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Indian Economy Model Test Questions 9 in Tamil With Answer 

1. மக்கள் த ொகக தெடிப்பு என்பது எ னுடன் த ொடர்புகடயது 
அ. அதிக பிறப்பு விகிதம் மற்றும் குறறந்த இறப்பு விகிதம் 
ஆ. அதிக பிறப்பு விகி ம் மற்றும் அதிக இறப்பு விகி ம் 
இ. குகறந்  பிறப்பு விகி ம் மற்றும் அதிக இறப்பு விகி ம் 
ஈ. குகறந்  பிறப்பு விகி ம் மற்றும் குகறந்  இறப்பு விகி ம் 

2. இந்திய வெளொண்கமயின் உற்பத்தி திறன் குகறெொக இருப்ப ற்கு கொரணம் 
அ. திறகமயற்ற உழவு நுட்பங்கள் 
ஆ. சிக்கனமொன மற்றும் எளிகமயொன கடன் தபற  ட்டுப்பொடு 
இ. தபரும்பொலொன பகுதிகளில் நீர்ப்பொசன ெசதியின்கம 
ஈ. இறை அறைத்தும் 

3. மூல னம் மிகவும் வ கெயொனது ஆனொல் அது மட்டும் முன்வனற்றத்திற்கு வபொதுமொனது அல்ல 
என்று கூறியெர் 
அ. நர்க்ஸ்    ஆ. வடொமர் 
இ. ஆடம் ஸ்மித்   ஈ. மார்ஷல் 

4. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எது மு ன்கம துகறயில் வசரொ து? 
அ. கொடு ெளர்ப்பு   ஆ. மீன் பிடித் ல் 
இ. குடிநீர் விநிய ாகம்  ஈ. சுரங்கம் மற்றும் குெொரி 

5. இந்தியொ, வமகல நொடுகளுக்கு கடல் ெொணிகத்தில் ஏற்றுமதி தசய்  தபொருள்களில் மு லிடம் 
தபறுெது 
அ. மிளகு    ஆ. சந் னம் 
இ. முத்து    ஈ.  ந் ம் 

6. மு ன்கம ெங்கி திட்டமொனது அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1969  ஆ. 1965  இ. 1968  ஈ. 1972 

7. நகர மற்றும் கிரொம குடியிருப்புகளுக்குள்ள அடிப்பகட வித்தியொசம் 
அ. மக்கள்ததாறக அளவு  ஆ. மக்கள் அடர்த்தி 
இ. தசயல்பொடுகள்   ஈ. அகமவிடம் 

8. ஏற்றுமதி ெொணிபத்தில், கடன் கடி ம் யொரொல் சமர்ப்பிக்கப்பட வெண்டும்? 
அ. ஏற்றுமதியொளரொல்   ஆ. இறக்குமதி ாளரால் 
இ. சுங்க அதிகொரியொல்   ஈ. கப்பல் கம்தபனியொல் 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 13 

9.  லொ ெருமொனம் இவ்ெொறு கணக்கிடப்படுகிறது? 
அ. தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திற  (GDP) மக்கள் ததாறக ால் ைகுத்தல் 
ஆ. தமொத்  நொட்டு உற்பத்திகய (GNP) மக்கள் த ொககயொல் ெகுத் ல் 
இ. தமொத்  நொட்டு உற்பத்திகய (GNP) மக்கள் த ொககயொல் தபருக்கு ல் 
ஈ. தமொத்  நொட்டு உற்பத்திகய (GNP) வெகலக்குச் தசல்வெொரின் எண்ணிக்ககயில் தபருக்கி 
ெருகிறது 

10. ெங்கி வீ ம் எப்வபொது உயர்த் ப்படுகிறது? 
அ. பணெொட்டம்   ஆ. பணவீக்கம் 
இ. விகல நிகலயொக இருத் ல் ஈ. வெகலயின்கம 

11.  மூன்றடுக்கு பஞ்சொயத்து முகற எந்  குழுெொல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 
அ. அவசொக் வமத் ொ குழு  ஆ. பல்ைந்த்ராய் யமத்தா குழு 
இ. சீர்திருத்  குழு   ஈ. நிர்ெொகக் குழு 

12. தபரிய ‘தபொருளொ ொர மந் ம்’ ஏற்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1830  ஆ. 1930  இ. 1980   ஈ. 1880 

13. இந்தியொவில் மு லொம் ஐந் ொண்டு திட்டம் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1947  ஆ. 1951  இ. 1956   ஈ. 1961 

14.  கீழ்க்கண்ட தபொதுத்துகற நிறுெனங்களில் ‘நெரத்னொ’ அந் ஸ்து தபறொ  நிறுெனம் எது? 
அ. எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எரிெொயு கழகம் ஆ. மகொநகர் த ொகலவபசி நிஹொம் லிமிதடட் 
இ. பாரத் சஞ்சார் நிஹாம் லிமிதெட்   ஈ. இந்திய எண்தணய் கழகம் 

