸ்ோன் ஈ.  கைரா வங்கி 

34. ‘இம்பீரியல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா’ சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1914  ஆ. 1919  இ. 1921  ஈ. 1942 

35. இந்தியாவில் அட்டவளணப்படுத்திய வணிக வங்கி சதாடங்குவதற்காை குளறந்த அைவு 
மூலதைம் மற்றும் காப்புத்சதாளக 
அ. ரூ. 5 லட்சம்   ஆ. ரூ. 10லட்சம் 
இ. ரூ. 7.5 லட்சம்   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

36. இந்தியாவில் கிராமிய வட்டார வங்கி சதாடங்குவதற்காை குளறந்தபட்ச மூலதைம் 
அ. ரூ. 25 லட்சம்   ஆ. ரூ, 40 லட்சம் 
இ. ரூ, 22 லட்சம்   ஈ. ரூ. 30 லட்சம் 

37. தமிழ் ாட்டில் 1999-2000 வது வருடத்தின் தனி பர் ந ர்முக வரி வருவாய் எவ்வைவு? 
அ. 2200  ஆ. 1500  இ. 2700  ஈ. 1800 

38. இந்தியாவின் அந்நிய முதலீட்டில் தமிழ் ாடு எந்த வரிளசயில் உள்ைது? 
அ. முதலிடம்    ஆ.  நான்காமிடம் 
இ. மூன்றாமிடம்   ஈ. ஐந்தாமிடம் 

39. 11-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் (2007-2012) சராசரி சபாருைாதார வைர்ச்சி வீதக் குறிக்நகாள் 
அ. 8%  ஆ. 10%  இ. 7.5%  ஈ. 9% 

40. “சிற்றுண்டி சாளல” அணுகுமுளற எதனுடன் சதாடர்புளடயது? 
அ.  கல்வி    ஆ. சதாழில்துளற 
இ. நவைாந்துளற   ஈ.  குடும்பநலத் திட்டம் 

41. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1947  இ. 1950  ஈ. 1953 

42. ஒரு சதாழிற்சாளலயில் உற்பத்தியாை சபாருட்கள் மற்சறாரு சதாழிசாளலயின் உற்பத்திக்கு 
வருவது 
அ. மரபுசார் சபாருட்கள்  ஆ. ஆடம்பரப் சபாருட்கள் 
இ. நுகர்நவார் சபாருட்கள்  ஈ. மூலேனப் தபாருட்கள் 

43. அரசுக்கு வங்கியாக சசயல்படும் வங்கி 
அ. மாநில நிதிக்கழகம்  ஆ. இந்தியத் சதாழில் வைர்ச்சி வங்கி 
இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  ஈ. கூட்டுறவு வங்கி 
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44. பட்சஜட் என்பது எம்சமாழிச் சசால் 
அ. இலத்தீன்    ஆ. பிதரஞ்சு 
இ. கிநரக்கம்    ஈ. ஆங்கிலம் 

45. தற்காலிகமாக பணவீக்கத்ளதக் கட்டுப்படுத்தும் முளற 
அ. கூலிளய உயர்த்துதல்  ஆ. பண அளிப்றபக் குறைத்ேல் 
இ. வரிளயக் குளறத்தல்  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

46. ரிசர்வ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்நபாது நதசிய மயமாக்கப்பட்டது? 
அ. 1949  ஆ. 1955  இ. 1969  ஈ. 1980 

47. இந்தியாவின் கிராமங்கள்  மது  ாட்டின் பின்வரும் ஒன்றின் முதுசகலும்பு 
அ. தபாருளாோரம்   ஆ. பண்பாடு 
இ. உணவு    ஈ.  ாட்டியம் 

48. வீட்டு வசதியிளை நமம்படுத்த உதவும் நிறுவைம் 
அ. மாநில வீட்டு வசதி வாரியம்  ஆ. குடிளச மாற்று வாரியம் 
இ. மத்திய அரசு வீட்டு வசதி வாரியம்  ஈ. இறவ மூன்றும் 

49. எண்ட்ரிநபாட் வாணிகம் என்பது _________ 
அ. ஏற்றுமதி வாணிகம்  ஆ. இறக்குமதி வாணிகம் 
இ. மறு-ஏற்றுமதி வாணிகம்  ஈ. பன்ைாட்டு வாணிகம் 

