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Indian Economy Model Test Questions 1 in Tamil With Answer 

1. வருமானவரி மற்றும் ச ாத்துவரியின் செயர் 

அ. நேர்முகவரி    ஆ. மறைமுகவரி 

இ. ெயன்ொட்டுவரி    ஈ. ச ாத்துவரி 

2. அர ாங்கத்தின் முக்கிய வருவாய்க்கான ஆதாரம் 

அ. வரிவருவாய்    ஆ. சொதுத் துறையிலிருந்து வருவாய் 

இ. நிர்வாக வருவாய்    ஈ. அயல்நாட்டு உதவி 

3. தறையில்லா வாணிெத்தில்  மச்சீரற்ை வருமானத்திற்கான காரணம் 

அ. தடையில்லா ந ாட்டி   

ஆ. தனியார் ச ாத்து மட்டும் 

இ. தனியார் ச ாத்து மற்றும் ெரம்ெறர ச ாத்து 

ஈ. இறுதிநிறல உற்ெத்தி திைன் உறைப்பில் வவறுொடு 

4. நில உச் வரம்பு  ட்ைம் மாநில அர ால் பின்வரும் திட்ைகாலத்தில் புகுத்தப்ெட்ைது? 

அ. இரண்ைாவது திட்ைம்   ஆ. மூன்றாவது திட்ைம் 

இ. நான்காவது திட்ைம்    ஈ. ஐந்தாவது திட்ைம் 

5. ஐ.ஆர்.டி.பி. திட்ைம் கிராமத்தில் உள்ள எந்தப் பிரிவு மக்களுக்காக உருவாக்கப்ெட்ைது? 

அ. நிலமற்ை உறைப்ொளர்கள்   ஆ. சிறு மற்றும் குறு விவ ாயிகள் 

இ. கிராம றகவிறனஞர்கள்   ஈ. இடவ அடைத்தும்  

6. இந்தியாவில் நகர் மயமாதலுக்குக் காரணம் 

அ. வவளாண்றமயில் மக்கள்சதாறக செருக்கம் 

ஆ. வவளாண்றமயற்ை பிைவவறலகள் கிராமப்புைத்தில் இல்லாமல் இருப்ெது 

இ. நகர்ப்புை வாழ்க்றகயில் ஈர்ப்பு 

ஈ. இடவ அடைத்தும் 

7. சொது கைன் என்ெது 

அ. அரசின் கைன்    ஆ. தனிநெரின் கைன் 

இ. ஒரு நிறுவனத்தின் கைன்   ஈ. சவளி நாட்டின் கைன் 

8. ெணவீக்கம் ஏற்ெைக் காரணங்கள் 

அ. ெண அளிப்பில் உயர்வு   ஆ. உற்ெத்தியில் அதிகரிப்பு 

இ. உற்ெத்தியில் குறைவு   ஈ. (அ) மற்றும் (இ) இடவ இரண்டும் 

9. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது கம்செனியின் முக்கிய ஆவணமாக கருதப்ெடுகிைது? 
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அ.  அடமப்பு முடறந ாடு   ஆ.  ங்க நறைமுறை விதிகள் 

இ. தகவளறிக்றக    ஈ. ஆண்டு அறிக்றக 

10. தீக்காப்பீட்டில் 

அ. காப்பீட்டுக் கால இறுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ை சதாறக அளிக்கப்ெடுகிைது 

ஆ. இைர் ஏற் ட்ைாலன்றி  ணம் அளிக்கப் டுவதில்டல 

இ. ொலிசி முதிர்வுற்று இைர் ஏற்ெடும்வொது ெணம் அளிக்கப்ெடுகிைது 

ஈ. ொலிசி வததியிலிருந்து ஒரு மாதம் முடிவுற்ைவுைன் ெணம் அளிக்கப்ெடுகிைது 

11. கூட்டுப்ெங்கு கம்செனிகளின் கணக்குகறள தணிக்றக ச ய்வதன் வநாக்கம் 

அ. இலாெத்றத அதிகரிக்க 

ஆ. நற்செயறர அதிகரிக்க 

இ. சட்ைப்பூர்வ விதிகடை ேடைமுடறப் டுத்த 

ஈ. ெங்குதாரர்கறள திருப்திப்ெடுத்த 

12. ஒரு வமலாளருக்கு ஒவர வநரத்தில் எத்தறன ெணியாளர்கறள சவற்றிகரமாக வமலாண்றம 

ச ய்ய முடியும் என்ெது ______ என்று அறைக்கப்ெடுகிைது. 

அ. அறமப்பிைல்    ஆ. நமலாண்டம அதிகார வீரச்சச ல் 

இ. அதிகார ஒப்ெறைப்பு   ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்றல 

13. இந்திய சதாழில் நிதிக் கைகம் _________ நிறுவனங்களுக்கு மட்டுவம உதவுகிைது. 

அ. ச ரி  அைவு சதாழில்கள்  ஆ. நடுத்தர சதாழில்கள் 

இ. சிற்ைளவு சதாழில் நிறுவனங்கள்  ஈ. அரசுக் கம்செனிகள் 

14. ெணி ஆய்வு என்ெது 

அ. வவறலயாட்கறள தரப்ெடுத்துதல்   

ஆ. வவறலயாட்களுக்கு வவறல சகாடுத்தல் 

இ. நவடலட  நிர்ண ம் சசய்து அடத அந்த நவடலத் நதடவயுைன் ஒப்பிைல் 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

15. வகாப்புகறள அடுத்தடுத்து அடுக்கி றவக்கும் முறைறயப் பின்வருமாறு அறைக்கலாம் 

அ. ெடுகிறை வகாப்பிைல்   ஆ. சசங்குத்து நகாப்பிைல் 

இ. குவிவுமுறை வகாப்பிைல்   ஈ. விட்டுவிட்டு வகாப்பிைல் 

16.  ான்ைாய்வு முறையுைன் சதாைர்புள்ளது 

அ. சராக்க இரசீதுகள்    ஆ. சராக்கம் ச லுத்துறககள் 

இ. கைன் நைவடிக்றககள்   ஈ. இடவ அடைத்தும் 

17. தவறண விற்ெறன முறையில் சொருளின் உரிறம வாங்கியவருக்கு பின்வருமாறு மாறுகிைது 
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அ. அவர் முதல் தவடணத் சதாடகட  சசலுத்தி வுைநைந  

ஆ. அவர் கறைசி தவறணத் சதாறகறய ச லுத்தும் வொது 

இ. கறைசித் தவறணத் சதாறக ச லுத்திய 30 நாட்களுக்குப்  பிைகு 

ஈ. ஏற்கனவவ ச ய்து சகாண்ை ஒப்ெந்தப்ெடி 

18. ஒரு வங்கி சதாழிலில் அனுமதிக்கப்ெட்ை அதிகெட்  கூட்ைாளிகளின் எண்ணிக்றக 

அ. 10  ஆ. 20  இ. 30  ஈ. 50 

19. ஒரு கம்செனியின் கைனீட்டுப் ெத்திரம் றவத்திருப்ெவர்கள் 

அ. உறுப்பினர்கள்    ஆ. கைனீந்நதார் 

இ. கைனாளிகள்    ஈ. இயக்குநர்கள் 

20. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த ஒன்று அட்டும்  ரியாகப் சொருந்துகிைது? 

அ. சகாடுப்ொறண இரசீது -  ரக்குகறள ஏற்றுெவரின் செயர் மற்றும் இைம் 

ஆ. இரயில் ரசீது   - கப்ெல் வாைறக ஒப்ொவணம் 

இ. வழிச்சீட்டு   - லாரி 

ஈ. கப் ல் ரசீது   - வான்வழி அனுப்பீட்டு ரசீது 

21. கீழ்க்காணும் கூற்றுகறள ஆய்க. 

1. கூட்டுைவு நிறுவனங்கள் லாெமீட்டும் நிறுவனமில்றல 

2. கூட்டுைவு நிறுவனங்களவர்களிந்துறையின் ஆறணயின்ெடி நறைசெறுகிைது 

3.கூட்டுைவின் சகாள்றககள் அதனின்  ட்ைத்திற்கு சில  மயங்களில் மாறுெட்டிருக்கிைது 

4.கூட்டுைவு இயக்கம் ெைறமயானது 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.1மட்டும்  ரி     ஆ. 1மற்றும்  ரி 

இ.1,2 மற்றும் 3 ரி    ஈ. அடைத்தும் சரி 

22. தமிழ்நாட்டில் கூட்டுைவு  ங்கங்களில் குறைந்த அளவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக 

அ.10  ஆ.15  இ.20  ஈ.25 

23. ஒரு மாற்று உண்டியல் என்ெது 

அ. ஒரு நிெந்தறனயற்ை ஆறண   ஆ. ஒரு உறுதிசமாழி 

இ. ரக்குகறள வைங்குவதற்கான வவண்டுவகாள் ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

24. இந்திய நி ர்வ் வங்கி துவங்கப்ெட்ை ஆண்டு 

அ. 1932  ஆ.1935  இ. 1945  ஈ.1950 

25. கீழ்க்காணும் கூற்றுகறளஆய்க. 

1. இலாெம் என்ெது உறுதிொடின்றமறய ஏற்ெதற்கான சவகுமதி 
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2. இலாெம் என்ெது இைர்ொட்றை ஏற்ெடுவதற்கான சவகுமதி 

3. இலாெம் என்ெது முதலுக்கான சவகுமதி 

4. இலாெம் என்ெது உறைப்புக்கான சவகுமதி 

இக்கூற்றுகளில், 

அ. 1மட்டும்  ரி     ஆ. 1 மற்றும் 2  ரி 

இ. 1,2மற்றும் 3 சரி    ஈ.அறனத்தும்  ரி 

26. நொர்ட்(NABARD)என்ெது ஒரு 

அ. வங்கி  ஆ. துறை  இ.கைகம்  ஈ.பிரிவு 

27. ெட்டியல்1ஐ ெட்டியல் 2உைன் சொருத்தி, கீவை சகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறியீடுகறளக் சகாண்டு 

 ரியான ெதிறலத் வதர்ந்சதடு. 

ெட்டியல் 1  ெட்டியல் 2 

அ. ஆைம் ஸ்மித் 1. கிறைப்ெருறம 

ஆ. மார்ஷல்  2. வளர்ச்சி 

இ. ராபின்ஸ்  3. நலன் 

ஈ.  ாமுவவல் ன் 4. ச ல்வம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 1 2 4 3 

28. ெண்ைமாற்று முறை என்ெது 

அ.  ண்ைங்கடை நேரடி ாக மாற்றி சகாள்வது 

ஆ. தங்கத்றத வநரடியாக மாற்றிக் சகாள்வது 

இ. ெண்ைங்கறள மறைமுகமாக மாற்றுவது 

ஈ. தங்கத்றத மறைமுகமாக மாற்றுவது 

29. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது  ரியாகப் சொருத்துகிைது? 

அ. Iவது திட்ைம் 52-57    ஆ. III வது திட்ைம் 64-69 

இ. VI வது திட்ைம் 81-86    ஈ. VIII வது திட்ைம் 92-97 

30. TRYSEM கீழ்க்கண்ை பிரிவினருக்குப் ெயிற்சி வைங்குகிைது 

அ. இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு வவறலவாய்ப்பு வைங்க 
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ஆ. கிராமப்புற இடைஞர்களுக்கு சு நவடலவாய்ப்பு வழங்க 

இ. இளம் மாணவர்களுக்கு வவறலவாய்ப்பு வைங்க 

ஈ. இளம் செண்களுக்கு வவறலவாய்ப்பு வைங்க 

31. காப்பீட்டுறுதித் சதாறகயில் ஒரு குறித்த  தவீதத் சதாறக குறித்த கால இறைசவளியில் காப்பீடு 

செறுநருக்கு திருப்பியளிக்க வறகயுள்ள திட்ைாவணம்  

அ. குறித்த வயது திட்ைாவணம்  ஆ.குறித்த திட்ைாவணம் 

இ.  ணம்திரும்  திட்ைாவணம்  ஈ. குழுக்காப்பீட்டு திட்ைாவணம் 

32. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று மட்டும்  ரியாகப் சொருந்துகிைது? 

அ. கைன்  த்திரம்   - வட்டி 

ஆ. ெங்கு ெத்திரம்   - தனிநெர் வியாொரம் 

இ. றவப்புத் சதாறக ெத்திரம்  – டிவிசைண்ட் 

ஈ. பிராமி ரி வநாட்டு   -ெங்காறண 

33.   உள்நாட்டு வாணிெம் என்ெது 

அ. ஏற்றுமதி     ஆ. இைக்குமதி 

இ. ோட்டுக்குள் ேைக்கும் வாணி ம்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

34. முற்றுரிறம விறலயில் 

அ. குறைந்த அளவு வொட்டிருக்கும்  ஆ. முழுறமயான வொட்டி இருக்கும் 

இ. அதிக வொட்டி இருக்கும்   ஈ. ந ாட்டி இருக்காது 

35. வாணிெத்திற்கு உயிவராட்ைம் ஊட்டுவது யாது? 

அ. ஏற்றுமதி, இைக்குமதி   ஆ.வர்த்தகம் 

இ. வவளாண்றம    ஈ.சதாழில் 

36.  ர்க்கறர ஆறலத் சதாழிறல இதன்கீழ் வறகப்ெடுத்தலாம் 

அ. குறுந்சதாழில்    ஆ. நடுத்தர சதாழில் 

இ.விவசா ச் சார்புத் சதாழில்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

37. வளர்ச்சி குன்றிய சொருளாதாரத்தின் அடிப்ெறை தன்றமகளுள் ஒன்று 

அ. 70% முதல் 90% வடர மக்கள் நவைாண்டமட ச் சார்ந்திருத்தல் 

ஆ. அதிகமான முதலீடு வீதம் 

இ. குறைந்த மக்கட்சதாறக 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

38. எட்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின் காலம் 

அ. 1992-97  ஆ. 1900-95  இ.1991-96  ஈ. 1993-98 
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39. யூ.டி.ஐ இதனுைன் சதாைர்புறையது 

அ. அந்நிய ச லாவணி வொக்றக ஒழுங்குெடுத்துதல் 

ஆ. அயல்நாட்டு வர்த்தகம் 

இ.  ாறலப்வொக்குவரத்து 

ஈ. முதலீட்டு அறக்கட்ைடை 

40. சுற்றுச்சூைல் சொருளாதாரத்தில் சுற்றுச் சூைலுைன் சதாைர்புெடுத்துவது 

அ. ச ாருைாதாரம்    ஆ. வளர்ச்சி 

இ.  ஆற்ைல்     ஈ. வளங்கள் 

41. வவறலக்கான உணவுத் திட்ைம் எந்த திட்ைத்தின் வொது அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. நான்காவது திட்ைம்   ஆ. ஐந்தாவது திட்ைம் 

இ. ஆைாவது திட்ைம்    ஈ. ஏைாவது திட்ைம் 

42. வறுறமக் வகாட்டின் கீழ் செரும்ொன்றமயான மக்கள் வசிக்கும் மாநிலம் 

அ. உத்திரபிரவத ம்    ஆ.  தமிழ்நாடு 

இ. ஒரிஸ்ஸா     ஈ. பீஹார் 

43. வமல்வறரப்ெற்று வ தி கீழ்க்கண்ை வங்கிக் கணக்கு றவத்திருப்ெவர்களுக்கு மட்டுவம 

அ. வ மிப்பு றவப்பு    ஆ. நிறலறவப்பு 

இ. ேைப்பு டவப்பு    ஈ. சதாைர்நிறல றவப்பு 

44. ச ாத்துக்களாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மூலதனத்தின்ஒரு ெகுதிதான் 

அ. நிறலத்த முதல்    ஆ. ேடைமுடற முதல் 

இ. நீர்த்த முதல்    ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

45. அந்நிய ச லாவணி காப்ொளர் 

அ. நாணயமற்று வங்கி ஆகும்  ஆ. ொரத் ஸ்வைட் வங்கி ஆகும் 

இ. சவளிநாட்டு வங்கி ஆகும்   ஈ.  இந்தி  ரிசர்வ் வங்கி ஆகும் 

46. ொரத ஸ்வைட் வங்கி நாட்டுறைறமயாக்கப்ெட்ை ஆண்டு 

அ. 1947   ஆ.1955   இ.1950   ஈ. 1960 

47. கணக்குெதிவியலின் ஒற்றைப் ெதிவு முறை என்ெது 

அ. ஒரு ேைவடிக்டகயின் ஒரு கூற்டற மட்டும்  திவுசசய்வது 

ஆ. ஒரு நைவடிக்றகயின் இரு கூற்றுகறளப் ெதிவு ச ய்வது 

இ. முழுறமப்செைாத இரட்றை ெதிவு 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

48. இறுதிச்  ரக்கிருப்றெ மதிப்பிை வவண்டியது 
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அ. அைக்கவிறலயில    ஆ.  ந்றத விறலயில் 

இ. அைக்கவிடல அல்லது சந்டதவிடல இதில் குடறவாை ஒன்றில் 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

49.  ாதாரணப் ெங்குதாரர்கள் கம்செனியின் 

அ. சசாந்தக்காரர் ஆவார்   ஆ. கைனீந்வதார்கள் ஆவார் 

இ.வாடிக்றகயாளர்கள் ஆவார்  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்றல 

50. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கறள ஆய்க. 

1. வங்கி றவப்புத் சதாறககறள (சைப்ொசிட்) செறுகிைது 

2. வங்கி கைன் மற்றும் அட்வான்ஸ் சகாடுக்கிைது 

3. வங்கி நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்று 

4. வங்கிகள் தறலறம வங்கியான இந்திய ரி ர்வ் வங்கியின் ஆறணப்ெடி இயங்குகின்ைன. 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.1 மட்டும்  ரி     ஆ. 1மற்றும் 2  ரி 

இ.12, மற்றும் 3  ரி    ஈ. அடைத்தும் சரி 

51. ெண்ைகத்திலிருந்து ஒருெகுதி  ரக்கிறன சவளிவய சகாண்டு வர ஆறண உரிமம் வைங்கும் 

ஆறணயம்  

அ. சகாடுப் ாடண    ஆ. ெண்ைகம் றவத்திருப்வொர் இரசீது 

இ. ெண்ைகச்  ான்ைாறண   ஈ. இரயில் இரசீது 

52. கூட்ைாட்சி நிதி என்ெது 

அ.மாநில நிதிறயப் ெற்றியது   ஆ. ரயில்வவ நிதிறயப் ெற்றியது 

இ. உள்ளாட்சி நிதிறயப் ெற்றியது  ஈ. மத்தி -மாநிலநிதி உறவுகள் 

53. இந்திய வதசீய வருமானத்றத கணிப்ெது 

அ. திட்ைக்குழு     ஆ. நிதிக்குழு 

இ. மத்தி  புள்ளிவி ர நிறுவைம்  ஈ. நிதி அறமச் கம் 

54. வ மிப்றெ நிர்ணயிப்ெது 

அ. மூலதனம்     ஆ. முதலீடு 

இ.வருமாைம்     ஈ. வர்த்தகம் 

55. 1934ஆம் ஆண்டு எழுதப்ெட்ை ‘திட்ைமிட்ை இந்திய சொருளாதாரம்’ என்ை நூலின் ஆசிரியர் 

அ. சமாரார்ஜி வத ாய்    ஆ. ெண்டிட் வநரு 

இ. எம்.விஸ்நவஸ்வரய் ா   ஈ. ைாக்ைர் காட்சில் 

56. சதாழில்(ஒழுங்கு முறை மற்றும் வளர்ச்சி)  ட்ைம், இயற்ைப்ெட்ை ஆண்டு 
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அ. 1951   ஆ. 1955   இ.1961   ஈ. 1956 

57. வதசிய ஊரக வவறலவாய்ப்பு திட்ைம் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை திட்ைகாலம் 

அ.ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம்  ஆ. இரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் 

இ. மூன்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம்  ஈ. ஆறாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் 

58. ‘ென்னாட்டு வாணிகம் வளர்ச்ச்றய துரிதப்ெடுத்தும் கருவி’ என்ைவர் 

அ. சகயின்ஸ்     ஆ. மார்ஷல் 

இ. டி.செச். ரா ர்ட்சன்   ஈ. பிகு 

59. ெருவக்கால வவறலயின்றம ஏற்ெடுவது என்ெது 

அ. சொறியியல் மாற்ைத்தால்   ஆ.  ருவகால மாற்றத்தால் 

இ. சதாழில் மாற்ைத்தால்   ஈ. ெண வீக்கத்தால் 

60. ஜவஹர் வராஜ்கர் வயாஜனா அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை ஆண்டு 

அ. 197 5  ஆ. 1981   இ. 1965   ஈ.  1989 

61. இந்தியாவில் தனிநெர் வருமானம் சமதுவாகவளரக் காரணங்கள் 

1.  துரித மூலதன திரட்சி  

2. அதிக அளவு நிதி ெற்ைாக்குறை 

3. அதிக மக்கள் சதாறக வளர்ச்சி 

4. அதிக மூலதன உற்ெத்தி விகிதம் 

அ. 1,2 மற்றும் 3  ரி    ஆ. 3,4  ரி 

இ. 1,2,3 மற்றும் 4  ரி    ஈ.2,4 சரி 

62. கீழ்க்காணும் எதனால் வதசிய சமாத்த உற்ெத்தி செருகும்? 

அ. மூலதனத்தில் வளர்ச்சி   ஆ. உெரிவரவு-ச லவுத் திட்ைம் 

இ. நதசீ க் கைன் குடறவு   ஈ. வட்டிவீதத்தில் உயர்வு 

63. ொதுகாப்பு ச லவு என்ெது 

அ. சொது முதலீடு    ஆ. தனியார் முதலீடு 

இ. தனியார் நுகர்வு    ஈ. ச ாது ேகர்வு 

64. எட்ைாவது திட்ைகாலத்தில் சொதுத் துறையின் சமாத்த ஒதுக்கீடு (ரூொய் வகாடியில்) 

அ. 2,34,000  ஆ. 3,34,000  இ. 4,34,000  ஈ. 5,34,000 

65. இந்தியாவில் கூட்டுைவு அறமப்பில் நீண்ைகால கைன்கறள வைங்குவது 

அ. முதன்றம கூட்டுைவு  ங்கங்கள்  ஆ. மத்திய வங்கிகள் 

இ. மாநிலக் கூட்டுைவு வங்கிகள்  ஈ. நிலவைவங்கிகள் 

66. ஏைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின் முன்னுரிறம குறிக்வகாள் 
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அ. உணவு, நவடல மற்றும் உற் த்தித் திறன் 

ஆ. குைந்றதகளுக்கு இலவ க் கல்வி 

இ. நாட்டு வருமானத்தில் 5  தவிகிதம் வளர்ச்சி 

ஈ.  மூக வளர்ச்சித் திட்ைங்கள் 

67. இந்திய அரசு ச லவினத்தில் கீழ்க்காணும் எறவ திட்ைமிைா ச லவினத்றதச்  ார்ந்தறவ? 

1. ொதுகாப்பு ச லவு 

2. மானியங்கள் 

3. முந்திய திட்ைகால ச லவவாடு இறணந்தறவ 

4. வட்டி சகாடுத்தல் 

வமவல குறிப்பிட்ைவற்றுள் 

அ. 1ம் 2ம்  ரி     ஆ. 1ம் 3ம்  ரி 

இ.  2 ம் 4ம்  ரி     ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4 சரி 

68. இந்தியா திட்ை விடுமுறைறய செற்றிருந்தது 

அ. 1947-1951  ஆ. 1963-1966  இ. 1966-1969   ஈ. 1971-1974 

69. வதசிய வருமானத்தில் எந்த துறையின் ெங்களிப்பு  மீெகாலத்தில் குறைந்து சகாண்டு வருகிைது? 

அ. முதல் நிடலத்துடற   ஆ. இரண்ைாம் நிறலத்துறை 

இ. மூன்ைாம் நிறலத்துறை   ஈ. மூன்று துறைகளிலும் 

70. வெரளவு சதாழிற் ாறலகசளன்ெறவ, நிறுவன மற்றும் எந்திரங்களின் முதலீட்டின் வதறவப்ெடும் 

அளவு 

அ. 10 இலட் ம்     ஆ. 20இலட் ம்   

இ.30 இலட் ம்     ஈ. 35 இலட்சத்திற்கு நமல் 

71. இந்தியாவில் பிைப்பு வீதம் அதிக அளவில் இருப்ெதற்குரிய  மூக சொருளாதாரக் காரணிகள் 

கீழ்க்கண்ைவற்றில் யாறவ? 

1. வறுறம     2. கூட்டுக்குடும்ெம் 

3. நகர்மயமாகுதல்    4. யாவருக்கும் திருமணம் 

 ரியான விறைறய வதர்ந்சதடுக்கவும் 

அ. 1மற்றும் 3     ஆ. 1,2 மற்றும் 3 

இ.1,2 மற்றும் 4     ஈ. 1,2,3மற்றும் 4 

72. பின்வருெனவற்றில் இந்தியாவில் விவ ாயத்துறையில் குறைந்தளவு உற்ெத்திக்கு காரணங்கள் 

யாறவ? 

1. நில உச் வரம்பு    2. மறைநீர் பிடிப்பு ெகுதி 



Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 10 of 14 

3. கிராமிய சதாழில்    4. நிலஉட்பிரிவு-சிதைல்கள் 

 ரியான விறைறய வதர்ந்சதடுக்கவும் 

அ. 2மற்றும்4  ஆ. 1மற்றும் 2   இ. 2மற்றும் 3  ஈ. 1மற்றும்4 

73. வவளாண்றம விறலக்குழுவின் புதிய செயர் 

அ. நவைாண்டம சசலவு மற்றும் விடலக்குழு 

ஆ. வவளாண்றம ச லவுக்குழு 

இ. கிராமப்புை விறலக்குழு 

ஈ. குறைந்தெட்  ஆதரவு விறலக்குழு 

74. SIDCO கீழ்க்கண்ைவற்றின் முன்வனற்ைத்துைன் சதாைர்புறையது 

அ. சிறு சதாழில்கள்    ஆ.  எஃகு ஆறலத் சதாழில் 

இ. வ ாப்பு சதாழில்    ஈ.  ர்க்கறர ஆறலத் சதாழில்கள் 

75. 1982ல் CART வதாற்றுவிக்கப்ெட்ைதின் வநாக்கம் 

அ. ஆப்பிள் உற்ெத்தி ஆய்றவ வமம்ெடுத்துவதற்கு 

ஆ. மாட்டு வண்டி வமம்ொட்டிற்கு 

இ. கால்நறை மருத்துவர்க/லுக்கு சிைப்பு ஆய்வு மற்றும் ெயிற்சி அளிப்ெதற்கு 

ஈ. கிராமி  சதாழிற்ச்சாடலகளின் நுணுக்க நமம் ாட்டிற்கு 

76. கீழ்க்கண்ைவற்றில் ஆைாவது ஐந்தாண்டு திட்ை காலத்தில் துவங்கப்ெட்ை திட்ைங்கள் யாறவ? 

1. NREP   2. RLEGP  3. IRDP   4. JRY 

அ. 1மற்றும்3  ஆ. 2 மற்றும் 4  இ. 1,2 மற்றும் 3  ஈ. 1,3 மற்றும் 4 

77. ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உைன் சொருத்தி கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகறளக் சகாண்டு  ரியான 

ெதிறலத் வதர்ந்சதடு. 

ெட்டியல் 1       ெட்டியல் 2 

அ. MTRP       1. 1951 

ஆ. நீண்ைகாலநிதிக்சகாள்றக    2. 1965 

இ. வவளாண்றம விறலக் குழு    3. 1970 

ஈ. சதாழிற் ாறலகள் (வளர்ச்சி மற்றும் கட்டுப்ொடு)  ட்ைம் 5. 1985 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 
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ஈ. 2 3 4 1 

78. ெட்டியல் 1ஐ,ெட்டியல் 2உைன் சொருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகறளக் சகாண்டு   ரியான 

ெதிறலத் வதர்ந்சதடு. 

 ெட்டியல்1   ெட்டியல் 2 

அ. தத் குழு   1. சதாழில் உரிமம் 

ஆ. வாஞ்சு குழு  2. வநர்முகவரி 

இ. இராஜ் மன்னர் குழு  3. மத்திய-மாநில நிதி ெகிர்வு 

ஈ.  க்ரவர்த்திக்குழு   4. ெணத்துறை அறமப்பு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 4 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 4 1 3 2 

79. மறைமுக வவறலயின்றம குறிப்ெது 

அ. நெர்கள் வவறலயின்றி இருப்ெது 

ஆ.  குடறந்த அைவு ே ர்கள் சசய் க்கூடி  நவடலட  அதிக அைவு ே ர்கள் சசய்தல் 

இ.  செண்களுக்கிறைவயயுள்ள வவறலயின்றம 

ஈ. 60 வயதிற்கு வமற்ெட்ைவர்களுக்கிறைவயயுள்ள வவறலயின்றம 

80. வவறலக்கு உணவுத் திட்ைம் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

ஆ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

இ. ஆைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

ஈ. ஏைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

81. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது  ரியாக இறணக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ. ரஷ்யா - தினார் 

ஆ. இராக் - லிரா 

இ. ஐப் ான் - ச ன் 

ஈ. பிவரசில் - பிராங்க் 

82. இந்தியாவின் நாட்டு வருமானம் மதிப்பீடு எந்த நிறுவனத்தால் ச ய்யப்ெடுகிைது? 

அ. இந்திய தர நிறுவனம் 
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ஆ. இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் 

இ.  மத்தி  புள்ளியி ல் அடமப்பு 

ஈ, ச யல்முறை சொருளாதார ஆய்வு வதசியக்குழு 

83. இந்தியாவின் மிகப்செரிய ெரஸ்ெர நிதிநிறுவனம் 

அ, ொரதவங்கி ெரஸ்ெர நிதி 

ஆ. சொதுக் காப்பீட்டுகைகெரஸ்ெர நிதி 

இ. இந்திய வங்கி ெரஸ்ெர நிதி 

ஈ. இந்தி  யூனி ன் டிரஸ்ட் 

84. இந்தியா எந்த ஆண்டு முதன் முறையாக எண்சணய் அதிர்ச்சியால் ொதிக்கப்ெட்ைது? 

அ. 1969   ஆ. 1971   இ. 1973   ஈ. 1975 

85. வறுறமறய விரட்டுதல் என்ை ச ால் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம்  

ஆ. இரண்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

இ. மூன்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

ஈ, ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைக்காலம் 

86. சவளிச் ந்றத குறிப்ெது ரி ர்வ் வங்கியால் விற்க/ வாங்கப்ெடும் 

அ.  சொன்     ஆ. சவளிநாட்டு ச லாவணி 

இ. அரசுெங்குகள்    ஈ. அரசு  த்திரங்கள் 

87. ைங்கல் நகல் முழுறமயான ெடிவத்தில் ெரிசீலறணக்காக முதலில் எப்சொழுது 

 மர்ப்பிக்கப்ெட்ைது? 

அ. டி ம்ெர் 1987     ஆ. டி ம்ெர் 1989 

இ. டி ம்ெர் 1991     ஈ.டிசம் ர், 1993 

88. இந்திய நாணயம் கறையாக மதிப்புக்குறைப்பு ச ய்யப்ெட்ைது? 

அ. ஜனவரி1991     ஆ.மார்ச், 1991 

இ.வம, 1991     ஈ. ஜீடல,1991 

89. மூன்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் வதால்வி அறைவதற்கான காரணிகள் கீழ்க்கண்ைவற்றில் 

யாறவ? 

1.  சீனாவின் ஆகிரமிப்பு 

2. இந்தியா-ொகிஸ்தான் தகராறு 

3. ெணமதிப்பு குறைப்பு 

4. குறைவான ெருவமறை 
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இவற்றில், 

அ. 1 மற்றும் 3     ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 1 ,2 மற்றும் 4    ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4 

90. கீழ்க்கண்ைவற்றில் இந்தியாவில் வதசிய வருமானத்றத அளப்ெதில் சிக்கல்கறள வதாற்றுவிக்கும் 

காரணிகள் யாறவ? 

1. கல்வியறிவின்றம 

2. சொதுத் துறையின் விறரவான வளர்ச்சி 

3. கிராமங்களில் ெணப்புைக்கமில்லா நுகர்ச்சி  

4. மக்கள் ெலத்சதாழில்களில் ஈடுெட்டிருத்தல்  

இவற்றில், 

அ. 1 மற்றும் 2  ரி    ஆ. 1,3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 1,2,மற்றும் 3 ரி    ஈ. 2,3 மற்றும்4 ரி 

91. குத்தறக சீர்திருத்தச்  ட்ைத்தின் வநாக்கம் 

1. குத்தறககாரர்களுக்கு நிலஉரிறம ொதுகாப்பு 

2. நியாயமான வாரம் நிர்ணயம் ச ய்வதற்கு 

3. குத்தறககாரர்களுக்கு நிலத்றத ச ாந்தம் ஆக்குவதற்கு 

இவற்றில், 

அ. 1 மட்டும்  ரி    ஆ. 2மட்டும் சரி 

இ. 1மற்றும் 2 ரி    ஈ. 1,2 மற்றும் 3  ரி 

92. தலாவருமானம் இதுவறரயில் மிக அதிகமாக உள்ள மாநிலம் 

அ. மகாராஷ்டிரா    ஆ. தமிழ்நாடு 

இ.  ஞ்சாப்     ஈ. வமற்கு வங்காளம் 

93. சதாழில் உற்ெத்தித் திைறன மிகஅதிகமாக நிர்ணயிக்கும் காரணி 

அ. சதாழில்நுட் ம்    ஆ. நிதி 

இ. இயற்றக     ஈ. நிர்வாகம் 

94. வளர வவண்டிய நாடுகளின் சதாழில் வளர்ச்சிறய மிக அதிகமாக ொதிக்கும் காரணி 

அ. அரசியல்சகாள்றக   ஆ. சொதுநிர்வாகம் 

இ. ச ாருைதார சூழ்நிடல   ஈ. அயல்நாட்டு  க்திகள் 

95. நமது விவ ாய உற்ெத்தித் திைன் குறைந்து காணப்ெடுவதற்கு முக்கிய காரணம்? 

அ. மக்கள்சதாடக காரணி   ஆ. சதாழில் நுட்ெ காரணி 

இ. இயக்கங்களின் காரணி   ஈ. அறமப்பு காரணி 



Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 14 

96. நமது சதாழிற் வளர்ச்சியில் குறிப்பிைத்தக்க அம் ம் 

அ. சிறு சதாழில்வளர்ச்சி   

ஆ. இரும்பு எஃகு சதாழிற்சாடலகள் ஏற் டுத்தப் ட்ைது  

இ. வவறல வாய்ப்பிறனத் வதாற்றுவித்தது 

ஈ. சொதுத்துறையின் வளர்ச்சி 

97. நமது  க்தி  ாதனங்களில் மிக முக்கியமானது 

அ. கருறமய இயல்புறைய  க்தி 

ஆ. செட்வராலியம் 

இ. நிலக்கரி 

ஈ. நீர்மின் சக்தி 

98. சொருளியல் நைவடிக்றககளின் முதுசகலும்பு எனப்ெடுவது 

அ. விவசா ம்   ஆ. நிதி  இ. சதாழில்  ஈ. கல்வி 

99. மக்கள் அைர்த்தி அதிகமாக உள்ளது 

அ, சைல்லி     ஆ. கல்கத்தா 

இ. ெம்ொய்     ஈ. ச ன்றன 

100. இந்தியாவில் அர ாங்கத்தால் மிக அதிகமாகக் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள சதாழில் 

அ. சிசமண்ட்     ஆ. சர்க்கடர 

இ. ெருத்தி     ஈ. காகிதம் 
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Indian Economy Model Test Questions 2 in Tamil With Answer 

1. பின்தங்கிய ப ொருளொதொரத்தின் முக்கிய அம்சம் 

அ. வேலையின்லை    ஆ. குலைந்த உற் த்தித் திைன் 

இ. குறைந்த தலா வருமானம்  ஈ.  உயர்ந்த  டிப்பின்லை நிலை 

2. ஒரு நிறுேனத்தின் நிலையற்ை ேருைொனம் 

அ. ேொரம்  ஆ. கூலி  இ, ேட்டி  ஈ. இலாபம் 

3. ஒரு நொட்டின் வசமிப்பு எலதச் சொர்ந்துள்ளது என்ைொல்? 

அ. இயற்லை ப ொருள்ேளம்   ஆ. நாட்டு வருமானம் 

இ. பதொழில்ேளர்ச்சி    ஈ. வேலைேொய்ப்பு 

4. FFRA என் து 

அ. அன்னியச் செலவாணி ஒழுங்காற்றுச் ெட்டம் 

ஆ. அன்னியச் பசைேொணி ைட்டுப் ொட்டுச் சட்டம் 

இ. அன்னியச் பசைேொணி ைொப்புச் சட்டம் 

ஈ. இலே அலனத்தும் 

5. “ப ொருளொதொர திட்டம்” என் து 

அ. ேரி ேருேொலய அதிைரித்தல் 

ஆ. வளங்கறள பகிர்ந்தளித்தல் 

இ. ைனித ஆற்ைலை சரியொைப்  யன் டுத்துதல் 

ஈ, ேரிேருேொலயயும் ைனித சக்திலயயும்  யன் டுத்துதல் 

6. இந்தியொவில் வதசியையைொக்ைப் ட்ட ேங்கிைளின் எண்ணிக்லை 

அ. 14  ஆ. 16   இ. 17  ஈ. 20 

குறிப்பு: 1993இல் நியூ இந்தியொ ேங்கியொனது  ஞ்சொப் வநஷனல் ேங்கியுடன் இலைக்ைப் ட்டபின் 

19 ேங்கிைவள. 

7. அக்ட்ரொஸ் என் து 

அ. வரி ெம்பந்தப்பட்டது   ஆ. வேளொண்லைத்துலை சம் ந்தப் ட்டது 

இ. பதொழில்துலை சம் ந்தப் ட்டது  ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்லை 

8. ப ொதுத்துலை ேங்கிைளில் உள்ள குலைைலள ஆரொய அலைத்திட்ட நிதி அலைப்பு ைமிட்டியின் 

தலைேர் 

அ. டொக்டர் ைன்வைொைன் சிங்   ஆ. டொக்டர் பரங்ைநொதன் 

இ. டாக்டர் நரசிங்கம்    ஈ. டொக்டர் ரொஜொ பசல்லையொ 
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9. நிைச்சீர்திருத்தத்தின் முக்கியைொன ைற்றும் இறுதியொன குறிக்வைொள் 

அ. இலடத்தரைர்ைலள நீக்குதல்  ஆ. நிை உச்சேரம்ல  நிர்ையித்தல் 

இ, நியொயைொன ேொரத்லத நிர்ையித்தல் ஈ. உழுபவனுக்கக நிலத்றத சொந்தமாக்குதல் 

10. 9ேது ஐந்தொண்டு திட்ட ைொைத்தின் ேளர்ச்சி வீதச் சதவீதக்குறியீடு 

அ. 5.5%  ஆ. 6%  இ. 7%  ஈ. 8% 

11. 9ேது ஐந்தொண்டு திட்டக்ைொைம் 

அ. 1996-2001  ஆ. 1997-2002  இ. 1998-2003  ஈ. 1999-2004 

12. அலனத்து முன்வனற்ைத்திற்கும் மூைொதொரம் ைனிதேள வைம் ொடு என் லத அங்கீைரித்த திட்டம் 

அ. இரண்டொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  அ. ஐந்தொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

இ. ஆைொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  ஈ. எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

13. வதசிய ேருைொனம் என் து 

அ. ைத்திய அரசின் ேருைொனம்   

ஆ. ைத்திய ைொநிை அரசுைளின் பைொத்த ேருைொனம் 

இ. அறனத்துக் காரணிகளின் சமாத்த வருமானம் 

ஈ. ப ொது நிறுேனங்ைளின் ைொ ங்ைள் 

14. பதொழில்ைளுடன் பதொடர்பு இல்ைொதது எது? 