15. மு ல் இந்திய ெங்கி எது? 
அ. ெர்த் க ெங்கி    ஆ. இம்பீரியல் ெங்கி 
இ. பிரசிதடன்சி ெங்கி, கல்கத் ொ  ஈ. இைற்றும் எதுவுமில்றை 

16. C2C என்றொல் 
அ. கன்சியுமர் டு கன்சியுமர்   ஆ. கஸ்டமர் டு கஸ்டமர் 
இ. கஸ்ெமர் டு கன்சியுமர்   ஈ. இகெ அகனத்தும் 

17. எந்  ெககயொன ெங்கி கணக்கில் கெப்பொளர், எந்  கட்டுப்பொடும் இல்லொமல் ஒவர நொளில் 
எத் கன முகற வெண்டுமொனொலும் பணம் தசலுத் வெொ அல்லது எடுக்கவெொ முடியும்? 
அ. வசமிப்பு கணக்கு    ஆ. நிகல கெப்பு 
இ. நெப்பு கணக்கு    ஈ. த ொடர்கெப்பு 

18. திட்டமிடு லில் முன்வனொடியொக விளங்கும் நொடு 
அ. யசாவி த் ரஷ் ா    ஆ. இந்தியொ 
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இ. அதமரிக்கொ     ஈ. ஜப்பொன் 
19. இந்தியொவில் வெளொண்கம கணக்தகடுப்பு மு லில் வமற்தகொண்டது 

அ. 1965-1966     ஆ. 1970-1971 
இ. 1975-1976     ஈ. 1980-1981 

20. பத் ொெது திட்ட கொலத்தில் GDP ெளர்ச்சி இலக்கு 
அ. 8.7%  ஆ. 9%  இ. 9.3%  ஈ. 8% 

21. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எது ஒரு நொட்டின் தபொருளொ ொர முன்வனற்றத்க  நிர்ணயிக்கும் 
தபொருளொ ொரமற்ற கொரணி ஆகும்? 
1. சமு ொய அகமப்பு முகற   2. சமயம் 
3. சொதி      4. த ொழில் முயல்வெொர் 
இெற்றுள் 
அ. 1 மற்றும் 2 சரியொனகெ   ஆ. 1, 3 மற்றும் சரியொனகெ 
இ.  1, 2 மற்றும் 3 சரி ாைறை  ஈ. 4 மட்டும் சரியொனது 

22.  இந்திய வெளொண்கம த ொழிலொளர்களின் மு ன்கமயொன தபொருளொ ொர பிரச்சகன 
அ. குகறெொன ெருெொய்   ஆ. அதிக அளவிைாை கென்சுறம 
இ. ஏழ்கமயொன ெொழ்க்ககத் ரம்  ஈ. அகமப்பற்ற நகடமுகறகள் 

23.  த ொழில் நலிவு என்பது 
அ. த ொழிற்சொகலயில் ஏவ னும் ஒரு பகுதி பொதிக்கப்படு ல் 
ஆ. ெொங்கிய கடகன திருப்பி தசலுத்  முடியொகம 
இ. உபரி ைருமாைத்றத தாயை உருைாக்க முடி ாறம மற்றும் கென் தபற்றுதான் ததாழிறை 
நெத்த முடியும் என்ற நிறை 
ஈ. த ொழிற்சொகல உரிமம்  ககமொறிவிடு ல் 

24.  நவீனகொல ெளர்ச்சிக்கு கருத்துக் வகொட்பொடொக/ வகொட்பொடுகளொக கரு ப்படுபகெ எது/எகெ? 
அ. நொட்டின் ெருமொன ெளர்ச்சி  ஆ.  னிநபர் ெருமொன ெளர்ச்சி 
இ. அதிகப்படியொன மூல னம்   ஈ. இறை அறைத்தும் 

25. புதிய த ொழில் முகனவெொர் முககம எப்வபொது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ. 1956  ஆ. 1961  இ. 1980  ஈ. 1986 

26. 2001 மக்கள் த ொகக கணக்தகடுப்பின் படி தபண்கள் எழுத் றிவு விகி ம் 30% குகறெொக உள்ள 
மொெட்டங்கள் உள்ள மொநிலம் 
அ. வகரளம்     ஆ.  மிழ்நொடு 
இ. உத்திரப்பிரயதசம்    ஈ. கர்நொடகம் 
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27. இரண்டொம் ஐந் ொண்டு திட்டகொலத்தில் மூல ன உற்பத்தி வீ த்க  திட்டக்குழு எந்  விகி த்தில் 
திட்டமிட்டது? 
அ. 1 : 5 : 1  ஆ. 5 : 4 : 1  இ. 2 : 3 : 1  ஈ. 4 : 3 : 7 