50. மத்திய ரிசர்வ் வங்கி நதசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1927  ஆ. 1947  இ. 1949  ஈ. 1962 

51. இந்தியாவின் சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு முக்கிய தளடயாக உள்ைது 
அ. மக்கள்சதாளக   ஆ. நவளலயின்ளம 
இ. குளறவாை உற்பத்தி  ஈ. இறவயறனத்தும் 

52. பசுளமப் புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் 
அ. 1957  ஆ. 1962  இ. 1965  ஈ. 1966 

53. இந்தியாவில் முதன் முதலில் நதாற்றுவிக்கப்பட்ட வங்கி 
அ.  பஞ்சாப் நதசிய வங்கி  ஆ. வியாபாரிகள் வங்கி 
இ. ஸ்நடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஈ. பாங்க் ஆஃப் இந்துஸ்ோன் 

54. இந்தியாவில் இரண்டாவது முளறயாக ஆறு வங்கிகள் நதசிய மயமாக்கப்பட்ட  ாள் 
அ. ஏப்ரல் 1, 1974   ஆ. ஏப்ரல் 15, 1980 
இ. மார்ச் 31, 1985    ஈ. சசப்டம்பர் 30, 1989 

55. வருமாை வரிளய சசலுத்துதல் என்பது எதளைக் குறிக்கிறது? 
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அ. பாரம்பரிய ஆளுளமளய    
ஆ. நியாயமான சட்ட ஆளுறமறய 
இ. சிறப்பியல்களை உளடய தளலளம ஆளுளமளய  
ஈ. இளவயளைத்தும் 

56. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வைர்விகித வரி எது? 
அ. வருமான வரி   ஆ. விற்பளை வரி 
இ. கலால் வரி    ஈ. சுங்க வரி 

57. நுகர்நவார் திைம் சகாண்டாடப்படும்  ாள் 
அ. மார்ச் 5    ஆ. மார்ச் 10 
இ. மார்ச் 15    ஈ. மார்ச் 20 

58. இந்தியாவின் முன்நைற்றத்திற்காக 1950 ஆண்டு இந்திய அரசு ஆரம்பித்தது 
அ. ஐந்ோண்டுத் திட்டங்கள்  ஆ. பசுளமப் புரட்சி 
இ.  சசயற்ளகக் நகாள்  ஈ. நதசிய அபிவிருத்திக் குழு 

59. 14 வளக வங்கிகள் நதசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1969  ஆ. 1949  இ. 1956  ஈ. 1980 

60. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியின் தளலளம அலுவலகம் இருப்பது 
அ. வாஷிங்டன்   ஆ. பாரீஸ் 
இ. மணிலா    ஈ. கான்பரா 

61. இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சபாதுத்துளற வங்கி 
அ. யூனியன் வங்கி    ஆ. சசண்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 
இ. ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா  ஈ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

62. இந்திய பணச்சந்ளதயின் பாதுகாவலன் 
அ. ஸ்நடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா  ஆ. சசண்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 
இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஈ. இந்தியன் வங்கி 

63. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் முன்னுரிளம சகாடுக்கப்பட்ட துளற 
அ. விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்  ஆ. சபரிய சதாழிற்சாளலகள் 
இ. நவளலயின்ளம மற்றும் வறுளம  ஈ. சதாளலத்சதாடர்பு மற்றும் கல்வி 

64. ஊராட்சி அளமப்புகள் பற்றிய குழு 
அ. ளவத்திய ாதன் குழு  ஆ. நகாஸ்வாமி குழு 
இ. அதசாக் தமத்ோ குழு  ஈ.  ரசிம்மம் குழு 

65. மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம் என்பது 
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அ. ஏற்றுமதி வியாபாரம்  ஆ. இைக்குமதிக்குப் பின் ஏற்றுமதி வியாபாரம் 
இ. உள் ாட்டு வியாபாரம்  ஈ. சமாத்த வியாபாரம் 