அ. சிப்ைொட்     ஆ. சிப்கபா 

இ. டொன்சிடியொ     ஈ. சிட்வைொ 

15. இலை ப ொருள் அல்ைொதது எது? 

அ. சைல்  ஆ.  ட்டு  இ. ஃபிளொக்ஸ்   ஈ. ரப்பர் 

16. இந்தியொவின் ைக்ைள்பதொலை ைட்டுப் ொட்டிற்ைொன பைொள்லை அறிமுைப் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1951   ஆ. 1961   இ. 1971    ஈ. 1974 

17. ேறுலை ஒழிப்பு முயற்சிைள் ப ரிதும் துேக்ைப் ட்ட திட்டைொைம் 

அ. முதல் ஐந்தொண்டுத் திட்டம்  ஆ.  இரண்டொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

இ. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ஈ. ஏைொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

18. எந்த ஐந்தொண்டுத் திட்டத்தில் ேளர்ச்சி விகிதம், திட்ட இைக்லை ைொட்டிலும் அதிைைொய் இருந்தது? 

அ. முதல்     ஆ. இரண்டொேது 

இ. ஆைொேது     ஈ. ஏைொேது 

19. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைலள ஆரொய்ை. 

கூற்று (A): இந்திய ப ொருளொதொரம் ேளர்ந்து ேரும் ப ொருளொதொரம். 

ைொரைம் (R): இந்தியொவில் ைலைமுை வேலைேொய்ப்பின்லை உள்ளது. 
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- கீவை பைொடுத்துள்ள குறியீடு முலைைளுக்வைற்  உைது விலடலய வதர்வு பசய்ை. 

அ. (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைம்  

ஆ (A) மற்றும் (R) உண்றம, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனொல் (R) தேறு 

ஈ. (A) தேறு ஆனொல் (R) உண்லை 

20. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி கீவை பைொடுக்ைப் ட்டுள்ள ைொகிதப்  ைங்ைளில் ஒன்லை தவிர 

அலனத்லதயும் பேளியிடுகிைது. அந்த ஒன்று 

அ. ஒரு ரூபாய் காகிதப் பணம்  ஆ. இரண்டு ரூ ொய் ைொகிதப்  ைம் 

இ. ஐந்து ரூ ொய் ைொகிதப்  ைம்  ஈ.  த்து ரூ ொய் ைொகிதப்  ைம் 

21. நம் நொட்டின் லைய ேங்கி 

அ. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி   ஆ.  ொரத ஸ்வடட் ேங்கி 

இ. இந்திய பசண்ட்ரல் ேங்கி   ஈ. இந்தியன் ேங்கி 

22. அனுப்பீடுக் ைைக்கு இதலனச் சொர்ந்தது 

அ. பசொத்துக் ைைக்கு    ஆ. ஆள்சொர் ைைக்கு 

இ.  சபயரளவு கணக்கு   ஈ. ைொ  நட்டக் ைைக்கு 

23. கிவரப்லேன் என்ை  தம் சொர்ந்தது 

அ. முலையொன பதொடர்பு    ஆ.  முறையற்ை சதாடர்பு 

இ.  முலையொன ைற்றும் முலையற்ை பதொடர்பு  ஈ. முலையற்ை ஊக்குவித்தல் 

24. ஹொர்லிக்ஸ் என் து _______ப யரொகும். 

அ. ப ொருள்     ஆ. முத்திறரயிடுறக 

இ. நிறுேனம்     ஈ. நிறுைம் 

25. விளம் ரம் உருேொக்குேது 

அ. வணிக குறிப்பற்று   ஆ. ப ொருளின் தரம் 

இ. ேொங்கும்திைன்    ஈ. இதில் ஏதுமில்லை 

26. கீழ்க்ைொணும் கூற்றுைலள ஆய்ை. 

வி.டி.ஐ.எஸ் என் து 

1. தன்னிச்லசயொை ேருைொனத்லத பேளிைொட்டும் திட்டம் 

2. 1997ல் அறிமுைப் டுத்தப் ட்டது 

3. ேரி ஏய்ப் ொளர்ைளுக்கு ரூ. 33,000 வைொடிக்கு வைல் ைலைக்ைப் ட்ட ேருேொலய அறிவிக்ை 

உதவியது. 

4. அரசுக்கு ரூ.40,050 வைொடிக்கு வைல் ேரி ப ை உதவியது. 
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இக்கூற்றுைளில் 

அ. 1ைற்றும் 2 சரி    ஆ. 1,2 ைற்றும் 3 சரி 

இ. 1,3 ைற்றும் 4 சரி    ஈ. அறனத்தும் ெரியானறவ 

27. அலனத்து நட்டம் ைற்றும் பசைவுைலள 

அ. பற்று றவக்ககவண்டும்   ஆ. ேரவு லேக்ை வேண்டும் 

இ.  ற்று ைற்றும் ேரவு லேக்ை வேண்டும் ஈ.  திவு இல்லை 

28. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைலள ஆய்ை. 

கூற்று (A): ப ொதுேொை வதலேக்வைொடு கீழ்வநொக்கி ேளந்து பசல்லும். 

ைொரைம்(R): ப ொருளின் வதலே விலை உயரும்ப ொழுது அதிைரிக்கும்  

கீவை பைொடுத்துள்ள குறியீடு முலைைளுக்வைற்  உைது விலடலய வதர்வு பசய்ை. 

அ. (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைம்  

ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைைல்ை 

இ. (A) ெரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தேறு ஆனொல் (R) உண்லை 

29.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு சரியொன 

 திலைத் வதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ.  ைவீக்ைம்    1. ைட்டுப் டுத்தப் ட்ட  ைவீக்ைம் 

ஆ.  ைேொட்டம்   2.  ை அளிப்பு ப ருகுதல் 

இ. வதக்ை நிலை விக்ைம்  3.  ை அளிப்பு குலைதல் 

ஈ.  ைட்டுக்குள் உள்ள  ைவீக்ைம் 4. ேளர்ச்சி அற்ை விலை உயர்வு 

குறியீடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 2 3  

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 3 4 1 

ஈ.  3 4 1 2 

30. ைறுப்பு  ைம் என் து 

அ. ைறுப்பு நிைம் உலடய ைொகித  ைம் 

ஆ. பதொழிலின் மூைம் கிலடக்ைக்கூடிய சம் ொத்தியம் 

இ. கணக்கில் வராத பணம் 
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ஈ. இலேைளில் எதுவுமில்லை 

31. தற்ப ொழுது நலடமுலைப் டுத்தப் ட்டு ேரும் இந்தியேரி சீரொக்ை பைொள்லையின் அடிப் லடயொை 

உள்ளது. 

அ. ராஜா சஜ. செல்றலயா குழு அறிக்றக  ஆ. வசொக்ஸி  குழு அறிக்லை 

இ. ேொஞ்சுகுழு அறிக்லை    ஈ. ரொஜ்குழு அறிக்லை 

32. டங்ைல் திட்டத்துடன் பதொடர்புலடயது 

அ.காப்புரிறம     ஆ. அடிப் லட உரிலை 

இ. ைனித உரிலை    ஈ. இலேைளில் எதுவுமில்லை 

33. ஐ.ஆர்.டி.பி. (IRDP) திட்டம் எத்துடன் பதொடர்பு பைொண்டது? 

அ. பதொழில்     ஆ. வ ொக்குேரத்து 

இ. கிராமங்கள்    ஈ. வியொ ொரம் 

34. ஒன் தொேது ஐந்தொண்டு திட்டைொைம் 

அ. 1997-2002  ஆ. 1996-2001  இ. 1998-2003  ஈ. 1999-2004 

35.  ொதுைொப்புச்பசைவு இந்த இனத்லதச் சொர்ந்தது 

அ. சபாதுநல முதலீடு   ஆ. நொட்டுப்  ொதுைொப்பு 

இ. அரசின் ைடலை    ஈ. ேளர்ச்சி 

36. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி எந்த ஆண்டில் அரசுலடலையொனது? 

அ.1947   ஆ.1949   இ. 1952   ஈ. 1956 

37. நுைர்வேொர் உ ரி என் து 

அ.  உ ரி நுைர்வேொர்    ஆ. நுைர்வேொர் உ ரிேருேொய் 

இ. உ ரி ப ொருள்    ஈ. உபரி திருப்தி 

38. தலடயிைொ ேொணி த் துலைமுைம் 

அ. கண்ட்லா துறைமுகம்   ஆ.  மும் ொய் துலைமுைம் 

இ. விசொைப் ட்டினம் துலைமுைம்  ஈ. பைொச்சி துலைமுைம் 

39.  வதசிய புனரொக்ை நிதி ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1990   ஆ. 1992  இ. 1994   ஈ. 1996 

40. இந்தியொவிற்கு உச்ச அளவு அந்நியச் பசைொேணி ஈட்டித் தரும் இனம் 

அ. கதால் மற்றும் கதால் சபாருட்கள் 

ஆ. ேொசலனப் ப ொருட்ைள் 

இ. ைருந்துைள் 

ஈ. அரிசி 
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41. சிறு பதொழில் ேளர்ச்சிக் ைைைம் வதொற்றுவிக்ைப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1950   ஆ. 1952   இ. 1954   ஈ. 1956 

42. நொன்ைொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

அ. 1966-1971  ஆ. 1968-1973  இ. 1969-1974  ஈ. 1970-1975 

43. பின்ேரும் கூற்றுைலளஆய்ை: 

1. இந்தியொ ஒரு ேளரும் ப ொருளொதொரம் 

2. இந்தியொ ைக்ைள் பதொலை ேளர்ச்சியில் இரண்டொம் நிலையில் உள்ளது 

3. அதிை ைக்ைள் பதொலை உள்ள நொடுைளில் இந்தியொ இரண்டொம் இடம் ேகிக்கிைது 

4. இந்தியொ பதொழில்  உற் த்தியில் முதல் இடம் ேகிக்கிைது. 

இக்கூற்றுைளில். 

அ.1  ைட்டும் சரி    ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரி 

இ. 1,2 மற்றும் 3 ெரி    ஈ. அலனத்தும் சரியொனலே 

44.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி, கீவை பைொடுக்ைப் ட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு 

சரியொன  திலைத் வதர்ந்பதடு. 

  ட்டியல் 1   ட்டியல் 2 

அ. ஆடம் ஸ்மித்  1. ேொரம் 

ஆ. ைொர்ஷல்   2. வேலை 

இ. ரிக்ைொர்வடொ   3. பசொத்து 

ஈ. கீன்ஸ்   4. சைநிலை 

குறியீடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4  

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 3 4 1 2 

45. சைலுக்கு அலைக்ைப் ட்ட-சிைப்பு பசயல்குழுவின் தலைேர் 

அ.  பி.கக. கவுல்    ஆ. ைொர்வே 

இ. வநரு     ஈ. ைஹைவநொபில் 

46. சிறு பதொழில்ைலள எத்தலன ேலைைளொைப் பிரிக்ைைொம்? 

அ. 3   ஆ. 5   இ. 4   ஈ. 1 

47. ைசொணி குழுவேொடு பதொடர்புப்  டுத்தப் டுேது 
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அ. ரயில்வ ொக்குேரத்து   ஆ. சொலைப் வ ொக்குேரத்து 

இ. விைொனப் வ ொக்குேரத்து   ஈ. நீர்வழிப் கபாக்குவரத்து 

48. எந்த எரிப ொருள் பதொழிற்புரட்சிக்கு ஆதொரைொயிருந்தது? 

அ. ப ட்வரொல்     ஆ. நிலக்கரி 

இ. விைகு     ஈ. சூரிய ஆற்ைல் 

49. FERAவின் வநொக்ைைொனது 

அ. அந்நிய செலாவணி கபாக்றக ஒழுங்குப்படுத்துதல் 

ஆ. முதலீட்டு அைக்ைட்டலள 

இ. பதொழிைொளர்  ங்வைற்பு 

ஈ. சொலை வ ொக்குேரத்து 

50. ஒரு ைம்ப னிலயக் ைலைக்கும் வ ொது ைட்டும் மூைதனத்தின் ஒரு  குதி கீழ்க்ைண்டேொறு 

அலைக்ைப் டும் 

அ. பசலுத்திய முதல்    ஆ. அலைத்த முதல் 

இ. காப்பு முதல்    ஈ. மூைதனக் ைொப்பு 

51. ஒரு கூட்டத்தின் நடேடிக்லைைலளச் பசயல் டுத்துேதற்கு இருக்ை வேண்டிய குலைந்த ட்ச 

உறுப்பினர்ைளின் எண்ணிக்லைப் ப யர் 

அ. ைொற்ைொள் ( திைொள்)   ஆ. பிவரரலை 

இ. நிைழ்ச்சி நிரல்    ஈ. குறைசவண் 

52. இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற் ட்ட ைம்ப னிைலள ஒன்ைொை இலைத்து நடக்கும் பசயல் 

இவ்ேொறு அலைக்ைப் டுகிைது 

அ. ஈர்த்தல்     ஆ. ைலைத்தல் 

இ. சீரலைத்தல்     ஈ. ஒருங்கிறணத்தல் 

53. ேரி மூைைொை பசலுத்தியுள்ளதற்ைொன சொன்றிதழ் வதலேப் டுேது 

அ. ஒரு புதிய பதொழிலை துங்குேதற்கு 

ஆ. ஒரு நபர் இந்தியாவிலிருந்து சவளிகயறுவதற்கு 

இ. ேருைொன ேரி சம் ந்தைொன பதொழில் பசய்யும் தணிக்லையொளருக்கு 

ஈ. ேரியிலிருந்து தப்பிக்ை விரும்பும் ேரி பசலுத்தும் ந ருக்கு 

54. ேங்கிச் சரிைட்டும்  ட்டியல் என் து 

அ. பரொக்ை ஏட்டின் ஒரு  குதியொகும் 

ஆ. ஒரு வ வரடு ைைக்ைொகும் 

இ. ேங்கிக் ைைக்கின் ஒரு  குதியொகும் 
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ஈ. வங்கிச் செல்கலாடு மற்றும் சராக்க ஏட்டின் வங்கிப்பகுதி ஆகியவற்றிற்கு இறடகயயுள்ள 

கவறுபாட்டிற்கான காரணங்கறள அறிவதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பட்டியலாகும் 

55. நிைர நலடமுலை முதல் என் து 

அ. பைொத்தச் பசொத்துக்ைள்ைழி நலடமுலைப் ப ொறுப்புைள் 

ஆ. நிலைத்த பசொத்துைள் ைழி நலடமுலைப் ப ொறுப்புைள் 

இ. நறடமுறைச் சொத்துக்கள்கழி நறடமுறைப் சபாறுப்புகள் 

ஈ. லையிலிருக்கும் பரொக்ைம் ைற்றும் சரக்கிருப்பு 

56. ைைக்குப்  திவியலின் இரட்லடப்  திவு முலை என் து 

அ. இருேலையொன புத்தைங்ைளில்  திவு பசய்தல் 

ஆ. ஒரு நடவடிக்றகயின் இருகூறுகறளப் பதிவு செய்தல் 

இ. இரு வததிைளில்  திவு பசய்தல் 

ஈ. இரு நடேடிக்லைைலளப்  திவு பசய்தல் 

57. இயந்திரத்லத நிறுவுேதற்ைொக் பைொடுக்ைப் ட்ட கூலிரூ. 500/ஐ  ற்று லேக்ை வேண்டியது 

அ. கூலிக்ைைக்கு    ஆ. இைொ நட்டக் ைைக்கு 

இ. இயந்திரக் கணக்கும்   ஈ. பரொக்ைக் ைைக்கு 

58.  திவு பசய்தல் ைட்டொயைொக்ைப் ட்டிருப் து 

அ. கூட்டொண்லை நிறுேனம்    ஆ. தனியொர் ேொணி ம் 

இ. நிறுமம்     ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்லை 

59. கீவை பைொடுக்ைப் ட்டுள்ள எந்த சொன்றிதழ் ப ற்ைவுடன் தனி நிறுைபைொன்று பதொழில் 

பதொடங்ைைொம்? 

அ. பதொழில் பதொடக்ை சொன்றிதழ்  ஆ. ெர்டிபிககட் ஆஃப் இன்கார்பகரஷன் 

இ. குறுைப்  ங்பைொப் ம்   ஈ. ேங்கிக்ைடன் 

60. கீழ்க்ைண்ட ேொக்கியங்ைலள ைேனி: 

கூற்று (A): அரசு நிறுைங்ைள் ஒவ்பேொரு ேருடமும் இருப்பு நிலை ைைக்கு ஒழுங்ைொன முலையில் 

தயொரிக்கிைது 

ைொரைம் (R):  ற்றுேரவு ைைக்குைள்  ரொைரிக்ைப் டுகிைது 

கீவை பைொடுத்துள்ள குறியீடு முலைைளுக்வைற்  உைது விலடலய வதர்வு பசய்ை. 

அ. (A) மற்றும் (R) உண்றம, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கம்  

ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைைல்ை 

இ. (A) சரி ஆனொல் (R) தேறு 

ஈ. (A) தேறு ஆனொல் (R) உண்லை 
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61. கீழ்க்ைண்டேற்றில் எந்த ஒன்று ைட்டும் சரியொை ப ொருந்துகிைது? 

அ.  உற் த்தியொளர் கூட்டுைவு  - குலைந்த ேட்டிக்கு ைடன் ேசதி 

ஆ. நுைர்வேொர் கூட்டுைவு  - ைொேட்ட ைட்டத்தில் இயங்குேது 

இ. ைத்திய கூட்டுைவு ேங்கி  - நல்ை விலைைள் ப ற்றுதருேது 

ஈ. கூட்டுைவின் குறிக்ககாள்  - ஒவ்சவாருவரும் அறனவருக்காக, அறனவரும்  

     ஒவ்சவாருவருக்காக. 

62.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு சரியொன 

 திலைத் வதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. நற்சொன்றுபதொலை  1. வியொ ொர ைைக்கு 

ஆ. ப ொருட்ைள் ேொங்குதல்  2.  இருப்புநிலை ைைக்கு 

இ. உண்லை ைைக்கு  3. இைொ  நட்டக்ைைக்கு 

ஈ. ேொடலை பசலுத்துதல் 4. நிறுைத்தின் பசொத்து ைற்றும் அசல்ைள் சொர்ந்தது 

குறியிடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 1 4 3 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 1 3 2 4 

63. ஒரு ைம்ப னியின் முதல் ஆண்டுப் ப ொதுக்கூட்டம் நடத்தப் ட வேண்டிய ைொைம் 

அ.  திவு பசய்தபின் 12 ைொதங்ைளுக்குள் நடத்தப் ட வேண்டும் 

ஆ.  திவு பசய்தபின் 15 ைொதங்ைளுக்குள் நடத்தப் ட வேண்டும் 

இ. பதிவு செய்தபின் 18 மாதங்களுக்குள் நடத்தப்பட கவண்டும் 

ஈ.  திவு பசய்தபின் 21 ைொதங்ைளுக்குள் நடத்தப் ட வேண்டும் 

64. ஒரு கூட்டத்தில் நலடப ற்ை நடேடிக்லைைளின் எழுத்துப் பூர்ேைொன ஆேைம் 

அ. நிைழ்ச்சி நிரல்    ஆ. அறிவிக்லை 

இ. தீர்ைொனம்     ஈ. நடவடிக்றக குறிப்பு 

65. ஒரு கூட்டு நிறுேனத்திலுள்ள கூட்டொளி ஒருேரின் ப ொறுப்பு 

அ. அளேொனது    ஆ. அளவற்ைது 

இ. கூட்டுப்ப ொறுப்பு    ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்லை 

66. நன்ைதிப்பு, உரிலைக்ைொப்பு,  திப்புரிலை, ேணிைக்குறி வ ொன்ைலேைள் 
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அ. நிலைத்த பசொத்துக்ைள்   ஆ. புலனாகாச்சொத்துக்கள் 

இ. புைக்ைத்திலுள்ள பசொத்துக்ைள்  ஈ. ைற் லனச் பசொத்துக்ைள் 

67. ைடன்  த்திரதொரர்ைள் ைம்ப னியின் 

அ. பசொந்தக்ைொரர்ைள் ஆேொர்   ஆ. கடனீந்கதார் ஆவார் 

இ. ேொடிக்லையொளர் ஆேொர்   ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்லை 

68. இந்திய பதொழில் நிதிக்ைைைம் உருேொன ேருடம் 

அ. 1936   ஆ. 1948  இ. 1950   ஈ. 1956 

69. சிறுபதொழில்ைளில் தற்வ ொலதய குலைந்த ட்ச முதலீட்டு ேரம்பு 

அ.  ரூ. 60 ைட்சம்  ஆ. ரூ.3 வைொடி  இ. ரூ.1 ககாடி  ஈ. ரூ.2 வைொடி 

70. வியொ ொரத்தில் சரக்கிருப்பு என் து 

அ.  நடப்பு சொத்து    ஆ. ைற் லன பசொத்து 

இ. பதொட்டுைர முடியொத பசொத்து  ஈ.  நிலையொன பசொத்து 

71. தணிக்லையர் என் ேர் இதற்கு ஒப்பிடப் டுகிைொர் 

அ. பேறிநொய்     ஆ. காவல்நாய் 

இ. வேட்லட நொய்    ஈ. வைொப் நொய் 

72. நிறுைச் சட்டம் இயற்ைப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1947   ஆ. 1956  இ. 1960   ஈ. 1975 

73. வைைொண்லையொனது 

அ. ஒரு ைலை     ஆ. ஒரு விஞ்ஞொனம் 

இ. கறலயும் விஞ்ஞானமும் கெர்ந்தது ஈ.  ைலையுமில்லை, விஞ்ஞொனமுமில்லை 

74. இந்தியொ அந்நியச் பசைொேணிலய இதன் ேொயிைொை அதிை அளவில் ஈட்டுகிைது 

அ. ைொஃபி  ஆ. கதயிறல  இ.சர்க்ைலர  ஈ. இரப் ர் 

75. அந்நியச் பசைொேணி ைொப் ொளர் 

அ. நொைய ைொற்று ேங்கி   ஆ.  ொரத ஸ்வடட் ேங்கி 

இ. பேளிநொட்டு ேங்கி    ஈ. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

76. ைட்டுைத்தின் முக்கிய வநொக்ைம் 

அ. நுைர்வேொலரைேருதல்   ஆ. விலைலய குலைப்பு 

இ. கெதத்றத தவிர்த்தல்   ஈ. விற் லனலய அதிைரித்தல் 

77. கீழ்க்ைண்டேற்றுள் எந்த ஒன்று ைட்டும் சரியொைப் ப ொருந்துகிைது? 

அ. கடன் பத்திரம்  - வட்டி 

ஆ.  ங்கு  த்திரம்  - தனிந ர் வியொ ொரம் 
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இ. லேப்புத் பதொலை த்திரம் -  ங்ைொதொயம் 

ஈ. பிரொமிசரி வநொட்டு  -  ங்ைொலை 

78.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2உடன் ப ொருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு சரியொன 

 திலைத் வதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. பரொக்ை ஏடு    1. ைொவசொலை 

ஆ. வைபைழுதுதல்   2. துலை ஏடு 

இ. குறிப்பு ைட்டைம்   3. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி 

ஈ. இறுதி நிலை ைடன் ேைங்கு ேர் 4. ைொற்று சீட்டு அேைதித்தல் 

குறியீடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ.  1 2 4 3 

இ. 2 1 4 3 

ஈ.  1 2 3 4 

79. தற்வ ொது பசயல் டும் ஐந்தொண்டுத் திட்டம் 

அ. 9வது திட்டம்    ஆ.  10 ேது திட்டம் 

இ. 8ேது திட்டம்    ஈ. 7ேது திட்டம் 

80. நிைங்ைலள ஒன்று வசர்ப் தன் மூைம் நொம் தடுத்து நிறுத்த நிலனப் து 

அ. ேருைொன ஏற்ைத்தொழ்லே   

ஆ. நிைங்ைள் பிரிக்ைப் டுேலத 

இ. நிலங்கள் துண்டு துண்டாக சிதறுவறத 

ஈ. நிைங்ைள் பிரிக்ைப் ட்டு துண்டு துண்டொை சிதறுேலத 

81. கீழ் பைொடுக்ைப் ட்டேற்றுள் எந்த ஒன்று சரியொைப் ப ொருந்தியுள்ளது? 

அ. ஆடம் ஸ்மித் - செல்வம் 

ஆ. ைொர்ஷ்ல்  -  ற்ைொக்குலை 

இ. ரொபின்ஸ்  - நிைம் 

ஈ. சொமுவேல்சன் - உற் த்தி 

82. நீண்ட ைொைைடன் ேைங்கும் சந்லதயின் ப யர் 

அ.  ைச்சந்லத    ஆ. மூலதனச் ெந்றத 

இ. ைடன் சந்லத    ஈ.  ன்னொட்டு சந்லத 
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83.  ண்டத் திணிப்பு என் து 

அ.  ண்ட  ொகு ொட்டின் ேலை   ஆ. விற் லன அதிைரிப்பு ேலை 

இ. விறல கபாதங்காட்டுதலின் வறக ஈ.  நிலைவுப் வ ொட்டியின் ேலை 

84. நீர்லை விருப் க் வைொட் ொட்லட அறிமுைப் டுத்தியேர் 

அ. ைொர்ஷல்     ஆ. ஆடம்ஸ்மித் 

இ. வஜ.பி.வச     ஈ.  கீன்ஸ் 

85. தரம் குலைந்த ப ொருலள ப ொறுத்தைட்டில் 

அ. விலை குலையும்ப ொழுது வதலே அதிைரிக்கிைது 

ஆ. விலை குலையும்ப ொழுது வதலே குலைகிைது 

இ. விலை அதிைரிக்கும் ப ொழுது வதலே குலைகிைது 

ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்றல 

86. உைவு உற் த்தி மூன்று ைடங்கு அதிைரித்தும், இந்தியொ தன்னிலைவும்,  சியிலிருந்து பூரை 

விடுதலையும் அலடயொைலிருப் தற்கு கீழ்க்ைண்டேற்றில் எந்பதந்த ைொரணிைள் முக்கியப்  ங்கு 

ேகிக்கின்ைன? 

1.  சுலைப் புரட்சி ஒரு சிை குறிப்பிட்ட  குதிைளில் ைட்டும் தொன் நலடப றுகிைது 

2. ஏலைைளின்  ஊதியத்லத விட உைவுப் ப ொருட்ைளின் விலை உயர்ந்துள்ளது  

3. வைொதுலை, பநல் இலே இரண்டுக்கு ைட்டுவை அதிை முக்கியத்துேம் பைொடுக்ைப் ட்டுள்ளது 

4.  சுலைப்புரட்சியின் ப ரும் ொைொன இைொ ம் உைவுப் யிர்ைலளவிட  ைப் யிர்ைளில் தொன் 

உள்ளது. 

இேற்றில், 

அ.1 ,2 மற்றும் 3 ெரியானறவ   ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 சரியொனலே 

இ. 1, 3 ைற்றும் 4 சரியொனலே   ஈ. 2,3 ைற்றும் 4 சரியொனலே 

87. ஐந்தொண்டுத் திட்டேலரவுக்கு முடிேொை ஒப்புதல் அளிப் து 

அ. ஜனொதி தி     ஆ. கதசிய வளர்ச்சிக்குழு 

இ.  ொரொளுைன்ைம்    ஈ. திட்டக்குழு 

88. கீழ்க்ைண்டேற்றுள் தனித்து ைொைப் டுேது எது? 

அ. IDBI   ஆ. IFC   இ. RBI   ஈ.  ICICI 

89. இந்தியொவில் எந்த பதொழில் நுணுக்ை உற் த்தி முலை ஏற்புலடயது? 

அ. உறைப்பு செறிவு முறை   ஆ. மூைதனச் பசறிவு முலை 

இ. (அ) ைற்றும் (ஆ) இலே இரண்டும்  ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்லை 

90. இந்திய ைக்ைள் பதொலை ைைக்பைடுக்ைப் டுேது 
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அ. ஒவ்பேொரு ஆண்டும்   ஆ. ஐந்து ேருடங்ைளுக்கு ஒருமுலை 

இ. பத்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை  ஈ. ஒவ்பேொரு ப ொதுத் வதர்தலின் வ ொதும் 

91. அரசுக்கு ேரியில்ைொத ேருைொனம் கிலடக்கும் துலைைள் 

அ. ேட்டி ேரவுைள்    ஆ. நொைய அச்சடிப்பு 

இ. நீர்பாெனம், மின்ொரம், சபாதுப்பணி ஈ. இலே அலனத்தும் 

92. இந்திய ப ொதுத்துலை அலைப்புைளில் மிைப்ப ரியது எது? 

அ.  இந்திய இரயில்கவ   ஆ. ONGC 

இ. ஆயுள் ைொப்பீட்டுக் ைைைம்   ஈ. HMT 

93. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைலள ஆய்ை: 

1. இந்தியொ  ொதை ேொணி  நிலையில் உள்ளது 

2. இந்திய ஏற்றுைதிைள் அதிைரித்து ேருகின்ைன. 

3. இந்திய ஏற்றுைதிைலள விட இைக்குைதிைள் மிகுந்துள்ளன. 

4. பதொழில் ேளர்ச்சி ப ற்ை நொடுைளுள் இந்தியொ முதலிடம் ேகிக்கிைது. 

இக்கூற்றுைளில், 

அ. 1 ைட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 3 ெரி 

இ. 2 ைற்றும் 4 சரி    ஈ. அலனத்தும் சரியொனலே 

94. கீழ்க்ைண்ட ேொக்கியங்ைலள ைேனி: 

கூற்று (A): இந்தியொவில் ஏலை,  ைக்ைொரர் வித்தியொசம் ப ரிய அளவில் ைொைப் டுகிைது. 

ைொரைம்(R): ப ற்வைொரின் பசொத்துக்ைலள அேர்ைளின் குைந்லதைள் அலடயொளம் என்ை 

ேொரிசுரிலைச் சட்டம் இதற்கு முக்கியக் ைொரைைொகும். 

கீவை பைொடுத்துள்ள குறியீடு முலைைளுக்வைற்  உைது விலடலய வதர்வு பசய்ை. 

அ. (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைம்  

ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்லை, (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்ைைல்ை 

இ. (A) சரி ஆனொல் (R) தேறு 

ஈ. (A) தவறு ஆனால் (R) உண்றம 

95.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2உடன் ப ொருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு சரியொன 

 திலைத் வதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. EXIM ேங்கி   1. 1970 

ஆ, பதொழிற் பைொள்லை 2. ஏற்றுைதி இைக்குைதி ேங்கி 

இ. ைக்ைள் பதொலை  3. 1956 
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ஈ. பதொழில் உரிைக்பைொள்  4. 1976 

குறியீடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 3 1 2 4 

96. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைலள ஆரொய்ை. 

1. ைக்ைள் பதொலைப் ப ருக்ைம் தனிைனித ேருேொலய உயர்த்தும். 

2. ைக்ைள்பதொலைப் ப ருக்ைம் வேலை ேொய்ப்பின்லைலய உருேொக்கும். 

3. ைக்ைள் பதொலைப் ப ருக்ைம் ப ொருளொதொர ேளர்ச்சிக்கு தலடயொை இருக்கும். 

4. ைக்ைள்பதொலைப் ப ருக்ைம் ேொழ்க்லை தரத்லத உயர்த்தும். 

இேற்றில் 

அ. 1 ைட்டும் சரி    ஆ. 2ைற்றும் 4 சரி 

இ. 2 மற்றும் 3 ெரி    ஈ. 1,2 ைற்றும் 3சரி 

97. இந்திய ப ொருளொதொரம் என் து 

அ. முதைொளித்துே ப ொருளொதொரம் 

ஆ. ப ொது உலடலை ப ொருளொதொரம் 

இ. கலப்பு சபாருளாதாரம் 

ஈ. இேற்றுள் எதுவுமில்லை 

98.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி, கீவை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுைலளக் பைொண்டு சரியொன 

 திலை வதர்ந்பதடு 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. ஐ.ஆர்.பி    1. ைக்ைட்பதொலை ைட்டுப் ொடு 

ஆ. குடும்  நைத்துலை  2. பதொழிற்சங்ைம் 

இ. ஊதியத்வதலே   3. ேளர்ச்சி குலைந்தநிலை 

ஈ. குலைந்த ட்ச முதலீடு ேருேொய் 4. கிரொை ேளர்ச்சி 

குறியீடுைள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 2 3 1 4 
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இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 2 4 

99. கீழ்க்ைண்டலேைளில் எந்த ஒன்று ப ொருளொதொர ேல்லுநலர குறிக்கிைது? 

அ. தொைஸ் ஆல்ேொ எடிசன்   ஆ. ைொர்வைொனி 

இ. பால்ொமுகவல்ென்   ஈ. ஜொன் ஹிக்கின்ஸ் 

100. வேலையில்ைொ திண்டொட்டத்தின்  ைேதி ைமிட்டி எந்த ேருடம் அலைக்ைப் ட்டது? 

அ. 1972   ஆ. 1970  இ. 1968   ஈ. 1975 
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Indian Economy Model Test Questions 3 in Tamil With Answer 

1. டி.ஜி.டி.சி.ஓ என்பதன் விரிவாக்கம் 

அ. தமிழ்நாடு செய்தி மேம்பாட்டு கழகம் ஆ. தமிழ்நாடு ததாழில் மேம்பாட்டு கழகம் 

இ. தமிழ்நாடு நிதி மேம்பாட்டுக் கழகம் ஈ. தமிழ்நாடு செய்தி மேம்பாட்டு கட்டுப்பாடு கழகம் 

2. இந்தியர்கள் தங்கள் வருோனத்தில் சபரும்பகுதி செலவிடுவது 

அ. உடைக்காக     ஆ. உணவுக்காக 

இ. எரிசபாருளுக்கும் மின்ொரத்திற்கும் ஈ.  நீடித்துடழக்கும் வீட்டு உபமயாக சபாருட்களுக்கு 

3. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த ெேயத்தில் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தில் கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த 

தன்டே இல்டல 

அ. மூலதனப் தபாருட்களை ஏற்றுேதி தெய்து தகாண்டிருந்மதாம் 

ஆ. இந்திய சதாழில் துடை வளர்ச்சியடைந்திருக்கவில்டல 

இ. இந்திய விவொயிகள் பழடேயான முடைகடள பயன்படுத்தினர் 

ஈ.  இடவ எதுவுமில்டல 

4. இந்திய சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு கீழ்க்கண்ைடவகளில் எது உதவாது? 

அ. ேக்கள் ததாளக வைர்ச்சி   ஆ. சதாழில் உற்பத்தி சபருக்கம் 

இ. நவீன உற்பத்தித் துடை   இ. பசுடேப் புரட்சி 

5. இந்தியாவில் சபாதுத் துடையில் உள்ள எஃகு ஆடலகடள நிர்வாகம் செய்யும் அடேப்பு எது? 

அ. SAIL ஆ. GAIL இ. ONGC ஈ.  BHEL 

6. ஒரு சபரிய நீர்ப்பாென திட்ைத்தில் இருக்க மவண்டிய குடைந்தபட்ெ பாென பரப்பு 

அ. 2000 செக்மைர்கள்   ஆ. 5000 செக்மைர்கள் 

இ. 8000 செக்மைர்கள்    ஈ. 10,000 தெக்மேர்கள் 

7. தடலவிகித வருோனம் கணக்கிைப்படுவது 

அ. ஒவ்சவாரு ோநிலத்தின் வருோனத்டதயும் அதன் ேக்கள் சதாடகயால் வகுப்பதன் மூலம் 

ஆ. தனிநபர் வருோனத்டத ேக்கள் சதாடகயால் வகுப்பதன் மூலம் 

இ. தோத்த மதசிய  வருோனத்ளத ேக்கள் ததாளகயால் வகுப்பதன் மூலம் 

ஈ. சோத்த ேக்கள் சதாடகடய காரணி வருோனத்தால் சபருக்குவதன் மூலம் 

8. இந்தியாவில் ெராெரி நில உைடே 

அ. 7 செக்மைர்கள்    ஆ. 5 செக்மைர்கள் 

இ. 4 செக்மைர்கள்    ஈ. 2 தெக்மேர்க்கும் குளைவு 
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9. ஒரு முதன்டே கூட்டுைவு ெங்கம் சதாைங்கத் மதடவயான குடைந்தபட்ெ உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்டக 

அ. 2  ஆ. 6  இ. 10  ஈ. 12 

* 25 உறுப்பினர்கள் மதளவ 

10. பன்னாட்டு நிறுவனம் எனப்படுவது 

அ. இரண்டுக்கும் மேற்பட்ை நாடுகளுக்கிடைமய தங்களது அரசுகளுக்குள் ஏற்படும் கூட்டு முயற்சி 

ஆ. ஒரு நிறுவனம் சவளிநாட்டு முதடலப்சபறுவது 

இ. ஒரு நிறுவனம் பல நாடுகளில் இயங்குவது 

ஈ. இரண்டுக்கு மேற்பட்ை நாடுகளுக்கிடைமய தங்கள் நாட்டில் உள்ள தனிப்பட்ைவர்களால் ஏற்படும் 

கூட்டு முயற்சி 

11. விவொய வருோனத்திற்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிைது? 