28. HDI என்பதின் விரிெொக்கம் 
அ. ஹிந்தி ெளர்ச்சி நிறுெனம்  ஆ. மனித ைளர்ச்சி குறியீடு 
இ. மனி  ெளர்ச்சி மு லீடு   ஈ. இெற்றுள் எதுவுமில்கல 

29. ரிசர்வ் பொங்க் ஆப் இந்தியொவின்  ற்வபொக ய கெர்னர் யொர்? 
அ. பி.ஒய்.தரட்டி    ஆ. பி.ரங்கரொசன் 
இ. பிமல் ஜலொன்    ஈ. டி.சுப்பாராவ் 

30. 12ெது நிதிக்குழுவின்  கலெர் யொர்? 
அ. சி. ரங்கராஜன்    ஆ. வக.சி. பண்ட் 
இ. வகல்கர்     ஈ. மொ ென் ரவிந்ரொ 

31. எது சரியொக தபொருந் ொ து? 
அ. மத்தி  கண்காணிப்பு ஆறண ம்  - கிரிபாளனி குழு 
ஆ. அகனத்து இந்திய பணிகளின்  ந்க   - சர் ொர் ெல்லபொய் பட்வடல் 
இ. கூட்டி வசரொ இயக்கத்தின் தபொதுதசயலொளர் - டொக்டர் ரொவஜந்திர பிரசொத் 
ஈ. மத்திய பணியொளர் வ ர்ெொகணயம்  - ஏ.எம்.குஸ்ரு 

32. நிலத்தின் அளவு மீ ொன ெரிகய பரிந்துகர தசய்  குழு 
அ. ஜொன்மத் ொய் குழு    ஆ. பூ லிங்கம் குழு 
இ. ெொன்சூ குழு    ஈ. ராஜ் குழு 

33. இந்திரொ ஆெொஸ் திட்டத்தின் வநொக்கம் 
அ. கடன் உ வி அளித் ல்   ஆ. இைைச வீட்டு ைசதி தகாடுத்தல் 
இ. வபொக்குெரத்து ெசதி ஏற்படுத்து ல் ஈ. இெற்றுள் எதுவுமில்கல 

34.  தபொருளொ ொர சீர்திருத் த்க  ( ொரொளமயமொக்கல்,  னியொர் மயமொக்கல் மற்றும் உலக 
மயமொக்கல்(LPG)) இந்தியொவில் 1991-ஆம் ஆண்டு முன்னொள் நிதியகமச்சர் ________ 
அறிமுகப்படுத்தினொர். 
அ. ொக்ெர்  மன்யமாகன்சிங்   ஆ. திரு. ப. சி ம்பரம் 
இ. திரு. பிரனொப் முகர்ஜி   ஈ. திரு பி.வி. நரசிம்மரொவ் 

35. இந்தியொவின் இறக்குமதியில் எந்  ஒரு  னிப் தபொருள் மிக அதிகமொக உள்ளது? 
அ. மூல னப் தபொருட்கள்    
ஆ. உணவு மற்றும் உணவு சொர்ந்  தபொருட்கள் 
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இ. தபொன் 
ஈ. எண்தணய் (எரிதபாருள்) 

36.  இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் பரிந்துகரயின்படி, உள்நொட்டு ெங்கிகள்  ங்களுகடய தமொத்  
தடபொடிட்டில் _________ ச வீ ம் முன்னுரிகம துகறக்கு அளிக்க வெண்டும். 
அ. 32  ஆ. 40  இ. 10  ஈ. 25 

37. புதிய விெசொய த ொழில்நுட்பம் பற்றிய தபொருத் மொன விளக்கம் எது? 
அ. நிலம் அதிகப்படுத்து ல்   ஆ. உறைப்பு அதிகரிக்கப்படுதல் 
இ. உகழப்பு ஒதுக்கப்படு ல்   ஈ. நிலமும் உகழப்பும் அதிகப்படு ல் 

38. தபொது உடகம தகொள்கக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் 
அ. மு ல் ஐந் ொண்டு திட்டம்   ஆ. ெருடொந்திர திட்டங்கள் 
இ. இரண்ொைது திட்ெம்   ஈ. எட்டொெது திட்டம் 

39. 11-ெது ஐந் ொண்டு திட்டம் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 
அ, 2005 – 2010  ஆ. 2002-2007  இ. 2007-2012  ஈ. 2006-2011 

40. 2001ம் ஆண்டின் வ சிய மனி ெள அறிக்ககயின் படி  மிழ்நொடு தபற்றுள்ள இடம் 
அ. ஏழொெது இடம்    ஆ. மூன்றாைது இெம் 
இ. நொன்கொெது இடம்    ஈ. ஒன்ப ொெது இடம் 