66.  முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் முதன்ளம அளிக்கப்பட்ட துளறயாது? 
அ.  நவளலளய உருவாக்குதல் ஆ.தவளாண்றம 
இ. ஏற்றுமதிளய கூட்டுதல்  ஈ. சதாழில்துளற 

67. ‘யுனிசசப்’ எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது? 
அ. 1946  ஆ. 1956  இ. 1949  ஈ. 1954 

68. கீழ் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைவற்றில் எது சரி? 
அ. மனிே வளர்ச்சி குறியீடு  – ஐக்கிய நாடுகள் 
ஆ. பி.கியூ.எல்.ஐ.   – 1996 
இ. சமுதாய காரணிகள் - இந்தியா 
ஈ. வைர்ச்சி அைவுகள்  - நமாரிஸ் 

69. உலக வர்த்தக சங்கம் எப்நபாது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ. 1984  ஆ. 1994  இ. 1995  ஈ. 1996 

70. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த கூற்று இந்திரா ஆவாஸ் திட்டத்திற்கு சதாடர்புளடயது? 
அ. மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு சதாடர்புளடய நவளல 
ஆ. கிராம சாளலகள் அளமத்தல் 
இ. ோழ்த்ேப்பட்ட மறலவாழ் மற்றும் விடுவிக்கப்பட்ட தகாத்ேடிறமகளுக்கு இலவச வீடு 
வழங்குேல் 
ஈ. விளையும் மற்றும் விளையா நிலவை நமம்பாடு 

71. பட்டிய 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் சபாருத்தி, கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் 
சகாண்டு சரியாை விளடளயத் நதர்ந்சதடு. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. ஐ.எப்.சி.ஐ    1. 1955 
ஆ. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ    2. 1964 
இ. ஐ.டி.பி.ஐ.    3. 1948  
ஈ. ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி  4. 1971 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 2 1 
ஆ. 3 2 4 1 
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இ.  3 1 2 4 
ஈ.  2 3 4 1 

72.  கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை ஆய்க. 
1. சபாதுத்துளற நிறுவை விரிவாக்கம், சதாழிற்துளற சகாள்ளக தீர்மாைம், 1956-ஐ 
அடிப்பளடயாகக் சகாண்டது 
2. ஜூளல 1991ல் அரசு புதிய சதாழிற்சகாள்ளக அறிவித்தது 
3. அரசு எந்த ஒரு சதாழிற்திட்டத்ளதயும் அறிவிக்கவில்ளல 
இவற்றில்  
அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 2 மட்டும் சரி 
இ. 1 மற்றும் 2 சரி   ஈ. அளைத்தும் சரி 

73. கீழ்வருவைவற்றுள் எது சரியாக சபாருத்தியுள்ைது? 
அ. சதாழிற் சகாள்ளக அறிக்ளக – 2002 
ஆ. பங்கு மூலதை களலப்பிற்காை குழு அறிக்ளக – 1987 
இ. ஐக்கிய முன்ணணி அரசின் குறைந்ே பட்ச தபாது தசயல் திட்டம் – 1996 
ஈ. பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது - 2005 

74.  எந்த ந ாக்கத்திற்காக நிதிக்குழு நியமிக்கப்பட்டது? 
அ. திட்டம் சாராே வருவாய் ஆோரங்கறள பகிர்ந்ேளிப்பேற்கான பரிந்துறை தசய்ய 
ஆ. அந்நிய சசலாவனிளய ஈட்ட 
இ. சபாதுத்துளற நிறுவைங்கள் லாபகரமாக சசயல்பட பரிந்துளர சசய்ய 
ஈ. வரி விதிக்க 

75.  இந்தியாவில் நிலவும் கூட்டுக் குடும்ப முளற ஊக்குவிப்பது 
அ. முழு நவளலவாய்ப்பு  ஆ. மளறமுக நவளலயின்ளம 
இ. நவளலயின்ளம   ஈ. அறமப்பு ரீதியான தவறலயின்றம 

76. அடிப்பளட நதளவயாை உணவு, உளட,இருப்பிட நதளவகள் இதளைச் சார்ந்தது 
அ. சபாருள்    ஆ. சமூகம் 
இ. உைவியல்    ஈ. பண்பாடு 

77. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தது? 
அ, தவளாண்றம   ஆ. சதாழில்கள் 
இ. நவளலவாய்ப்பு   ஈ. வறுளம நீக்கம் 

78. நவைாண்ளம மூலம் கிளடக்கும் நவளல வாய்ப்பு எதளைக் சகாண்டது 
அ. சுழலும் தன்ளம   ஆ. அளமப்பு தன்ளம 
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இ. தவறல வாய்ப்பு   ஈ. வறுளம நீக்கம் 
79. அன்னிய சசலாவணியின் பாதுகாவலன் 

அ. அன்னிய சசலாவணி வங்கி ஆ. அயல் ாட்டு வங்கி 
இ. பாரத ஸ்நடட் வங்கி  ஈ. ரிசர்வ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாைது என்று குறிப்பிடுக? 
அ. அட்டவளணப்படுத்துதளலக் சதாடர்ந்து வளகப்படுத்துதல் 
ஆ. அட்டவறணப்படுத்துேலுக்கு முன்பு வறகப்படுத்துேல் 
இ. ஒநர சமயத்தில் இரண்டும் சசய்தல் 
ஈ. இளவகளில் எதுவுமில்ளல 

81. பின்வருவைவற்றில் எது பின்தங்கிய  ாடுகளுக்கும் சபாருந்தாது 
அ. குளறந்த சதாழில்நுட்பத் திறன்  ஆ. குறைந்ே மக்கள் தோறக 
இ. குளறந்த மூலதைத் திரட்சி  ஈ. குளறந்த நவளலவாய்ப்பு 

82. எந்த வளக ளவப்புக்கு இந்திய வங்கிகள் அதிக வட்டி வழங்குகிறது? 
அ. சதாடர் ளவப்பு    ஆ. நிளல ளவப்பு 
இ. மூத்ே குடிமகன் நிறல றவப்பு  ஈ.  டப்பு ளவப்பு 

83. முதன்ளம வங்கி திட்டத்திளை பரிந்துளரத்த குழு 
அ. டாண்டன் குழு    ஆ. வாரூல் குழு 
இ. சிவராமன் குழு    ஈ. காட்கில் குழு 

84.  முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் நதசிய வருமாை வைர்ச்சி விகித இலக்கு என்ைவாக இருந்தது? 
அ. 23%  ஆ. 11%  இ. 9%  ஈ. 12% 

85. வரிளச முளறக் நகாப்பளமப்பு எந்த பயன்பாட்டிற்குகந்தது? 
அ. பலசரக்கு எளட சரிப்பார்த்தல் 
ஆ. வங்கிக் கணக்கு சரிப்பார்த்தல் 
இ. சம்பளக் கணக்குப் பட்டியல் 
ஈ. விமாைப் பயண முன்கூட்டிப் பதிவு சசய்யும் பணியில் 

86. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் சபாருத்தி, கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் 
சகாண்டு சரியாை விளடளயத் நதர்ந்சதடு: 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. 1-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  1. 1961-66 
ஆ. 3-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 2. 1985-90 
இ. 5-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  3. 1951-56 
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ஈ. 7-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  4. 1974 – 79 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 3 2 4 
ஆ. 4 2 3 1 
இ. 3 1 2 4 
ஈ. 3 1 4 2 

87. சபாதுச்சசலவு மற்றும் சபாது வருவாய்  பற்றி ஆராய்வது 
அ. சபாதுக் சகாள்ளக  ஆ. அரசுக் சகாள்ளக 
இ. தலக்சகாள்ளக   ஈ. நிதிக் தகாள்றக 

88. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாகப் சபாருந்துகிறது? 
திட்டத்தின் சபயர்     ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. ஒருருங்கிளணந்த ஊரக வைர்ச்சி திட்டம்   1977 
ஆ. ஊரக இறளஞர் சுயதவறல வாய்ப்பு பயிற்சித் திட்டம் 1979 
இ. நதசிய ஊரக நவளல வாய்ப்புத் திட்டம்    1980 
ஈ.  ஜவஹர் நவளல வாய்ப்புத் திட்டம்    1988 