அ. விற்படன வரி     ஆ. வருோன வரி 

இ. விற்படனவரியும், வருோன வரியும் அல்ல ஈ. உள்ளூர் வரி 

12. தமிழ்நாடு அரசிைமிருந்து ோனியம் சபை ஒரு சில விவொயிக்கு உள்ள நில உச்ெ வரம்பு 

அ. 2 தெக்மேர்கள்    ஆ.  3.5 செக்மைர்கள் 

இ. 5 செக்மைர்கள்    ஈ. 2.5 செக்மைர்கள் 

13. விரித்து எழுதுக. NABARD 

அ. மதசிய மவளாண் ேற்றும் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு வங்கி 

ஆ. மதசிய மவளாண் ேற்றும் அகில இந்திய ஊரக முன்மனற்ை வங்கி 

இ. மதசிய மவளாண் ேற்றும் ஊரக கைன் வெதி வங்கி 

ஈ. மதசிய மவைாண் ேற்றும் ஊரக முன்மனற்ை வங்கி 

14. வாணிக ெேநிடல என்பது 

அ. சவளிநாட்டு வியாபாரிக்கு சகாடுக்கமவண்டிய பாக்கி 

ஆ. சவளிநாட்டு வியாபாரியிைமிருந்து வரமவண்டிய பாக்கி 

இ.  இைக்குேதி தபாருளின் ேதிப்புக்கும், ஏற்றுேதி தபாருளின் ேதிப்புக்கும் உள்ை மவறுபாடு 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

15. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. EXIM சகாள்டக என்பது ஏற்றுேதி-இைக்குேதி ொர்புடையது 

2. EXIM சகாள்டக இந்திய இயந்திரங்கடள ஏற்றுேதி செய்வடத குறிக்கும் 

3. EXIM சகாள்டக இைக்குேதி செய்யப்படும் தளவாைப் சபாருட்கடளக் குறிக்கும் 

4. EXIM சகாள்டக சவளிநாட்டில் நைத்தப்படும் வியாபார  கண்காட்சிகடள குறிக்கும் 
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இவற்றில் 

அ. 1 ேட்டும் ெரி    ஆ. 1 ேற்றும் 2 ெரி 

இ. 1, 2 ேற்றும் 3 ெரி    ஈ. அடனத்தும் ெரி 

16. ‘தலா’ வருோனம் கூடுகின்ை சபாழுது உடழப்பில் மவளாண்டேயின் பங்கு 

அ. குளைகிைது    ஆ. அதிகரிக்கிைது 

இ. நிரந்தரோகிைது    ஈ. முதலில் அதிகரித்து பின் குடைகிைது 

17. ேனித மூலதன ஆக்கம் என்பது 

அ.  ேக்கள் சதாடக  அதிகரிக்கும்வழி  

ஆ, மூலதன வளர்ச்சி  அதிகரிக்கும் வழி 

இ. நாட்டு ேக்களின் அறிவு வைர்ச்சி திைளே அதிகரிக்கும் வழி 

ஈ. ேக்களுக்கு உறுதிகடள சபருக்கும் வழி 

18. சபாருளாதாரத்தில் மநாபல் பரிசு சபற்ைவர்கள் 

அ. மே.இ.மீட் ேற்றும் சபர்ட்டில் ஒலின்  

ஆ. மரஹ்னர் பிரிஸ்க் ேற்றும் மேண்டின்பர்கள் 

இ. குன்னார் மிர்ைால் ேற்றும் கூர்மேன் 

ஈ. மே.ஆர்.ஹிக்ஸ் ேற்றும் பால் ொமுமவல்ென் 

19. ஒரு மவடலயிலிருந்து ேற்சைாரு செல்லும் மபாது மவடலயில்லா திண்ைாட்ைம் ஏற்படுவடத 

இவ்வாறு கூைலாம் 

அ. பருவகால மவடலயின்டே  ஆ. பிைழ்ச்சி மவளலயின்ளே 

இ. சதாழில்நுட்ப மவடலயின்டே  ஈ. சுழல் மவடலயின்டே 

20. பின்வருவனவற்றுள் வளர்ச்சிக்கு அமநகோக சபாருத்தேற்ைது எது? 

அ. சதாழில்நுட்பம்    ஆ. ேக்கள்ததாளக வைர்ச்சி 

இ. இயற்டக வளங்கள்   ஈ. நாட்டின் அளவு 

21. இந்தியாவில் சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் 

அ. சதாழிலாளர்கள்    ஆ. சிறு  ேற்றும் குறு விவொயிகள் 

இ. நிலேற்ை உடழப்பாளிகள்   ஈ. சபண் மவடலயாட்கள் 

22. சபாருளாதார திட்ைத்தின் குறிக்மகாளாக சகாள்வது 

அ.மதசிய வருோனத்டத உயர்த்துதல்  ஆ. தலா வருோனத்டத உயர்த்துதல் 

இ.ேக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்டத முன்மனற்றுதல் ஈ. இளவ அளனத்தும் 

23. முதல் திட்ைத்தின் அடிப்படை 

அ. ெராகு டூேர்ோைல்   ஆ. ப்ரீட்மேன் ோைல் 
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இ. மராஸ்மைா ோைல்    ஈ. தெலமநாபிஸ்ோேல் 

24. இந்தியாவின் முக்கிய பிரச்ெடன 

அ. மவடலயில்லா திண்ைாட்ைம், வறுடேயின்டே 

ஆ. வறுளே மவளலயில்லா திண்ோட்ேம் இல்ளல 

இ.குடைவான மவடலயின்டே,வறுடேயின்டே 

ஈ. நிடலத்தன்டே, வறுடேயின்டே 

25. 1989-90 ஆம் ஆண்டின் வறுடேக் மகாட்டுக்கு கீழ் உள்ள இந்திய நகர்ப்புை ேக்கள் சதாடகயின் 

ெதவீதம் 

அ. 17%  ஆ. 18%  இ. 19%  ஈ. 21% 

26. சுதந்திரத்திற்குப்பிைகு இந்தியாவில் மவளாண்டே உற்பத்தி 

அ.சதாைர்ந்து முன்மனற்ைம் அடைந்து வருகிைது 

ஆ. ஓரளவு முன்மனற்ைம் அடைந்தாலும் நாட்டில் பிரச்ெடனகடளயும் ஏற்படுத்தி உள்ளது 

இ. மிகவும் நல்ல முன்மனற்ைம் அடைந்துள்ளது 

ஈ. வைர்ந்த நாடுகளுேன் ஒப்பிடும் மபாது முன்மனற்ைம் காணப்படுகிைது 

27. முன்மனற்ைம் என்பது இடவ இல்லாேல் முடியாது?  

அ. லாபத்திற்கு ஊக்கம்   ஆ. சவளிநாட்டு வெதி 

இ. மெமிப்பு     ஈ. பணவீக்கம் 

28. வளர்ச்சியற்ை நாடுகளில் தனிநபரின் உற்பத்தி மவறுபாடு 

அ. வளர்ந்த நாடுகடள விை குடைவாக இருக்கும் 

ஆ. வைர்ந்த நாடுகளை விே அதிகோக இருக்கும் 

இ. வளர்ந்த நாடுகளுக்கு ெேோக இருக்கும் 

ஈ. ஒன்றும் சதரியவில்டல  

29. வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் சதாழிற்ொடலகடள நம்பியிருப்பது 

அ. மவகோன வைர்ச்சிக்கு 

ஆ. சதாழிலாளிகளுக்கு பயிற்சியளித்து அதிக ஊதியம் மவடலகளில் அேர்த்த 

இ. பாதுகாப்பிற்காகவும், மதசிய சபருடேக்காகவும் 

ஈ. மேற்கூறிய அடனத்தும் 

30. தலாவருோனம் எப்சபாழுது அதிகரிக்கும்? 

அ, சோத்த மதசிய உற்பத்தியும், ேக்கள் சதாடகயும் ஒமர அளவு அதிகரிக்கும் சபாழுது 

ஆ. சோத்த மதசிய உற்பத்தியும், ேக்கள் சதாடகயும் நிரந்தரோகும்மபாது 

இ. தோத்த மதசிய உற்பத்தி, ேக்கள் ததாளகளய விே அதிகரிக்கும் தபாழுது 
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ஈ. சோத்த மதசிய உற்பத்தி, ேக்கள் சதாடகடய விை குடையும் சபாழுது 

31. முன்மனற்ைமின்டேக்கான காரணம் 

அ. சபாருளாதார காரணிகள்  ஆ. ெமூக காரணிகள் 

இ. அரசியல் காரணிகள்  ஈ. தபாருைாதார, ெமூக, அரசியல் காரணிகள் அளனத்தும் 

32. மூடிய சபாருளாதாரம் என்பது 

அ. குடிசபயர்ப்டப அனுேதிகாது   ஆ. குடி அேர்தடல அனுேதிக்காது 

இ. அயல்நாட்டு வாணிபத்ளத அனுேதிக்காது ஈ. உள்நாட்டு வாணிபத்டத அனுேதிக்காது 

33. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் வகுக்கப்பட்ை வருைம் 

அ. 1947  ஆ. 1950  இ. 1951  ஈ. 1956 

34. ஒரு வங்கியில் நைப்பு கணக்கு ஒன்டை ொதாரணோக ஆரம்பிப்பவர்கள் 

அ. தனிநபர்கள்    ஆ. வியாபார நிறுவனங்கள் 

இ. ெம்பளம் சபறும் நபர்கள்   ஈ. இவர்களில்  யாருமில்டல 

35. மதடவ அடிப்படையிலான ஊக்குவிப்பு விதிடய அளித்தவர் 

அ. ோஸ்மலா     ஆ. செர்ஸ்சபர்க் 

இ. தேக்ரகார்     ஈ. வ்ரூம் 

36. தியாக விகிதம் எப்மபாது பயன்படுகிைது? 

அ. கூட்ைாளி மெர்க்கும் மபாது   ஆ. கூட்ைாளி விலகும் மபாது 

இ. கூட்ோளி இைக்கும் மபாது   ஈ. நிறுவனம் கடலக்கும் மபாது 

37. பங்கு ெந்டதகள் பரிோற்றுவது 

அ. இரண்ைாம் நிடல பத்திரங்கள்  ஆ. பங்குகள் சவளியிடுதல் 

இ. கைன் பத்திரங்கள் சவளியிடுதல்  ஈ. இளவகளில் எதுவுமில்ளல 

38. யு.டி.ஐ. இதனுைன் சதாைர்புடையது 

அ. வங்கி சதாழில்    ஆ. அயல்நாட்டு வர்த்தகம் 

இ.ொடலப் மபாக்குவரத்து   ஈ. முதலீட்டு அைக்கட்ேளை 

39. நீண்ைகால திைன் என்பது 

அ. வரவு வீதத்தால்    ஆ. நீர்ே வீதத்தால் 

இ. கேன் தீர்திைன் விகிதம்   ஈ. பங்குமுதல் பிைமுதல் விகிதம் 

40. பணவீக்கம் இவருக்கு ொதகோக உள்ளது 

அ. கேன் வாங்கியவருக்கு லாபம்   ஆ. கைன் சகாடுத்தவருக்கு லாபம் 

இ. கைன் வாங்கியவருக்கும் சகாடுத்தவருக்கும் லாபம் 

ஈ. இடவகளில் எதுவும் இல்டல 
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41. பணக் சகாள்டகயின் முக்கிய மநாக்கம் 

அ. கைத்தடல கட்டுப்படுத்துவது  ஆ. வரி ஏய்ப்டப ஒழிப்பது 

இ, உற்பத்திடய ஒழுங்குப்படுத்துவது  ஈ. பணத்தின் அளிப்ளப ஒழுங்குபடுத்துவது 

42. பன்னாட்டு நீர்டேப் பிரச்ெடனடய கவனிக்கும் அடேப்பு 

அ. ஐக்கிய நாடுகள் அடேப்பு   ஆ. பன்னாட்டு நாணய நிதியம் 

இ. சென்ட்ரல் வங்கி    ஈ. மதசிய ேயோக்கப்பட்ை வங்கிகள் 

43. பட்டியல் 1ஐ, பட்டியல் 2 உைன் சபாருத்தி, கீமழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகடளக் சகாண்டு ெரியான 

பதிடலத் மதர்ந்சதடு 

 பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

அ. நுகர்வு  1. நிடைவுப் மபாட்டி 

ஆ. உற்பத்தி  2. வாரம் 

இ. அங்காடி  3. பயன்பாடு 

ஈ. பகிர்வு  4. அலகு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 4 1 2 3 

44. ெராெரி வருவாய் வடளமகாட்டின் ேற்சைாரு சபயர் என்ன? 

அ. இலாபவடளமகாடு   ஆ. ெராெரிசெலவு வடளமகாடு 

இ. மதடவ வடளமகாடு   ஈ. ெேமநாக்கு வளைமகாடு 

45. இந்தியாவில் உள்ள சபரும் சதாழில்களில் மிகப் பழடேயானது எது? 

அ. பருத்தி ததாழிற்ொளல   ஆ. ெர்க்கடர சதாழிற்ொடல 

இ, ெணல் சதாழிற்ொடல   ஈ. இரும்பு உருக்கு சதாழிற்ொடல 

46. இந்தியாவில் ேடைமுக மவடலயின்டே காணப்படும் துடை 

அ. மவைாண்ளே துளை   ஆ. சதாழில் துடை 

இ. மபாக்குவரத்து துடை   ஈ. வாணிபத் துடை 

47. சதன்னிந்தியாவில் மகாதுடே விடளச்ெல் மேற்சகாள்ள இயலவில்டல ஏசனனில் 

அ. ெற்று தவப்போன குளிர்காலம்  ஆ. குடைந்த ேடழப்சபாழிவு 

இ. சீக்கிரோன மகாடைத் சதாைக்கம்  ஈ ஒவ்வாத ேண்ணடுக்கு 
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48. இரண்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் முக்கியத்துவம் சகாடுத்தது 

அ. விவொய வளர்ச்சி   ஆ. ததாழில் வைர்ச்சி 

இ. ெமூக நல மேம்பாடு  ஈ.மபாக்குவரத்து ேற்றும் தகவல் சதாைர்பு முன்மனற்ைம் 

49. கீழ்க்காணும் ஐந்தாண்டு திட்ைங்களில் எது ேக்கள் முன்மனற்ை முயற்சிகளுக்கும் டேயோக 

விளங்குகின்ைது என்படத  வலியுறுத்துகின்ைது? 

அ. மூன்ைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம்  ஆ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் 

இ. ஆைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம்  ஈ. எட்ோவது ஐந்தாண்டுத் திட்ேம் 

50. இந்திய சபாருளாதார அடேப்பு ஒரு  

அ.முதலாளித்துவ சபாருளாதாரம்  ஆ. கலப்புப் தபாருைாதாரம் 

இ.ெேதர்ே சபாருளாதாரம்   ஈ. இடவ எதுவுமில்டல 

51. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தில் வறுடே ஒழிப்புக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்ைது? 

அ. முதலாவது     ஆ. இரண்ைாவது 

இ. நான்காவது     ஈ. ஐந்தாவது 

52. இந்தியாவில் நாட்டுடைடேயாக்கப்பட்ை வங்கிகள் எத்தடன? 

அ. 6  ஆ. 14  இ. 20  ஈ. 21 

53. ‘வித்தியாெோன சபாருள்’ – என்பது எந்த மபாட்டியில் முக்கியத்தன்டே வாய்ந்தது? 

அ. முற்றுரிடே    ஆ. நிளைவுப் மபாட்டி 

இ. முற்றுரிடேப் மபாட்டி   ஈ. எதுவுமில்டல 

54. எந்த ஆண்டு மதசிய விவொய கிராேப்புை வளர்ச்சி வங்கி(NABARD) துவங்கப்பட்ைது? 

அ. 1982  ஆ. 1992  இ. 1972  ஈ. 1962 

55. தடலயிைாக் சகாள்டகயுைன் சதாைர்புடையவர் யார்? 

அ. ஆதம் ஸ்மித்    ஆ. கிஸ்ஸின்ேர் 

இ. கியின்ஸ்     ஈ. ரிகார்மைா 

56. மூலதன அடிப்படையில், எந்த சதாழிடல சிறுசதாழில் நிறுவனம் என்கிமைாம்? 

அ. ரூ.50 லட்ெம் ஆ. ரூ.25 லட்ெம் இ. ரூ. 60லட்ெம்  ஈ. ரூ. 40லட்ெம் 

57. இதுவடர இந்தியாவில் நிடைமவற்ைப்பட்டுள்ள  ஐந்தாண்டுத் திட்ைங்களின் எண்ணிக்டக? 

அ. 7  ஆ. 8  இ.5  ஈ. 4 

குறிப்பு: 2012–17-ல் 12வது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் 

58. வரிகளின் அடிப்படை சகாள்டககடள வகுத்தவர் யார்? 

அ. ஆைம் ஸ்மித்    ஆ. ோர்ஷல் 

இ. ஆர்.மக. ஷண்முகம் செட்டியார்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 
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59. தமிழ்நாட்டில் சிப்காட் நிறுவனத்தின் முதல் பணியாவது 

அ. சதாழில் முடனமவாருக்கு அறிவுடர அளித்தல்  ஆ. நிலுளவ நிதிளய அளித்தல் 

இ. கச்ொப் சபாருட்கள் அளித்தல்    ஈ. மின்வெதி அளித்தல் 

60. மதசிய வருோனத்தில் ஏைக்குடைய மவளாண்டேத் துடையின் பங்கானது? 

அ. 58%  ஆ. 54%  இ.45%  ஈ. 41% 

குறிப்பு:  2008-09ல் 17.1% உள்ளது 

61. சபருேளவு சதாழிலாக்கத்திற்கான பிரத்திமயாக சகாள்டக முதன்முடையாக அமுலாக்கப்பட்ை 

காலம் 

அ. முதல் திட்ைம்    ஆ. இரண்ோவது திட்ேம் 

இ. நான்காவது திட்ைம்    ஈ. ஐந்தாவது திட்ைம் 

62. வர்த்தகத்டத ஊக்குவிக்கும் நிறுவனம் 

அ. STC  ஆ. WTO  இ. ECGC  ஈ. UNICEF 

63. கீமழ சகாடுக்கப்பட்ைடவகளில் எது மவடல வாய்ப்புத் திட்ைம் அல்ல? 

அ. மதசிய ஊரக வைர்ச்சி திட்ேம்  ஆ. ஒருங்கிடணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்ைம் 

இ. ேவெர் மநாஜ்கார் மயாஜ்னா  

ஈ. கிராேப்புை இடளஞர்களுக்கு சுயமவடல வாய்ப்பு பயிற்சி அளித்தல் 

64. ஒரு கூட்டுப் பங்கு நிறுேத்தின் தணிக்டகயாளடர நியமிப்பவர் யார்? 

அ. அரசு     ஆ. இயக்குநர்கள் 

இ. பங்குதாரர்கள்    ஈ. மேற்கண்ை எவருமிலர் 

65. எட்ைாவது ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் காலம் 

அ. 1990-95  ஆ. 1991-96  இ. 1992-97  ஈ. 1993-98 

66. ஒரு கம்சபனியின் பங்குதாரர்களுக்கு இலாப ஈவு என்ை உருவில் ெட்ைப்படி பகிர்ந்தளிகக்கூடிய 

இலாபம் 

அ. இரகசிய இலாபம்    ஆ. மூலதன இலாபம் 

இ. பகிர்வு இலாபம்    ஈ. ெரியான இலாபம் 

67. நிறுேத்தில் ஒரு இயக்குநர் ேட்டுமே இருக்கும் மபாது அவரின் தகுதி பங்குகடள 

அ.  அவர் நியமிக்கப்பட்ை நாளிலிருந்து இரு திங்கள் வடர டவத்திருக்க மவண்டும் 

ஆ. பதவிகாலம் முடியும்வளர ளவத்திருக்க மவண்டும் 

இ. நியமிக்கப்படும் மநரத்தின் மபாது ேட்டும் டவத்திருக்க  மவண்டும் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 
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68. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உைன் சபாருத்தி, கீமழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகடளக் சகாண்டு ெரியான 

பதிடலத் மதர்ந்சதடு. 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. டி.ஏஸ்.கிம்பாலும்  1. கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 

ஆ. இராபர்ட் ஓவன்  2. நவீன நிர்வாகம் 

இ.  எஃப்ைபிள்யூ டைலர் 3. தனியார் வாணிபம் 

ஈ. லிண்ட்மல மகாேர்ன் 4. நிறுேம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 4 3 1 

69. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆராய்க. 

கூற்று(A): கூட்ைாண்டே ஆவணத்தின்படி இந்த கூட்ைாளியின் ெட்ைப்படி வாரிொன “A” என்பவடர 

புதிய கூட்ைாளியாக/நபராக ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ைது. 

காரணம்(R): “A” என்பவர் புத்தி  சுவாதீனம் இல்லாதவர் 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கம் 

ஆ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கேல்ல 

இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி 

70. நுகர்மவாருக்கு இலவெோக ோதிரி சபாருட்கடள வழங்குவது என்பது 

அ.வணிகர் சபருக்க நைவடிக்டகயாகும் ஆ. விற்பாண்டேயர் சபருக்க நைவடிக்டகயாகும் 

இ. நுகர்மவார் சபருக்க நைவடிக்டகயாகும் ஈ. வணிகப் தபருக்க நேவடிக்ளகயாகும் 

71. புதிய சபாருள் ஒன்றிடனத் தன் சபாருட்சதாைரில் இடணக்கக்கூடிய யுக்திக்குப் சபயர் 

அ. தாழ்வு வணிகம்    ஆ. தபாருட் கலளவளய விரிவுபடுத்தல் 

இ. இருக்கக்கூடியசபாருட்களுக்கு புதிய பயடன  உருவாக்குதல்  

ஈ. உயர்வு வணிகம் 

72. டவத்திருப்பவருக்கு அல்லது ஆடணக்கு வழங்க மவண்டிய காமொடல, ோற்று உண்டியல் 

அல்லது உறுதி சோழிப் பத்திரம் என்பது 
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அ. அரசு ஆவணம்    ஆ. சபாதுேக்கள் ஆவணம் 

இ. ோற்ைத்தக்க ஆவணம்   ஈ. சவளிநாட்டு ஆவணம் 

73. இளவர் இருவருைன் ஏற்படுத்தும் ஓர் உைன்பாடு 

அ. இலாநிடல ஒப்பந்தம்   ஆ. தவிர்தகு ஒப்பந்தம் 

இ, செல்லுநிடல ஒப்பந்தம்   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

74. வங்கிகளின் தீர்வகம் நடைசபறுமிைம் 

அ. பாங்க் ஆஃப் இந்தியா   ஆ. இந்திய சதாழில்  வளர்ச்சி வங்கி 

இ. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி   ஈ, ோநில கூட்டுைவு வங்கி 

75. நிலவள வங்கி அளிக்கும் கைன் வெதி 

அ. குறுகிய காலகைன்கள்   ஆ. ேத்திய காலகைன்கள் 

இ. நீண்ேகால கேன்கள்   ஈ. அடனத்து வடக கைன்கள் 

76. பட்டு வளர்ப்பு கூட்டுைவு ெங்கங்கள் அதிகோக உள்ள ோநிலம் 

அ. குேராத்  ஆ. அஸ்ஸாம்  இ. உத்திரப்பிரமதெம்  ஈ. கர்நாேகம் 

77. கிமரப் ஒயின் என்படவ 

அ. முடையான சதாைர்பு வழிகள்  ஆ. முளையற்ை ததாேர்பு வழிகள் 

இ. மேசலழுந்த சதாைர்பு வழிகள்  ஈ. கீழிைங்கிய சதாைர்பு வழிகள் 

78. தற்கால அலுவலக நடைமுடை பணிகடள கீழ்க்கண்ைவாறு பிரிக்கலாம் 

அ,  அடிப்படை ேற்றும் நிர்வாகம்  ஆ. முதல்நிடல ேற்றும் இரண்ைாம் நிடல 

இ. முற்கால ேற்றும் நவீன கால  ஈ. ோைாத ேற்றும் ோறிய அடேப்பு 

79. PODSCORB என்படத யார் முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார்? 

அ. லிண்ைல் அர்விக்    ஆ. லூதர் குல்லிக் 

இ. ரால்ஃப் மைவிஸ்    ஈ. பீட்ைர் எஃப் டிரக்கர் 

80. எந்த கணக்டக தயாரிப்பதால் உற்பத்தி சபாருட்களின் விடலடய கணக்கிைலாம்? 

அ. வியாபாரக் கணக்கு   ஆ. உற்பத்திக் கணக்கு 

இ. இலாபநட்ை கணக்கு   ஈ. இருப்புநிடல கணக்கு 

81. காமொடலக்கு பணம் சகாடுக்காேல் ேறுப்பதற்கு சபயர் 

அ. மேசலாப்பமிடுதல்    ஆ. சிைப்பு கீைல் 

இ. ேறுத்தல்     ஈ.  நிடலயான, அறிக்டக சகாடுத்தல் 

82. இந்திய மதாட்ைப்பயிர்களுள் ஏற்றுேதியில் முதலிைத்டத வகிப்பது 

அ. காபி     ஆ. ரப்பர் 

இ.  வாெடனப் சபாருட்கள்   ஈ. மதயிளல 
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83. சதாழில் நிதிகளுக்கான உயர்நிடல ஸ்தாபனம் 

அ. RBI   ஆ. IDBI  இ. IFC   ஈ. ICICI 

84. பின்வருவனவற்றுள் பணவீக்கத்டத எது ொதாரணோக மதாற்றுவித்துள்ளது? 

அ. பண அளிப்பின் உயர்வு   ஆ. அரசு செலவில் உயர்வு 

இ, பற்ைாக்குடை நிதியாக்கம்   ஈ. மிளக உற்பத்தி 

85. பிைப்பு வீதம் உயர்ந்திருப்பதன் காரணம் 

அ. தபண்களின் ெராெரி திருேண வயது குளைவாக உள்ைது 

ஆ. நலிந்த மவளாண்டே 

இ. சதாழில் வளர்ச்சியின்டே 

ஈ. குடும்பக் கட்டுப்பாடு 

86. வாணிப இருப்புநிடல என்பது 

அ. கண்ணிற்கு புலப்பைாத ஏற்றுேதி, இைக்குேதி இனங்களின் ேதிப்பு 

ஆ. ஏற்றுேதி உபரி 

இ. கண்ணிற்குப் புலனாகும் ஏற்றுேதி இைக்குேதி இனங்களின் ேதிப்பு 

ஈ. கண்ணிற்குப் புலப்படும் ேற்றும் புலப்பைாத ஏற்றுேதி இைக்குேதி இனங்களின் ேதிப்பு 

87. இந்திய அரசு இவரது தடலடேயின் கீழ் முற்றுரிடே விொரடண குழுடவ நிறுவியது 

அ. ேெலமநாபிஸ்    ஆ. மக.சி. தாஸ்குப்தா 

இ. மநரு     ஈ. இந்திரா காந்தி 

88. இது சபாதுக் கீறிலிட்ை காமொடல கீழ்க்கண்ை முக்கியத் தன்டேடயப் சபற்றிருக்க மவண்டும்? 

அ. காமொளலயின் மேலிட்ே குறுக்கு மகாடுகள் 

ஆ, மூன்று இடணயான ொய்வு மகாடுகள் 

இ. இரண்டு இடணயாக ொய்வு மகாடுகள் 

ஈ, நான்கு இடணயான ொய்வு மகாடுகள் 

89. நம் நாட்டின் டேய வங்கி என அடழக்கப்படுவது 

அ. சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா  ஆ. ஸ்மைட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

இ. இந்தியான் வங்கி    ஈ. ரிெர்வ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

90. பட்டியல் 1 ஐ, பட்டியல் 2 உைன் சபாருத்தி, கீமழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகடளக் சகாண்டு ெரியான 

பதிடலத் மதர்ந்சதடு. 

 பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. தத்கமிட்டி, 1969   1. சதாழில் அடேதி 

ஆ.வாஞ்சு கம்பிட்டி, 1971  2. மநர்முகவரி 
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இ. ராேேன்னார் கமிட்டி, 1971  3. டேய-ோநில அரசிடை சதாைர்பு 

ஈ.ெக்கரவர்த்து கமிட்டி, 1985  4. பணவியல் அடேப்பு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 4 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 4 1 3 2 

91. பாதக வாணிப இருப்புநிடல என்பது 

அ. ஏற்றுேதி, இைக்குேதிக்கு ெேோக இருப்பது 

ஆ. ஏற்றுேதி, இைக்குேதிக்கு குளைவாக இருப்பது 

இ. ஏற்றுேதி, இைக்குேதிக்கு அதிகோக இருப்பது 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

92. “அளிப்பு அதன் மதடவடயத் தாமன உண்ைாக்குகிைது” என்று கூறியவர் யார்? 

அ. கீன்ஸ்  ஆ. ரிகார்மைா   இ.  மெ   ஈ. மில் 

93. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆய்க. 

கூற்று (A): இந்தியாவில் தலா வருோனம் குடைவாக உள்ளது. 

காரணம்®: இந்தியாவில் உற்பத்தி குடைவாக உள்ளது. 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கம் 

ஆ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கேல்ல 

இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி 

94. திட்ை விடுமுடைக் காலம் 

அ. 1965-67  ஆ. 1966-69  இ. 1967-70  ஈ. 1968-71 

95. ஐ.டி.பி.ஐ. என்பது  

அ. இண்ேஸ்ட்ரியல் தேவலப்தேண்ட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

ஆ. இந்தியன் சைவலப்சேன்ட் பாங்க் ஆஃப் இண்ைஸ்ட்ரீல் 

இ. இந்தியன் சைாேஸ்டிக் பாங்க் ஆஃப் இண்ைஸ்ட்ரீல் 

ஈ. இவற்றும் எதுவுமில்டல 

96. பின்வருவனவற்றில் எது களவுப் சபாருளாதார செயல்முடையாகும்? 
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அ. மீன்பிடிப்பு     ஆ. விவொயம் 

இ. சதாழில்துடை    ஈ. சுரங்க மவடல 

97. ெரியான வாெகம் எது? 

அ. இந்தியாவின் உற்பத்தித் திைன் குடைவு 

ஆ. இந்தியா வறுளே சுழற்சி ேண்ேலத்தில் உள்ைது 

இ. இந்தியாவில் வருோனம் குடைவு 

ஈ. கிடைக்கப்சபறும் முதலீடு இந்தியாவில் பற்ைாக்குடை 

98. ெரியான வாெகம் எது? 

கூற்று (A): கிராேப் சபாருளாதாரத்டத முன்மனற்ை,கூட்டுைவு விவொயம் மதடவ 

காரணம்(R): கூட்டுைவு விவொயம் என்பது கூட்டு விவொயம், கூட்டுைவு, திருட்டு விவொயம் ேற்றும் 

மெடவ கூர்ருைவு ஆகும். 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கம் 

ஆ.  (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியான விளக்கேல்ல 

இ. (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி 

99. பன்னாட்டு கம்சபனிகளின் வருடகயால் ஏற்படும் விடளவு 

அ. அதிக உற்பத்தி ஏற்படும்   ஆ. அதிக வருோனம் ஏற்படும் 

இ. ேக்களுக்கு நல்ல தரமுள்ள சபாருட்கள் கிடைக்கும் 

ஈ. மேமல தொன்ன எதுவுமில்ளல 

100.  பின்வருவனவற்றில் எது இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிடயக் குடைக்கிைது? 

அ. புதிய கண்டுபிடிப்பு   ஆ. கூடும் சதாழிற் உற்பத்தி 

இ. ேக்கள்ததாளகப் தபருக்கம்  ஈ. மேற்கூறிய அடனத்தும்  
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Indian Economy Model Test Questions 4 in Tamil With Answer 

1. IBRI குறிப்பது 

அ. இந்திய கிராமப்புற த ாழில்வங்கி  ஆ. இந்திய மு லீட்டு கிராமப்புற வங்கி 

இ. இந்திய த ொழில்துறை புதுப்பிக்கும் வங்கி ஈ. மமற்கண்ட எதுவும் இல்லை 

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான சமன்பாடு எது? 

அ. ம சிய வருவாய் - விலைவுள்ை ம லவ  

ஆ. ம சிய வருவாய் - தமாத்  உள்நாட்டு தசைவினங்கள் 

இ. ம சிய வருவாய் - நுகர்வு மற்றும் மு லீடு 

ஈ. த சிய வருவொய் - த ொத்  த சிய உற்பத்தி 

3. NABARD என்பது ஒரு 

அ. வங்கி  ஆ. துலற  இ. கழகம்  ஈ. பிரிவு 

4. பயிர்முலற எனப்படுவது 

அ. ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிர் பயிரிடப்படும் நிை அைவு 

ஆ. ஒரு பயிருக்கும்  ற்தைொரு பயிருக்கும் உள்ள பயிரிடப்படும் நிலஅளவு விகி ம் 

இ. ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்தில் பைவலகப் பயிர்கள் பயிரிடப்படும் நிை அைவு 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை 

5. மடண்டன் குழு அலமக்கப்பட்ட ன் மநாக்கம் 

அ. தபொதுத்துறைறய வலுப்படுத்   ஆ. ஏற்றுமதி அணுகுமுலற 

இ. த ாழில் உரிமம்    ஈ. தபாது விநிமயாக முலற சீர்தசய்ய 

6. IDRA யின் சரியான விரிவாக்கம் எது? 

அ. இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ரீடிரஸ்ஸல் ஆக்ட் 

ஆ. இண்டஸ்ட்ரியல் தடவைப்தமண்ட் அண்டு ரீடிரஸ்ஸல் ஆக்ட் 

இ. இண்டஸ்ட்ரியல் தடவலப்த ண்ட் அண்டு தெகுதலஷன் ஆக்ட் 

ஈ . இவற்றில் எதுவுமில்லை 

7. ஒரு முன்மனற்றம் அலடயா  நாட்டின்  னிப்பண்புகள் 

அ. குலறந்   லையாய உண்லம வருமானம் 

ஆ. மூை ன பற்றாக்குலற 

இ. அதிக மவலையில்ைா திண்டாட்டம் 

ஈ. குறைந்  வரு ொனம், பற்ைொக்குறை மூல னமும் குறைவொக பயன்படுத் ப்பட்ட மூலவளமும் 

8. கூற்று (A): அதிக அைவில் மலறமுக மவலையின்லம இந்தியாவில் காணப்படுகிறது 
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காரணம் (R): விவசாயத்துலற நல்ைமுலறயில் முன்மனறவில்லை 

இக்கூற்றுகளில் 

அ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, மமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, மமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ை 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R)  வறு 

ஈ. (A)  வறு, ஆனொல் (R) சரி 

9. திட்டமிட்ட முன்மனற்றத்தின் விலைவாக தவளிநாட்லட சார்ந்திருக்கும் இந்தியாவின் நிலை 

அ. அதிகரித்துள்ள்து    ஆ. குறைந்துள்ளது 

இ. ஒமர மாதிரியுள்ைது   ஈ. இதில்  எதுவும் இல்லை 

10. இந்திய தபாருைா ாரத்தின் உைகைாவியது என்பது 

அ. இறக்குமதி பதிலிகலை விட்டுவிடுவது 

ஆ. தவளிநாட்டு கடனு விகலை அதிகரிப்பது 

இ. தவளிநாடுகளில் இந்திய வர்த் க அலமப்புகலை நிறுவுவது 

ஈ.  ற்ை நொடுகளுடன் குறைந் ளவு தபொருளொ ொெ  றடகறள றவத்துக் தகொள்வது 

11.  ற்மபாதுள்ை வரிவிதிப்பில் சீராக  ச வீ ம் குலறத் ால் மத்திய அரசுக்கு எந்  துலறயில் 

அதிகமான வரி இழப்பு ஏற்படும்? 

அ. கலொல் வரி    ஆ. சுங்க வரி 

இ. மாநகராட்சி வரி    ஈ. வருமான வரி மற்றும் தசாத்துவரி 

12. இந்தியாவில் சிறு த ாழில் வைர்ச்சிக் கழகம் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 

அ. 1960  ஆ. 1970  இ. 1980  ஈ. 1990 

13. பசுலம புரட்சி அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட சமயம் 

அ. மு ைாவது திட்டம் மபாது   ஆ. இரண்டாவது திட்டம் மபாது 

இ. மூன்றாவது திட்டம் மபாது   ஈ. வருடொந்திெ திட்டம் தபொது 

14. த ாழில் பண்லணகள் நிறுவப்பட்டது, ஏதனன்றால் 

அ. தபரிய த ாழில்கலை வைப்படுத்   

ஆ.நகரங்களில் த ாழில்கலை ஏற்படுத்  

இ. ஊெக தவறலயில்லொ திண்டொட்டத்ற  குறைக்க 

ஈ.. ஊரகங்களில் த ாழில் வைத்ல  குலறக்க 

15. எட்டாவது ஐந் ாண்டு திட்டத்தின் தமாத்  தபாது தசைவில், விவசாயம் மற்றும் விவசாய 

சம்பந் ப்பட்ட துலறகளுக்கு தசைவிட்ட பணத்தின் ச விகி ம் 

அ. 10.57 ச வீ ம்    ஆ. 12.67 ச வி ம் 
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இ. 14.57ச வி ம்    ஈ. 15.32 ச வி ம் 

16. இந்திய ஏற்றுமதியின் குலறந்  வைர்ச்சிக்கு காரணம் 

அ.  விவசாய உற்பத்தி குலறவு  ஆ. த ாழில் உற்பத்தி குலறவு 

இ.  ற்ை நொடுகளின் தபொட்டி   ஈ. எதுவுமில்லை 

17. சரியானல ப் தபாருத்துக. 

திட்டம்   வாணிபச் சமநிலை 

அ. மு ல் திட்டம்  200 

ஆ, இரண்டாவது திட்டம் 310 

இ. மூன்றாவது திட்டம்  402 

ஈ. நொன்கொம் திட்டம்  163 

18. மவலையில்ைாத் திண்டாட்டமும், வறுலமயும் இலணந் து. ஏதனன்றால் 

அ. வறுலம மவலையின்லமலய தகாண்டு வருகிறது 

ஆ. தவறலயின்ற  வறுற றய தகொண்டு வருகிைது 

இ. இரண்டும்  ப்பான குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு முலறகைால் வருவது 

ஈ. இரண்டும் த ாழிற்சாலைகள் இன்லமயால் வருவது 

19. பணவீக்கத்தின்  முக்கிய காரணம் 

அ.  பற்றாக்குலற நிதி    ஆ. தபாதுக்கடன் 

இ. அதிகபணம் தவளியிடுவது  ஈ.  தபாருட்கள் இன்லமயால் 

20. தபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் நஷ்டம் ஏற்படக் காரணம் 

அ. குறைந்  திைற     ஆ. அதிக அைவில் மவலை தகாடுத் து 

இ. அதிக சம்பைம்    ஈ. எதுவுமில்லை 

21. கிராமப்புற வறுலம நிைவக்காரணம் 

அ. மபாதிய மவலைவாய்ப்பின்லம  ஆ. உபரி உலழப்மபார் 

இ. குலறந்  கூலி    ஈ. இறவ அறனத்தும் 

22.  னியார் துலறயும், தபாதுத்துலறயும் இலணந்  கூட்டலமப்பு 

அ.  கூட்டுத்துலற    ஆ. கலப்புத்துறை 

இ. உபதுலற     ஈ.  கூட்டுறவுத்துலற 

23. விருப்ப மவலையின்லம ம ான்றுவ ன் காரணம் 

அ.குலறவான கூலி    ஆ. மவலை வாய்ப்பு கிலடக்கா  நிலை 

இ. பருவகொல  ொற்ைங்கள்   ஈ. மமற்கூறிய எதுவுமில்லை 

24. பசுலமப் புரட்சியின் தவற்றிக்கு காரணம் என்ன? 



Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 11 

அ. நீர்ப்பாசன வசதிகள்   ஆ. அதிக  கசூல் வித்துக்கள் 

இ. இரசாயன உரங்கள்    ஈ. அதிக அைவு இயந்திரம் 

25. பன்னாட்டு நிறுவனம் என்றால் என்ன? 

அ. இரு நாடுகளுக்கு மமைாக இயங்கும் த ாழில் 

ஆ. அன்னிய மு லீட்லடப் பயன்படுத்தும் ஒரு கம்தபனி 

இ. பன்னொடுகளில் இயங்கிவரும் ஒரு த ொழில் நிறுவனம் 

ஈ. பன்னாடுகளில் ஓர் குறிப்பிட்ட தபாருளின் ஏகமபாக விற்பலன உரிலம தபற்ற கம்தபனி 

26. 14 தபரிய வங்கிகள் ம சிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1969 ஆ. 1971  இ. 1975  ஈ. 1980 

27. 20 அம்ச திட்டத்ல  அறிவித்  பிர மர் 

அ. ஜவஹர்ைால் மநரு   ஆ.  ைால் பகதூர் சாஸ்திரி 

இ. இந்திெொ கொந்தி    ஈ. ராஜீவ் காந்தி 

28. ஒன்ப ாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

அ. 1990-1995  ஆ.1991-1996  இ.1997-2002  ஈ.1993-1998 

29. இந்தியாவில் அரசுக்கு அதிகப்படியான வருமானம் ஈட்டித்  ருவது 

அ. மநரடி வரி     ஆ. சுங்கத் தீர்றவ 

இ. விற்பலன வரி    ஈ.  ரயில் கட்டணம் 

30. பார  ஸ்மடட் வங்கி எந்  ஆண்டு ம ான்றியது? 

அ.  1947  ஆ. 1958   இ. 1955  ஈ. 1979 

31. இந்தியாவில் உள்ை தமாத்  தபாதுத்துலற வங்கிகளின் எண்ணிக்லக 

அ. 14  ஆ. 20   இ. 28  ஈ. 32 

32. இந்திய த ாழில் வைர்ச்சி வங்கி பணி துவக்கிய வருடம் 

அ. 1950  ஆ . 1964  இ. 1972  ஈ. 1981 

33. பன்னாட்டு வாணிபத்திலன கண்காணிக்கும் அலமப்பு 

அ. உைகவங்கி     ஆ. பன்னாட்டு தசைவாணி நிதி 

இ. உலக வொணிப அற ப்பு   ஈ. பன்னாட்டு நிதி அலமப்பு 

34. கீமழ காண்பவற்றுள் மலறமுக வரி எது? 

அ . அன்பளிப்பு வரி    ஆ. கார்ப்பமரஷன் வரி 

இ. தசாத்துவரி     ஈ. சுங்கத்தீர்றவ 

35. இந்தியாவில் தபரும்பான்லமயான மக்கள் பயன்படுத்தும் மபாக்குவரத்து 

அ. இரயில் பால கள்    ஆ. சொறலகள் 
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இ.ஆகாய வழிகள்    ஈ. நீர்வழிகள் 

36. இந்தியாவின் தபாருைா ார திட்டத்திலன ம ாற்றுவித்  முன்தனாடி யார்? 

அ. மமாதிைால் மநரு    ஆ. ஜவஹர்ைால் மநரு 

இ. வல்ைபாய் பமடல்    ஈ. விஸ்தவஸ்வெய்யொ 

37.  னியார் துலறயில் மிகப்தபரிய த ாழிற்சாலையாக விைங்குவது 

அ. டொடொ இரும்பு எஃகு கம்தபனி 

ஆ. டாடா எஞினியரிங் அண்ட் மைாமகாமமாடிவ் கம்தபனி 

இ. தசன்கரி கப்பல் கட்டும் கம்தபனி 

ஈ. ைார்சன் அண்ட் டூப்மரா லிமிதடட் 

38. பார  ஸ்மடட் வங்கிலயத்  விர இந்தியாவில் உள்ை நாட்டுலடயாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் 

எண்ணிக்லக 

அ. 14  ஆ. 17  இ. 20  ஈ. 24 

39. கூட்டாட்சி நிதிநிர்வாகம் என்பது பின்வருபவற்லற குறிக்கிறது 

அ. மத்திய அரசின் நிதி காரியங்கள் 

ஆ. மாநிை அரசுகளின் நிதிக் காரியங்கள் 

இ. உள்ைாட்சி நிறுவனங்களின் நிதி காரியங்கள் 

ஈ.  த்திய- ொநில அெசுகளின் நிதித் த ொடர்பொன கொரியங்கள் 

40. ICICI வங்கியுடன் இலணவ ற்கு கீழ்க்கண்ட வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கிஅனுமதி அளித்துள்ைது 

அ. தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ   ஆ. குமைாபல் ட்ரஸ்ட் வங்கி 

இ.தசஞ்சுரியன் வங்கி    ஈ. மபங்க் ஆப் இந்தியா 

41. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தில் முன்னுரிலம தகாடுக்கப்பட்ட துலற 

அ.விவசொயம்  ற்றும் நீர்ப்பொசனம்  ஆ. தபரிய த ாழிற்சாலைகள் 

இ. மவலையின்லம மற்றும் வறுலம  ஈ. த ாலைத ாடர்பு மற்றும் கல்வி 

42. ஐ.டி.பி.ஐ. என்பது ஒரு 

அ. வங்கி   ஆ. வாரியம்  இ. குழு  ஈ. லமயம் 

43. நிதிக்தகாள்லகயின் த ாடர்பு 

அ. தபொதுவருவொய், தசலவுடன்  ஆ. மக்கள் த ாலகயுடன் 

இ. பணதவளியீட்டுடன்   ஈ. ஏற்றுமதி, இறக்குமதியுடன் 

44. இந்திய ம சிய வருமானத்தில் விவசாயத்தின் பங்கு ம ாராயமாக 

அ. 50%  ஆ. 38% இ. 75%  ஈ. 25% 

45.  னிநபர் கணக்கு துவங்கப்பட முடியா  வங்கி 
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அ.  கூட்டுறவு வங்கி    ஆ. வலரயறுக்கப்பட்ட வங்கி 

இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

46. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் காைம் 

அ. 1947-52  ஆ. 1950-55  இ. 1951-56  ஈ. 1952-57 

47. இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய் பணத் ாள் தவளியிடும் அதிகாரம் தபற்றவர் யார்? 

அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ.  த்திய நிதி அற ச்சகம் 

இ. பார  அரசு வங்கி    ஈ. இந்திய ஜனாதிபதி 

48. அட்டவலணயில் அடங்கிய வங்கி என்பது 

அ. ரூபாய் 100 மகாடி லவப்பாக தகாண்ட வங்கி 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் இெண்டம் பட்டியலில் அடங்கிய வங்கி 

இ.100 கிலைகளுக்கு மமல் உலடய வங்கி 

ஈ.  ாழ்த் ப்பட்ட பிரிவினருக்கான வங்கி 

49.  மிழ்நாட்டில் விவசாய வருமான வரி என்பது 

அ. மாநிைஅரசு    ஆ. நகர சலபகள் 

இ. பஞ்சாயத்துகள்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

* மிழ்நொட்டில் விவசொய வரு ொன வரி இல்றல* 

50. ஒரு த ாழில் துலறயிலிருந்து கிலடக்கும் பல்மவறு வலகயான வருவாய்களில் பின்வருவதில் 

ஒன்று நிச்சயமற்றது 

அ. வாரம்  ஆ. கூலி  இ. வட்டி  ஈ. இலொபம் 

51. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1935  ஆ. 1948   இ. 1956   ஈ. 1960 

52. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் பின்வரும் எந்  ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது? 

அ. 1948  ஆ. 1951  இ.1956   ஈ. 1960 

53. ஜவஹர் மராஜ்கார் மயாஜனா என்ற திட்டத்தின் மநாக்கம் 

அ. கிராம தபாருைா ாரத்ல  அபிவிருத்தி தசய் ல் 

ஆ. நகர்புறத்தில் குடிமயறடியவர்களுக்கு வீடுகட்டும் பயிற்சி அளித் ல் 

இ.சிற்றைவு உற்பத்தி சாலைகலை ஊக்குவித் ல் 

ஈ. கிெொ ப்புை இறளஞர்களுக்கு தவறலவொய்ப்பு அளித் ல் 

54. புதிய காசுகலை லமயமாகக் தகாண்ட நாணய்த்திட்டம் பின்வரும் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

அமுலுக்கு வந் து 

அ. 1935  ஆ. 1947  இ. 1955  ஈ. 1960 
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55. ஒன்ப ாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் காைம்________ 

அ. 1995-2000  ஆ. 1992-1997  இ. 1997-2002  ஈ. 1999-2004 

56. பண அங்காடி 

அ. குறுகிய கொலத்த ொடு த ொடர்புறடயது 

ஆ. நீண்ட காைத்ம ாடு த ாடர்புலடயது 

இ. “தபர்ஸ்தபக்டிவ்” காைத் த ாடர்புலடயது 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

57. ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

அ.1980   ஆ. 1982  இ. 1981   ஈ. 1989 

58. விவசாய மற்றும் கிராம முன்மனற்றத்திற்காக நபார்டு வங்கி எந்  வருடத்தில் நிறுவப்பட்டது? 

அ. 1979   ஆ. 1980  இ. 1981   ஈ. 1982 

59. ஒரு ரூபாய் மநாட்டு, நாணயம் மற்றும் அ ற்கு கீழ் மதிப்புள்ை நாணயங்கலை தவளியிடுவது 

அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ. பார  ஸ்மடட் வங்கி 

இ. நிதி அற ச்சகம்    ஈ. இந்திய அரசு 

60. இந்தியப் தபாருைா ாரத்தின் மு ன்லம துலறயானது 

அ. விவசொயம்     ஆ. த ாழில் 

இ. அந்நிய வாணிபம்    ஈ. வங்கித்துலற 

61. பாரைல்(இலண) தபாருைா ாரம் என்பது 

அ.  சட்டத்திற்கு எதிெொன தபொருளொ ொெம்  ஆ. அருகிலுள்ை தபாருைா ாரம் 

இ. சமமான தபாருைா ாரம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

62. திட்டமிட்ட தபாருைா ாரத்தில் 

அ. கட்டுப்பாடுகள் காணப்படும்   ஆ. கட்டுப்பாடுகள் காணப்படாது 

இ. கட்டுப்பொடுகள் வறெயறை தசய்யப்படும் ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

63. எந்  ஆண்டின் த ாழில் தகாள்லகத் தீர்மானம் இந்தியாவின் தபாருைா ார சாசனம் என 

அலழக்கப்படுகிறது? 

அ. 1948  ஆ. 1956  இ. 1987  ஈ. 1991 

64. இந்தியப் தபாருைா ாரம் 

அ.  வைர்ச்சி அலடந்  ஒன்று   ஆ. வைர்ச்சி வாய்ப்பற்ற ஒன்று 

இ. வைர்ச்சி குன்றிய ஒன்று   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

65. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தீவிர மவைாண்லமயின் முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்கள் யாலவ? 

1. குலறந்  மூை னம்    2. அதிக மக்கைடர்த்தி 
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3. சிறிய நிை உலடலம   4. இயந்திரத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

இவற்றில் 

அ. 1 மட்டும் 2 சரியானலவ   ஆ. 1,2  ற்றும் 3 சரியொனறவ 

இ. 3 மற்றும் 4 சரியானலவ   ஈ. 1 மற்றும் 4 சரியானலவ 

66. இந்தியாலவப் மபான்ற வைர்ச்சி குன்றிய ஒரு நாட்டின் மிக முக்கிய குணாதிசயம் 

அ. நொட்டின் வளங்கறள தபொதிய அளவு பயன்படுத் ொற  

ஆ. உலழப்லப சுரண்டு ல் 

இ. மு லை  வறாகப் பயன்படுத்து ல் 

ஈ. த ாழில் முலனவு   ன்லம இல்ைாலம 

67. கறுப்பு பணம் என்பது 

அ. கறுப்பு சந்ல  மபரங்கள் மூைமாக குவித்  வணம் 

ஆ. வரி ஏய்த் லினொல் குவித்துள்ள பணம் 

இ. சர்வாதீன வாணிபத்தின் வாயிைாக குவிந்  பணம் 

ஈ. இலவ அலனத்ல யும் உள்ைடக்கியது 

68. பா கமான வாணிபநிலை என்பது பின்வரும் ஒருநிலைலய குறிக்கிறது 

அ. ஏற்றுமதிகள், இறக்குமதிகலை விட அதிகம் 

ஆ. இைக்கு திகள், ஏற்று திகறள விட அதிகம் 

இ. ஏற்றுமதியும், இறக்குமதியும் ஒன்றுக்தகான்று சமம் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

69. வைர்வீ  வரிவிதிப்பு முலற என்பது 

அ. வரு ொனம் அதிகரிக்கும்தபொது வரிவிகி மும் அதிகரித் ல் 

ஆ. வருமானம் அதிகரிக்கும்மபாது வரிவிகி ம் குலறயும் 

இ. வருமானம் அதிகரிக்கும்மபாது வரிவிகி ம் நிலையாக இருத் ல் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

70. பற்றாக்குலற நிதியாக்கம் என்பது 

அ. தபாதுத்துலற நிறுவனங்கள்  ங்கள் வருவாலய விட கூடு ல் தசைவு தசய்வது 

ஆ. ஓர் அெசு  னது வெவினங்கறள விட கூடு லொக தசலவு தசய்வது 

இ. மத்திய அரசு மாநிை அரசுகளுக்கு மிகுதியாக முன்பணம் தகாடுத் ல் 

ஈ. இலவ அலனத்தும் அடங்கியது 

71. 1998இல் தபாருைா ாரத்திற்கான மநாபல் பரிசு தபற்றவர் 

அ. இராஜா தசல்லையா   ஆ. மன்மமாகன் சிங் 
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இ. பிமல்ஜைான்    ஈ. அமிர்தியொதசன் 

72. பணவீக்கத்தின் தபாழுது விலைகள் 

அ.அதிகரிக்கும்     ஆ. வீழ்ச்சியலடயும் 

இ. ம க்கநிலையில் இருக்கும்  ஈ. விலரவில் மாறாது 

73. பார  ஸ்மடட் வங்கியின் முன்னாலனய தபயர் 

அ.  யுலனதடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆ. பீப்பிள்ஸ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

இ. இம்பீரியல் பொங்க் ஆஃப் இந்தியொ ஈ. இந்தியன் பாங்க் 

74.  மிழ்நாட்டில் தசயைாற்றில் தகாண்டிருக்கும் பாண்டியன் கிராம வங்கி என்பது ஒர் 

அ. கிராமப்புற வைர்ச்சி வங்கி   ஆ. கூட்டுறவு வங்கி 

இ.  னியார் துலற வங்கி   ஈ. வட்டொெ கிெொ ப்புை வங்கி 

75. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  லைலமயலுவைகம் பின்வரும் நகரத்தில் உள்ைது 

அ. புது டில்லி     ஆ. மும்பொய் 

இ. தகால்கத் ா    ஈ. சண்டிகர் 

76. “டிதபன்சர்” என்ற கடன் பத்திரம் தபறுவது 

அ. ைாப்பங்கீடு   ஆ.  ரவு  இ. கழிவு  ஈ. வட்டி 

77. தபாருைா ாரத்தின்  ந்ல  என அலழக்கப்படுபவர் 

அ. ஆல்பிரட் மார்ஷல்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. ரிக்கார்மடா     ஈ. கார்ல் மார்க்ஸ் 

78. மனி  மூை ன உருவாக்கம் என்பது 

அ. மக்கள் த ாலக அதிகரிப்பு   ஆ. மூை ன கருவிகள் அதிகரிப்பு 

இ.  க்கள் அறிவு  ற்றும் திைன் அதிகரிப்பு  ஈ.  இலைஞர் மக்கள் த ாலக அதிகரிப்பு 

79. வங்கிவிகி ம் என்பது 

அ. வணிக வங்கிகள் கடன் தகொடுக்கும் வட்டி விகி ம் 

ஆ. வங்கிகள்  ங்கள் கடன் தபாறுப்புகலை சரிகட்ட விதிக்கும் வட்டிவிகி ம் 

இ. வணிக வங்கிகள் கூட்டுரவு வங்கிகளுக்கு கடன் அளிக்கும் விகி ம் 

ஈ. லமய வங்கி உண்டியல்கலை மறுகழிவு தசய்ய விதிக்கும் வட்டி விகி ம் 

80. மாவட்ட த ாழில் லமயங்கள் எந்  ஆண்டின் தகாள்லகப்படி அலமக்கப்பட்டன? 

அ. 1956  ஆ. 1973  இ. 1977  ஈ. 1980 

81. கூட்டுத்துலற  என்ற தகாள்லக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ.1956  ஆ. 1970  இ.1973  ஈ. 1980 
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82.  ற்தபாழுது இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு வங்கி கிலையும் சராசரியாக எத் லன மபர்களுக்கு 

மசவியாற்றுகின்றன? 

அ. 12,000  ஆ. 8,500  இ.15,000  ஈ. 64,000 

83. கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய புத் கத்தின்  லைப்பு 

அ. நாடுகளின் தசல்வம்   ஆ. மூல னம் 

இ.  மமைாண்லம நிர்வாகம்   ஈ. தபாருளியல் மகாட்பாடுகள் 

84. வறுலமக்மகாட்டின் கீமழ உள்ைவர்கள் குலறந்  விழுக்காட்டில் உள்ை மாநிைம் 

அ. மகரைா  ஆ. மஹாரஷ்டிரம்  இ. பஞ்சொப்  ஈ. குஜராத் 

85. பின்வருவனவற்றுள் தபாருைா ார வைர்ச்சியில் மிகுந்  முக்கியக் காரணியாக உள்ைது எது? 

அ. மு லொக்க வளர்ச்சி   ஆ. த ாழில் நுட்ப வைர்ச்சி 

இ. மவைாண்லம வைர்ச்சி   ஈ. அயல்நாட்டுத் த ாழில் முலனவு 

86. NABARD நிறுவப்பட்ட வருடம் 

அ. 1981  ஆ. 1982  இ. 1983   ஈ. 1984 

87. பின்வருவனவற்றுள் நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் த ாடர்புலடயது எது? 

அ. JRY  ஆ. NRY  இ. NREP  ஈ. TRYSEM 

88. IRDP என்பது 

அ. இந்திய ஊரக வைர்ச்சித் திட்டம்  ஆ. ஒருங்கிறணந்  ஊெக வளர்ச்சித் திட்டம் 

இ. இந்திய ஊரக வைர்ச்சிக் தகாள்லக ஈ.இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

89. மு ைாளித்துவ தபாருைா ாரத்தின் முக்கிய அனுகூைம் 

அ. வாணிப சூழல் இன்லம   ஆ. சமமான வருவாய் மற்றும் மவலைவாய்ப்பு 

இ. மவலையின்லமக்கு முடிவு   ஈ.  னியொர் த ொழிலுக்கு ஊக்கம் 

90. ம சிய கடன்களின் மீ ான வட்டி கீழ்க்கண்ட ஒன்றில் மசர்க்கப்படும் 

அ. நிகர ம சிய உற்பத்தி   ஆ. த ொத்  த சிய உற்பத்தி 

இ.  னிநபர் வருமானம்   ஈ. ம சிய வருமானம் 

91. க ர் மற்றும் கிராமத் த ாழில் குழு அலமக்கப்பட்ட திட்டகாைம் 

அ. இெண்டொவது    ஆ. மூன்றாவது 

இ. நான்காவது     ஈ. ஐந் ாவது 

92. த ாழிற்சாலை சட்டத்தின் முக்கிய மநாக்கம் 

அ.சுகா ாரம் மற்றும் நைம்   ஆ. மவலை மநரம் 

இ.  ஆண்டு விடுப்பு    ஈ. இறவ அறனத்தும் 

93. கைப்பு தபாருைா ரம் 
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அ. அரசுத்துலற    ஆ.  னியார்துலற 

இ.  அெசுத்துறையும்,  னியொர் துறையும், தசர்ந்து இயங்கு ல்  

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

94. ‘வங்கி வீ க் தகாள்லக’ என்பது 

அ. வணிக வங்கிகள் அளிக்கும் கடன் மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 

ஆ. கூட்டுறவு வங்கிகள் அளிக்கும் கடன் மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 

இ. ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடன்மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

95. சில்ைலற தராக்க ஏட்டில்பதிவு தசய்வது 

அ. தசாத்து வாங்குவதில் தசைவுகள்  ஆ.  தபாழுது மபாக்கு தசைவுகள் 

இ. சம்பைம் தகாடுத் து   ஈ. சிறு த ொறகறய அடிக்கடி தசலவு தசய் து 

96. இந்தியா அதிகபட்ச அந்நிய நாட்டு வர்த் கத்தில் ஈடுபடும் நாடு 

அ. அத ரிக்க ஐக்கிய நொடுகள்  ஆ. சீனா 

இ.ஜப்பான்     ஈ. தஜர்மனி 

97. வழக்கமாக ஒரு கம்தபனியின் மு ல் இயக்குநர்கலை நியமிக்கிறவர்கள் 

அ. பங்கு ாரர்கள்    ஆ. இயக்குநர்கள் 

இ. கடனீந்ம ார்கள்    ஈ. த ொற்றுவிப்பொளர்கள் 

98. “தபாது மற்றும் த ாழில் மமைாண்லம”  (General and Industrial Management) என்ற புகழ் வாய்ந்  

புத் கத்ல  எழுதியவர் யார்? 

அ.தென்றிஃதபயல்    ஆ. எஃப்டபிள்யூ தடய்ைர் 

இ. எல்டன் மமமயா    ஈ. பீட்டர் ட்ரக்கர் 

99. மாறுபட்ட வட்டி வீ த் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு அளிக்கப்படும் வட்டி வீ ம் 

என்ன? 

அ. 10%  ஆ. 15%  இ.6%  ஈ. 4% 

100.  எட்டாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் வடிவலமக்கப்பட்டதின் முக்கிய மநாக்கம் 

அ. கனரக த ாழிற்சாலைகலை மமம்படுத்  

ஆ. வறுற றய ஒழிப்ப ற்கு 

இ. மவலையில்ைா திண்டாட்டத்ல  அகற்றுவ ற்கு 

ஈ. மவலையில்ைா திண்டாட்டம் மற்றும் வறுலமலய அகற்றுவ ற்கு 
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Indian Economy Model Test Questions 5 in Tamil With Answer 

1. நாட்டின் தலாவருமானத்தத அளவிட மக்கள் ததாதகயால் பின்வருவதத வகுத்தல் வவண்டும் 

அ. தேசிய வருமானம்   ஆ. தமாத்த பண அளிப்பு 

இ. அரசின் தமாத்தவரி வருவாய்  ஈ. தமாத்த வங்கி கடன் 

2. பின்வரும் ததாழில்களில் ஒன்று விவசாய பின்னணியற்றது. அததன சுட்டி காட்டுக. 

அ. சர்க்கதர  ஆ. பருத்தி தநசவு  இ. சிமமண்ட்  ஈ. சணல் 

3. சமீபத்திய கணக்கின்படி இந்தியாவில் வறுதமக் வகாட்டின்கீழ் வாழும் மக்கள் சதவிகிதம 

அ. 51 %   ஆ. 38 %   இ. 24%   ஈ. 15%  

4. பற்றாக்குதற நிதியாக்கம் பின்வரும் விதளதவ ஏற்படுத்துவது 

அ. பணவீக்கம்     ஆ. பணவாட்டம் 

இ. ததாழில் மந்தம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

5. இரட்தடப் தபாருளாதாரம் என்பது 

அ. விவசாயத் துதறயும், ததாழிற்துதறயும் இதணந்து இயங்குவ்து 

ஆ. தபரளவு மற்றும் சிற்றளவு மோழில்கள் இணணந்து இயங்குவது 

இ. தனியார் மற்றும் தபாதுத்துதற இதணந்து இயங்குவது 

ஈ. முன்வனற்றமதடந்த தற்கால மற்றும் வளர்ச்சி குதறந்த பின்தங்கிய துதறகளும் இதணந்து 

இயங்குவது 

6. வநாபல் பரிசு தபற்ற தபாருளாதார வமதத அமர்தியா தசன் அவர்களது பங்களிப்பு பின்வரும் 

தபாருளாதாரத் துதற ஒன்தற சார்ந்தது 

அ. கிராமப்புற தபாருளாதாரம்  ஆ. ததாழில்துதற தபாருளாதாரம் 

இ.  நலத்துணற மபாருளாோரம்  ஈ. கணித தபாருளாதாரம் 

7. இந்தியாவில் திட்டங்கள் சம்பந்தமான பின்வரும் ஒரு குழுவில் எல்லா மாநில முதல்வர்களும் 

உறுப்பினர்கள் 

அ. திட்டக்குழு     ஆ. தேசிய வளர்ச்சி மன்றம் 

இ. வதசிய திட்டமன்றம்   ஈ. நிர்வாக சீர்திருத்தக்குழு 

8. அதனத்து ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் பின்வரும் ஒவர ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் விவசாயத்திற்கு  

முன்னுரிதம தகாடுக்கப்படவில்தல  

அ. மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  ஆ. நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

இ. இரண்டாவது ஐந்ோண்டு திட்டம்  ஈ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

9. IADP என்பதன் விரிவாக்கச் தசாற்தறாடர் 
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அ. உள்சூழல் விவசாய அபிவிருத்தித் திட்டம்  

ஆ. தீவிர விவசாய மாவட்டத் திட்டம் 

இ. இந்திய விவசாய வளர்ச்சித் திட்டம்   

ஈ. விவசாய வளர்ச்சித் திட்டம் ததாழிதல தமயமாகக் தகாண்டது 

10. பின்வருபதவகளில் எது சரியாகப் தபாருந்தியுள்ளது? 

அ. ராபின்சன்  - மக்கட்ததாதக வகாட்பாடு 

ஆ.  மால்தாஸ்  - தபாருளியல் வகாட்பாடு 

இ. ஆடம் ஸ்மித் - மபாருளியலின் ேந்ணே 

ஈ. காரல் மார்க்ஸ் - ஒரு புகழ் தபற்ற தபாருளாதார வமதத 

11. பற்றாக்குதற நிதியாக்கம் (Deficit Financing) என்றால் என்ன? 

அ. வரணவ விட மசலவு அதிகரிப்பு   ஆ. பற்றாக்குதறதய ஈடுகட்டும் முதறகள் 

இ. வரவு தசலதவ விட அதிகமாக இருத்தல்  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்தல 

12. நமது புதிய தபாருளாதாரக் தகாள்தகயின் மிக முக்கிய வநாக்கம் 

அ.மவளிநாட்டு மூலேனம்   ஆ. தவளிநாட்டு வாணிபம் 

இ. தவளிநாட்டு ததாழில்நுட்பம்  ஈ. தவளிநாட்டு அழகு சாதனப் தபாருட்கள் 

13. டங்கல் திட்டத்தின் முக்கிய வவளாண் முன்தமாழிவு 

அ. தவளண் மானியத்ணேக் குணறத்ேல் 

ஆ. புதிய நவீன, சாகுபடி முதறகதள அறிமுகம் தசய்தல் 

இ. விவசாய சந்தததய வமம்படுத்தல் 

ஈ.இதவகளில் எதுவுமில்தல 

14. தபாருளாதார வளர்ச்சி இததன சார்ந்திருக்கிறது? 

அ. மனித வளங்களின் அளவு   ஆ. உபரி வளங்களின் ேன்ணம 

இ.நிலத்தின் பரப்பு    ஈ. இதவகளில் எதுவுமில்தல 

15. கிராமப்புறத்தில் வறுதம நிலவக் காரணம் 

அ. வபாதிய வவதலவாய்ப்பின்தம  ஆ. உபரி உதழப்பாளர் 

இ. குதறந்த கூலி    ஈ. இணவ அணனத்தும் 

16. கூட்டுறவுத்துதற வளர்ச்சியதடய வவண்டும் என்ற வநாக்கம் 

அ. தபாருளாதார சக்தி ஒரு சில இடங்களில் குவிவததத் தடுக்க 

ஆ.  உற்பத்தி வளங்களின் உரிதமதயப் பரவலாக்க 

இ. வளர்ச்சி திட்டங்களில்  உரிதமதயப் பரவலாக்க 

ஈ. இணவ எல்லாதம 
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17. குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டம் கிராமப் புறங்களில் பலததடகதள சந்திப்பதற்குக் காரணம் 

அ. உளவியல் காரணங்களும், பழணமயான சமுோய பிடிப்பும் 

ஆ. இத்திட்டத்தின் பயன்பற்றி அறியாதம 

இ.  நிர்வாகிகளிதடவய காணப்படும் ஊழல் 

ஈ. இதவ எதுவுமில்தல 

18. இயந்திரமாதலுக்கும் கனரக ததாழில் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் தரப்படவவண்டும் என்ற 

தகாள்தக கதடபிடிக்கப்பட்டது 

அ. முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில்  ஆ. இரண்டாம் ஐந்ோண்டு திட்டத்தில் 

இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில்  ஈ. ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் 

19. கலப்புப் தபாருளாதாரத்திற்கு இலக்கணம் 

அ. ேனியார் துணறயும் மபாதுத் துணறயும் உடன் ஒத்து இயங்குேல் 

ஆ. தனியார்துதற மட்டும் உற்பத்தியில் ஈடுபடுதல் 

இ. உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசு உதடதமயில் இருத்தல் 

ஈ. மரபுவழி சமுதாய தசயல்பாடுகள் 

20. இக்குழுவின் பரிந்துதரயின்படி வரிவருவாய்கள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கிதடவய 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது 

அ. திட்டக்குழு     ஆ. வதர்தல் குழு 

இ. நிதிக்குழு     ஈ. தபாதுக்கணக்கு குழு 

21. தற்வபாததய இந்தியப் தபாருளாதாரம் இவ்வாறு அதழக்கப்படுகிறது 

அ. பின்தங்கிய தபாருளாதாரம்  ஆ. வளர்ந்த தபாருளாதாரம் 

இ. வளர்ந்து வரும் மபாருளாோரம்  ஈ. வமற்குறிப்பிட்டதவகளில் ஏதுவுமில்தல 

22. கீவழ தகாடுக்கப்பட்டதவகளில் இந்திய ஐந்து ஆண்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்வகாள் எது? 

அ. விதலவாசி ஏற்றத்தாழ்தவ குறிப்பது 

ஆ. மூலதனத் திரட்சிதய அதிகரிப்பது 

இ. ேனிநபர் வருமானத்ணே அதிகரிப்பது 

ஈ. தசாத்து, வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகதளக் குதறப்பது 

23. மத்திய வங்கியின் பணிகதள இந்தியாவில் எந்த வங்கி தசய்கின்றது? 

அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி    ஆ. இந்தியாவின் மத்திய வங்கி 

இ. இந்தியன் வங்கி    ஈ. இந்திய மாநில வங்கி 

24. தற்காலத்திய இந்திய வவளாண்தமயின் நிதல 

அ. வணிகத்தன்தம    ஆ. ஏற்றுமதி உபரி 
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இ. ததாழில் தன்தம    ஈ. சுயதேணவப் பூர்த்தியுடன் சிறிது உபரி 

25. நிதி அதமச்சகம் பணவீக்கத்தத இதனடிப்பதடயில் கணக்கிடுகிறது 

அ. நுகர்வவார் குறியீட்டு எண் ஆ. வாழ்க்தக தசலவுக் குறியீட்டு எண் 

இ. மமாத்ே விற்பணனக் குறியீட்டு எண்  

ஈ. சில்லதற விற்பதனக் குறியீட்டு எண் 

26. வறுதமக்வகாடு இதன் அதடயாளமாகும் 

அ. கிராம மக்கள்ததாதக   ஆ. வவதல இன்தம 

இ. சாப்பிடும் உணவளவு குணறவு  ஈ. பலவீனமான அரசு 

27. இந்தியாவில் சமீப காலத்தியத் ததாழிற்வளர்ச்சிக்கான காரணம் 

அ. குதறந்த வட்டி   ஆ. அதிக எண்ணிக்தகயில்  ததாழில் முதனவவார்கள் 

இ. தனியார் மயமாதல்   ஈ. ோராள மோழிற்மகாள்ணக 

28. இரட்தட விதல என்பது என்ன? 

அ. தமாத்த விற்பதன விதல மற்றும் சில்லதர விதல 

ஆ. முகவரால் நிர்ணயிக்கப்படும் விதல, சில்லதர விற்பதனயாளரால் நிர்ணயிக்கப்படும் விதல 

இ. அரசு நிர்ணயிக்கும் விணல மற்றும் மவளி அங்காடியில் நிர்ணயிக்கப்படும் விணல 

ஈ. இதவ எதுவும் இல்தல 

29. தபாருளியலின் தந்தத எனப்படுபவர் 

அ. வே.எம்.கீன்ஸ்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. மால்தஸ்     ஈ. வடவிட் ரிக்கார்வடா 

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உண்தமயல்ல? 

அ. வணிக வங்கிகள் தமய வங்கியில் ஓரளவு தராக்கத்தத தவத்துள்ளன 

ஆ. பணவீக்கத்தினால் வாழ்க்தகச் தசலவு வங்கியாகும் 

இ. ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவின் தமய வங்கியாகும் 

ஈ. எந்ே ஒரு மபாது மக்களுக்கும் ரிசர்வ் வங்கி கடன் அளிக்கிறது 

31. இந்தியாவில் முதல் திட்ட இதடதவளிக்காலம் 1966-69 இரண்டாவது இதடதவளி எப்தபாழுது 

நிகழ்ந்தது? 

அ. 1978-79  ஆ. 1990-92  இ. 1972-75  ஈ. 1983-84 

32. நிலவள வங்கிகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் கடன் 

அ. விதள தபாருட்கதளச் சந்ததப்படுத்த ஆ. நிலம் வாங்க 

இ. திருமண தசலவிற்கு   ஈ. கிணறு தோண்ட 

33. சில இந்தியத் ததாழிற்சாதலகளின் நலிவிற்கு காரணம் 
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அ. கச்சாப்தபாருள் பற்றாக்குதற  ஆ. ததாழிலாளர் பற்றாக்குதற 

இ. வபாக்குவரத்து பிரச்சதன   ஈ. நிர்வாக சீர்தகடு 

34. இந்தியக் குடும்பங்களில் பிறப்பு விகிதம் அதிகம் காணப்படும் குடும்பம் 

அ. ததாழிற்சாதல ததாழிலாளர்கள்  ஆ. பள்ளி ஆசிரியர்கள் 

இ. விவசாய கூலிகள்    ஈ. முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிதல ஊழியர்கள் 

35. இரயில்வவ சரக்கு கட்டணதமந்த அடிப்பதடயில் விதிக்கப்படும் 

அ. மபாருட்கணள எடுத்து மசல்ல தவண்டிய தூரம்  ஆ.தபாருட்களின் தன்தம 

இ. அரசு விதிமுதற      ஈ. வியாபாரிகளின் தரம் 

36. மூலதனம் என்பது 

அ. உற்பத்திக்குப் பயன்படும் பணம் 

ஆ. பணப் தபட்டிகளிலும், பாதுகாப்பு தபட்டகத்திலும் தவக்கப்பட்டுள்ள பணம் 

இ.மண்ணில் புததத்து தவக்கப்பட்டிருக்கும் பணம் 

ஈ. தசலவு தசய்வதற்காகச் வசமித்து தவக்கப்பட்டுள்ள பணம் 

37. உற்பத்திக்கு ஆதாரம் 

அ. உற்பத்தி தசய்யும் ததாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் 

ஆ. ததாழிற் நிறுவனங்களும், அதன் நிர்வாகமும் 

இ. முதலீடுகளும், ஊழியர்களும் 

ஈ. முேலீடும் நிலமும் 

38. தபருமளவு உற்பத்தியின் லாபம் யாருக்குப் வபாய் வசரும்? 

அ. ததாழிலாளர்கள்    ஆ.  உற்பத்தியாளர் 

இ. பயனீட்டாளர்    ஈ. சிறு வியாபாரி 

39. கூட்டுறவு இயக்கங்களின் வளர்ச்சிக்கு ததடயாக உள்ளது 

அ. கல்லாதம     ஆ. சரியான விளம்பரமின்ணம 

இ. வறுதம     ஈ. விருப்பமின்தம 

40. இந்தியாவின் வர்த்தக வங்கிகள் எப்வபாது வதசியமயமாக்கப்பட்டது? 

அ.ஆகஸ்டு, 1965    ஆ. தசப்டம்பர், 1966 

இ. ஜூணல, 1969    ஈ. ஏப்ரல், 1970 

41. இந்திய மக்கள் தபரிதும் பயன்படுத்தும் விலங்குகள் 

அ. ஆடுகள்     ஆ. யாதன மற்றும் ஒட்டகம் 

இ. கழுதத, வகாவவறு கழுதத  ஈ. காதள மற்றும் பசு 

42. தபாருட்களின் சந்ததவிதல எதன் அடிப்பதடயில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? 
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அ. வததவ    ஆ. உற்பத்தி 

இ. அரசு அதிகாரியால்   ஈ. தேணவக்கும் உற்பத்திக்கும் இணடதய உள்ள சமன்பாடு 

43. இந்திய காகிதப்பணம் யாரால் தவளியிடப்படுகிறது? 

அ.  வர்த்தக வங்கிகள்    ஆ. பாரத ஸ்வடட் வங்கி 

இ. இந்திய அரசு    ஈ. ரிசர்வ் வங்கி 

44. உண்டி என்பது 

அ. பிராமிசரி தநாட்டு     ஆ. பணம் வழங்குவதற்கான ஆதண 

இ. இந்திய முதறயிலான மாற்று உண்டியல்  ஈ. வகாடிட்ட காவசாதல 

45. வங்கிகளில் வட்டிவிகிதம் நிர்ணயிக்கப்படுவது 

அ. அரசால்     ஆ. வர்த்தக வங்கியால் 

இ. மத்திய வங்கியால்   ஈ. பங்குச் சந்ததயால் 

46. 1969 முதல் இதுவதர எத்ததன வணிக வங்கிகள் நாட்டுதடதமயாக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ. 20  ஆ. 14  இ. 12  ஈ. 27 

47. வவதல வாய்ப்பு வழங்குவதில் ததாழிற்துதறயின் விழுக்காடு என்ன? 

அ. 10  ஆ. 40  இ. 60  ஈ. 20 

48. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த நாடு கலப்புப் தபாருளாதாரத்ததப் பின்பற்றுவதில்தல? 

அ. இங்கிலாந்து    ஆ. இத்ோலி 

இ. இந்தியா     ஈ. அதமரிக்கா 

49. வநர்முக வரிவிதிப்பு சிறந்த வரிவிதிப்பு முதறயாகும் ஏதனனில் 

அ. வநர்முக வரிவிதிப்பு வருவாதய தகாணர்கிறது 

ஆ.எளிதாக வசூலிக்கலாம் 

இ. வருமானத்ணேப் மபாருத்து வசூலிக்கலாம் 

ஈ. அதிக வரிவிதிப்புக்கு ஏற்புதடயது 

50. பின்வருவவாருள் சமுதாய வமம்பாட்டுத் திட்டத்தத முதலில் துவங்கியது யார்? 