41. வ சிய ெருமொனத்க  விஞ்ஞொன முகறப்படி கணக்தகடுப்பு தசய் ெர் யொர்? 
அ. வபரொசிரியர் வஹலனொபிஸ்  ஆ. டொக்டர் வக.என். ரொஜ் 
இ. வி.யக. ஆர். வீ.ராவ்   ஈ. டொக்டர் ெக்கீல் 

42. ரொஜீவ் கொந்தி உ யமி மித்ரொ வயொஜ்னொ திட்டம் த ொடங்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 2006  ஆ. 2007  இ. 2008  ஈ. 2009 

43. வ சிய ஊரக வெகலெொய்ப்புத் திட்டம் எந்  ஆண்டு  மிழ்நொட்டில் அமல்படுத் ப்பட்டது? 
அ. 1980 ஆ. 1990  இ. 1970  ஈ. 1960 

44. ‘தசல்ெச் சுரண்டல் வகொட்பொட்கட’  ந் ெர் 
அ. இந்தியொவிலிருந்  ஆங்கிவலயர்கள் ஆ. தாதாபாய் தநௌயராஜி 
இ. வீரொ ஆன்ஸ்டி    ஈ. வி.வி. பட் 

45. பணவீக்கத்க க் கட்டுப்படுத்  ரிசர்வ் ெங்கி பயன்படுத்தும் கருவி 
அ. ரியபா வீதம் மற்றும் பண இருப்பு விகிதம் அதிகரித்தல் 
ஆ. ரிவபொ வீ ம் குகறத் ல் மற்றும் பண இருப்பு விகி ம் அதிகரித் ல் 
இ. ரிவபொ வீ ம் குகறத் ல் மற்றும் பண இருப்பு அளவு குகறத் ல் 
ஈ. ெங்கிக்கு  ரும் ெட்டி வீ த்க  குகறத் ல் 
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46.  கீழ்க்கண்ட ெொக்கியங்ககள கெனி: 
கூற்று(A): குடிகமயியல் நிர்ெொகத்திற்கும், இரொணுெத்திற்கும் அதிகமொக தசலவு தசய்ெது 
ெரவெற்கத்  க்கது அல்ல 
கொரணம்(R): இந்  இருதுகறகளும் நொட்டின் நிகலயொன ெருமொன ெளர்ச்சி ஈட்டும் தசொத்துக்களொக 
உருெொெதில்கல 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்களது விகடகய வ ர்ந்த டுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரி ாை விளக்கம் அல்ை 
இ. (A) சரி; ஆனொல் (R)  ெறு 
ஈ. (A)  ெறு; ஆனொல் (R) சரி 

47. பொர  பிர மரின் வெகல ெொய்ப்புத் திட்டம் (PMEGP) இந்தியொவில் கீழ்க்கண்ட திட்டங்கள் இகணந்து 
அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 
அ. பாரதப் பிரதமர் யைறை ைாய்ப்புத் திட்ெம் (PMARY) மற்றும் கிராமி  யைறைைாய்ப்பு (REGP). 
ஆ. வ சிய ஊரக வெகலெொய்ப்புத் திட்டம் (NREP) மற்றும் ஒருங்கிகணந்  ஊரக ெளர்ச்சித் 
திட்டம் (IRDP) 
இ. இந்திரொ குடியிருப்புத் திட்டம் (IAY) மற்றும் கிரொமிய ஒருங்கிகணந்  ெளர்ச்சித் திட்டம் (IRDP) 
ஈ. சிறுவிெசொயி முன்வனற்ற திட்டம் (SFDA) மற்றும் குறுவிெசொயி முன்வனற்ற திட்டம் (MFAL) 

48. இந்தியொ விடு கல தபற்ற 50-ெது ஆண்டு த ொடங்கப்பட்ட திட்டம் 
அ. மூன்றொம் ஐந் ொண்டுத் திட்டம்  ஆ. எட்டொம் ஐந் ொண்டுத் திட்டம் 
இ. பத் ொம் ஐந் ொண்டுத் திட்டம்  ஈ. ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ெம் 

49.  சமு ொய முன்வனற்றத்தின் விகள நிலம் 
அ. பள்ளி     ஆ. கல்லூரி 
இ. பல்ககலக் கழகம்    ஈ. அலுெலகம் 

50. “ஆப்வரஷன் ஃபிளொட்” என்ற திட்டம் எ னுடன் த ொடர்புகடயது? 
அ. பால் உற்பத்திப் தபருக்கம்  ஆ. நீர்ெள வமம்பொடு 
இ. தெள்ளத் டுப்பு    ஈ. வகொழி ெளர்ப்பு வமம்பொடு 