89. இரட்ளடப்பதிவு கணக்குப் பதிவியில் முளறயிளைக் கண்டுபிடித்தவர் 
அ. லூக்கா தபசியாலா  ஆ. கீன்ஸ் 
இ. நஹட்நர    ஈ. குன்ைார் மிர்தால் 

90. இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் வங்கி முளறயாைது 
அ. தனி வங்கி முளற   ஆ. கிறள வங்கி முறை 
இ. வணிகர் வங்கி முளற  ஈ. கலளவ வங்கி முளற 

91.  ‘மறு ஏற்றுமதி’ வணிகம் என்றால் என்ை? 
அ. ஏற்றுமதி வணிகம்    ஆ. இறக்குமதி வணிகம் 
இ. இைக்குமதி-ஏற்றுமதி வணிகம்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளல 

92. சர்க்காரியா கமிஷன் நியமைம் சசய்யப்பட்டது 
அ. பஞ்சாப் பிரச்சளைக்குத் தீர்வு காண 
ஆ. மத்திய-மாநில அரசு உைவு முறைறய ஆராய 
இ. காநவரி  திநீர் பிரச்சளைளயத் தீர்க்க 
ஈ. அரசியல்வாதி- குற்றவாளித் சதாடர்ளப ஆராய 

93. மனித வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் நசர்க்கப்படாத சமுதாய சபாருைாதாரக் காரணிகள் யாளவ? 
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அ. குழந்றே இைப்பு விகிேம்  ஆ. GNP தனி வருமாைம் 
இ. வாழ் ாள்    ஈ. எழுத்தறிவு விகிதம் 

94.  அடிப்பளடயின்ளம நவளலயின்ளம எதைால் ஏற்படுகிறது? 
அ. பணவாட்டம் நிளலயிைால் 
ஆ. கைரகத் சதாழில்கள் அதிகமாக ஏற்படுவதைால் 
இ. மூலப்சபாருட்கள் பற்றாக்குளறயிைால் 
ஈ. பற்ைாக்குறையான உற்பத்தி திைனால் 

95. இந்தியாவில் வறுளமக் நகாட்ளட நிர்ணயித்த கமிட்டி எது? 
அ. லக்கடா வாலா கமிட்டி  ஆ.  ரசிம்மன் கமிட்டி 
இ. ரங்கராஜன் கமிட்டி   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளல 

96. ராவ்-மன்நகாகனின் சபாருைாதார முன்நைற்ற வளரயளற எந்த ஆண்டு 
 ளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது? 
அ. 1982  ஆ. 1985  இ. 1991  ஈ. 1995 

97. மிக கடுளமயாை ஏழ்ளம என்பது ஒரு மனிதன்/ வீடு 
அ. நீண்ட காலமாக ஏளழயாக இருத்தல் 
ஆ. பிறவியிநலநய ஏளழயாக இருத்தல் 
இ. குளறவாை உணவு நுகர்வின் அடிப்பளடயில் ஏளழ 
ஈ. ஏழ்றமக் தகாட்டிற்கு கீழ் வாழ்வோகும் 

98. பட்டியல் வகுப்பிைர் சபாது கிணற்ளற உபநயாகிப்பளதத் தடுப்பதும் பள்ளிக்குள் சசல்வளதத் 
தடுப்பதும் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது? 
அ. சமூகத் ேகுதியின்றம  ஆ. மதசார் தகுதியின்ளம 
இ. சபாருைாதாரத் தகுதியின்ளம ஈ. அறிவுசார் தகுதியின்ளம 

99. இந்தியாவில் எங்கு  ாணயம் அச்சடிக்கப்படுகிறது? 
அ. சடல்லி, மும்ளப மற்றும் சகால்கத்தா 
ஆ. சடல்லி, சகால்கத்தா மற்றும் ஐதராபாத் 
இ. மும்ளப, சடல்லி மற்றும் சபங்களூர் 
ஈ. மும்றப, தகால்கத்ோ மற்றும் ஐேராபாத் 

100.  எது  ாட்டு வருமாைம் குளறவதற்காை சரியாை காரணம் அல்ல? 
அ. மக்கள் தோறக தபருக்கம் ஆ. உற்பத்திப் சபருக்கம் 
இ. சசலவுப் சபருக்கம்  ஈ. நுகர்வுப் சபருக்கம் 
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