அ, பல்வந்த்ராய் தமத்ோ   ஆ. வக.எம்.முன்ஷி 

இ. அவசாக்வமத்தா    ஈ. எஸ்.வக.வட 

51. கீழ்வருவனவற்றுள் இந்தியாவிற்கு அதிகபட்ச அன்னிய தசலவாணிதய ஈட்டுவது 

அ. தேயிணல     ஆ. எண்தணய் 

இ. மீன்      ஈ. வாசதனப்தபாருட்கள் 

52. வங்கி விகிதம் என்பது எதவனாடு ததாடர்பு  தகாண்டது? 

அ. நிதிக்தகாள்தக    ஆ. பணக்மகாள்ணக 
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இ. பற்றாக்குதற நிதியாக்கம்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

53. பின்வருவனவற்றுள் வவளாண்தமதய அடிப்பதடயாகக் தகாண்ட ததாழில் எது? 

அ. இயந்திரக்கலப்தப   ஆ. கார் 

இ. மநசவாணலத் மோழில்   ஈ. தசக்கிள் 

54. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று உற்பத்திச் தசயல் அல்ல? 

அ. விவசாயம்     ஆ. பள்ளியில் கற்பித்தல் 

இ. அரசு மருத்துவமணன   ஈ. வீடு கட்டுதல் 

55. இந்தியாவில் நிலச்சீர்திருத்தக் தகாள்தகதய தசயல்படுத்தும்வபாது ஏற்படும் முக்கிய 

பிரச்சதனகள் யாதவ? 

அ. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு   ஆ. திறதமயின்தம 

இ. திறணமயற்ற நிர்வாகமும், அரசியல் காரணங்களும்  

ஈ. பணக்கார விவசாயிகள் 

56. இந்தியாவில் உள்ள தபரிய தபாதுத்துதற வபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது? 

அ. இரயில்தவ துணற    ஆ. கப்பல்துதற 

இ.ஆகாய வபாக்குவரத்து   ஈ. கால்வாய் வபாக்குவரத்து 

57. “நாடுகளின் தசல்வ இயல்பும், காரணங்களும் பற்றிய ஓர் ஆய்வு” என்ற நூதல எழுதியவர் 

அ. வே.எஸ்.மில்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. லவயானல் ராபின்ஸ்   ஈ. ஆல்பிரட் மார்ஷல் 

58. வரவவண்டிய கடன் 

அ. நடப்பு தசாத்து    ஆ. கற்பதன தசாத்து 

இ. நிதலயான தசாத்து   ஈ. மோட்டுணர முடியாே மசாத்து 

59. விஞ்ஞான வமலாண்தமயின் தந்தத என அதழக்கப்படுபவர் 

அ. எஃப், டபிள்யூ மடய்லர்   ஆ. தென்றி ஃபவயால் 

இ. ஆலிவர் தஷல்ட்டன்   ஈ. பீட்டர் எஃப் டிரக்கர் 

60. முதன் முதலில் கூட்டுறவு இயக்கம் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட நாடு 

அ. இந்தியா     ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. தேர்மனி     ஈ. தடன்மார்க் 

61. பங்கல் திட்டத்தில் ததாடர்புதடயது 

அ. அடிப்பதட உரிதம    ஆ. மனித உரிதம 

இ. காப்புரிணம    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

62. கணக்வகடுகளில் எழுதப்படும் ஒரு நடவடிக்தகக்கான எழுத்து மூலமான ஆவணம் என்பது 
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அ. நிதனவுக் குறிப்பு    ஆ. தணிக்தகப் புத்தகம் 

இ. ஆோரச்சீட்டு    ஈ. வதரதாள் 

63. ஒருங்கிதணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம் எந்த ஆண்டு ததாடங்கப்பட்டது? 

அ. 1972  ஆ. 1982  இ. 1962  ஈ. 1980 

64. எந்த நிறுவனம் வாணிகத்தத வளர்க்கிறது? 

அ. எஸ்.டி.சி     ஆ. எம்.எம்.டி,சி 

இ. இ.சி.ஜி.சி     ஈ. இணவ அணனத்தும் 

65. ஒரு கூட்டத்தின் பணிகதளச் தசய்து முடிக்க, அக்கூட்டத்திற்கு  ஆேராக வவண்டிய குதறந்தபட்ச 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தக என்பது 

அ. பதிலாள்     ஆ. பிவரரதண 

இ. நிகழ்ச்சி நிரல்    ஈ. குணறமவண் 

66. இந்திய ததாழில்கடன் மற்றும் முதலீட்டுக் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1953   ஆ. 1954   இ. 1955   ஈ. 1958 

67. மார்ஷலின் கூற்றுப்படி குதறந்து தசல் விதளவு விதி எதற்குப் தபாருந்துகிறது என்றால் 

அ. ததாழில்     ஆ. எல்லா உற்பத்தி நிதலகளுக்கும் 

இ. விவசாயம்     ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

68. ஒரு பண்டத்திற்ற்கு மதிப்பு இருக்க வவண்டுமானால் அதி 

அ. பற்றாக்குதறயாக இருக்க வவண்டும்  

ஆ. பயன்பாடுதடயதாக இருக்கவவண்டும் 

இ. மாற்றுத் தன்தம இருக்க வவண்டும்  

ஈ. இணவ அணனத்தும் உணடயோக் இருக்க தவண்டும் 

69. பண்டங்களின் அளிப்பு எததனக் குறிக்கிறது என்றால் 

அ. உள்ளபடி உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட பண்டங்கதள 

ஆ. தமாத்தம் தற்தபாழுது இருப்பில் உள்ள பண்டங்கதள 

இ. விற்பணனக்கு இருப்பில் உள்ள பண்டங்கணள 

ஈ. ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விதலயில் விற்பதனக்கு வரும் பண்டங்களின் 

அளவிதன 

70. கழிவு விகிதம் என்பது 

அ. வங்கி விகிதம்    ஆ. வட்டிவிகிதம் 

இ. கடன் விகிதம்    ஈ.  இவற்றுள் எதுவுமில்ணல 

71. நாணயமதிப்பு குதறப்பு பின்வரும் நிதலகளில் எததன உயர்த்திட தகாண்டுவரப்படுகின்றது? 
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அ. வதசிய வருவாய்       ஆ. வசமிப்பு 

இ. குதறவான தசலவில் இறக்குமதிகதள உயர்த்திட ஈ. ஏற்றுமதி 

72. நாணய மதிப்பு இறக்கம் 

அ. ஏற்றுமதிணய தமல்தநாக்கி மகாணர உேவுகிறது 

ஆ. வசமிப்தப வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது 

இ. வதசிய வருவாதய வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது 

ஈ. தபாருளாதார சுதந்திரத்தத வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது 

73. அங்காடியியலின் முதன்தம வநாக்கம் 

அ. லாபம்     ஆ. வசதவ 

இ. விற்பணன     ஈ. நுகர்வவாரின் திருப்தி 

74. TNPL-ன் விரிவு 

அ. தமிழ்நாடு காகித ஆதல லிட் 

ஆ. தமிழ்நாடு மின்சார அளிப்பு கழகம் லிட் 

இ. ேமிழ்நாடு நியூஸ்பிரிண்ட் மற்றும் காகிே லிட் 

ஈ.இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

75. கடனீட்டுப் பத்திரம் என்பது 

அ. ஓர் இடாப்பு     ஆ. ஒரு பற்று குறிப்பு 

இ. ஒரு கடன் ஒப்புப் பத்திரம்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

76. ஒருவருக்கு ஒருவாக்கு என்ற தகாள்தக எவ்வதக நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது? 

அ. கூட்டாண்தம    ஆ. நிறுமம் 

இ. கூட்டுறவு அணமப்புகள்   ஈ. தபாதுத்துதற நிறுவனங்கள் 

77. தணிக்தக தசயல்திட்டம் என்பது 

அ.  ஒரு அகச்சீராய்வு   ஆ. ஒரு விளக்கமான திட்டம் 

இ.  ஒரு அகத்தணிக்தக   ஈ. அகக்கட்டுப்பாடு 

78. விற்பதன உருவாக்குவது 

அ. இடப் பயன்பாடு    ஆ. காலப்பயன்பாடு 

இ. ஒரு அகத்ேணிக்ணக   ஈ. அகக்கட்டுப்பாடு 

79. வரவு தசலவு கணக்கின் முதன்தம வநாக்கமானது 

அ. திட்டமிடல்     ஆ. ஒருங்கிதணத்தல் 

இ. கட்டுப்படுத்தல்    ஈ. இணவ அணனத்தும் 

80. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கதள ஆய்க. 
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1. வங்கி தவப்பு ததாதககதள தபறுகிறது 

2. வங்கிகடன் மற்றும் அட்வான்ஸ் தகாடுக்கிறது 

3. வங்கி நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்று 

4. வங்கிகள் ததலதம வங்கியான RBI-ன் ஆதணப்படி இயங்குகின்றன. 

இவற்றில் 

அ. 1மட்டும் சரி     ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 1, 2மற்றும் 3 சரி    ஈ. அணனத்தும் சரி 

81. நபார்டின் (NABARD) முதன்தமப் பணி 

அ. மாநில கூட்டுறவு வங்கிகளுக்குக் கடன் வழங்குதல் 

ஆ. பங்கு முதல் வழங்கலுக்கு மாநில அரசுகளுக்கு உதவுதல் 

இ. மறுநிதி நிறுவனமாக தசயல்படுதல் 

ஈ. இணவ அணனத்தும் 

82. வான்ச்சு கமிட்டி இதனுடன் ததாடர்புதடயது 

அ. வநர்முக வரிவிதிப்பு   ஆ. மணறமுக வரிவிதிப்பு 

இ.  இறக்குமதித் தீர்தவகள்   ஈ. ஏற்றுமதித் தீர்தவகள் 

83. உருமாறிய வவதலயின்தம குறிப்பது 

அ. மனிதர்கள் வவதல கிதடக்காமல் இருப்பது 

ஆ. குணறந்ே நபர்கள் தேணவப்படும் தவணலயில் அதிக தபர் அமர்த்ேப்படுவது. 

இ. தபண்களுக்கிதடவயயான வவதலயின்தம 

ஈ. படித்தவர்களின் வவதலயின்தம 

84. 1991ல் இந்தியா, ரூபாய் மதிப்தப குதறந்த விழுக்காட்டின் அளவு 

அ. 15.5%  ஆ. 18%   இ. 22%   ஈ.33% 

85. கடன் பத்திரங்கள் தவளியிடப்படுவது இததன உயர்த்த 

அ. பருவகால நணடமுணற முேல்  ஆ. வணிக சுழற்சி நதடமுதற முதல் 

இ. சாதாரண நதடமுதற முதல்  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

86. வதசிய வமம்பாட்டுக் குழுவின் ததலவராக தசயல்படுபவர் 

அ. திட்ட மந்திரி    ஆ. திட்டக்குழுவின் தசயலர் 

இ.  அரசாங்க திட்ட அதமச்சர்   ஈ. பிரேம மந்திரி 

87. இந்திய ததாழில் கடன் மற்றும் முதலீட்டுக் கழகம் பின்வரும் துதறத் ததாழிகளுக்கு நிதி உதவி 

அளிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

அ. தனியார் துதற    ஆ. தபாதுத்துதற 
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இ. இணணத்துணற    ஈ. சிற்றளவுத்துதற 

88. அரசிதறக் தகாள்தகயின் வநாக்கம் 

அ. தபாருளாதார முன்வனற்றம்  ஆ. பகிர்வு நீதி 

இ. விதல நிதலப்பாடு   ஈ. இணவ அணனத்தும் 

89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது இந்தியாவில் மிகப்தபரிய (இலாப ஈவு அடிப்பதடயில்) தபாதுத்துதற 

நிறுவனமாகும்? 

அ. ஸடீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா 

ஆ. பாரத் மிகு மின் நிறுவனம் 

இ. பாரத் தபட்வராலியம் 

ஈ. எண்மணய் மற்றும் இயற்ணக வாயு கமிஷன் 

90. ததாழிலாளர்கதள அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தும் இந்திய ததாழிற்சாதல 

அ. இரும்பு எஃகு ஆதல   ஆ.மநசவு ஆணல 

இ. கட்டிடத் ததாழில்    ஈ. தகவிதனத்ததாழில் 

91.  பசுதமப் புரட்சி கீழ்க்கண்ட எதற்கு அடிக்வகாலியது? 

அ. உற்பத்தி அதிகரிப்பு   ஆ. பிரவதச சமநிதலயற்ற தன்தம அதிகரிப்பு 

அ. வகாதுதமப் பயிருக்கு அதிகபட்ச பயன் ஈ. இணவ அணனத்தும் 

92. சிட்வகா எதவனாடு ததாடர்புதடயது? 

அ. இரும்பு உற்பத்தி    ஆ. சிறு மோழில் துணற 

இ.தபரிய ததாழிலகம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல 

93. அக்மார்க் குறிப்பது 

அ. முட்தட உற்பத்தி   ஆ. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வவளாண்தம அங்காடி 

இ. கூட்டுறவு வங்கி      ஈ. விவசாயப் மபாருட்களுக்கு ேர உறுதி ேரும் முத்திணர 

94. நபார்டு (NABARD) என்பது 

அ. வங்கி  ஆ. குழு  இ. வாரியம்   ஈ. துதற 

95. வங்கி ஒன்றில் கணக்கு தவத்திருக்கும் ஒரு நபர் இவ்வாறு கருதப்படுகிறார். 

அ. கடனாளர்     ஆ. வாடிக்ணகயாளர் 

இ. கடனீந்வதார்    ஈ. முகவர் 

96. தபாருளாதார திட்டமிடுதலின் அவசியமானது 

அ. வதசிய வருவாதய துரிதமாக அதிகரித்தல் ஆ. துரித தபாருளாதார வளர்ச்சி 

இ. சமதர்ம சமுதாயத்தத நிறுவுதல்   ஈ. இணவ அணனத்தும் 

97. நிதி ஆண்டு எது? 
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அ. மார்ச்-மார்ச்  ஆ. ஏப்ரல்-ஏப்ரல்  இ. வம-வம  ஈ. ேனவரி-டிசம்பர் 

98. ததாழில் நலிவு என்பதன் தபாருள் 

அ.மோழில் உயிர் பிணழக்க தபாதிய நிதி வசதியின்ணம 

ஆ. அதிக வவதலயின்தம 

இ. அதிக உற்பத்தி தசலவு 

ஈ. அதிக மூலதனம் வததவப்படுவது 

99. முதனிதலச் சந்ததகளில் தகயாள்வது 

அ. மூலப்தபாருட்கள்    ஆ. விவசாய விதளப்தபாருட்கள் 

இ. நீண்டகாலப்பங்குகள்   ஈ. குறுகிய காலப் பங்குகள் 

100. கூட்டாண்தமப் பதிவு 

அ. கட்டாயம்     ஆ. வததவயில்தல 

இ. விருப்பம்     ஈ. இதவ அதனத்தும் 
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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 தைொபக
தமொத்ை ைரப்ைளவு 

ஆ. தமொத்ை ைரப்ைளவு  x தமொத்ை மக்கள் தைொபக 

இ. 
தமொத்ை ைரப்ைளவு

தமொத்ை மக்கள் தைொபக 
ஈ. 
தமொத்ை மக்கள் தைொபக
தமொத்ை ை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 
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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? 



Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 3 of 15 

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 



Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 15 

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 
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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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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 
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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 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 13 

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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Indian Economy Model Test Questions 10 in Tamil With Answer 

1. ப ொது நிர்வொகத்தில்  ன்னொட்டு கூட்டுறவில் முக்கிய முவொண்மையொக எது உள்ளது? 

அ. பவளியுறவு அமைச்சரமவ    

ஆ.  ொதுகொப்பு அமைச்சரமவ 

இ. நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் குறைதீர்க்கும் துறை 

ஈ. இந்திய ப ொது நிர்வொக நிறுவனம் 

2. கீழ்க்கண்ட குறியீட்படண்மைக் பகொண்டு சரியொன இமைமய தேர்வு பசய்க. 

1.  ொரே நிர்ைொன்   : ஏமைகளின் அடிப் மட தேமவ ைற்றும் குடியிருப்பு 

2. ரொஜிவ் ஆவொஸ் தயொஜனொ  : குடிடிருப்பு ைற்றும் வீட்டின் ைறுவளர்ச்சி ைற்றும் 

ைறுபுைரமைப்புக்கு துமையொயிருப் து 

3. ஜவஹர்லொல் தேரு தேசிய  

ேகர்புற புைரமைப்பு குழு : அடிப் மட பசௌகரியங்கள் ைற்றும் வளர்ச்சிக்கு தேமவயொன 

ஆேொர அமைப்புகளின் கட்டுைொனம் 

அ. 1 ைட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

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

3. ஒரு வளர்ந்து வரும் ப ொருளொேொரம் பின்வரும் குைேலன்கமள ப ற்றுள்ளது. 

அ. குமறந்ே ேலொ விகிே வருைொனம், தைொசைொன தவமலயின்மை ைற்றும் பேொழில் த ொக்கு 

ஆ. ைக்கள்பேொமக அழுத்ேம் 

இ. (அ) ைட்டும் 

ஈ. (அ) + (ஆ) 

4.  ைவொட்டம் என் து விமலயின் எந்ே நிமலமயக் குறிக்கும்? 

அ. விறை குறைதல்    ஆ. விமல உயர்ேல் 

இ. விமல நிமலப் டுத்ேப் டுேல்  ஈ. மிேைொன விமல உயர்ேல் 

5. ஒரு குறிப்பிட்ட தேரத்தில் நிலவுகின்ற விமலயின் அடிப் மடயில் GDP மய அளவிட்டொல், 

அமேக் கீழ்க்கண்டவொறு குறிப்பிடலொம். 

அ. ேடப்பு விமலயில் GDP   ஆ. அங்கொடி விமலயில் GDP 

இ. நிறையான விறையில் GDP  ஈ. (அ)+(ஆ)+(இ) 

6. உற் த்தி முமற அடிப் மடயில் அளவிடப் டும் GDP உள்ளடக்கியது 

அ. ப ொருள்கள் ைற்றும் தசமவகளின் உற் த்தியின் த ொது உருவொக்கப் டும் வருைொனம் 
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ஆ. ஒரு குறிப்பிட்ட வருடத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவ்சவாரு சபாருளின் 

மதிப்றபயும் கூட்டுவது 

இ. முடிவு நிமலயில் உள்ள ப ொருள்களின் மீேொன பசலவிமன கூட்டுவது 

ஈ. தைற்பசொன்ன எதுவும் இல்மல 

7. அதிக வட்டி வீேைொனது ஒரு குடும்  அமைப்ம  சொர்ந்ேவமர ______ பசய்ய தூண்டும். ஆனொல் 

பேொக்ஷில் நிறுவனங்கமள ______ 

அ. அதிகமான செமிப்பு மற்றும் குறைவாக கடன் வாங்க தூண்டும் 

ஆ. குமறவொன தசமிப்பு ைற்றும் அதிகைொன கடன் வொங்குேல் 

இ. அதிகைொன தசமிப்பு ைற்றும் அதிகைொன கடன் வொங்குேல் 

ஈ. குமறவொன தசமிப்பு ைற்றும் குமறவொன கடன் வொங்குேல் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது என்.பீ.எஃப்.ஐ (NBFIs) கீழ் வரும்? 

அ. வணிக வங்கிகள்    ஆ. கூட்டுறவு வங்கிகள் 

இ. யு.டி.ஐ.     ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

9.  ை அளிப்பில் M3=M1+ 

அ. வங்கிகளின் நிகர காை றவப்புகள் 

ஆ. ே ொல் நிமலயங்களில் உள்ள பைொத்ே தசமிப்பு மவப்புகள் 

இ. வங்கிகளின் நிகர தேமவ மவப்புகள் 

ஈ. இவற்றுள் எதுமில்மல 

10. ப ரும் ொலும்  ைவீக்கம் ஏற் டுவேற்கு கொரைைொக அமைவது 

அ. அளிப்பு  க்க உந்துேல்கள் உற் த்தியொளர்களின் பசலவிமன அதிகரிக்கின்றது 

ஆ. தேமவ  க்க உந்துேல்கள் ஒரு நுகர்தவொரின் பசலவுகமள அழுத்துவது 

இ. பண அளிப்பின் அதிரடியான சபருக்கம் 

ஈ. பேொழிற்சங்கங்களின் நியொயமில்லொே கூலி தேமவகள் 

11.  ை அளிப்பில் ஏற் டும் வளர்ச்சி வீே அதிகரிப்பு ப ொதுவொக இேனொல் பின் பேொடரும் 

அ. ப ொருளொேொர பின்னமடவு 

ஆ. ப ொருளொேொர ேடவடிக்மகயில் ஏற் டும் குமறவு 

இ. ப ொருளொேொர பின்னமடவு ைற்றும் ப ொருளொேொர ேடவடிக்மகயில் ஏற் டும் குமறவு 

ஈ. பணவீக்கம் 

12. PURA என் து 

அ. நகர்புை வெதிகறை கிராமங்களுக்கு செய்து சகாடுப்பது 

ஆ. உலக முழுமையொன வசதிகமள கிரொைக்களுக்கு பசய்து பகொடுப் து 
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இ. ேகர்ப்புற வசதிகமள ரூர்தகலொ  குதிக்கு பசய்து பகொடுப் து 

ஈ. உலக முழுமையொன வசதிகமள ரூர்தகலொ  குதிக்கு பசய்து பகொடுப் து 

13.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் சரியொக ப ொருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குரியீடுகளின் 

அடிப் மடயில் சரியொன விமடமயத் தேர்வு பசய்க. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. பைொத்ே ேொட்டு  1. ேொட்டில் வசிப் வர்களொல் உற் த்திக்   

உற் த்தி   கொரணிகளொல் உற் த்தி பசய்யப் ட்ட பவளியீடு ைதிப்பு 

ஆ. பைொத்ே உள்ேொட்டு 2. பைொத்ே ேொட்டு உற் த்தி – தேய்ைொனம்  

உற் த்தி 

இ.  நிகர ேொட்டு உற் த்தி 3. பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி – தேய்ைொனம் 

ஈ. நிகர உள்ேொட்டு உற் த்தி 4. பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி – பவளி ேொடுகளின்    

    மூலம் கிமடக்கும் வருைொனம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 1 2 3 4 

14. ைமறமுக வரிக்கு எடுத்துக்கொட்டு 

அ. வருைொன வரி    ஆ. விற்பறன வரி 

இ. பசொத்து வரி    ஈ. அன் ளிப்பின் மீேொன வரி 

15. ைத்திய அரசின் வரி சொரொ வருவொயில் இல்லொேது எது? 

அ. நிதிசொர்  ணிகள்    ஆ. இைாபப் பங்குகள் 

இ. ப ொருளொேொரப்  யன்  ணிகள்  ஈ. சுங்கத் தீர்வுகள் 

16. இயற்மகயிலிருந்து தேரிமடயொக வளங்கமள ப றும் பேொழில் 

அ. முதன்றம நிறைத் சதாழில் 

ஆ. இரண்டொம் நிமலத் பேொழில் 

இ. முன்றொம் நிமலத் பேொழில் 

ஈ. ேொன்கொம் நிமலத் பேொழில் 

17. கீழ்க்கொண் வற்றில் எது சரியொக ப ொருந்தியுள்ளது? 

அ. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி  1. வங்கிகளின் வங்கி 
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ஆ.  ைபவளியீட்டு வங்கி   2.  ொரதிய ைொநில வங்கி 

இ. ப ொதுத்துமற வங்கி  3. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ 

ஈ.  ட்டியலிடப் டொே வங்கி  4. ஐ.ஓ.பி 

18. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி. 

கூற்று (A):  ரஸ் ர நிதியகம் சிறு முேலீட்டொளர்களிடம் ப ற்ற தசமிப்பிமன பகொண்டு ப ரிய 

நிறுைங்களில் முேலீடு பசய்கிறது. 

கொரைம்(R):  ரஸ் ர நிதியகம் “சிறு துளி ப ரு பவள்ளம்” என்ற தகொட் ொட்டின் அடிப் மடயில் 

இயங்குகிறது 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ேவறு 

இ. (A) ேவறு, ஆனொல் (R) சரி 

ஈ. (A) சரி, ஆனொல் (R) ேவறு 

19. சரியொக ப ொருந்துவமே தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக: 

அ. கரண்யொ வரி  1. 1/5  ங்கு விமல 

ஆ.  ொலி வரி   2. பூக்கள் விற் மன 

இ. கொரொ வரி   3. ைேம் சொர்ந்ே வரி 

ஈ. வியொ ொர வரி  4.  ொசன வரி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  1 3 2 4  

ஈ.  2 4 3 1 

20. ப ொருத்துக. 

அ. த ொர்ச்சுக்கீசிய வொணி  ேளம்  1. தகொவொ 

ஆ. டச்சு வொணி  ேளம்   2. ேரங்கம் ொடி 

இ. தடனியர் வொணி  ேளம்   3.   ைதவற்கொடு 

ஈ. பிபரஞ்சு வொணி  ேளம்   4. ைசூலிப் ட்டினம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 3 4 

ஆ.  1 3 2 4 
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இ.  3 2 4 1 

ஈ.  4 1 3 2 

21. கீழ்க்கண் வற்றில் 

1. ப ொருளொேொர ஆதிக்கம் சிலரிடம் குவிேமல கட்டுப் டுத்ேப் டுகிறது. 

2. அத்தியொவசிய துமறகள் ப ொது துமறயிடம் ைட்டும் 

3. தசமவதய ப ொதுத்துமற அமைப்பின் தேொக்கம் 

4. ப ொதுத் துமற அமைப்புகள் ப ொதுவொக எவ்விே த ொட்டியொளர்களும் இல்மல 

எது ேவறொன விமட: 

அ. 1 ைற்றும் 2 ேவறு   ஆ. 4 மட்டுசம தவறு 

இ. 3, 4 ேவறு    ஈ. 1, 3 ேவறு 

22. கீழ்க்கண்டமவகமள கவனி: 

கூற்று(A): வங்கிகளுக்கிமடதய உள்ள கடன்கள், ரிசர்வ் வங்கி மூலம் எளிேொக 

தீர்க்கப் டுகின்றன. 

கொரைம்(R): ரிசர்வ் வங்கியொன அமனத்து வங்கிகளின் மைய வங்கி என்ற நிமலயில் மைய 

தீர்வகைொக பசயலொற்றுகிறது. 

இமவகளில் எது சரி: 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ஆனொல் (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்கம்அல்ல 

ஆ. (A) சரி (R), (A) க்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) வும், (R) இரண்டும் தனித்தனிசய ெரி, (A) க்கு (R) என்பது ெரியான விைக்கம். 

ஈ. (A) (R) இரண்டும் ேவறு 

23. WTO எத்துமறயுடன் பேொடர்புமடயது? 

அ. ைருத்துவம்    ஆ.  வாணிகம் 

இ. வங்கி    ஈ. கல்வி 

24.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ொருத்தி கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகொண்டு 

சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. லதயொனல் ரொபின்சு  1. பசல்வ இலக்கைம் 

ஆ. ஆடம் ஸித்   2. ப ொருளொேொர இலக்கைம் 

இ. ஆல்பிரட் ைொர்ஷல்   3. வளர்ச்சி இலக்கைம் 

ஈ. சொமுதவல்சன்   4. கிமடப் ருமை இலக்கைம் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ.  4 1 2 3 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 1 2 3 4 

25. ரங்கரொஜன் கமிட்டி இேற்கொக உருவொக்கப் ட்டது? 

அ. ப ொது  ங்கீட்டு முமறமய தைம் டுத்ே 

ஆ. வருைொன பசல்வ ஏற்றத்ேொழ்விமனக் குமறக்க 

இ. கிரொைப் புற தவமலவொய்ப்பிமன அதிகரிக்க 

ஈ. சபாதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குவிைக்கல் சதாடர்பாக 

26. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமள கவனி 

கூற்று(A): “ ைவீக்கம் அநீதியொனது,  ைவொட்டம் தீமையொனது” 

கொரைம்®:  ைவீக்கம் நுகர்தவொர்கமள  ொதிக்கும்  ைவொட்டம் தவமலயில்லொ 

திண்டொட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, சமலும் (R) என்பது (A)  விற்கு ெரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தைலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியொன விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) சரி ஆனொல் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ேவறு, ஆனொல் (R) சரி 

27. ப ொருத்துக. 

அ. ேகர்நுமை வரி  1. சுற்றுலொ ஏற் ொட்டொளர் 

ஆ. பேொழில்வரி  2. வியொ ொரி 

இ. தசமவ   3. சிபைண்ட் உற் த்தியொளர் 

ஈ. ைதிப்புக் கூட்டுவரி  4. ைருத்துவத்துமற வல்லுேர்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 3 1 

ஆ.  3 2 4 1 

இ.  2 4 1 3 

ஈ.  4 2 3 1 

28. வரிமச 1 ஐ வரிமச 2 உடன் ப ொருளறிந்து சரியொனமேப் ப ொருத்துக. 

அ. MDM 1. கிரொைப்புற சுகொேொரம் 
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ஆ. SSA 2. இமடநிமலக் கல்வி 

இ. RMSA 3. ைதிய உைவு 

ஈ. NRHM 4. ஆரம் க் கல்வி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  3 4 2 1 

ஆ.  2 1 4 3 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 1 4 2 3 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘பேொழில் வளர்ச்சி ைற்றும் நிதியுேவி’ என்ற துமறயின் கீழ்வரொே நிறுவனம் 

எது? 

அ. டிட்தகொ    ஆ. சிப்கொட் 

இ. டிக்     ஈ. ஐடிசி 

30. ப ொதுத்துமற நிறுவனத்தின் கீழ் வரொே எண்பைய் நிறுவனம் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 

அ. பசன்மன ப ட்தரொலியம் கம்ப னி 

ஆ. ைங்களூர் சுத்திரிப்பு & ப ட்தரொ பகமிக்கல்ஸ் 

இ. இந்துஸ்ேொன் ஆயில் கம்ப னிகள் 

ஈ. ரிறையன்ஸ் சபட்சராலியம் லிமிசடட் 

31. கீழ்க்கொணும் வரிகளில் எது தேர்முக வரி அல்ல என் மே குறிப்பிடுக. 

அ. வருைொன வரி   ஆ. விற்பறன வரி 

இ. பவகுைதி வரி   ஈ. பசொத்து வரி 

32. எந்ே வரியில் வரி நிகழ்வும் வரிச்சுமையும் ஒருவர் மீதே விழுகிறது? 

அ. வருமான வரி   ஆ. விற் மன வரி 

இ. ைதிப்புக் கூட்டு வரி  ஈ. தசமவக் கட்டைம் (வரி) 

33. நுகர்வு என்ற  ட்சத்தில் ‘அ ரிகரிக’ என் தின் ப ொருள் 

அ. தேமவகமளக் கட்டுப் டுத்துேல் 

ஆ. குமறந்ே ட்ச தேமவகமள பூர்த்தி பசய்ேல் 

இ. எது தேமவதயொ அவற்மற ைட்டும் பூர்த்தி பசய்ேல் 

ஈ. இறவ அறனத்தும் 

34. பின்வருவனவற்றுள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ணி அல்லொேது எது 

அ.  ல்தவறு ைதிப்பிலொன ரூ ொய் தேொட்டுக்கமள வைங்குேல் 

ஆ. அரசொங்கத்திற்கொன வங்கியொகச் பசயல் டுேல் 
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இ. வங்கிகளின் வங்கியொகச் பசயல் டுத்ேல் 

ஈ. தனி நபர்களுக்குக் கடன் வழங்குதல் 

35. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  ை அளிப்ம  பின்வரும் அடிப் மடயில் கைக்கிடுகிறது. M1, M2, M3
, M4, 

இவற்றுக்குரிய பின்வரும் விளக்கங்களில் எது சரியொனது அல்ல? 

அ. M1= ைக்களிமடதய உள்ள  ைப்புைக்கம் + வங்கியின் தகட்பு மவப்புத் பேொமக 

ஆ. M2= M1+ அஞ்சலக தசமிப்பு மவப்புத் பேொமக 

இ. M3= M1+M2 

ஈ. M4= M3+ ஒட்டுபைொத்ே அஞ்சலக மவப்புத் பேொமக 

36. அரசொங்க முேலீட்டுக் பகொள்மகயில் ‘PPP’ என் து என்ன? 

அ. அரசு ைற்றும் ேனியொர் முேலீட்டு திறன் 

ஆ. உற் த்தி ைற்றும் வொங்கும் திட்டம் 

இ. தனியார் மற்றும் அரசு கூட்டறமப்பு 

ஈ. வொங்கும் திறன் அளவு 

37. ‘தகல்கர்’ கமிட்டி என் து எேற்கொக அமைக்கப் ட்டது? 

அ. வங்கி ைறுசீரமைப்பு   ஆ. குழுைங்களின் ைறுசீரமைப்பு 

இ. வரிக்சகாள்றக மறுசீரறமப்பு  ஈ. நிர்வொக ைறுசீரமைப்பு 

38. கூட்டுறவு தவளொண்மை 

அ. சுய உேவிக்குழுக்கள் இமைந்து கூட்டுறவுக் பகொள்மகமய தவளொண்மையில் 

அமுல் டுத்துவது 

ஆ.  விவொயிகள் இறணந்து கூட்டுைவுக் சகாள்றகறய சவைாண்றமயில் 

அமுல்படுத்துவது 

இ. சிறிய நிதி நிறுவனங்கள் இமைந்து கூட்டுறவுக் பகொள்மக அமுல் டுத்துவது 

ஈ. தவளொண்மை வளர்ச்சிமய ஊக்கப் டுத்துவேற்கொன பேொழில் முமனதவொர்களின் குழு 

39. இந்தியொவின் அந்நிய தேரடி முேலீடு கீழ்க்கண்ட எந்ே ேொட்டிலிருந்து அதிகைொக ப றப் டுகிறது 

அ. USA (அபைரிக்க ஐக்கிய ேொடு) 

ஆ. UK (ஐக்கிய அரசு) 

இ. சிங்கப்பூர் 

ஈ. சமாரீஷியல் 

40. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் ஒவ்பவொரு வங்கியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேொமகமய பரொக்க இருப் ொக 

மவப் து ________ என்று ப யர் 

அ. ைொறு டும் கொப்பு விகிேம்  ஆ. சராக்க காப்பு விகிதம் 
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இ. பரொக்கத் ேள்ளு டி விகிேம் ஈ. வியொ ொரத் ேள்ளு டி விகிேம் 

41. ப ொருட்கள் ைொநிலத்திலிருந்து ைொநிலம் பகொண்டு பசல்லும் த ொது வசூலிக்கப் டும் வரி 

அ. ஏற்றுைதி வரி   ஆ. நகர்நுறழ வரி 

இ. சுங்க வரி    ஈ. இறக்குைதி வரி 

42. பின்வருவனவற்றுள் எது ேொட்டு வருைொனத்மேக் கைக்கிடும் சரியொன முமற அல்ல என்று 

தேர்ந்பேடுக்கவும்? 

அ. உற் த்தி முமற     ஆ. வருைொன முமற 

இ. வரவு செைவு திட்ட முறை(பட்செட் முறை) ஈ. பசலவின முமற 

43.   ைவீக்கம் கீழ்க்கண்ட நிமலமயக் குறிக்கும் 

அ. விறைவாசி உயர்வும்- பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஆ. விமலவொசி உயர்வும் –  ைத்தின் ைதிப்பு உயர்வும் 

இ. விமலவொசி வீழ்ச்சியும் –  ைத்தின் ைதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஈ. விமலவொசி வீழ்ச்சியும்  -  ைத்தின் ைதிப்பு உயர்வும் 

44. இருமுமறக் கைக்கிடுேல் என் து 

1. ஊர் த்தியின் இறுதிநிமலப் ப ொருட்களின் ைதிப்ம  ைட்டும் கைக்கிடுேல் 

2. உற் த்தியின் ஒவ்பவொரு நிமலயிலும் ஒரு ப ொருளின் ைதிப்ம க் கைக்கிடுேல் 

3. ஒரு ப ொருளின் ைதிப்ம  ஒரு ேடமவக்கு தைலொகக் கைக்கிடுேல் 

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

45. எந்ே ஐந்ேொண்டு திட்டத்தில் அடிப் மட ைற்றும் உயர்ரக பேொழிற்சொமலகளுக்கு முக்கியத்துவம் 

பகொடுக்கப் ட்டது 

அ. I  ஆ. II  இ. III  ஈ. IV 

46. திட்டக்குழு துவக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1949  ஈ. 1950 

47. விவசொய விமல குழு எந்ே ஆண்டு பேொடக்கப் ட்டது? 

அ. 1950  ஆ. 1955  இ. 1965  ஈ. 1975 

48. எந்ே ஆண்டு தேசிய விவசொய கொப்பீட்டு திட்டம் பேொடங்கப் ட்டது? 

அ. 1979-1980   ஆ. 1989-1990   

இ. 1999-2000   ஈ. 2009-2010 

49. 66வது சுற்று புள்ளி விவரக் கைக்பகடுப்பின்  டி தவமலவொய்ப்பில் கொைப் டும்வரும் 

துமறகளில் கூர்மையொக (மிமகயொக) உள்ளது. 

அ. துணிகள், உசைாகம் அல்ைாத மற்றும் உசைாக சபாருள்கள் 
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ஆ. சுரங்கத் பேொழில், உற் த்தித்துமற ைற்றும் மிந்துமற 

இ. கொகிேம் அச்சிடுேல் ைற்றும் இரொசயனப் ப ொருள்கள் 

ஈ. தைற்கண்ட எதுவுமில்மல 

50. இரண்டொவது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தின் சிற்பி 

அ. ஜவஹர்லொல் தேரு  ஆ. இந்திரொகொந்தி 

இ. வி.வி.கிரி    ஈ. பி.சி. மஹல்ைசனாபிஃஸ் 

51. உலகில் கலப்பு விவசொயம் எங்தக கொைப் டுகிறது? 

அ. உலகின் வளரும்  குதிகள்   

ஆ. அதிக வைர்ச்சியறடந்த பகுதிகள் 

இ. உலகத்தின் வளர்ச்சி குமறந்ே  குதிகள் 

ஈ. உலகின்  ொமலவன  குதிகள் 

52.  ட்டியலமைத்ேலில், விவரங்கள் தேொற்றுவொய் இருப்பின் அேமன கொண்பித்ேலொனது 

அ. பக்கங்களின் அடியில் எழுதப்படும் குறிப்பு 

ஆ.  ொகம் 

இ. ஸ்டப் 

ஈ. ேமலப்பு 

53.  உைவுக்கு தவமல திட்டம் ைொற்றியமைக்கப் ட்டு, அக்தடொ ர் 1980 லிருந்து பின்வருைொறு 

அமைக்கப் டுகிறது 

அ. கிரொைப்புற நிலைற்ற தவமலவொய்ப்பு உத்திரவொே திட்டம் 

ஆ, ஜவகர் தரொஜர் தயொஜனொ 

இ. சதசிய கிராமப்புை சவறைவாய்ப்புத் திட்டம் 

ஈ. இதில் எதுவுமில்மல 

54. 11வது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தில், சரொசரி பைொத்ே தேசிய உற் த்தி ஒவ்பவொரு ஆண்டிலும் எந்ே 

விகிேத்தில் இருக்கும் என்று இலக்கு நிர்ையிக்கப் ட்டது? 