51. மகொத்மொகொந்தி வ சிய ஊரக வெகலெொய்ப்புத் திட்டம் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 2007  ஆ. 2009  இ. 2010   ஈ. 2008 

52. இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி, ெங்கியொகவும், முகெரொகவும் தசயல்படுெது 
அ. உலக ெங்கிக்கொக   ஆ. பன்னொட்டு பண நிதிக்கொக 
இ. இந்தி  அரசுக்காக  ஈ. பன்னொட்டு நிதி கழகத்திற்கொக 
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53. கரீபீ ஹட்டொ என்ப ன் தபொருள் 
அ. வெகலயின்கம   ஆ. ைறுறம அகற்றல் 
இ. பசுகமப் புரட்சி   ஈ. வசகெகள் 

54. ஆறு மொ த்திற்கு வமலொக உள்ள கொவசொகல பின்ெருமொறு  அகழக்கப்படுகிறது 
அ. கொலக்தகடு முடிந்  கொவசொகல  ஆ. பின்யததியிட்ெ காயசாறை 
இ. சொ ொரண கொவசொகல   ஈ. கீறலிட்ட கொவசொகல 

55. 11-ெது ஐந் ொண்டுத் திட்ட கொலம் 
அ. 2006-2011  ஆ. 2007-2012  இ. 2008-2013  ஈ. 2005-2010 

56. ஒரு இந்தியனின்  லொ ெருமொனம் என்ன? 
அ. ரூ. 1040  ஆ. ரூ. 370  இ. ரூ. 250  ஈ. ரூ. 560 

57. பதிதனொன்றொெது ஐந் ொண்டுத் திட்டத்தில் கொலம் 
அ. 2004-2009  ஆ. 2007-2012  இ. 2005-2010  ஈ. 2006-2011 

58. தபொருளியலின் சரொசரி ெளர்ச்சிகயக் கண்டறியப்பயன்படும் சரியொன சரொசரி 
அ. எகடயிட்ட சரொசரி    ஆ. தபருக்குச் சரொசரி 
இ. கூட்டுச் சராசரி    ஈ. முகடு 

59. தபொருளொ ொரத்தின் ‘நிகர மதிப்பு’ என்பது 
அ. கடனும் பொதுகொப்பு நிதியும் 
ஆ. ெங்கிக் கடனும், அரசொங்க கடன் பத்திரங்களும் 
இ. பங்கு மூைதைமும், பாதுகாப்பு நிதியும் 
ஈ. பங்கு மூல னமும் ெங்கி கடனும் 

60.  ஊழல் த ொடர்பொன சந் ொன குழுவின் முக்கிய வநொக்கு 
அ. அரசு துறறகளில் உள்ள ஊைல் 
ஆ. நீதித்துகறயில்  உள்ள ஊழல் 
இ. உள்ளொட்சி அரசுகளில் உள்ள ஊழல் 
ஈ. கல்வி நிறுெனங்களில் உள்ள ஊழல் 

61. வநரடி பொர்கெ முகற எங்கு பயன்படுத் ப்படுகிறது? 
அ. முதல்நிறை விைரம்   ஆ. அகலதெண் பரெல் 
இ.  ன்மதிப்பு நிகல விெரம்   ஈ. இரண்டொம் நிகல விெரம் 

62. வ சிய ெருமொன ெளர்ச்சி வீ த்க  தீர்மொனிப்பது 
அ. மு லீட்டு ெருமொன விகி ம் 
ஆ. மக்கட் த ொககப் தபருக்க வீ ம் 
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இ. உற்பத்திப் தபருக்க வீதம் 
ஈ. பண்ட நுகர்வு விகி ம் 

63. ‘மு லீட்டு விற்பகன’ என்றொல் 
அ. அரசொங்க குழுமங்களின் விற்பகன 
ஆ. தபாது நிறுைைங்களில் உள்ள அரசின் பங்கு விற்பறை 
இ. நலிெகடந்  த ொழிற்குழுமங்களின் விற்பகன 
ஈ. அரசொங்க குழுமங்ககள  னியொருக்கு விற்பகன தசய் ல் 

64. இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி வ ொற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1949  இ. 1950  ஈ. 1957 

65. இலொப வநொக்கத்திற்கொக தசயல்படொ  ெங்கியிகனக் குறிப்பிடுக. 
அ. ஆந்திரொ ெங்கி   ஆ. இந்தி  ரிசர்வ் ைங்கி 
இ. இந்தியன் ஓெர்சீஸ் ெங்கி  ஈ. கனரொ ெங்கி 

66.  வ சிய ெருமொனம் ஒரு 
அ. மத்திய அரசின் ெருமொனம் 
ஆ மத்திய மற்றும் மொநில அரசின் ெருமொனம் 
இ. தமாத்த காரணி ைருமாைம் 
ஈ. தபொதுத்துகறயின் இலொப ெருமொனம் 

67. கீழ்க்கண்டகெகளில் எகெ சரியொக தபொருத் ப்படவில்கல? 
அ. நொடுகளின் தசல்ெம்     - ஆடம் ஸ்மித் 
ஆ. வெகலெொய்ப்பு, ெட்டி மற்றும் பணம்  
பற்றி ஒரு தபொதுக் வகொட்பொடு     - கீன்ஸ் J.M. 
இ. நாண  யமற்யகாடு      - குயராத்தர் 
ஈ. அதிக பணம் குகறந்  தபொருட்ககள துரத்துெது  - மில்டன் ப்கரடுவமன் 

68. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2உடன் தபொருத்தி கீவழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுககள தகொண்டு 
தகொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியொன விகடகயத் வ ர்ந்த டு. 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. BASEL II  1. தெளியிருப்பு கடன் 
ஆ. SEBI  2. கொப்பீட்டு திட்டம் 
இ. NPA   3. மூல ன சந்க  
ஈ. IRDA   4. ெங்கி மறுமலர்ச்சி 
குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 4 1 2 
ஆ.  4 3 1 2 
இ.  3 2 1 4 
ஈ. 1 2 3 4 

69.  இந்திய அரசொல் எந்  ஐந் ொண்டுத் திட்டம், இரண்டொெது பசுகமப் புரட்சி என்று கூறப்படுகிறது? 
அ. ஆறாைது ஐந்தாண்டுத் திட்ெம்  ஆ. ஐந் ொெது ஐந் ொண்டுத் திட்டம் 
இ. ஏழொெது ஐந் ொண்டுத் திட்டம்  ஈ. எட்டொெது ஐந் ொண்டுத் திட்டம் 

70.  மத்திய ஊழல் கண்கொணிப்பு ஆகணயம் எந்  குழுவின் பரிந்துகரயொல் உருெொக்கப்பட்டது? 
அ. வகொத் ொரிகுழு    ஆ. சந்தாைம் குழு 
இ. சர்க்கொரியொ குழு    ஈ. இரொஜமன்னொர் குழு 

71. பகிரங்க வெகலயின்கமதயன்பது 
அ. வெகல தசய்ய விரும்பொவ ொர்ககள குறிக்கிறது 
ஆ. விரும்பியும் வெகல கிகடக்கொவ ொர் 
இ. யமம்பட்ெ யைறை யதடி இருக்கின்ற யைறைற  றகவிட்யொர் 
ஈ. ஊழல் பழக்கத் ொல் வெகலகய இட்டு நீக்கப்பட்வடொர் 

72. “தசலவிட இயன்ற ெருமொனம்” என்றொல் என்ன? 
அ.  னிநபர் ெருமொனம் மொன்யம் நீங்கலொக 
ஆ. ைரி தசைவு யபாக உள்ள நிகர ைருமாைம் 
இ.  னிநபர் ெருமொனம் மொற்று தசலவு நீங்கலொக 
ஈ. வ சிய ெருமொனம் வ ய்மொனம் நீங்கலொக 

73.  தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத்திக்கு அதிக அளவு பங்கிகன இன்றும் அளித்து ெருெது 
அ. வெளொண்கம    ஆ. த ொழில்சொர்ந்  உற்பத்தித்துகற 
இ. கட்டுமொனத்துகற    ஈ. யசறைத்துறற 

74. பண சுழற்சி வெகத்க  கட்டுப்படுத் ொ  கூறுகள் 
அ. பணப்புழக்க அளவு   ஆ. ெணிக நிறுெனங்களின் விற்பகன மதிப்பு 
இ. கென் ைசதிகள்    ஈ. ெொணிபச் சூழல் 

75. படங்கள் மற்றும் ெகரபடங்கள் எ ற்கொன கருவிகளொகப் பயன்படுத் ப்படுகின்றன? 
அ. புள்ளி விெரங்ககள வசகரிக்க  ஆ. பகுப்பொய்வு தசய்ய 
இ. பார்றைக்குகந்த முறறயில் றைக்க ஈ. த ொகுக்க 
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76. இந்திய அரசொல் வ சிய கிரொமப்புற வெகல ெொய்ப்புத் திட்டம் (NREP) எந்  ஆண்டு 
அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 
அ. 1978  ஆ. 1979   இ. 1980  ஈ. 1982 

77. SARFAESI சட்டம் எந்  வநொக்கத்துக்கொக ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ. பங்குச் சந்க கய கட்டுப்படுத்   ஆ. மூல னச் சந்க கய ஒழுங்குபடுத்  
இ. நிதித்திட்டத்க  சீர்தசய்ய   ஈ. ைங்கிகளின் எண்ணங்கறள தச ல்படுத்த 