அ. 6 சேவீேம்  ஆ. 7 சேவீேம்  இ. 8 சேவீேம்  ஈ. 9 ெதவீதம் 

55. இலக்கு உள்ள ப ொது  கிர்வு முமற எந்ே ஆண்டு  பேொடங்கப் ட்டது? 

அ. 1977  ஆ. 1987  இ. 1997  ஈ. 2007 

56. இந்தியொவில் 2008 ஆம் ஆண்டில் விவசொயத்தில் ஈடு ட்டு வந்ே பசயல்மிக்க ைக்களின் சேவீேம் 

அ. 45%  ஆ. 47%  இ. 58%  ஈ. 88% 

57.  ல்தவறு விேைொன சிபைண்டொனது இேன் குறிப்புகளின் வழியொக உற் த்தி பசய்யப் டுகிறது 

அ. இந்திய ேர நிர்ைய கைகம் (ISO) 
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ஆ. இந்திய தரக்குழு (BIS) 

இ. இந்திய உைவு கைகம் (FCI) 

ஈ. தைற்பசொன்ன எதுவுமில்மல 

58. பின்வருவனவற்றில் எமவ தேசிய வருவொய் கைக்கிடுவதில் தசர்க்கப் டுவதில்மல? 

1. சட்டப்பூர்வைற்ற முமறயில் ஈட்டப் டும் வருவொய் 

2. ஆக்கப்பூர்வைொன முமறயில் ஈட்டப் டும் வருவொய் 

3. மூலேன ஆேொயம் அல்லது ேஷ்டம் 

4. தவமலயின்மை ஈட்டுப் டி 

அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 2 ைற்றும் 4 

இ. 1 ைற்றும் 4     ஈ. 1,2 ைற்றும் 3 

59. இந்தியொ ஒரு 

அ. வளரும் ப ொருளொேொரம் 

ஆ. குறைந்த வருமானத்தில் வைரும் சபாருைாதாரம் 

இ. இமடநிமலயொன வருைொனத்தில் வளரும் ப ொருளொேொரம் 

ஈ. பின்ேங்கிய ப ொருளொேொரம் 

60. இரண்டொவது ஐந்ேொண்டு திட்டத்தின் குறியிலக்கு, ேன் ஆற்றலுமடய பேடுங்கொல எல்மலயுமடய 

வளர்ச்சியிமன கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஒன்றிமன, முேலீட்டின் வழியொக பசய்து முடிக்க 

பசயல்முமறமய வமரயறுத்ேது. 

அ. கனரக சதாழில்கள்   ஆ. இயந்திரங்கள் 

இ. இலகு இயந்திர பேொழில்கள்  ஈ. விவசொயம் 

61. கீழ்க்கொண் வற்றில் 

1. கல்வி என் து ‘நுகர்வும் முேலீடும்’ என எல்தலொரொலும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது. 

2. கல்வி, உடல்ேலம், குடிப்ப யர்ச்சி இமவகளில் முேலீடு பசய்ேொல் ைனிே மூலேனத்மே 

அதிகரிக்கலொம் 

3. இந்தியக் கல்வி அமைப்பில் ஏற்றத் ேொழ்வுகள் கொைப் டவில்மல 

4. 1976-ல் தேசிய கல்விக் பகொள்மக உருவொக்கப் ட்டது 

எது ேவறொன விமட? 

அ. 2 ைட்டுதை     ஆ. 1 ைற்றும் 2 

இ. 3 ைட்டுதை     ஈ. 3 மற்றும் 4 

62. நிலச்சீர்திருத்ேத்தின் உக்கிய தேொக்கங்களில் ஒன்று 

அ. தவளொண் அங்கொடிமய முன்தனற்றுேல் 
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ஆ. பேொழிற்சொமலகளுக்குத் தேமவயொன கச்சொப் ப ொருட்கமள வைங்குேல் 

இ. நிைம் ொர்ந்த முன்சனற்ைத்றத கிராமப்புை மக்களுக்கு ஏதுவாகச் செய்தல் 

ஈ. அமனத்து ைக்களுக்கும் தேமவயொன உைவு  ேொனியங்கமள வைங்குேல் 

63. சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு. 

1969 ைற்றும் 1980-ல் ேொட்டுமடமையொக்கப் ட்ட வணிக வங்கிகளின் எண்ணிக்மக 

அ. 14 ைற்றும் 8    ஆ. 6 ைற்றும் 12 

இ. 14 மற்றும் 6    ஈ. 8 ைற்றும் 12 

64. ஒரு ரூ ொய் தேொட்டு, ஒரு ரூ ொய் ேொையம் ைற்றும் அேற்கு குமறந்ே ேொையங்கமல 

பவளியிடு வர் 

அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ. ைத்திய நிதி அமைச்சர் 

இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ேமலவர் ஈ. மத்திய அரசின் நிதி அறமச்ெகம் 

65. பின்வரும் இந்திய ைொநிலங்கமள ைக்கள் பேொமக அடிப் மடயில் மிகவும் குமறவு முேல் மிகவும் 

அதிகம் என்ற முமறயில் வரிமசப் டுத்துக. 

அ. மித ொரம்  ஆ.  படல்லி இ. புதுச்தசரி  ஈ.  சிக்கிம் 

அ.  (அ), (ஆ), (இ) ைற்றும் (ஈ)  ஆ. (ஆ), (இ), (அ) ைற்றும் (ஈ) 

இ. (இ), (ஈ), (அ) ைற்றும் (ஆ)   ஈ. (ஈ), (அ), (இ) மற்றும் (ஆ) 

66. சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடு 

தவளொண் உற் த்தி திறமன கைக்கிட பின்வரும் சூத்திரங்களில் எமவ 

 யன் டுத்ேப் டுகின்றன? 

அ. 
பைொத்ே உற் த்தி
நிலத்தின்  ரப் ளவு    ஆ. 

பைொத்ே உற் த்தி
தவமலக்கு அைர்த்ேப் ட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்மக 

இ. 
பைொத்ே உற் த்தி

தவமலக்கு அைர்த்ேப் ட்ட உள்ளீடுகளின் அளவு ஈ. பைொத்ே  உற் த்தி
பைொத்ே முேலீட்டு அளவு 

67. ஒரு இயக்குேர் நிறுைத்தில் ________ பசயல் டுகிறொர். 

அ. நிறுைத்தின் முகவரொக   ஆ. நிறுைத்தின் ப ொறுப் ொன்மையரொக 

இ. நிறுைத்தின் நிர்வொக அதிகொரியொக  ஈ. சமற்சொன்ன அறனத்துமாக 

68. ஒன் ேொவது திட்டம் பேொழிற்துமறக்கொக மவக்கப் ட்ட வளர்ச்சி வீேம் ____ ஆகும். 

அ. 9%  ஆ. 8%  இ. 7%  ஈ. 5% 

69. ேனியொர்ையைொவேற்கு கொரைைொக இருப் து 

அ. திறமையற்ற ஊைல் ைற்றும் தவறு ொடற்ற 

ஆ. தவறு ொடற்ற ைற்றும் ஊைல் 

இ. தவறு ொடற்ற ைற்றும் ப ொறுப் ற்ற 

ஈ. திைறமயற்ை, சவறுபாடற்ை மற்றும்  ஊழல் 
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70. பகொடுக்கப் ட்ட பைொத்ே மூலேன பசலவின் சரொசரி தசமிப்பு ேொட்டத்தின் உயர்வு 

பின்வருவனவற்றில் எமே விமளவிக்கும்? 

அ. வட்டி வீே வீழ்ச்சி   ஆ. வருமான வீழ்ச்சி 

இ. வட்டி வீே உயர்வு   ஈ. வருைொன உயர்வு 

71. பின்வருவனவற்றில் இந்தியொவில் ஒரு சமூக ப ொருளொேொர பிரச்சமன எது? 

1. ப ொருளொேொர ஏற்றத்ேொழ்வு 

2. ைொதவொயிஸ்ட் அச்சுறுத்ேல் 

3.  சினிைொ திமரயிடல் 

4. கிரிக்பகட் த ொட்டி 

அ. 1 மற்றும் 2 ஆ. 3 ைற்றும் 2 இ. 4 ைற்றும் 1  ஈ. 3 ைற்றும் 4 

72. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி: 

கூற்று (A):  கியூட்தடொ புதரொட்தடொகொல் ஒப் ந்ேப் டி  ல ேொடுகள் குமறந்ே  சுமையொன வொயுமவ 

பவளிவிடும் தேொக்கில் ப ட்தரொலிய  யன் ொட்மட குமறக்க ஒப்புக் பகொண்டுள்ளன. 

கொரைம்(R):  சுமை தவதியியல் பகொள்மக 1995-ல் உருவொக்கப் ட்டது 

கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகள் மூலம் சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடுக்க. 

அ. (A) சரி (R) ேவறு   ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுசம ெரி 

இ. (R) சரி (A) ேவறு   ஈ. (A) ைற்றும் (R) ேவறு 

73. பின்வருவனவற்மற ப ொருத்துக. 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. RBI  1. பேொழில் வளர்ச்சிக்கு கடன் வைங்குேல் 

ஆ. SIDBI  2. தவளொண்மை ைற்றும் கிரொமிய வளர்ச்சி 

இ. கூட்டுறவு வங்கி 3.  ைக்பகொள்மக 

ஈ. DFT  4. சிறு பேொழில் நிறுவனம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  1 2 4 3 

74. கொரணிச் பசலவு அடிப் மடயில் பைொத்ே உள்ேொட்டு உற் த்தி + பவளிேொட்டில் இருந்து வரும் 

கொரணி வருைொன அடிப் மடயிலொன நிகர 
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அ. கொரணி வருைொன அடிப் மடயிலொன நிகர தேசிய உற் த்தி 

ஆ. தேசிய உற் த்தி – தேய்ைொனம் 

இ. காரணிச் செைவு அடிப்பறடயிைான சமாத்த சதசிய உற்பத்தி 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

75. ைகலதேொபியின் திட்ட வியூகத்தில் முக்கியைொக அமையப் ப ற்றது 

அ. கனதுறைகளில் முதலீடு மூைமாக சுயமாக நிறை நிறுத்தப்பட்ட நீண்ட காை வைர்ச்சிறய 

ொதிப்பது 

ஆ. சிறுபேொழில்களில் ஏற் டும் மூலேனம் மூலைொக குமறந்ே கொல வளர்ச்சிமய சொதிப் து 

இ. தசமவ துமறகளில் துரிே வளர்ச்சிமய சொதிப் து 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

76. கொந்தி ைொதிரியின் அடிப் மட குறிக்தகொள் 

அ. கல்வித் ேரத்மே உயர்த்துேல் 

ஆ.  சமுேொய ேரத்மே உயர்த்துேல் 

இ. சபாருள் மற்றும் கைாச்ொர தரத்றத உயர்த்துதல் 

ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

77. துணிபு(A): 2011-12 ஆம் நிதியொண்டில் ைத்திய அரசொங்கத்தின் குமறக்கப் ட்ட முேலீட்டு 

பகொள்மகயொல், விரும்  ேகுந்ே இலக்மக ரூ. 40,000 தகொடிமய அமடயவில்மல. 

கொரைம்(R): அதிகரிக்கப் ட்ட ப ொதுக் கடன் பகொள்மக நிதி இடபவளிமய சைன் டுத்துவமே 

நியொயப் டுத்ேல் கொரைைொக. 

தைதல பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இந்ே இரண்டு வொக்கியங்கள் எந்ே வொக்கியம் சரியொனது? 

அ.இரண்டுசம ெரியானது, ஆனால் காரனத்திற்கு சகாடுக்கப்பட்ட விைக்கம் துணிபுக்கு 

சபாருத்தமானது அல்ை 

ஆ. இரண்டுதை சரி. முேல் வொக்கியத்திற்கு ப ொருத்ேைொனது இரண்டொம் வொக்கியம் 

இ. கொரைம் வொக்கியம் சரி. ஆனொல் துணிபு வொக்கியம் சரியல்ல 

ஈ. துணிபு வொக்கியம் சரி, ஆனொல் கொரைம் வொக்கியம் சரியல்ல 

78. சமீ த்தில் 2013-ம் ஆண்டில் எத்ேமன சேவிகிே NLC  ங்குகமள விற்க ைத்திய அரசு 

முடிபவடுத்ேது? 

அ. 5%  ஆ. 10%  இ. 8%  ஈ. 12% 

79. சரியொன விமடமய தேர்ந்பேடு: 

ப ொருளொேொர வளர்ச்சி நிமலக்கு முன்தனற்ற ஐந்து வமகயொன கட்டங்கமள விளக்கியுள்ளவர் 

அ. ைொல்ேசு     ஆ. ஆல்ஃபிரடு ைொர்ஷல் 
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இ. சராஸ்சடாவ்    ஈ. இலயன்ஸ் ரொபின்ஸ் 

80. ப ொருத்துக. 

 ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

அ. தேசிய ைக்கள் பேொமக பகொள்மக 1. 1991 

ஆ.  புதிய விவசொயக் பகொள்மக  2. 1950 

இ. புதிய பேொழில் பகொள்மக   3. பிப்ரவரி 2000 

ஈ. திட்ட ஆமையம்    4. ஜூமல 2000 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 4 2 3 

ஆ.  3 1 2 4 

இ.  4 3 1 2 

ஈ. 3  4 1 2 

81. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்ேொேமே சுட்டிக்கொட்டுக. 

அ. இந்திய ஆயுள் கொப்பீட்டுக் கைகம் (LIC)  ஆ. இந்திய சதாழில் நிதிக் கழகம்(IFCI) 

இ. யூனிட் டிரொஸ்ட் ஆப் இந்தியொ (UTI)  ஈ. இந்திய ப ொதுக் கொப்பீட்டுக் கைகம்(GIC) 

82. துணிபு(A): 1991 முேல் புதிய ப ொருளொேொரச் சீர்திருத்ேங்கள் அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டேொல் ேைது 

திட்டமிடுேலில் ேல்ல ேரைொன ைொற்றங்கள் ஏற் ட்டுள்ளன. 

கொரைம் (R): இந்திய திட்டமிடுேலின் மையதேொக்கம் ைக்களின் வொழ்க்மகத் ேரத்மே 

உயர்த்துேலொகும். 

கீதை குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு: 

அ. (A) மற்றும் (R) ெரி   ஆ. (A) ேவறு (R) சரி 

இ. (A) ைற்றும் (R) ேவறு   ஈ. (A) சரி (R) ேவறு 

83. ‘புவிசொர் குறியீடு’ சட்டம் மூலம் ேமிைகத்திலிருந்து  திவு பசய்யப் ட்ட முேல் ப ொருள் யொது? 

அ. ைதுமர ைல்லி    ஆ. ேஞ்சொவூர் வீமை 

இ.  த்ேைமடப்  ொய்    ஈ. செைம் சுங்குடிச் செறை 

84. சரியொன விமடமயத் தேர்ந்பேடு: 

பிறப்பு வீேத்திற்கும், இறப்பு வீேத்திற்கும் உள்ள உறமவ விளக்கும் தகொட் ொடு 

அ. ைொல்ேசின் ைக்கள் பேொமகக் தகொட் ொடு 

ஆ. உத்ேை அளவுக் தகொட் ொடு 

இ. மக்கள் சதாறக வைர்ச்சிக் கட்டக் சகாட்பாடு 

ஈ. தரொஸ்தடொவின் வளர்ச்சி நிமலகள் 
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85. கீழ்க்கண்டவற்மற சரியொகப் ப ொருத்துக. 

அ. நில சீர்திருத்ேங்கள் 1. ேொட்டு சமூக உேவித் திட்டம்(NSAP) 

ஆ. ஏப்ரல் 1999  2. தவமலவொய்ப்பு உறுதித் திட்டம்(EAS) 

இ. ஆகஸ்டு 15, 1995 3. ஜவஹர்கிரொம் தவமலவொய்ப்பு திட்டம்(JGSY) 

ஈ. அக்தடொ ர் 2, 1993 4. ஜமீந்ேொர் முமற ஒழிப்புத் திட்டம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  1 4 2 3 

இ.  3 2 4 1 

ஈ. 2 1 3 4 

86. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியொக ப ொருந்ேவில்மல? 

அ. சபராசிரியர் P.C.மகைராபிஸ் - III வது ஐந்தாண்டுத்  திட்டம் 

ஆ. ைமறமுக தவமலயின்மை -  இறுதிநிமல உற் த்தித் திறன் பூஜ்ஜியம் 

இ. J.K. கீன்ஸ்   - புதிய ப ொருளியலின் ேந்மே 

ஈ. முேல் திட்டக்குழு ேமலவர் -  ஜவஹர்லொல் தேரு 

87.  பசலவிடத் ேகுதியொன ேனிைனிே வருைொனம் = ேனிைனிே வருைொனம் - _________ 

அ. தனிவரி    ஆ. தேய்ைொனம் 

இ. ைமறமுகவரிகள்   ஈ. நிறுவனங்களின் வரி 

88. ேற்த ொமேய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுேர் யொர்? 

அ. திரு. Y.V. பரட்டி   ஆ. திரு. ரங்கரொஜன் 

இ. திரு. M.K. ேொரொயைன்  ஈ. திரு. D. சுப்பாராவ் 

89.  கீழ்வருவனவற்றிலிருந்து  திமல தேர்ந்பேடுக்கவும். இந்தியப் ப ொருளொேொரத்தின் அடிப் மட 

இயல்புகள் 

1.  தவளொண்மையில் முேன்மைத்துமற 

2. பேொழில்துமறயில் முேன்மை 

3. குமறந்ே ேலொ வருைொனம் 

4. அதிக அளவு தவமலயின்மை 

அ. 1 & 2 ைட்டும்   ஆ. 1, 2 & 3 ைட்டும் 

இ. 2, 3 & 4 ைட்டும்   ஈ. 1, 3 & 4 மட்டும் 

90. பின் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இந்தியொவின் GDP யின் பிரிவுகமள தைலிருந்து கீழ்தேொக்கிச் பசல்லும் 

பேொடர்ச்சியொக அமைத்ேொல் எந்ே வரிமச சரியொனது? 
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அ. முேல் நிமலத்துமற, இரண்டொம் நிமலத்துமற, மூன்றொம் நிமலத்துமற 

ஆ. முேல் நிமலத்துமற, மூன்றொ நிமலத்துமற, இரண்டொம் நிமலத்துமற 

இ. இரண்டொம் நிமலத்துமற, மூன்றொம் நிமலத்துமற,முேல் நிமலத்துமற 

ஈ. மூன்ைாம் நிறைத்துறை, இரண்டாம் நிறைத்துறை, முதல் நிறைத்துறை 

91. தேசிய உைவு  ொதுகொப்புச் சட்டம் அரசொங்க பவளியீடொனது 

அ. செப்டம்பர்2013    ஆ. ஆகஸ்ட் 2013 

இ. பசப்டம் ர் 2012   ஈ. ஆகஸ்ட் 2012 

92. நிகர ேொட்டு உற் த்தி (NNI) யில் தசர்த்துக் பகொள்ளொேது 

அ. ைமறமுக வர்த்ேக வரிகள் 

ஆ. கம்ப னிகள் வருவொய் வரிகள் 

இ. தேய்ைொனச் பசலவு 

ஈ. வீட்டின் சொந்தக் காரர்களின் வீட்டு வாடறக மதிப்பு 

93.  கீதை பகொடுக்கப் ட்டுள்ள இரண்டு வொக்கியங்களில் (A) துணிபுமர ைற்பறொன்று (R) 

கொரைத்மேயும் குறிக்கிறது. 

துணிபுமர(A): பேொழில்துமற வளர்ச்சியில் இந்திய ப ொதுத்துமற  நிறுவனத்தின் தைம் ொடு 

அடங்கியுள்ளது. 

கொரைம்(R): ப ொதுத்துமற நிறுவனம் ைொநில அரசொங்கத்தின் கட்டுப் ொட்டில் உள்ளது. ைொநில 

அரசின்  ங்கொனது ப ொருத்ேைொன ேகவல்கள், பகொள்மக, நிதி உேவி அளித்ேல்(ை) 

ப ொதுத்துமற உேவியளித்ேல். 

அ. (A) சரியொனது ஆனொல் (R) ேவறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரியானது 

இ. (A) ேவறொனது ஆனொல் (R) சரியொனது 

ஈ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ேவறொனது 

94. தசமிப்பின் வளர்ச்சி வீேம் உள்ேொட்டு பைொத்ே உற் த்தியின்  ங்கு வீேைொக அளவிடப் டுவது 

அ. நிமலயொன விமலகளில்   ஆ. ெந்றத விறைகளில் 

இ. ஒப்பீட்டு விமலகளில்   ஈ. தைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

95. எந்ே ஐந்ேொண்டு வமர தவமல வொய்ப்பு பசயல் திட்டம் வளர்ச்சியுடன் பேொடர்பு பகொண்டது? 

அ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ஆ. ஆறொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் 

இ. ஏைொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம்  ஈ. எட்டொவது ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் 

96. பின்வருவனவற்றுள் ப ொருந்ேொேது  எது? 

அ. தவளொண்  யிர்கள்   -  சுமைப் புரட்சி 
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ஆ. முட்றட மற்றும் சகாழி வைர்ப்பு  -  சவண்றமப் புரட்சி 

இ. கடல்ேொர் ப ொருட்கள்   - நீலப்புரட்சி 

ஈ, தேொட்டக்கமல    - ேங்கப்புரட்சி 

97.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறொனமவகள் எமவ?  

1. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை, உைவு ேொனியங்களின் தேமவ அளிப்ம  

சொர்ந்ேேொகும். 

2. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை, ேரம்,  கிர்வு ப ொருளொேொரம் சொர்ந்ேது 

3. இந்திய உைவுப் பிரச்சிமன பகொள்முேல் முமறமய சிறப் ொக ேமடமுமறப் டித்ேொதேயொகும் 

4. இந்தியொவின் உைவுப் பிரச்சிமன ேன்மை நியொயைொன  ங்கீடு கிமடக்கச் 

பசய்யொத்தேயொகும். 

அ. 1 ைற்றும் 2 ேவறொனது   ஆ. 4 ைட்டும் ேவறொனது 

இ. 3 மற்றும் 4 தவைானது   ஈ. 1 ைற்றும் 3 ேவறொனது 

98.  கீழ்க்கொணும் அட்டவமைமய கவனம் பகொள்க. 

வருடம்     : 1973-74 1987-88 1993-94 1999-2000 

இந்தியொவில் ஏழ்மையில் 

உள்ளவர்களின் எண்ணிக்மக : 321  307  320  260 

(மில்லியனில்) 

எந்ே வருடம் அேன் முந்மேய வருடத்மே கொட்டிலும் இந்தியொ ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் 

எண்ணிக்மக அதிகரித்துள்ளது? 

அ. 1973-74  ஆ. 1987-88  இ. 1993-94  ஈ. 1999-2000 

99. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கமளக் கவனி. 

கூற்று(A): மூன்றொம் ஐந்ேொண்டுத் திட்டம் நிமறதவற்றப் ட்ட பிறகு திட்ட விடுமுமற கொலம் 

பின் ற்றப் ட்டது. 

கொரைம்(R): மூன்றொம் ஐந்ேொண்டு திட்டம் இந்தியொ-சீனொ த ொரினொலும் , இந்தியொ – ொகிஸ்ேொன் 

த ொரினொலும்  ொதிக்கப் ட்டது. 

இவற்றுள் எது சரி என தீர்ைொனிக்கவும். 

அ. (A) ைற்றும் (R) ேவறொனமவ  ஆ. (A) ேவறு ைற்றும் (R) சரி 

இ.  (A) சரி, ஆனொல் ைற்றும் (R) ேவறு ஈ. (A) மற்றும்  (R) ெரியானறவ 

100. இந்தியொவில்  சுமை புரட்சிமய அறிமுகப் டுத்திய அமைப்பு 

அ. ICAR  ஆ. ICMR  இ. ISRO  ஈ. CSIR 
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Indian Economy Model Test Questions 11 in Tamil With Answer 

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தினை வகுப்பது 

அ. ததசிய வளர்ச்சிக் குழு  ஆ. பிரதம அனமச்சரின் அலுவலகம் 

இ. ஐக்கிய நாடு சனப   ஈ. திட்டக்குழு 

2. பபாருத்துக.  

அ. ஜவகர் கிராம தவனலவாய்ப்புத் திட்டம் 1. 2000-2001 

ஆ. நாட்டு சமூக உதவித் திட்டம்  2. 1993 

இ. தவனலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம்  3. 1999 

ஈ. பிரதமரின் தவனலவாய்ப்புத் திட்டம் 4. 1995 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 2 4 

ஆ.  4 3 1 2 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  2 3 1 4 

3. அந்நியனை பவளிதயற்று: 

இந்தியாவின் நவரத்ை நிறுவைங்கள் 

அ. BHEL  ஆ. BPCL  இ. IOL   ஈ. IPCL 

4. நுகர்தவாரியலின் தந்னத எை கருதப்படுபவர் 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. இந்திரா காந்தி 

இ. ஜான் F. பகன்ைடி   ஈ. ரால்ப் ரரடர் 

5. இந்தியாவில் பணக் பகாள்னகனய வடிவனமத்தவர் யார்? 

அ. இந்திய நிதியனமச்சர்  ஆ ரிசர்வ் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

இ. இந்திய பிரதமர்   ஈ. பன்ைாட்டு நிதி நிறுவைம் 

6. சரியாக பபாருத்தப்படாதனத கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து ததர்வு பசய்க.  

அ. பசுனமப் புரட்சி  - தவளாண் உற்பத்தி 

ஆ. பவண்னமப்புரட்சி - பால் மற்றும் பால் பபாருட்கள் 

இ. சாம்பல் புரட்சி  - எண்ணெய் வித்துக்கள் 

ஈ. பபான் புரட்சி  - பழங்கள் 

7. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து பபாருத்தவும். கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து 

வினடனய ததர்ந்பதடுக்கவும்.  
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பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 

அ. ததசிய கிராமப்புற தவனலவாய்ப்பு திட்டம் 1. 1985 

ஆ. ஜவஹர் தராஜகர் தயாஜைா   2. 1993 

இ. இந்திரா ஆவாஸ் தயாஜைா   3. 1980 

ஈ. பிரதம மந்திரி தராஜகர் தயாஜைா   4. 1989 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 3 2 

ஆ.  3 4 2 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  1 2 3 4 

8. பபாருத்துக.  

அ. வருமாை வரி   1. மாநில அரசின் வரியில்லா வருவாய் 

ஆ. விற்பனை வரி   2. னமய அரசின் வரி வருவாய் 

இ. இரயில்தவயிலிருந்து   3. னமய அரசின் வரியில்லா வருவாய் 

கினடக்கும் வட்டி வரவுகள் 

ஈ. தகார்ட்டு கட்டணங்கள்  4. மாநில அரசின் வரி வருவாய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 3 1 

ஆ.  1 3 2 4 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  4 3 1 2 

9. பின் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள துனறகளில் எந்த துனற இந்தியாவின் பமாத்த நாட்டு தசமிப்பில் மிக 

அதிக பங்களிப்பு பசய்கின்றது? 

அ. பபாதுத்துனற   ஆ. தனியார் துனற 

இ. அனமப்புசாரா துனற  ஈ. குடும்பங்களின் துறை 

10.  ததசிய தமம்பாட்டு குழுனவ பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறாைனவ எது/எனவ? 

1. ததசிய தமம்பாட்டுக்குழு 1952 இல் அனமக்கப்பட்டது 

2. ததசிய தமம்பாட்டுக்குழு சமூக மற்றும் பபாருளாதார  பகாள்னகயுடன் ஈடுபாடு பகாண்டது 

3. மத்திய- மாநில உறவுகளில் இது ஒரு முக்கிய நிறுவைமாகும் 

4. அனைத்து அனமச்சகங்களின் முதன்னம பசயலாளர்கனள இது பபற்றுள்ளது.  

அ. 1  ஆ. 1 மற்றும் 2  இ. 2 மற்றும் 3   ஈ. 4 
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11.  வரினச 1 உடன் வரினச 2 யினைப் பபாருத்தி வரினசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரியாை வினடகனள பதரிவு பசய்க.  

அ. எம். ஜி. என். ஆர். இ. ஜி. ஏ.   1. வறுனம தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள், எஸ். சி/  

      எஸ். டி. பிரிவிைருக்கு வீடு கட்டி பகாடுத்தல் 

ஆ. எஸ். ஜி. எஸ். ஒய்   2. கிராம பபண்களின் பலனுக்காக 

இ. ஐ. ஏ. ஒய்     3. 100 நாள் தவனல உறுதியளிப்பு திட்டம் 

ஈ. ஐ. எம். ஒய்.     4. கிராம ஏனழ மக்களின் குடும்ப வருமாைத்னத  

      உயர்த்துதல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ  3 2 4 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  3 1 2 4 

12.  மக்கள்பதானக  இலாப ஈவு என்ற கருத்து பவளிப்படுத்துவது 

அ. அதிக விகித அளவில் ரேறை பார்க்கும் ேயதிைானேர்கள்(15 முதல் 64 ேறரயில்) 

மக்கள் ணதாறகயில் காெப்படுேது 

ஆ. சார்ந்திருப்தபாரின் சதவீதம் தவனல பார்க்கும் வயதிலாை மக்கனள விட அதிகமாக 

காணப்படுவது 

இ. இனளய வயதிலாைவருக்கு அதிக தவனல வாய்ப்பு கினடப்பது 

ஈ. நினலயாை சமச்சீராை மக்கனளக் பகாண்டிருப்பது 

13. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீழ்க்கண்ட குறியீடுகனளப் பயன்படுத்தி வினட தருக.  

அ. விவசாயம், காடு வளர்ப்பு, மீன்வளர்ப்பு  1. அனமப்பு சாரா துனற 

ஆ. சுரங்கத்துனற, உற்பத்தி, மின்சாரம்,   2. பணிகள் துனற 

எரிவாயு, குடிநீர்      

இ. வர்த்தகம், தபாக்குவரத்து,  பதானலபதாடர்பு  3. இனடநினலத் துனற 

ஈ. அனமப்பு சாரா நிறுவைங்கள், குடினமத்  

பதாழில்கள்      4. முதன்னமத் துனற 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  4 3 2 1 

இ.  2 4 1 3 
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ஈ.  3 4 1 2 

14.  கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் பஜன் படரிஸ் (Jean Dreze) குழு 2010, அறிக்னகயின் பரிந்துனரயில் 

குறிப்பிடப்படாத கூற்றினை சுட்டிக் காண்பிக்கவும்.  

அ. மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவனல வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் (MGNREGS) கீழ் கூலி, 

பணவீக்கத்துடன் பதாடர்புபடுத்தப்பட தவண்டும்.  

ஆ. விேசாய ணதாழிைாளர்களுக்குரிய கூலி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை விேசாய 

ணதாழிைாளர்களுக்குரிய நுகர்ரோர் விறைோசி குறியீட்டின்படி உயர்த்தி மாற்றி 

அறமக்கப்பட ரேண்டும் 

இ. குனறந்தபட்ச கூலி சட்டம் 1948ன்ப்டி கூலி நினலப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

ஈ. இத்திட்டத்தின்படி நாள் ஒன்றுக்கு தவனல தநரம் ஒன்பது மணி தநரத்திலிருந்து ஏழு மணி 

தநரமாக குனறக்கப்படுதல் தவண்டும்.  

15.  கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த அனமப்பு 2013-ல் வட்டியில்லா சம மாதாந்திர தவனணத் திட்டத்னத 

தனட பசய்தது 

அ. மத்திய அரசு    

ஆ. பசக்கூரிட்டீஸ் எக்ஸ்தசன்ஞ் தபார்டு ஆப் இந்தியா 

இ. இந்தியா ரிசர்வ் ேங்கி 

ஈ. திட்டக்குழு 

16.  பின் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது ததசிய வருவானய கணக்கிடுவதில் 

பயன்படுத்துவதில்னல? 

அ. உற்பத்தி முனற   ஆ. முதலீடு முறை 

இ. பசலவிை முனற   ஈ. வருமாை முனற 

17.  ‘உணவுக்காை தவனல’ என்ற திட்டத்னத மாற்றி அனமத்து மறுபபயர் சூட்டி _______ திட்டம் எை 

அனழக்கப்பட்டது 

அ. IRDP திட்டம் ஆ DPAP திட்டம் இ. RLEP திட்டம் ஈ. NREP திட்டம் 

18.  பபாது நிதிப் பற்றாக்குனற =  

அ. ேரவு ணசைவு பற்ைாக்குறை + ணேளிச் சந்றதயில் கடன் ோங்குேது மற்றும் ோங்குேது 

மற்றும் ணகாடுக்க ரேண்டியக் கடன் 

ஆ. முதன்னம பற்றாக்குனற + வட்டிச் பசலுத்துதல் 

இ. பமாத்த வருவாய் – பமாத்தச் பசலவிைம் 

ஈ. இனவ எதுவுமில்னல 
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19.  ஆதிவாசி மகிளா சஷாக்திகரன் தயாஜைா (AMSY) பதாடர்பாக பின்வரும் கருத்துகனளக் 

கவனித்து சரியாை வினட காண்க.  

1. அது பழங்குடியிைர் பபண்களின் பபாருளாதார தமம்பாட்டிற்காை ஒரு தனித் திட்டமாகும்.  

2. கடனுக்காக அவர்களிடமிருந்து ஆண்டிற்கு அதிக பட்சமக 6 சதவிகித வட்டி விதிக்கப்படுகிறது.  

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1 மற்றும் ஆகிய இரண்டும் சரி  ஈ. 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டும் தவறு 

20. பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் பதாழிற்துனறயின் துனற ரீதியாை சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி 

வீதம் யாது? 

அ. 2.44  ஆ. 4.29  இ. 8.90  ஈ. 12.10 

21. கீழ்க்கண்டவற்றில் எனவ 11-வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் உயர்கல்வியின் தநாக்கங்களாகும்? 

அ. பிராந்திய சமமின்னமனய குனறத்தல் 

ஆ. எல்லா பல்கனலக்கழகங்களிலும் சம வாய்ப்பு அலுவலகங்கனள நிறுவுதல் 

இ. நகர கிராம சுகாதார தவற்றுனமனய குனறத்தல் 

ஈ. சிைப்பு உதவித் ணதாறகயின் மூைம் ணபாருளாதார ரீதியில் நலிேறடந்த பிரிவினருக்கு 

ஆதரேளித்தல் 

22.  பின்வரும் கூற்னற கவனிக்க: 

கூற்று(A): இந்திய அரசி நிலச்சீர்திருத்தம் மூலமாக தனிப்பட்ட நில உரினமயாளிடமுள்ள ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக உள்ள நிலத்னத அரதச னகயகப்படுத்தி நிலமில்லா 

விவசாயிக்கு பகாடுக்க தீர்மானித்தது 

காரணம்(R): நிலத்தின் அளிப்பு மிகவும் குனறவாகவும், அதற்கு உரினம தகாருதவாரின் பங்கு 

மிகவும் அதிகமாக இருப்பதாலும் அதனை நியாயமாை வனகயில் பங்கீடு பசய்யும் பசயல் 

மிகவும் அவசியமாகிறது.  

இவற்றுள் பின்வரும் பதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் வினடனய பதரிவு பசய்க.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டுரம சரி. ரமலும் (R) என்பது (A) க்கு சரியான விளக்கம் 

ஆகும் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டுதம சரி. தமலும் (R) என்பது (A) க்கு சரியாை விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

23.  இந்தியாவின் பன்னிபரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலம் 

அ, 2007-2012 ஆ. 2012 – 2017  இ. 2011-2016 ஈ. 2013-2018 

24.  சரியாை வினடனய ததர்ந்பதடுக்கவும்.  
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கீழ்க்காணும் வங்கிகளில் எந்த வங்கி, இங்கிலாந்து (U.K) நாட்டு பன்ைாட்டு வளர்ச்சிக்காை 

துனறயுடன் (DFID) கூட்டு தசர்ந்து இந்தியாவில் நகர் புறங்களில் உள்ள குனறந்த வருவாய் 

பிரிவிைருக்காை வீட்டு வசதி திட்டம் தமற்பகாண்டுள்ளது.  

அ. ரதசிய வீட்டு ேசதி ேங்கி  

ஆ. வீடு மற்றும் நகர வளர்ச்சிக் கழகம் 

இ. பாரத ஸ்தடட் வங்கி 

ஈ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

25.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவனி.  

கூற்று (A): மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நினறதவற்றப்பட்ட பிறகு திட்ட விடுமுனறக் காலம் 

பின்பற்றப்பட்டது.  

காரணம்(R): மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியா-சீைா தபாரிைாலும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

தபாரிைாலும் பாதிக்கப்பட்டது.  

இவற்றுள் எது சரி எை தீர்மானி? 

அ. (A) மற்றும் (R) தவறாைது  ஆ. (A) தவறு மற்றும் (R) சரி 

இ. (A) சரி மற்றும் (R) தவறு  ஈ. (A) மற்றும் (R) சரியானறே 

26.  2013-14 மத்திய அரசு வரவு பசலவு கணக்கில் ரூ. 1,000 தகாடி நிதி பபண்கள் 

அதிகாரமயமாக்கல் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிதியின் பபயர் 

அ. அபயா நதி   ஆ. நிர்பயா நிதி 

இ. பசௌபாக்கியா நிதி  ஈ. சுமங்கலி நிதி 

27.  தனியார்மயமாக்குதல் குறித்த கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைனவ எனவ? 

1. திறனமயினை அதிகரிக்க 

2. அரசின் தனலயீட்டினை குனறக்க 

3. சுதந்திரமாகவும், வினரந்தும் முடிவு எடுப்பதினை அதிகரிக்க 

4. அரசு தன் பபாறுப்புகனள னக கழுவ 

5. தபாட்டியினை அறிமுகப்படுத்தி, தனியார் துனறக்குரிய பண்புகனள வளர்க்க.  

அ. 1, 2 மற்றும் 5 சரியாைனவ ஆ. 1,2,3 மற்றும் 5 சரியானறே 

இ. 1,3,4 மற்றும் 5 சரியாைனவ ஈ. 13, மற்றும் 5 சரியாைனவ 

28.  2007ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் தனிநபர் எரிசக்தி நுகர்வின் அளவு _______  கிதலா கிராம் 

எண்னண பதலீட்டுக்கு சமம்.  