78. அகன்ற பணம் என்றொல் என்ன? 
அ. மக்களிெம் றகைசம் இருக்கும் யநாட்டு + மக்களின் யதறை றைப்பு 
ஆ. மக்களின் ககெச வநொட்டு + அஞ்சல் நிறுெனம் வசமிப்பு கெப்பு 
இ. மக்களின் ககெச வநொட்டு + ெங்கிகளின் தபொதுகொல கெப்பு + வ கெ கெப்பு 
ஈ. மக்களின் ககெச வநொட்டு + ெருவிக்கும் கெப்பு 

79. வ சிய ஊரக வெகலெொய்ப்பு உறுதியளிக்கும் சட்டம் 100 நொட்கள் வெகல தகொடுப்ப ற்கொக ________ம் 
ஆண்டு அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 
அ. 2003   ஆ. 2004  இ. 2006   ஈ. 2002 

80. கீழ்க்கண்டகெகளில் அதிகமொக நொட்டு உற்பத்திக்குக் (GDP) கொரணமொக இருப்பது 
அ. விெசொயம்    ஆ. த ொழில்துகற 
இ. யசறைகள்    ஈ. ஏற்றுமதி 

81. கீழ்க்கண்டகெகளில் எது  மிழ்நொட்டில் தபொருளொ ொரத்தின் அம்சம்? 
அ. கிரொமத்திலிருந்து நகரங்களுக்கு அதிக இடப்தபயர்ச்சி 
ஆ. குகறந்  விெசொயம் சொரொ வெகல ெொய்ப்பு 
இ. அதிக நகர ைளர்ச்சி 
ஈ. குகறந்  நகர ெளர்ச்சி 

82. தபொருளொ ொர ெளர்ச்சியில் முன்வனற்றம் ஏற்படும் வபொது வசகெ துகறயின் பங்கு, வ சிய 
ெருமொனத்தில் 
அ. அதிகரிக்கும்   ஆ. குகறயும் 
இ. மொற்றம் இருக்கொது   ஈ. விகி ொச்சொரத்தில் மொற்றம் இருக்கொது 

83. கீழ்க்கண்ட அகமப்புகளில் எந்  ஒன்றில் இந்தியொ உறுப்பினரொக உள்ளது? 
அ. ஆசி  ைளர்ச்சி ைங்கி 
ஆ. ஆசிய-பசிபிக் தபொருளொ ொர ஒத்துகழப்பு 
இ. தகாழுப்பு திட்ெம் 
ஈ. தபொருளொ ொர ஒத்துகழப்பு மற்றும் வமம்பொட்டு நிறுெனம் 
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84.   ன்னொர்ெ அகமப்புகளுக்கு நிதியு வி அளித்து உயர்த்துெ ற்கொக அகமக்கப்பட்டுள்ள 
நிறுெனங்கள்  
அ. கொதி மற்றும் கிரொம த ொழில் குழுமம் 
ஆ. இந்திய மக்களின் வமம்பொட்டிற்கொன தசயலகமப்பு 
இ. ஊரக த ொழில்நுட்பம் மற்றும் மக்களின் தசயகல முன்வனற்றுெ ற்கொன குழு 
ஈ. இறை அறைத்தும் 

85. கீழ்க்கண்ட ெொக்கியங்ககள கெனி: 
கூற்று(A): பிரொந்திய  ெளர்ச்சி வெறுபொடுகள், திட்டமிடு ல் மூலம் த ொடர்ந்து குகறந்து தகொண்வட 
ெருகிறது. 
கொரணம் (R): இந்திய வெளொண் த ொழில்நுட்பம் அளவு தபொதுெொனது. ஆனொல் ெளகம 
தபொதுெொன ல்ல. 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்களது விகடகய வ ர்ந்த டுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரி ாை விளக்கம் அல்ை 
இ. (A) சரி; ஆனொல் (R)  ெறு 
ஈ. (A)  ெறு; ஆனொல் (R) சரி 

86. நிலச்சீர்திருத் ங்கள் கீழ்க்கண்ட எக  உட்தகொண்டிருக்கவில்கல? 
அ. இகடத் ரகர்ககள ஒழித் ல்  ஆ. நில உடகமககள ஒருங்கிகணத் ல் 
இ. கூட்டுறவு விெசொயம்   ஈ. விைசாயிகளுக்கு வீட்டுக்கென் அளித்தல் 

87. ஒருங்கிகணந்  கிரொம ெளர்ச்சித் திட்டம் த ொடங்கப்பட்ட ெருடம் 
அ. 1978-79  ஆ. 1979-80  இ. 1980-81  ஈ, 1981-82 

88. இந்தியொவின் மிகப்தபரிய தபொதுத்துகற ெங்கி எது? 
அ. இந்தியன் ெங்கி    ஆ. இந்தியன் ஓெர்சீஸ் ெங்கி 
இ. கனரொ ெங்கி    ஈ. ஸ்யெட் யபங்க் ஆப் இந்தி ா 