அ. 529  ஆ. 592  இ. 295  ஈ. 925 
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29.  இந்தியாவின் 2013-14 வரவு-பசலவு திட்டத்தின்படி, எத்தனை விழுக்காடு நடப்பு வருவாய் 

பசலவில் வட்டியாகச் பசலுத்தப்படுகிறது? 

அ. 16 விழுக்காடு   ஆ. 26 விழுக்காடு 

இ. 28  விழுக்காடு    ஈ. 32 விழுக்காடு 

30.  தமிழ்நாட்டில் 2009-10ல் தனிநபர் வருமாைத்தில் முதலிடத்தில் பபற்ற மாவட்ட எது? 

அ. பசன்னை    ஆ. திருவள்ளூர் 

இ. தகாயமுத்தூர்   ஈ. கன்னியாகுமரி 

31.  1977ம் ஆண்டு இந்திய பதாழில் பகாள்னகயில் ஊடுருவிச் பசன்ற கூற்று 

அ. தபரளவு பதாழில் நிறுவைங்கனள தமம்படுத்துவது 

ஆ. அடிப்பனட பதாழிலகங்கனள முன்தைற்றுவது 

இ. சிறிய மற்றும் குடிறசத் ணதாழில்கறள ஊக்குவிப்பது 

ஈ. தவளாண் மற்றும் சார்ந்த நடவடிக்னககனள ஊக்குவிப்பது 

32.  2004-ல் சந்னதனய நினலப்படுத்தும் திட்டத்தினை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி துவங்கியது 

அ. இந்திய நாணயத்னத வாங்கவும், விற்பனை பசய்வதற்கும் 

ஆ. நீர்றமத் தன்றமயிறன சரிணசய்ேதற்கான ஒரு அதிகப்படியான ஊடகமாக 

இ. வட்டி வீதத்னத குனறந்த நினலயில் தீர்மானிப்பதற்காக 

ஈ. பபாது வினல நினலயினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக 

33. 2009ம் ஆண்டின் இந்தியாவில் வறுனமனய மதிப்பீடு பசய்யும் பநறிமுனறனய ஆய்வு பசய்யும் 

குழு இவரது தனலனமயில் அனமந்தது 

அ. வி. எம். டாண்தடகர்  ஆ. எல். ஆர். பஜயின் 

இ. மார்டின் ரவாலியன்  ஈ. எஸ். டி. ணடண்டுல்கர் 

34. இந்தியாவில் பசலவு வரி இவரால் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது 

அ. டி. டி. கிருஷ்ெமாச்சாரி  ஆ. சி. இராஜதகாபாலாச்சாரி 

இ. யஷ்வந்த் சின்ஹா   ஈ. ஆர். பவங்கட்ராமன் 

35.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள கவனி: 

கூற்று (A): புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்னகப்படி உலகமயமாதல் வளர்ச்சிக்காை ஒரு கருவியாகக் 

கருதப்படுகிறது.  

காரணம்(R): உலகமயமாதல் தபாக்குவரத்து மற்றும் பதானல பதாடர்புக்காை பசலனவ 

அதிகரிக்கிறது.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது 

அ. (A) சரியானது ஆனால் (R) தேைானதாகும் 
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ஆ. (A) தவறாைது ஆைால் (R) சரியாைதாகும் 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறாைனவ 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியாைனவ மற்றும் (R) – (A) க்காை சரியாை விளக்கம் அல்ல.  

36.  பிப்ரவரி 2006ஆம் ஆண்டு சிறப்பு பபாருளாதார மண்டலம் குறித்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

இவற்றின் குறிக்தகாள் எதுவல்ல என்பனத அனடயாளம் காண்.  

அ. கூடுதலாை பபாருளாதார நடவடிக்னககனள  உருவாக்குவது 

ஆ. இைக்குமதிறய ஊக்குவிப்பது 

இ. தவனல வாய்ப்னப உருவாக்குவது 

ஈ. கட்டுமாை வசதிகனள உருவாக்குவது 

37.  கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துருவில், காரணம், விளக்கத்னத ஆய்வு பசய்து, 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியாை வினடனய ததர்வு பசய் 

கூற்று(A): வங்கி வட்டாரத்தில் ‘ரத்ைாகர் வங்கினய’ ‘நான்காம் பநடுஞ்சானல வங்கி’ எை 

அனழக்கின்றைர்.  

காரணம்(R): இவ்வங்கியின் பபரும்பாலாை வர்த்தகம், இந்பநடுஞ்சானலயில் உள்ள மக்கள் 

பதானக மிகுந்த 10 நகரங்களில் தமற்பகாள்ளப்படுகிறது.  

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (A) வின் சரியான விளக்கம் (R) ஆகும்.  

ஆ. (A) சரி (R) தவறு 

இ. (A) சரி, ஆைால் (A)விற்கு (R) சரியாை விளக்கம் அல்ல 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

38.  1969-ம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி ஆட்சியின் தபாது எத்தனை இந்திய தனியார் வங்கிகள் 

ததசியமாக்கப்பட்டது? 

அ. 10   ஆ. 11   இ. 14   ஈ. 20 

39.  வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் பவளிநாட்டு நிதியாைது கீழ்க்காணும் இனடபவளிகனள நிரப்பச் 

பசய்கிறது.  

1. தசமிப்பு இனடபவளி 

2. அந்நிய பசலவாணி இனடபவளி 

3. பதாழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக இனடபவளி 

4. இயற்னக வள இனடபவளி 

 அ. 2 மற்றும் 3   ஆ. 1 , 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 2 மட்டும்  
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40.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதனுனடய வளர்ச்சி முக்கிய தநாக்கமாகவும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு 

அவசிய நிபந்தனையாகவும் திகழ்கிறது? 

அ. ரேளாண் மற்றும் சார்ந்த துறைகள் ஆ. பதாழிற்துனற 

இ. தசனவத் துனறகள்   ஈ. பவளியுறவுத் துனறகள் 

41. டங்கன் திட்டம் இதனுடன் பதாடர்புனடயதாகும் 

அ. காட் ஒப்பந்தம்   ஆ. ஐக்கிய நாட்டு அனவ 

இ. பன்ைாட்டு நிதி   ஈ. உலக வங்கி 

42. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள கவனி: 

கூற்று I: பமாத்த நாட்டு உற்பத்தி எப்பபாழுதும் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினய விட 

அதிகமாகதவ இருக்கும்.  

கூற்று II: பமாத்த நாட்டு உற்பத்தினய பபறுவதற்கு, பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் 

பவளிநாடுகளில் இருந்து கினடக்கும் நிகர காரணிகளின் வருமாைத்னதயும் தசர்க்க தவண்டும்.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது? 

அ. இரண்டு கூற்றுகளுதம தனித்தனிதய உண்னம. தமலும் கூற்று II கூற்று I க்கு சரியாை 

விளக்கமாகும்.  

ஆ. இரண்டு கூற்றுகளுதம தனித்தனிதய சரியாைனவ. தமலும் கூற்று II கூற்று I க்கு சரியாை 

விளக்கமல்ல 

இ. கூற்று I சரியாைது, ஆைால் கூற்று II தவறாைது 

ஈ. கூற்று I தேைானது, ஆனால் கூற்று II சரியானது 

43. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவனி: 

கூற்று(A): வினலக் பகாள்னக நிதிப் பற்றாக்குனறனய கீழ்க்கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கம் 

உனடயதாகும்.  

காரணம்(R): நிதிப்பற்றாக்குனற பணவீக்க அழுத்தத்னத உண்டாக்கும்.  

இவற்றுள் சரியாை வினட எது? 

அ. (A) சரியாைது ஆைால் (R) தவறாைதாகும் 

ஆ. (A) தவறாைது ஆைால் (R) சரியாைதாகும் 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறாைனவ ஆகும் 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானறே மற்றும் (A) க்கு (R) சரியான விளக்கமாகும் 

44. 2009-10ல் 2004-05 வினலயில் கீழ்க்பகாடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் எது மிக அதிக தலா 

உள்நாட்டு உற்பத்தி சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி வீதத்னத அனடந்தது? 

அ. பீகார்    ஆ. தமிழ்நாடு 
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இ. குஜராத்    ஈ. தகரளா 

45. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. முதல் நிதிக்குழு  - தனலவர் K. சந்தாைம் 

2. இரண்டாவது நிதிக்குழு - தனலவர் தக. சி. நிதயாகி 

3. மூன்றாவது நிதிக்குழு - தனலவர் ஏ. தக. சந்தா 

4. நான்காவது நிதிக்குழு - தனலவர் தக. பிரமாைந்த பரட்டி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

46. பங்கு பபற்று பயிர் பசய்பவர்களில் பாதுகாப்பிற்காக தமற்கு வங்காள அரசு எடுத்த நடவடிக்னக 

அ. பர்கா ணசயல்பாடு  ஆ. பசுனம பசயல்பாடு 

இ. பவண்னமப் புரட்சி  ஈ. நீல நட்சத்திர பசயல்பாடு 

47. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் உருவாை தபாது, இந்திய திட்டத்திற்கு யாரால் மாற்று முனற 

பகாடுக்கப்பட்டது? 

அ. பி. சி. மஹலதநாபிஸ் 

ஆ. சி. என். ேக்கீல் மற்றும் பி. ஆர். பிரம்மானந்தா 

இ. நர்க்ஸ் 

ஈ. சும்பீட்டர் 

48. பணவீக்கத்னத குனறப்பதற்காக கீழ்க்கண்டவற்றில் எனவ பரிந்துனரச் பசய்யப்படுகிறது? 

1. ததனவ தமலாண்னம நடவடிக்னககள் 

2. அளிப்பு தமலாண்னம நடவடிக்னககள் 

3. வர்த்தகம் மற்றும் வரிக் பகாள்னககனள ஒழுங்குபடுத்துதல் 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1, 2 மற்றும் 3   ஈ. 3 மட்டும் 

49. இந்தியாவில் பபாதுத்துனற நிறுவைங்களின் முதலீட்னட கணிசமாை அளவு விலக்கிக் பகாள்ள 

தீர்மானித்தக் குழு 

அ. ரங்கராஜன் குழு   ஆ. அர்ஜுன் பசன்குப்தா குழு 

இ. தாராப்பூர் குழு   ஈ. நரசிம்மம் குழு 

50. பணவீக்கம் என்பது கீழ்க்கண்ட நினலனயக் குறிக்கும்: 

அ. விறைோசி உயர்வும் – பெத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஆ. வினலவாசி உயர்வும் – பணத்தின் மதிப்பு உயர்வும் 

இ. வினலவாசி வீழ்ச்சியும் – பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியும் 

ஈ. வினலவாசி வீழ்ச்சியும் – பணத்தின் மதிப்பு உயர்வும் 
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51. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியல்ல எை தீர்மானிக்க: 

பணவீக்கத்னதக் கட்டுப்படுத்த தமற்பகாள்ளப்படும் நடவடிக்னககள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. எது 

தவறு? 

அ. வரி விதிப்னப அதிகப்படுத்துதல்    

ஆ. அரசின் ணசைவினத்றத அதிகரித்தல் 

இ. இறக்குமதியில் கட்டுப்பாடுகள் விதித்தல் 

ஈ. பபாதுப்பங்கீடு 

52. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் ஒவ்பவாரு வங்கியாக ஒரு குறிப்பிட்ட பதானகனய  பராக்க இருப்பாக 

னவப்பது 

அ. மாறுபடும் காப்பு விகிதம்  ஆ. ணராக்க இருப்பு விகிதம் 

இ. பராக்க தள்ளுபடி விகிதம்  ஈ. வியாபாரத் தள்ளுபடி விகிதம் 

53. பபாருத்துக.  

அ. முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  1. வறுனம ஒழிப்பு 

ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  2. சமத்துவம் மற்றும் சமூகநீதி 

இ. ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  3. பதாழிற்துனற வளர்ச்சி 

ஈ. பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  4. தவளாண்னம 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  2 1 3 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 4 1 3 

54. கீழ்க்காண்பைவற்றுள் எது பபாதுத்துனற நிறுவைம்? 

அ. ணபல் (BHEL)   ஆ. ரினலயன்ஸ் (Reliance) 

இ. டாடா(TATA)   ஈ. அதசாக் னலதலண்ட் (Ashok Leyland) 

55. பபாருத்துக: 

அ. சக்ஷர் பாரத்     1. இனடநினலக் கல்வி 

ஆ. ராஷ்ட்ரிய மத்யமிக் சிக்ஷ அபியான் (RMSA) 2. பதாடக்கக் கல்வி 

இ. சர்வ சிக்ஷ அபியான் (SSA)   3. உயர்கல்வி 

ஈ. இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவைம்   4. பபண்கல்வி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 2 3 
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ஆ.  1 4 3 2 

இ.  4 2 1 3 

ஈ.  4 3 1 2 

56. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. இரட்னட வினல – அரசு மற்றும் தனியார் வினல 

2. பபாது பங்களிப்பு திட்டம் – நுகர்தவார் பாதுகாப்பு 

3. நிதிக்பகாள்னக – வங்கி நிர்வாகம் 

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும்  

இ. 1, 2 மற்றும் 3   ஈ. 4 மட்டும் 

57. பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகலீலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): நிதிநினல பற்றாக்குனறயாைது ஒரு தமாசமாை கவனலயாகும் 

காரணம் (R): நிதிநினல பற்றாக்குனறயாைது பண அளிப்பின் அதிக வளர்ச்சி வீதத்திற்கு 

அடிதகாலுகிறது.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆனது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆனால் (R) ஆனது (A) ன் சரியான 

விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால்(R) சரி 

58. கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வனரயனறகளுடன் பதாடர்புனடயது எது? 

பபாருளின் அடக்க வினல உயர்வதால் அதனின் வினலயும் உயருகிறது.  

அ. ணசைவு உந்துதல் பெவீக்கம்  ஆ. ததனவ இழுப்பு பணவீக்கம் 

இ. அனடயாள பணவீக்கம்   ஈ. படரும் பணவீக்கம் 

59.  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனள ஆழ்ந்து ஆராயவும்.  

1. பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (1199-2000) நடப்பு சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்னக பங்கு 

(2007ல்) 30% லிருந்து 20% குனறந்துள்ளது 

2. முதன்னம மற்றும் அதனை சார்ந்த விவசாயத்தில் (2007) தவனல பசய்பவர்கள் 57% லிருந்து 

64% அதிகரித்துள்ளது 

3. 3/5-ந்து தவனல பசய்பவர்கள் விவசாயத்தினை நம்பி இருப்பது 

4. கினி பகழுவின் படி சமனின்னம அளவு ( 2007) 0. 43 லிருந்து 0. 48 அதிகரிப்பது 
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சரியாை வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

அ. 1 மற்றும் 3 சரி   ஆ. 1,3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 1 மற்றும் 2 சரி   ஈ. தமற்கண்ட நன்கு வாக்கியங்கள் சரியாைது 

60. 1981-லிருந்து 2009 வனரயில் உள்ள வருடங்களில் விவசாய உற்பத்தியின் மதிப்பின் பங்கு 

குறிப்பிடுவது 

1. தானிய பங்கு குனறந்ததால் 

2. பயறு வனகயின் பங்கு அதிகரித்ததால் 

3. பழம் மற்றும் காய்கறிகளின் பங்கு அதிகரித்தால் 

4. எண்பணய் வினதகளின் பமாத்தமாை மதிப்பின் பங்கு அதிகரித்தல் 

கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்படண் பகாண்டு சரியாை  வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

இ. 1,3 மற்றும் 4 மட்டும்  ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4 

61. பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

கூற்று (A): பபாருளாதார பின்ைனடவு உள்ள சமயம் பபாருளாதார நடவடிக்னக பின்ைனடயும்.  

காரணம் (R): பணஅளிப்பு வளர்ச்சி வீதத்தில் ஏற்படும் கூர்னமயாை குனறவு பபாதுவாக 

பபாருளாதார நடவடிக்னகனய குனறக்கும்.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆனது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆனால் (R) ஆனது (A) ன் சரியான 

விளக்கம் 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

62.  பின்வரும் மாநிலங்கனள விவசாய வருமாை வரி பசலுத்தப்பட்ட அடிப்பனடயில் 

வரினசப்படுத்துக.  

அ. அஸ்ஸாம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், னமசூர், தமிழ்நாடு மற்றும் தமற்கு வங்காளம் 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீர், அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, தமற்கு வங்காளம் மற்றும் னமசூர் 

இ. ஜம்மு காஷ்மீர் , அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, றமசூர் மற்றும் ரமற்கு ேங்காளம் 

ஈ. தமற்கு வங்காளம், அஸ்ஸாம், தமிழ்நாடு, ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் னமசூர் 

63.  பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் (2002-07) இந்தியாவின் பபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் 

1. 4.5%  2. 6.5%  3. 8.0%  4. 7.6% 
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அ. 3   ஆ. 4   இ. 2   ஈ. 1 

64.  கீழ்க்கண்ட இந்திய தவளாண்னமத்துனற வாக்கியங்கனள ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து சரியாை 

வினடயினை ததர்ந்பதடுக்கவும்.  

1. 2011-2012 (அதிகபட்ச அளவின் படி) அஸ்ஸாம், பீகார், தமற்கு வங்காளம், ஜார்கண்ட் மற்றும் 

உத்திரப்பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அரிசி உற்பத்தியில் வளர்ச்சியனடந்துள்ளது.  

2. 2011-12ல் உணவு தானிய உற்பத்தியில் மிக முக்கியமாக வளர்ச்சியனடந்துள்ளது 

3. மத்தில் குவிக்கப்பட்ட உணவு தானிய னகயிருப்பு ததசிய பங்கீட்டின் 2012 எதிர்பார்ப்பினை 

நினறவு பசய்ய இயலவில்னல 

அ. 1 மட்டும்     ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஈ. 1,2 மற்றும் 3 

65.  வரினச 1 உடன் வரினச 2னைப் பபாருத்தி வரினசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரியாை வினடயினைத் பதரிவு பசய்க.  

வரினச 1    வரினச 2 

அ. பங்கு விலக்குதல்   1. அயல்நாட்டு நிறுவைம் 

ஆ. பன்ைாட்டு நிறுவைம்  2. அரசின் பங்குகனள விற்பது 

இ. அயல்நாட்டு பசலுத்துநினல 3. திட்டக்குழு 

ஈ. Dr.N.J. சூரியன்   4. அயல்நாட்டு வணிகம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ.  2 3 1 4 

இ.  2 1 4 3 

ஈ.  2 4 3 1 

66.  தநரு-மஹலதநாபிஸ் மாதிரி மிகுந்த ஊக்கத்னத நுகர்வு பபாருள்கனள உற்பத்தி பசய்யும் ______ 

பதாழிற்சானலகளுக்கு பகாடுத்தது.  

அ. கைரக     ஆ. இதலசாை 

இ. சிறு மற்றும் குறுந்ணதாழில்கள்  ஈ. தமற்பசான்ை எதுவும் அல்ல 

67.  பபாருத்துக.  

அ. ததசிய திட்டமிடல்   1. 2004 

ஆ. புதிய கம்பபனிக் பகாள்னக 2. 1992 

இ. 74 வது சட்டதிருத்தம்  3. 1991 

ஈ. 14 - வது தலாக் சபா ததர்தல் 4. 1938 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 2 3 1 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  2 3 1 4 

ஈ.  4 3 2 1 

68.  பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): ஒரு நாட்டில் உள்ள பண அளிப்பாகாது பதாடர்ச்சியாக மற்றும் தவகமாை 

வீதத்தில் உயரும்தபாது ஒரு நாடு அதன் உற்பத்தினய அதிகப்படுத்தும் பணவீக்கம் ஏற்படும்.  

காரணம் (R): பண அளிப்பின் தவகமாை வளர்ச்சி அதிகரிப்பு வீதமாைது, உற்பத்தி அதிகரிப்பு 

மூலமாக வாழ்க்னக தரத்னத உயர்த்தும்.  

அ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை 

விளக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆைது தனிப்பட்ட அளவில் சரி ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் சரியாை விளக்கம் 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தேறு 

ஈ. (A) தவறு ஆைால் (R) சரி 

69.  பணமாைது பபரும்பான்னமயாை தாக்கத்னத இதன் மீது பகாண்டுள்ளது.  

அ. பணவீக்கம்   ஆ. பணவீக்கம் மற்றும் வாணிபச் சுழற்சி 

இ. முதலீடு    ஈ. பெவீக்கம், ோணிபச் சுழற்சி மற்றும் முதலீடு 

70.  பின்வரும் வாக்கியத்னத கருத்தில் பகாண்டு, சரியாை வினடனய கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்பதடு.  

வலியுறுத்தல் (A): பணவீக்கம் உள்ள காலங்களில் மற்ற பசாத்துக்கள் அதிகமாை பாதுகாப்பு 

மதிப்பு பகாண்டு இருந்தாலும் மக்கள் பணத்னததய இன்னும் பிடித்து பகாண்டு உள்ளார்கள்.  

காரணம் (R): பணமாைது ஒரு பரிவர்த்தனை சாதைம், நீர்னமத் தன்னம மற்றும் பிரிக்கக் 

கூடியது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆைால் (R) ஆைது (A) ன் விளக்கம் கினடயாது 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆனால் (R), (A) ன் விளக்கம் ஆகும்.  

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு. ஆைால் (R) சரி 

71. பின்வரும் கூற்றினை ஆராய்க.  
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1. எதிர்காலத்தில் அதிகமாை பபாருள்கள் மற்றும் தசனவகனள உற்பத்தி பசய்வதற்காக 

வாங்கப்படும் பபாருள்கள் 

2. பவளிநாட்டவர்களால் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருள்கனள வாங்குதல்-

உள்நாட்டில் வாங்கப்படும் பவளிநாட்டு பபாருட்கள் 

(1) மற்றும் (2) எனதக் குறிக்கிறது? 

அ. நுகர்வு மற்றும் முதலீடு   ஆ. நுகர்வு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

இ. அரசு பகாள்முதல் மற்றும் முதலீடு ஈ. முதலீடு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

72. இந்தியாவில் முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நனடமுனறப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1947  ஆ. 1951  இ. 1956  ஈ. 1961 

73. வரினச 1 உடன் வரினச 2ஐ பபாருத்தி வரினசகலுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதாகுப்பிலிருந்து 

சரியாை வினடனய பதரிவு பசய்க.  

வரினச 1    வரினச 2 

அ. பநல் உற்பத்தி  1. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாை 

ஆ. தகாதுனம உற்பத்தி  2. கூர்க் மற்றும் நீலகிரி 

இ. சணல் உற்பத்தி  3. உத்திரபிரததசம் மற்றும் தமற்குவங்காளம் 

ஈ. காப்பி உற்பத்தி  4. தமற்குவங்காளம் மற்றும் அசாம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 4 3 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  3 1 4 2 

74.  கூட்டாண்னமப் பதிவு 

அ. கட்டாயம்    ஆ. விருப்பத்தின் ரபரில் 

இ. அவசியமில்னல   ஈ. கட்டாயமில்னல 

75. பபாருத்துக, 

அ. முதல் நினலத் பதாழில்  1. பவளிர் சிவப்பு கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 

ஆ. இரண்டாம் நினலத் பதாழில் 2. சிவப்பு கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 

இ. மூன்றாம் நினலத் பதாழில் 3. பவள்னள கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 

ஈ. நான்காம் நினலத் பதாழில் 4. நீல கழுத்துப் பட்னட பதாழிலாளர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 
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ஆ.  1 2 3 4 

இ.  2 4 1 3 

ஈ.  4 3 2 1 

76. இந்தியாவில் உணவிற்காை மானிய வனககளில் உள்படாதனத ததர்ந்பதடு.  

அ. மானியமாக விவசாயிகளுக்குக் பகாடுக்கப்படும் ஊக்க வினல 

ஆ. மானியமாக பபாது வினிதயாகத் திட்டத்தின் மூலம் நுகர்தவார்களுக்கு அளிப்பது 

இ. மானியமாக உணவுப் பாதுகாப்பு கழகத்திற்கு வழங்குவது 

ஈ. நல்ேள உரத்துக்கான மானியம்  

77. மூலதை ஆக்க அனமவு அளனவ இந்தியாவில் எந்த நிறுவைம் தமற்பகாள்கிறது? 

அ. மத்திய புள்ளியியல் நிறுேனம்  ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. மாநில பணபபட்டகம்   ஈ. வட்டார வங்கிகள் 

78. இந்தியாவின், ததசிய வருமாைத்தின் தவளாண் துனறயில் பமாத்த வீட்டிற்காை உற்பத்திப் 

பபாருள் பங்கு 2012-13 ல் ________ஆகும்.  

அ. 55.0 விழுக்காடு    ஆ. 38.0 விழுக்காடு 

இ. 13.7 விழுக்காடு    ஈ. 31.7 விழுக்காடு 

79.  பபாதுவுனடனம ஜைநாயகம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறாை கூற்றினை சுட்டிக் 

காண்பிக்கவும்.  

அ. பபாதுவுனடனம ஜைநாயகத்தின் தநாக்கம் வறுனமனய ஒழிப்பது 

ஆ. சமுதாயத்தில் உள்ளேர்களின் ணசல்ேம், ேருமானம் இேற்றின் சமமற்ை நிறையிறன 

குறைத்தல் 

ஈ. அனைவருக்கும் சமமாை வாய்ப்பு அளித்தல் 

80.  ‘பணமதிப்பு குனறப்பு, நாணய ஆனணயுரினம உட்பட்ட முனறயாகும்’ 

இந்த கூற்று கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த கருத்துக்கு பபாருத்தமுனடயாகும்.  

அ. ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவிறன அதிகரிப்பதற்காக அந்நாடு தனது உள்நாட்டு 

பெத்திற்கான பன்னாட்டு மதிப்பிறன குறைக்கும் ணசயல் நடேடிக்றக  

ஆ, உள்நாட்டு பண அளவினை அதிகரிக்கும் முயற்சி 

இ. நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குனறயினை அதிகரிக்கும் முயற்சி 

ஈ. பணவீக்கத்னத கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி 

81. இந்தியாவின் முதல் “மகளிர் வங்கி” என்ற தயாசனை ________ மத்திய வரவு-பசலவு திட்டத்தினை 

முன் னவக்கப்பட்டது.  

அ. 2013-14  ஆ. 2012-13  இ. 2011-12  ஈ. 2010-11 
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82. NREP மற்றும் RLEGP இரண்டினையும் இனணத்து ஏப்ரல்  1989ல் பதாடங்கிய திட்டம் எது? 

அ. TRYSEM  ஆ. IRDP  இ. SEPUP  ஈ. JRY 

83.  ஆண்டு திட்டம் பசயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1962-1965   ஆ. 1965-1967   

இ. 1966-1969   ஈ. 1967-1970 

84. அரசால் வசூல் பசய்யப்படும் வரிப்பணம் எந்த நிதியில் தசரும்? 

அ. ணதாகு நிதி   ஆ. அவசரகால நிதி 

இ. பபாது கணக்கு   ஈ. தனியார் கணக்கு 

85. முதலீட்டு குனறப்பு எனத ஏற்படுத்தாது? 

1. பபாது வளங்கனள பவளிபகாணர்வது 

2. பபாதுக் கடனை குனறப்பது 

3. தனியார் மயமாக்கம் குனறப்பது 

4. தவனல வாய்ப்பு அதிகரிப்பது 

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்  ஆ. 3 மட்டும் 

இ. 4 மட்டும்    ஈ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 

86.  2012-2013 ல் பமாத்த மூலதை திரட்சி இந்தியாவின் பமாத்த ஊள்நாட்டு வருமாைத்தில் 

எத்தனை சதவிகிதம் உள்ளது? 

அ. 24%  ஆ. 28%  இ. 32%  ஈ. 34% 

87.  இந்திய தவளாண்னம உற்பத்தியில் புதிய முனறகளும் அதிக வினளச்சல் தரும் வினதகள் HYV 

எந்த திட்ட காலத்தில் பதாடங்கப்பட்டது? 

அ. இரண்டாம் திட்டம்   ஆ. மூன்றாம் திட்டம் 

இ. ஆண்டு திட்டம்   ஈ. ஐந்தாம் திட்டம் 

88.  ஒரு பபாருளாதாரத்தில் அதிக அளவு பணம் குனறந்த அளவு பபாருட்கனள விரட்டும் நினல 

அ. பபாருளாதார மந்தநினல  ஆ. நினறவு நினல 

இ. பெவீக்கம்   ஈ. பண வாட்டம் 

89.  கீழ்க்காணும் நிதிக்குழுக்கனள அவற்றின் தனலவர்கதளாடு பபாருத்துக.  

நிதிக்குழு   தனலவர் 

அ. பதிபைான்றாவது  1. சி. ரங்கராஜன் 

ஆ. பனிபரண்டாவது  2. ஏ. எம். குஸ்தரா 

இ. பதின்மூன்றாவது  3. விஜய் தகல்கர் 

 அ ஆ இ 
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அ.  1 3 2 

ஆ.  2 1 3 

இ.  1 2 3 

ஈ.  3 2 1 

90. ததசிய உணவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் 2007-08 ல் எந்த தநாக்கத்திற்காக துவங்கப்பட்டது? 

அ. அரிசி, தகாதுனம மற்றும் பருப்பு வனககளின் சாகுபடி நில அளனவ அதிகரிக்க 

ஆ. அரிசி, ரகாதுறம மற்றும் பருப்பு ேறககளின் உற்பத்திறய அதிகரிக்க 

இ. அரிசி, தகாதுனம மற்றும் பருப்பு வனககளின் ஏற்றுமதினய அதிகரிக்க 

ஈ. நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குனறபாட்னட குனறக்க 

91.  இந்தியாவில் நிதிக்குழு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற அமர்த்தப்படுகிறது? 

அ. மூன்று  ஆ. நான்கு  இ. ஐந்து  ஈ. ஆறு 

92.  நம் நாட்டு பபாருளாதாரத்னத உலக பபாருளாதாரத்துடன் ஒருங்கினணப்பது என்பது 

அ. தாராளமயமாக்குதல்  ஆ. உைகமயமாதல் 

இ. தனியார்மயமாதல்   ஈ. ததசியமயமாதல் 

93. இந்தியாவில் நிதிஆண்டு எப்தபாது துவங்குகிறது? 

அ. மார்ச் 31  ஆ. ஏப்ரல் 1  இ. ஏப்ரல் 30  ஈ. மார்ச் 1 

94. அபமரிக்காவின் மத்திய வங்கி என்பது 

அ. ணபடரல் ரிசர்வ் ேங்கி  ஆ. மத்திய அபமரிக்க வங்கி 

இ. அபமரிக்க பங்கு நிறுவைம் ஈ. அபமரிக்க வங்கி 

95. பண அளிப்பின் குறுகிய பணம் என்பது 

அ. M1  ஆ. M2  இ. M3  ஈ. M4 

96. தவளாண்னம வருமாை வரினய விதிக்கப்படுவது 

அ. மத்திய அரசு   ஆ. மாநிை அரசு 

இ. உள்ளாட்சி அனமப்புகள்  ஈ. மத்திய அரசு , மாநில அரசு இனணந்து 

97. ஜைவரி 2015-ல் ரிசர்வ் வங்கி எந்த வங்கினய ஆராய ஓர் உயர்மட்டக் குழுனவ அனமத்தது? 

அ. நகர்புை கூட்டுைவு ேங்கி  ஆ. தமிழ்நாடு பமர்கண்னடல் வங்கி 

இ. ஊரக கூட்டுறவு வங்கி  ஈ. கரூர் னவசியா வங்கி 

98. 12-வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக எத்தனை சதவிகிதம் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது? 

அ. 4.5  ஆ. 3.5  இ. 6.0   ஈ. 7.0 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 20 of 20 

99.  எந்த தநாக்கத்திற்காக, அண்னமயில் ரிசர்வ் வங்கி பிதரசில் நாட்டுடன் ஒப்பந்தத்தில் 

னகபயழுத்திட்டது? 

அ. தகேல் பரிமாற்ைத்திற்காக ஆ. கருப்புப் பண கணக்குகளுக்காக 

இ. பணத்னத அச்சிடுவதற்காக ஈ. புதிய பதாழில் நுட்பத்திற்காக 

100. உலகில் பின்வருவைவற்றுள் மிகப்பபரிய தசனவ பதாழில் எது? 

அ. உணவு பதப்படுத்துதல்  ஆ. வங்கி 

இ. காப்பீடு    ஈ. சுற்றுைா 
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Indian Economy Model Test Questions 12 in Tamil With Answer 

1. கீழ்க்காணும் திட்டங்களில் எது வேலைோய்ப்பு அதிகரிப்பதுடன் த ாடர்புலடயது? 

அ. சர்ே ஸ்ேதிய அபியான்    

ஆ. சர்ே சிக்ஷா அபியான் 

இ. ஸ்வர்ண ஜெயந்தி கிராம ஸ்வரராஜ்கர் திட்டம் 

ஈ. இந்திரா அோஸ் திட்டம் 

2. அட்டேலை 1ஐ அட்டேலை 2வடாடு தபாருத்தி உமது சரியான பதிலை கீழ்க்காணும் குறியீட்டுப் 

பகுதியில் த ரிவு தசய்க. 

அட்டேலை 1   அட்டேலை 2 

குழு    வ ாக்கம் 

அ.  த் குழு   1. த ாழிற்சாலை அனுமதி 

ஆ. ோஞ்சு குழு   2. வ ர்முக ேரி 

இ. ராஜமன்னார் குழு  3. மத்திய-மாநிை அரசுகள் 

ஈ. ரங்கராஜன் குழு  4. மு லைத் திரும்பப் தபறு ல் 

 அ    ஆ இ ஈ 

அ.  4     3  2 1 

ஆ.  1     2  4 3 

இ.  1     2  3 4 

ஈ.  4     1  3 2 

3. ேரிலச 1உடன் ேரிலச 2ஐப் தபாருத்தி ேரிலசகளுக்குக் கீழ் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள த ாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விலடயிலனத்த ரிவு தசய்க. 

ேரிலச 1    ேரிலச 2 

அ. அசாரி அறிக்லக  1. முலையற்ை ேணிக  டேடிக்லக 

ஆ. MRTP சட்டம்   2. த ாழில் உரிமம் 

இ. சம ர்ம சமு ாய முலை  3. ேரி மற்றும் ேரியில்ைா ேருோய் 

ஈ. தபாதுநிதி தகாள்லக  4. தபாதுத்துலை 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ.  2 3 4 1 
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ஈ.  4 3 2 1 

4. உைவு பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013-ன் படி ஏலை எளியேர்களுக்குக் கிலடயாது 

அ.  வீடு ஒன்றுக்கு மாதம் ரதாறும்  35 கிர ா உணவு தானியம் 

ஆ. ஒருேருக்கு மா ம் வ ாறும் 35 கிவைா உைவு  ானியம் 

இ. ஒருேருக்கு  ாள்வ ாறும் 3.5 கிவைா உனவு  ானியம் 

ஈ. ஒருேருக்கு ஆண்டு வ ாறும் 35 கிவைா உைவு  ானியம் 

5.  னி பர் ேருமான ேரி விதிப்பது 

அ. மாநிை அரசு    ஆ. மத்திய அரசு 

இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்  ஈ. ேட்டார அரசு 

6. உைக முன்வனற்ை அறிக்லகயின்படி இந்தியாவின்  னி பர் மின் உபவயாகம் எவ்ேளவு? 

அ. ெப்பானின் மின் உபரயாகத்தில் 12%    

ஆ. அதமரிக்காவின் மின் உபவயாகத்தில் 4% 

இ. லசனாவின் மின் உபவயாகத்தில் 2% 

ஈ. ரஷ்யாவின் மின் உபவயாகத்தில் 1% 

7. கீழ்க்கண்ட குறியீட்தடண்ணுடன் ேரிலச எண் 1 மற்றும் ேரிலச எண் 2 லன சரியான விலடகளுடன் 

தபாருத்துக. 

ேரிலச 1    ேரிலச 2 

அ. P. K. பர் ன்   1. ேறுலம இலடதேளி 

ஆ.  ந்வ கர் & ராத்  2. கிராமப்புை ஏலைகளின் ஆண்டு  னி பர் நுகர்வு    

     தசைவினம் 

இ. B.S. மின்ஹாஸ்   3. விேசாய கூலி விலை குறியீட்தடண் 

ஈ. கார்னர் டட் & மார்ட்டின் 

தரவில்லியன்   4. 2,250 கவைாரிகள் குலைந்  அளவு ஊட்டச்சத்து அளவு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  4 3 1 2 

8. மக்கட்த ாலக கைக்தகடுப்பு 2011-ன் படி ேருோய் ஈட்டும் ேயது (15-59) ேரம்பில் உள்ள  மிைக மக்களின் 

ச வீ ம் 

அ. 56  ஆ. 66  இ. 76  ஈ. 86 
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9.  னி பர்  ைா ேருமானம் எப்தபாழுது உயர்கிைது? 

அ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தியும் மக்கள் த ாலகயும் ஒவர வ ரத்தில் உயரும் வபாது 

ஆ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தியும் மக்கள் த ாலகயும் குலையும் வபாது 

இ. ஜமாத்த ரதசிய உற்பத்தி அதிகரிப்பு மக்கள் ஜதாகககய விட அதிகமாக அதிகரிக்கும் ரபாது 

ஈ. தமாத்  வ சிய உற்பத்தி மக்கள் த ாலகலய விட குலையும் வபாது 

10. இந்தியாவில் எந்  துலை நிலை மாநிைம் (Union Territory) அதிக கல்வி கற்வைார் விகி த்ல க் 

தகாண்டிருக்கிைது? 

அ. அந் மாந்நிவகாபர் தீவுகள்  ஆ. பாண்டிச்வசரி 

இ. தடல்லி     ஈ.  ட்சத் தீவுகள் 

11. எந்  ஐந் ாண்டுத் திட்டம் காைத்தில் இந்தியாவின் மு ன்லம ேளர்ச்சிப் தபாறுப்பு தபாதுத்துலை 

நிறுேனங்களுக்கு மாற்றி ேைங்கப்பட்டது? 

அ. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம்  ஆ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

இ. மூன்ைாம் ஐந் ாண்டுத் திட்டம்  ஈ.  ான்காம் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

12. 2011-12ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் எந்  மாநிைத்தில் மிக அதிக மதிப்பில் அந்நிய வ ரடி மு லீட்டின்  

முன்ேடிேம்  ாக்கல் தசய்யப்பட்டது? 

அ.  மிழ் ாடு    ஆ. வகரளா 

இ. ஒடிசா     ஈ. பஞ்சாப் 

13. குதிர் வஜாதி திட்டம் த ாடர்புலடயது 

அ. விேசாயிகள்     

ஆ. த ாழிற்சல்லை பணியாளர்கள் 

இ. வீட்டுக்கு ஒரு புள்ளி மின்சார இகணப்பு வசதி ஏற்படுத்துதல் 

ஈ. த ாழிற்சாலைகளுக்கு மின் இலைப்பு ேைங்கு ல் 

14. கீழ்க்காணும் எந்  திட்டம் ஒவ்தோரு குடும்பமும் ஒரு ேங்கி கைக்கு லேத்து இருக்க வேண்டும் என 

உறுதிபடுத்துகிைது? 