89. கீழ்க்கண்ட ெொக்கியங்ககள கெனி: 
கூற்று(A):  அட்டெகணயின் அடிப்பகட ெககப்படுத்து ல் 
கொரணம்(R): மு லில் விெரங்கள் ெககப்படுத் ப்படுகின்றன. பின்னர் அட்டெகணயிடப்படுகிறது. 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்களது விகடகய வ ர்ந்த டுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரி ாை விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 
இ. (A) சரி; ஆனொல் (R)  ெறு 
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ஈ. (A)  ெறு; ஆனொல் (R) சரி 
90. வநர்முக ெரி என்பது கீழ்க்கண்டெற்றில் எது? 

அ. விற்பகன ெரி   ஆ. உற்பத்தி ெரி 
இ. சுங்க ெரி    ஈ. இைற்றில் எதுவுமில்றை 

91. கீழ்க்கண்ட ெொக்கியங்ககள கெனி 
கூற்று(A): விளக்கப்படங்கள் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க மட்டுவம பயன்படுகின்றன. 
கொரணம்(R): விளக்கப்படங்ககள கணி  த ொடர்பொக படிக்க இயலொது. 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப உங்களது விகடகய வ ர்ந்த டுக்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரி ாை விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி; (R) என்பது (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 
இ. (A) சரி; ஆனொல் (R)  ெறு 
ஈ. (A)  ெறு; ஆனொல் (R) சரி 

92.  னிப்பட்ட இகணப் தபொருளொ ொரம் என்பது 
1. கறுப்பு தபொருளொ ொரம் 
2. கணக்கில் இல்லொடஹ் தபொருளொ ொரம் 
3. கலப்பு தபொருளொ ொரம் 
4. மு லொளித்துெ தபொருளொ ொரம் 
இெற்றுள் 
அ. 1 மற்றும் 2 சரி ாைறை   ஆ. 1 மட்டும் சரியொனது 
இ. 3 மற்றும் 4 சரியொனகெ   ஈ. இெற்றுள் எதுவுமில்கல 

93. சுகொ ொர கொப்பீட்டு ெொணிபத்துடன் த ொடர்புகடயது 
அ. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுைைம்  ஆ. யூ.டி.ஐ. 
இ. ஜி.ஐ.சி     ஈ. மொநில ெணிக நிறுெனம் 

94. மகலவனொபிஸ் மொதிரியில் கனரக த ொழிற்சொகலகளின் உற்பத்தி உபவயொகிக்கப்படுெது 
அ. ஏற்றுமதி    
ஆ. கைரக ததாழிற்சாறைகறள விரிவுபடுத்த 
இ. கூலிப் தபொருட்ககள உற்பத்தி தசய்ய 
ஈ. ஆடம்பரப் தபொருட்ககள உற்பத்தி தசய்ய 

95. மிகவும் நீர்கமத்  ன்கம ெொய்ந்  பணம் எது? 
அ. M1   ஆ. M2   இ. M3   ஈ. M4 

96.  னிநபர் ெருமொனத்தின் மீது விதிக்கப்படும் ெரி 
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அ. யநர்முக ைரி    ஆ. மகறமுக ெரி 
இ. தசொத்து ெரி    ஈ. எதிர்முக விகி ெரி 

97. குடிகச மொற்று ெொரியம்  மிழ்நொட்டில் எந்  ெருடம் நிறுெப்பட்டது? 
அ. 1950   ஆ. 1960  இ. 1970   ஈ. 1980 

98. கீறலிடப்பட்ட கொவசொகலகய பணமொக்க 
அ. பொர  ஸ்வடட் ெங்கியின் மூலமொக தபறலொம் 
ஆ. பணம் தசலுத்துபெர் மூலமொக தபறலொம் 
இ.  ஏதாைது ஒரு ைங்கியின் மூைமாக தபறைாம் 
ஈ. இெற்றுள் எதுவுமில்கல 

99. மதிப்புகூட்டு ெரி எக  சொர்ந் கெ? 
அ. உற்பத்தி ைரி    ஆ. ெருமொன ெரி 
இ. எஸ்வடட் ெரி    ஈ. விெசொய ெருமொன ெரி 

100.  அரசின் மக்கள் நலப்பணிக்கொன மிகப்தபரிய நிர்ெொக செொல்கள் 
அ. மக்கள்த ொகக தபருக்கம் மற்றும் வெகலயில்லொத் திண்டொட்டத்தின் நிகல 
ஆ. சமு ொயச் சச்சரவுகள் 
இ. சுற்றுச்சூழல் மொசு 
ஈ. இறை அறைத்தும் 
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