அ. பிரதான மந்திரி ொன் தன் திட்டம்  ஆ. சான்சட் ஆ ர்ஷ் கிராமிய திட்டம் 

இ. ஸ்ோச் பாரத் மிஷன் அபியான் திட்டம் ஈ. ஒருங்கிலைந்  குைந்ல கள் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

15. விேசாயத்துலையில் வேலையின்லமலய கீழ்க்கண்டோறு ேலகப்படுத் ைாம் 

1. பருேகாை வேலையின்லம   2. மலைமுக வேலையின்லம 

3. நீடித்  வேலையின்லம    சரியான பதிலை குறிப்பிடவும். 

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 2 மட்டும் 3 மட்டும் 

இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 
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16. காலியிடங்கலள நிரப்புக: 

குடும்பத்திற்கு _______ என்பல  ஊக்குவிக்கவும் மக்கள் த ாலகலய _________ம் ஆண்டில் 

நிலைப்படுத் வும் 2000-ம் ஆண்டின் வ சிய மக்கள் த ாலக தகாள்லகயில் ஏற்று தகாள்ளப்பட்டது. 

அ. இரண்டு குைந்ல  திட்டம், 2020 ஆ. ஒரு குைந்ல  திட்டம், 2030 

இ. இரண்டு குழந்கத திட்டம், 2046 ஈ. ஒரு குைந்ல  திட்டம், 2050 

17. பின்ேருேனேற்லைப் தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 

அ.   ேரி ேருோய்  1. ேருங்காை லேப்பு நிதி 

ஆ. மூை ன ேருோய் 2.  ேருோய் மற்றும் தசைவு மீ ான ேரிகள் 

இ. திட்டமில்ைா தசைவு 3. விற்பலன ேரி 

ஈ. மதிப்பு கூட்டிய ேரி 4. ேட்டி தசலுத்து ல்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 1 3 4 2 

இ.  2 1 4 3 

ஈ.  2 3 4 1 

18. இந்தியாவின் வ சிய புள்ளி விேர ஆலையம் இேரது  லைலமயில் அலமந்திருந் து 

அ மன்தசக் சிங் அலுோலியா  ஆ. சி. ஜரங்கராென் 

இ. ரகுராம் ராஜன்    ஈ. வி.வக.ஆர்.வ்இ. ராவ் 

19. இந்திய நிதி முலையின் கட்டலமப்பு இ லன உள்ளடக்கியது அல்ை 

அ. த ாழில் நிதி    ஆ. வேளாண் நிதி 

இ. ேளர்ச்சி நிதி    ஈ. பற்றாக்குகற நிதி 

20. MGNREGS பிை ஏழ்லம நீக்கும் திட்டங்களிலிருந்து கீழ்க்கண்ட வி த்தில் வேறுபடுகிைது 

1. MGNREGS குறிப்பிட்ட ஏலைகளின் ேருோயிலன அதிகரிக்கும் 

2. இது குடிமக்கள் மற்றும் அடிப்பலட உரிலமலய ஆ ாரமாகக் தகாண்டு உருோக்கப்பட்டது 

3. த ாடர்ந்  மற்றும் சமு ாய கண்காணிப்ப ற்கான ேழிமுலைகலள உறுதி தசய்கிைது 

4.   மாநிை மற்றும் மத்திய அரசுகளின் ஆலைகளுக்கிைங்க தசயல்படுகிைது 

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

21.  உச்சநீதிமன்ைத் ால் இல  ஆராய்ே ற்காக நீதியரசர் D. P. ோத்ோ குழு அலமக்கப்பட்டது 

அ. காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 

ஆ.  ாட்டின் கருப்புப் பைத்தின் அளவு 

இ. கிராம ேளர்ச்சித் திட்டங்களின் தசயல்பாடுகள் 
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ஈ. ஜபாது விநிரயாக முகற 

22. இந்தியாவில் உரங்களுக்கான ஊட்டச்சத்தின் அடிப்பலடயிைான மானியம் தகாள்லக துேங்கிய 

ஆண்டு 

அ. 1966  ஆ. 1977   இ. 1991   ஈ. 2010 

23. பின்ேருேனேற்றில் எலே சரியாக தபாருந் வில்லை? கீவை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளப் 

பயன்படுத்தி உங்கள் விலடலய வ ர்ந்த டுக. 

1. கடன் உருோக்கம்   - இந்தியான் ரிசர்வ் ேங்கி 

2. ேணிக ேங்கிகள்   - லேப்புகலள ஏற்றுக் தகாள்ளு ல் 

3. இந்தியன் ரிசர்வ் ேங்கி   - கடன் கட்டுப்படுத்து ல் 

4. எண்ைளவு கட்டுப்பாடு முலைகள் - பட்டியல் ேங்கிகள் 

அ. 1 மட்டும் ஆ. 1 மற்றும் 2  இ. 2 மற்றும் 4  ஈ. 1 மற்றும் 4 

24. இந்தியாவில் விலரோன மக்கள் த ாலக ேளர்ச்சி ஏற்பட்டது இக்காைக் கட்டத்தில் ஆகும். 

அ. 1891-1921  ஆண்டுகளில்   ஆ. 1921-1951 ஆண்டுகளில் 

இ. 1951 – 1981 ஆண்டுகளில்  ஈ. 1961-2001 ஆண்டுகளில் 

25. 2010-11 ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய பால் உற்பத்தியில் இந்தியாவின்  ரம் என்ன? 

அ. முதலிடம்    ஆ. இரண்டாமிடம் 

இ. மூன்ைாமிடம்    ஈ.  ான்காமிடம் 

26. புதிய தபாருளா ார தகாள்லகயில் தபாதுத் துலையின் கீழ் எந்  த ாழில் நிறுேனம் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது? 

அ. அணுமின் சக்தி   ஆ. பருத்தித் த ாழில் 

இ. சர்க்கலரத் த ாழில்   ஈ. வ யிலைத் த ாழில் 

27. ேணிக சக்தி நுகர்வின் அடிப்பலடயில் கீழ்க்காணும் இந்திய துலைகலள இைங்கு ேரிலசயில் 

ேரிலசப்படுத்துக. 

1.  இல்ைைத்துலை    2. வேளாண்லம 

3. த ாழிற்சாலை    4. வபாக்குேரத்து 

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

28. ஆகஸ்ட் 2015ல் மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ‘இந்திர னுஸ்’ திட்டத்தின் வ ாக்கம்  

அ.  னியார் துலை ேங்கிகலள நிர்ேகிக்க  னி அலமப்லப ஏற்படுத்துேது 

ஆ. ஜபாதுத்துகற வங்கிககை ரமம்படுத்துசது அல் து சீரகமப்பது 

இ. ேங்கி சாரா நிதி நிறுேனங்கலள மீட்டு சீரலமப்பது 

ஈ. ஊரக இந்தியாவில் புதிய ேங்கிகலள அறிமுகப்படுத்துேது 
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29. இந்திய திட்டக்குழுவின்  லைேர் யார்? 

அ. இந்திய குடியரசுத்  லைேர்  ஆ. இந்திய பிரதம மந்திரி 

இ. இந்திய நிதி அலமச்சர்   ஈ. இந்திய துலைக் குடியரசு  லைேர் 

30. மு ன்லமத் துலை இல  உள்ளடக்கியது 

அ. ேணிகம்    ஆ. கட்டுமானம் 

இ. த ாலை த ாடர்பு   ஈ. விவசாயம் 

31. மு ல் மக்கள் த ாலக ஆராய்ச்சியாளர் யார்? 

அ. T. R. மால்தஸ்    ஆ. ஆ ம் ஸ்மித் 

இ. J.S. மில்     ஈ. கார்ல் மார்க்ஸ் 

32. கீழ்க்கண்ட கூற்லை கேனி: 

துணிபு(A): பத் ாேது ஐந் ாேது திட்டத்தின் காைம் 2002-2007 து-வ -யு 

காரைம்(R): ேறுலம மற்றும் மக்கள் த ாலக ேளர்சிலய குலைத் லுக்கு  முன்னுரிலம 

அ. (A) சரி ஆனால் (R) என்பது  ேறு 

ஆ. (A)  ேறு ஆனால் (A) என்பது சரி 

இ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

33. குறுவிேசாயி என்பேர் 

அ. 1.25 ஏக்கர் நஞ்கச (அ) 2.5 ஏக்கர் புஞ்கச (அ) அதற்கும் குகறவாக விவசாயம் ஜசய்கிறவர் 

ஆ. 2.5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ) 5  ஏக்கர் புஞ்லச (அ) அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் எய்கிைேர் 

இ. 2.5 ஏக்கர் புஞ்லச (அ) 5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ)அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் தசய்கிைேர் 

ஈ. 1.25 ஏக்கர் புஞ்லச (அ) 2.5 ஏக்கர்  ஞ்லச (அ) அ ற்கும் குலைோக விேசாயம் தசய்கிைேர் 

34. கீழ்க்கண்ட கருத்துகளில்  ேைானல ச் சுட்டிக் காண்பிக்கவும்: 

கருத்துகள் 

அ. ஆதரவற்ற விதகவச்சான்று வட்டாட்சியரால் வழங்கப்படுகிறது 

ஆ. கிராம பஞ்சாயத்துகளின் பிைப்புகள் மற்றும் இைப்புகள் பதிோளராக கிராம நிர்ோக அலுேைர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் 

இ. ோரிசுச் சான்றி ழ் ேட்டாட்சியரால் ேைங்கப்படுகிைது 

ஈ. ேருமானச்சான்று ேட்டாட்சியரால் ேைங்கப்படுகிைது 

35. இயற்லகோதிகள் அதிக முக்கியத்துேம் தகாடுக்கிைது 

அ. உற்பத்தித் த ாழில்   ஆ. ரவைாண்கம  

இ. வசலேத் துலை    ஈ. பலட வீரர்கள் 
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36. நிகர  ாட்டு உற்பத்திக்கும் (NNP) நிகர உள் ாட்டு உற்பத்திக்கும் (NDP) இலடவய உள்ள வேறுபாடானது 

அ. வ ய்மானம்   

ஆ. உைகின் பிை பகுதிகளிலிருந்து  டப்பு மாற்ைம் 

இ. மலைமுக ேரி 

ஈ. ஜவளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நிகரக் காரணி வருவாய் 

37. _______ திட்டம் தபண்கள் சுய உ விக் குழுக்கள் வபான்ை திட்டங்கள் ேழியாகப் தபண்களின் அதிகாரக் 

குவிப்பு மற்றும் சமூகப் தபாருளா ார ேளர்ச்சிக்கான ேழிகாட்டுகிைது 

அ. குறுகிய காை இல்ைங்கள்  ஆ. குடும்ப ஆவைாசலன லமயம் 

இ. சுயம்ஸிதா    ஈ. திைன் வமம்பாடு 

38.  மாநிைத்தில் உள்ள ேருோய் நீதிமன்ைம் கீழ்க்காணும் எந்  ேைக்குகள் த ாடர்புலடயது? 

அ. பட்டா மாறு ல் வமல்முலையீடு ேைக்குகள் 

ஆ. குடிவார உரிகமச் சட்ட வழக்குகள் 

இ. முத்திலரத் ாள் கட்டைம் ேைக்குகள் 

ஈ. “நிை உடலம வமம்பாடு திட்டம்” திருத் ம் ேைக்குகள் 

39. கிராம கைக்கு எண் 1 என்பது 

அ. சாகுபடி கணக்கு   ஆ. அடங்கல் 

இ. குத் லக பதிவேடு   ஈ. இனாம் பதிவேடு 

40. எந்  ஒரு ேட்டத்திற்கும் ேருோய் தீர்ோயம்  டத்தும் அலுேைர்களாக யார் இருப்பர்? 

அ. துலை ேட்டாட்சியர், ேட்டாட்சியர் அல்ைது ேட்டார ேளர்ச்சி அலுேைர் 

ஆ.ேட்டாட்சியர்,  னி ேட்டாட்சியர் அல்ைது ேட்டார ேளர்ச்சி அலுேைர் 

இ. துலை ேட்டாட்சியர் மற்றும்  னி ேட்டாட்சியர் 

ஈ. துகண ஆட்சியர், மாவட்ட வருவாய் அலுவ ர் அல் து மாவட்ட ஆட்சி தக வர் 

41. எத் லன ேலகயான  ஞ்லச நிைங்கள் உள்ளன? 

அ. 3  ஆ. 4  இ. 5  ஈ. 6 

42. கிராம நிர்ோக அலுேைரால் ‘B’  முனாவில் பதியப்படுேது யாது? 

அ. ஆக்ரமணம் (அ) ஆக்கிரமிப்பு ஆ. பட்டா மாறு ல் 

இ. சிட்டா     ஈ. 2C பட்டா 

43. கீழ்க்காண்பனேற்றுள் மிக முக்கியமான வேளாண்லமவய அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட த ாழில் 

அ. இரும்பு எஃகு    ஆ. சிதமண்ட் 

இ. சர்க்ககர    ஈ. சைல் 

44. கீழ்ேருேனேற்லை தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 
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அ. ஒருங்கிலைந்  குைந்ல கள் வமம்பாட்டு பணிகள்  1. 2002 

ஆ. வ சிய ஊரக சுகா ாரப் பணித்திட்டம்   2. 1975 

இ. வ சிய சுகா ாரக்தகாள்லக     3. 1988 

ஈ. வ சிய கல்விக் தகாள்லக     4. 2005 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 4 2 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 2 4 1 

ஈ.  1 3 2 4 

45. கீழ்ேருேனேற்லை தபாருத்தி சரியான விலடலய வ ர்வு தசய்க. 

அ. நிர்மல் பாரத் அபியான்   1. ஊரக சாலைகள் 

ஆ. பிர ான் மந்திரி கிராம ச க்வயாஜனா 2. அலனத்து ோழ்விடங்களுக்கும்    

       அடிப்பலட கட்டலமப்பு ேசதி தசய்து   

        ரு ல் 

இ. கிராம கட்டலமப்பு திட்டம்   3. கிராம சுகா ாரம் 

ஈ.  மிழ் ாடு ோழ்விட வமம்பாட்டுத் திட்டம் 4. மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதி    

       திட்டத்தில் உருோக்கப்பட்ட     

       தசாத்துக்கலள நிலைப்படுத்து ல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 4 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ.  4 1 3 2 

ஈ.  2 4 1 3 

46. பின்ேரும் நிதி ஆலையங்களில், மத்திய அரசின் அலனத்து ேரிகளின் நிகர ேருமானத்திலன 

மாநிைங்களுக்கு அதிகார பகிர்வு ேைங்க பரிந்துலர தசய்  ஆலையம் எது? 

அ. 8ேது நிதி ஆலையம்   ஆ. 11வது நிதி ஆகணயம் 

இ. 10ேது நிதி ஆலையம்   ஈ. 9ேது நிதி ஆலையம் 

47. 1868 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் வ சிய ேருோய் மதிப்பீட்டுக் குழுவிலனத்  லைலம  ாங்கியேர் 

அ. V.K.R.V. ராவ்    ஆ. ஷா மற்றும் கம்பட் ஆோர் 

இ. தாதாபாய் ஜநௌரராஜி ஆவார் ஈ. W.C. பீட்டர்கள் ஆோர் 

48. இந்  உற்பத்தி வமம்பாட்டு திைலன தேளிக்தகாைர, பார  நிர்மான் திட்டம் த ாடங்கப்பட்டது? 
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அ. இந்திய பத்திர சந்ல     

ஆ. தபாதுத்துலை நிறுேனங்களின் தபாறுப்வபற்புப் பணி 

இ.  கர்புை இந்தியா 

ஈ. கிராமப்புற இந்தியா 

49. இந்திய  னித்துே அலடயாள ஆலையம் எப்வபாது மு ல் ஆ ார் அட்லடலய உருோக்கியது? 

அ. ஆகஸ்ட் 29, 2009   ஆ. தசப்டம்பர் 26, 2011 

இ. ஜசப்டம்பர் 29, 2010   ஈ. அக்வடாபர் 25, 2010 

50. கீழ்ேருேதில் எந்  ஒன்ரு, ஒன்ப ாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் குலைந் பட்ச அடிப்பலட 

வசலேகள் (BMS) திட்டத்தில் இடம் தபைவில்லை? 

அ. அலனேருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் ேைங்கு ல் 

ஆ. ஆரம்பக் கல்வி அலனேருக்கும் கிலடக்கச் தசய் ல் 

இ. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூ ங்ககை வைர்ச்சியகடயச் ஜசய்தல் 

ஈ. ஆரம்பச் சுகா ார ேசதிகள் கிட்டுமாற் தசய் ல் 

51. சம அளவு ேருமான பகிர்லே காட்டும் புள்ளியியல் குறியீடு 

அ. வ சிய ேருமானம்   ஆ.  ைா ேருமானம் 

இ. கினி ஜகழு    ஈ. தசைவிடத் க்க  னி பர் ேருமானம் 

52. இந்தியாவில் மூன்ைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்ட காைத்தில் பிரவயாகிக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து திட்டமானது 

இந்  அலமப்பின் உ வியுடன் த ாடங்கப்பட்டது 

அ. UNO  ஆ. WHO  இ. UNICEF  ஈ. CARE 

53. எந்  மாநிைங்களில், மாநிைங்களுக்கு இலடவயயான ேறுலம விகி ாசார வேறுபாடு அதிகளவில் 

உள்ளது? 

அ. பீகார், ஒரிசா, மத்தியப்பிரரதசம் ஆ. கர் ாடகம், வகரளா,  மிழ் ாடு 

இ. பஞ்சாப், ஹரியானா, குஜராத்  ஈ. பீகார்,  மிழ் ாடு, குஜராத் 

54. எந்  ேலக வேலையின்லம, இந்திய வேளாண்லமயில் பரேைாக உள்ளது? 

அ. அலமப்புச் சார்ந்  வேலையின்லம  ஆ. பருவ கா ம்  சார்ந்த ரவக யின்கம 

இ. சுைற்சி சார்ந்  வேலையின்லம  ஈ. த ாழில்நுட்பம் சார்ந்  வேலையின்லம 

55. இந்தியாவில் வேலைோய்ப்பின்லமக்கு இது காரைம் அல்ை 

அ. மக்கள்த ாலக தபருக்கம் 

ஆ, வ லேக்கு குலைோன வேலைோய்ப்பு திட்டமிடல் 

இ. ஜதாழிலில் துரித முன்ரனற்றம் 

ஈ. மனி ேளத் திட்டத்தில் குலைபாடு 
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56. இந்தியாவில் வ சிய ேருமானம் யாரால் கைக்கிடப்படுகிைது? 

அ. திட்டக்குழு    ஆ. நிதிக்குழு 

இ. இந்திய புள்ளியியல் நிறுேனம் ஈ. மத்திய புள்ளியியல் அகமப்பு 

57. கீழ்க்கண்டேற்றில் அலமப்புசாரா தபண் த ாழிைாளர்களின் பிரச்சலன எது? 

அ, சம ஊதியம்     

ஆ.  குறிப்பிட்ட மணியளவில் வேலை 

இ. ஜதாழில்(ரவக ) வித்தியாசங் கண்டறிதல் 

ஈ. தபாருளா ார சு ந்திரம் 

58. 2011 மக்கட்த ாலக கைக்தகடுப்பின்படி, இந்திய தமாத்  மக்கட்த ாலகயில் எத் லன ச வீ ம் வபர் 

மாற்றுத் திைனாளிகள்? 

அ. 2.01  ஆ. 2.21   இ. 2.51   ஈ. 2.71 

59. வ சிய ஊரக வேலைோய்ப்புத் திட்ட முன்னால் எந் ப் தபயரில் அலமக்கப்பட்டது? 

அ. அந்வ ா யா திட்டம்   

ஆ. ஒருங்கிலைந்  ஊரக ேளர்ச்சி திட்டம் 

இ. ஊரக இலளஞர் வேலைோய்ப்புத் திட்டம் 

ஈ. உணவிற்கான ரவக வாய்ப்புத் திட்டம் 

60. கீழ்க்காணும் ோக்கியங்கலள கேனி: 

கூற்று(A): பல்வேறு ேணிக/ வியாபார நிறுேனங்கள்  ங்களின் இைாபத்ல  அதிகப்படுத்துே ற்காக 

குைந்ல கலள பணியில் அமர்த்துகின்ைனர். 

காரைம்(R): குைந்ல கள் பணியில் அமர்த்துே ன் மூைம் குைந்ல கள் தபாருளா ார ரீதியாக 

சுரண்டப்படுகின்ைார்கள். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

இ. (A) சரி ஆனால் (R)  ேறு 

ஈ. (A)  ேறு ஆனால் (R) சரி 

61. தபரிய அளவிைான ேறுலமக்கான காரைம் 

அ. மி மான தபாருளா ார ேளர்ச்சி 

ஆ. மி மான விேசாய தசயல் 

இ. வைர்ச்சி துகறகளில் காணப்படும் ஜமதுவான ரவக வாய்ப்புகள் 

ஈ. பைவீக்க குலைவு மற்றும் உைவு சாரா  விலைகள் 

62. பின்ேருேனேற்றுள் எந்  ஒன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ேறுலம ஒழிப்புத் திட்டமாகும்? 
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அ. IADP  ஆ. IAAP  இ. HYVP  ஈ. IRDP 

63. கீழ்க்காணும் ோக்கியங்கலள கேனி: 

கூற்று(A): இந்தியாவின் அலனத்து மாநிைங்களிலும் வேலையில்ைா ேர்கள் சமமாக 

பரவியிருக்கவில்லை 

காரைம்(R): வேலைோய்ப்பு ேளர்ச்சி ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டு ச வீ ம் மட்டும் உள்ளது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்  

இ. (A)சரி ஆனால் (R)  ேறு 

ஈ. (A)  ேறு ஆனால் (R) சரி 

64. தபாருத்துக,. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. ஆடம் ஸ்மித்    1. ேறுலமக்வகாடு 

ஆ. பட்டினிக்வகாடு   2. ஒப்புலம ேறுலம 

இ. இந்திய வ சிய திட்டக்குழு  3. வ சங்களின் தசல்ேம் 

ஈ. ோழ்ே ற்கு அத்தியாேசியமான 4. உைவு மற்றும் விேசாய நிறுேனத்தின்  

தபாருட்களில்ைா ேறுலம  மு ல் தபாதுச் தசயைர் 

      5. பூர்ைமான/ உண்லமயான ேறுலம 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  3 4 1 5 

ஈ.  4 3 2 5 

65. ஆசிய பசிபிக் தபாருளா ார  சர்ேவ ச கூட்ட்லமப்பின் 27ேது சந்திப்பு எந்   ாட்டில்  லடதபை உள்ளது? 

அ, பிலிப்கபன்ஸ்   ஆ. பீஜிங் 

இ. தமக்சிவகா    ஈ. மவைசியா 

66. இந்தியாவில் அதிக காப்பி பயிரிடும் மாநிைம் 

அ. கர்நாடகம்    ஆ. வகரளா 

இ. மகாராஷ்டிரா    ஈ.  மிழ் ாடு 

67. பைவீக்கம் அதிகரிப்ப ற்கான காரைம் அதிக  

அ. பண அளிப்பு    ஆ. உற்பத்தி 

இ. மக்கள் த ாலக   ஈ. வேலைோய்ப்பு 
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68. பிர ான் மந்திரி கிராம சடக்(சாலை) வயாஜனாவின் கீழ் ேரும் திட்டம் எது? 

அ. குடிநீர் இலைப்பு   ஆ. சாக  இகணப்பு 

இ. சலமயல் எரிோயு இலைப்பு  ஈ. மின்சாரம் இலைப்பு 

69. உைக ேர்த் க லமயத்தின் (WTO) 2013ஆம் ஆண்டிற்கான  ர ேரிலச மதிப்பீட்டின்படி, உைக ேணிகச் 

சரக்கு ேர்த் கத்தில் இந்தியா, தபரும் அளவிைான ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்கு மதியாளராக உள்ள 

நிலைகள் முலைவய 

அ. 12ேது, 19ேது ஆகும்   ஆ. 19வது, 12வது ஆகும் 

இ. 8ேது, 10ேது ஆகும்   ஈ. 10ேது, 8ேது ஆகும் 

70. இந்தியாவின் மக்கள்த ாலக தபருக்கத்தில் எந்  ஆண்டு மிகப்தபரிய பிளவு (the year of great divide) 

என அலைக்கப்படுகிைது? 

அ. 1931  ஆ. 1921 இ. 1881  ஈ. 2011 

71. இந்தியாவின் பதினான்காம் நிதிக்குழுவின்  லைேர் இேர் 

அ. சி. தரங்கராஜன்   ஆ. எ.எம். குஸ்வரா 

இ. ஒய்.பி. சோன்    ஈ. ஒய்.வி. ஜரட்டி 

72. பசுலம புரட்சி என்பது 

அ.  காடுகலள உருோக்குேது 

ஆ. வீரிய வித்துகள், இராசாயன உரங்கள், பூச்சிக் ஜகால்லிகள், இயந்திரங்ககை பயன்படுத்துவது 

இ. சுற்றுப்புைச்சூைலை பசுலமயாக்குேது 

ஈ. அதிக அளவில் தசடிகலள  டுேது 

73. கீழ்க்கண்டேற்றுள் கூலியில்ைா வேலை ோய்ப்புத் திட்டத்திலன அலடயாளம் காட்டுக. 

அ. ஜேகர் வராஜர் வயாஜனா 

ஆ. இந்திர அவாஸ் ரயாெனா 

இ. வ சிய ஊரக வேலை ோய்ப்பு உறுதித் திட்டம் 

ஈ. TRYSEM 

74. இது இந்தியாவின் மு ல் பசுலம நிை (green field) சிைப்புப் தபாருளா ார மண்டைம் 

அ. SEZ Bhadhon    ஆ. SEZ Vishakapatinam 

இ.  SEZ Indora    ஈ. SEZ Noida 

75. வேளாண் முன்வனற்ைத்திற்கான பன்னாட்டு நிதியின் ஆட்சிக் குழு  லைேர் யார்? 

அ. ராகுல்ேர்மா    ஆ. திரனஷ் சர்மா 

இ.  த்     ஈ. மிதுன் ேர்மா 
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76. இந்தியாவில் மருந்து கம்தபனிக்கு எவ்ேளவு ச விகி ம் அந்நிய வ ரடி மு லீடு 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. 100%  ஆ. 51%  இ. 60%  ஈ. 48% 

77. ரங்கராஜன் குழு எேற்றுடன் த ாடர்புலடயது? 

அ. ேங்கி சீர்திருத் ம் 

ஆ. பங்கு சந்ல  சீர்திருத் ம் 

இ. ஜபாதுத்துகற நிறுவனங்களின் முதலீட்கட குகறத்தல் 

ஈ, த ாழில் அனுமதி 

78.  இேற்றில்  ாகாேது துலை என எது அலைக்கப்படுகின்ைது? 

அ. விேசாயத்துலை   ஆ. தகவல் துகற 

இ. த ாழில் துலை    ஈ. வசலே துலை 

79. சிை மாநிைங்கள் முன்பு அதிக ேளர்ச்சி மற்றும் அதிக ேருமானம் தகாண்ட ாக இருந் ன. ஆனால் 

11ேது திட்ட காைத்தில் அ ன் ேளர்ச்சி குலைந்துள்ளன. அேர்கள் 

அ. கர் ாடகா மற்றும் வகரளா  ஆ.  மிழ் ாடு மற்றும் ஆந்திர பிரவ சம் 

இ. ஆந்திர பிரவ சம்   ஈ. கர்நாடகம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

80. யாருலடய பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் ரிசர்வ் ேங்கியின் ஊரகக் கடன்கள் அலனத்தும்  பார்ட் 

ேங்கிக்கு மாற்ைப்பட்டது? 

அ. கிராபிக்காட் (CARFICARD)  ஆ.  ாரிமன் (NARIMANN) 

இ. ஸீலிகள் (SCHELEGAL)   ஈ. தபன்ச்தமன் (BENCH MANN) 

81. சர்ேவ ச இயற்லக வபரிடர் குலைத் லுக்கான பத் ாண்டு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட பத் ாண்டு ________ 

ஆகும். 

அ. 1980-1990  ஆ. 1990- 2000  இ. 2000-2010  ஈ. 2010-2020 

82. IUCN சிேப்பு புத் கம் புள்ளி விேரம் 2004 படி, எத் லன ேலகயான மரங்கள் இந்தியாவில் 

அழிந்துள்ளன? 

அ. 87  ஆ. 89  இ. 97  ஈ. 99 

83. உைகில்  ற்தபாழுது அதிக  சர்க்கலர உற்பத்தி தசய்யும்  ாடாக எது வ ான்றியுள்ளது? 

அ. ருஷ்யா     ஆ. அதமரிக்கா 

இ. இந்தியா    ஈ. பிவரசில் 

84. “மக்களின் ோழ்க்லக  ரத்ல  அதிகமாக உயர்த்துேது  ான் அடிப்பலட வ ாக்கம்” மற்றும் வமலும் 

“இலே சா ாரை தபாது மக்கள், பைவீனமான ேகுப்பினர் மற்றும் முன்னுரிலம அளிக்கப்படா  

மக்களுக்கானது என ேலியுறுத்தியது”  
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இலே எந்  திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

அ. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் ஆ. மூன்ைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

இ. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்     ஈ. ஆைாேது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 

85. மு ல் மூன்று ஐந் ாண்டு திட்டங்களில் எ ன் ஒன்லை நிறுவுேது என வபசப்பட்டன? 

அ. கைப்பு தபாருளா ார முலை   

ஆ. சமதர்ம சமுதாயத்கத நிறுவுவது 

இ. சமூக மற்றும் தபாருளா ார மக்களாட்சிலய நிறுவுேது 

ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும் 

86. இந்தியாவில் 2001-11 காை கட்டத்தில் மக்கள் த ாலக சராசரி ஆண்டு ேளர்ச்சி விகி ம் 

அ. 1.31%  ஆ. 1.93%  இ. 1.61%  ஈ. 2.1% 

87. பின்ேருபேனுள் எது மக்கள் த ாலகலய தீர்மானிக்கும் காரணி அல்ை? 

அ. பிைப்பு வீ ம்    ஆ.இைப்பு வீ ம் 

இ. இடப்தபயர்ச்சி    ஈ. வறுகம 

88. பிர ான் மந்திரி ஜீேன் வஜாதி பீமா வயாஜனா என்ை திட்டம் எப்வபாது துேங்கப்பட்டது? 

அ. ஜூலை 9, 2014    ஆ. ஜூன் 6, 2014 

இ. ரம 9, 2015    ஈ. ஆகஸ்ட் 2, 2015 

89. “HRIDAY” என்ை தசால் எல க் குறிக்கிைது? 

அ. நகர ரமம்பாடு    ஆ. விேசாய வமம்பாடு 

இ. கல்வி வமம்பாடு   ஈ. ேறுலம ஒழிப்பு 

90. இேற்றில் எந்  எரிசக்தி இைேசமானது மற்றும் விலை ஆதிக்கம் இல்ைா து என்று கரு ப்படுகிைது? 

அ. ேணிக எரிசக்தி   ஆ. வணிகமல் ாத எரிசக்தி 

இ. (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்  ஈ. நிைக்கரி மற்றும் பழுப்பு நிைக்கரி 

91. மத்திய அரசு அண்லமயில் GST லய இந்தியாவில்  லடமுலைப்படுத்  முடிதேடுத்துள்ளது. GST 

என்ப ன் விரிோக்கம் என்ன? 

அ. பண்டங்கள் மற்றும் ரசகவகள் வரி    

ஆ தபாது விற்பலன ேரி 

இ. தபாது வசலேகள் ேரி 

ஈ. பண்டங்கள் விற்பலனகள் ேரி 

92. அண்லமயில் ரிசர்வ் ேங்கி யாருலடய  லைலமயின் கீழ்  கர்ப்புை கூட்டுைவு ேங்கிகலள ஆராய ஒரு 

உயர்மட்டக் குழுலே அமர்த்தியது? 

அ. சி. ரங்கரஜன்     ஆ. மஷ்ேந்த் சின்கா 
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இ. ரகுராம் ராஜன்    ஈ. ஆர். காந்தி 

93. பசுலமப் புரட்சியால் குலைப்பாக இவ்ேலக உைவு உற்பத்தியில் தபருக்கம் ஏற்பட்டது 

அ. அரிசி, ரகாதுகம    ஆ. வகாதுலம, எண்தைய் வித்துக்கள் 

இ. அரிசி, மற்றும் எண்தைய் வித்துக்கள் ஈ. அரிசி, கரும்பு 

94. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் தபாருத்தி கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பலடயில் 

சரியான விலடலயத்  வ ர்வு தசய்க 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. நிைத்தின் இயல்பு  1. இடர்பாடுகலள ஏற்ைல் 

ஆ. உலைப்பின் இயல்பு  2. ஆக்கமுலடயது 

இ. மூை னத்தின் இயல்பு  3. இடம்தபயரக் கூடியது 

ஈ. த ாழிைலமப்பின் இயல்பு 4. அளிப்பு நிலையானது 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  4 1 2 3 

ஆ. 1 3 2 4 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  2 4 3 1 

95.  ாய்த் த ாழில் என அலைக்கப்படும் த ாழில் 

அ. த சவுத் த ாழில்   ஆ. பருத்தித் த ாழில் 

இ. இரும்பு எஃகுத் ஜதாழில்  ஈ. சர்க்கலரத் த ாழில் 

96. வேளாண்லம உற்பத்தி என்பது 

அ.  ாட்டின் தமாத்  வேளாண் உற்பத்தி 

ஆ. உள்ளீடு, ஜவளியீட்டுக்கும் உள்  விகிதம் 

இ. அலனத்து  உள்ளீடு, தேளியீடுகளின் கூடு ல் 

ஈ. அலனத்து மாநிை, யூனியன் பிரவ சங்களின் தமாத்  உற்பத்தி 

97. ஏழ்லம என்பது 

அ. வபாதுமான வசமிப்பின்லம  ஆ. வபாதுமான கல்வியின்லம 

இ. வபாதுமான உடல் ைமின்லம  ஈ. ரபாதுமான வருமானமின்கம 

98. ஐக்கிய  ாடுகளின் மா ாடு 2002இல் வஜாகவனஸ் பர்க்கில்  டந் து. இ ன் வ ாக்கம் 

அ. தமன்தபாருள் வமம்பாடு  ஆ. வபாக்குேரத்து வமம்பாடு 

இ. சமூக வமம்பாடு    ஈ. ரபணத் தகுந்த ரமம்பாடு 

99. இந்திய ோதனாலி வசலே எப்தபாழுது த ாடங்கப்பட்டது? 
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அ. 1927  ஆ. 1937   இ. 1947   ஈ. 1827 

100.  உைகமயமாக்கப்படல் எ லன அறிவுறுத்துகிைது? 

அ. ஜபாருைாதார  ஒருங்கிகணப்பு  ஆ. அரசியல் ஒருங்கிலைப்பு 

இ. சமூக ஒருங்கிலைப்பு    ஈ. இலே அலனத்தும் 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 13 

Indian Economy Model Test Questions 13 in Tamil With Answer 

1. இயற்கைவாதம் என்பது 

அ. இயற்கையின் விதி  ஆ. செயற்கை விதி 

இ. ெட்டத்தின் விதி   ஈ. உற்பத்தி விதி 

2. பதின ாராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் பல்னவறு ன ாக்ைங்ைளுள் ஒன்று கீனே 

சைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ெரியாை அதக த் னதர்ந்சதடுக்ைவும் 

அ. உயர் ைல்வியில் இகடநிற்றகை குகறத்தல் 

ஆ. த ொடக்ைக் ைல்வியில் இகடநிற்றகை குகறத் ல் 

இ. ஆசிரியர் ைல்வியில் இகடநிற்றகைக் குகறத்தல் 

ஈ. இகடநிகைக் ைல்வியில் இகடநிற்றகைக் குகறத்தல் 

3. சதாழில்ொர் வகை பிரிகவ ொராத துகற எது? 

அ. முதன்கைத் துகற   ஆ.  னியொர் துகற 

இ. இரண்டாம் துகற   இ. ொர்புத் துகற 

4. ெர்வ சிக்ஷ அபியனின் (SSA) முக்கிய சைாள்கை என் ? 

அ. எல்லைொருக்கும் அடிப்பகடக் ைல்வி 

ஆ. ஆசிரியர் – ைாணவர் விகிதம் அதிைரிப்பது 

இ. பள்ளிக்கூடங்ைள் அதிைரிப்பது 

ஈ.  ைா வர்ைளுக்கு ெத்தா  உணவு வேங்குவது 

5.  இந்தியாவில், னதசிய வருவாகயக் ைணக்கிட  ‘மின்ொரம், எரிவாயு ைற்றும் குழிநீர் வேங்ைல்’ 

எத்துகறயின் கீழ் னெர்க்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ. னவளாண்துகற   ஆ. த ொழில்துகற 

இ. னெகவத்துகற   ஈ. இகவ ஏதுவுமில்கை 

6.  இந்தியாவில் ஆண்-சபண் படிப்பறிவு  னவற்றுகை விகிதம் எந்த ைாநிைத்தில் குகறவாை 

உள்ளது(Census 2011)? 

அ. தமிழ் ாடு    ஆ. லைரளொ 

இ. உத்தரக்ைாண்ட்   ஈ. பீஹார் 

7. நிைம் துண்டாக்ைப்படுதல் என்பது 

அ. நிைம் பரவைாக்ைப்படுவது   ஆ. நிைம் லேலும் சிறு பகுதிைளொை பிரிப்பது 

இ. விகளச்ெலுக்கு பயன்படாத நிைம்  ஈ. விகளச்ெலுக்கு பயன்படும் நிைம் 

8.  பருவைாை னவகையின்கை எத்துகறயின் இயல்பு? 
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அ. சதாழில்    ஆ. லேளொண்கே 

இ. பணிைள்    ஈ. னபாக்குவரத்து 

9. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில், பி.சி.ைஹைன ாபிஸ் அளித்த வளர்ச்சிக் னைாட்பாடு 

பயன்படுத்தப்பட்டது? 

அ. 5-வது ஐந்தாண்டு திட்டம்   ஆ. 4-வது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

இ. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ஈ. இரண்டொேது ஐந் ொண்டுத் திட்டம் 

10.  13-வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 

அ. டொக்டர் விஜய் லைல்ைர்  ஆ. னை.சி. நினயாகி 

இ. னை. ெந்தா ம்   ஈ. செ.எம். சஷைட் 

11. கீனே சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள இரண்டு வாக்கியங்ைளில் (A) கூற்கறயும் ைற்றும் (R) ைாரணத்கதயும் 

குறிக்கிறது. 

கூற்று(A): இந்தியாவில் சதாழில் முன்ன ற்றத்திற்ைா  செயல் திட்டம் 1991-ல் சபரும் ைாற்றத்கதக் 

ைண்டது. 

ைாரணம்(R): 1991 வகர, புதிய ைண்டுபிடிப்பு ைற்றும் னபாட்டிற்ை  வாய்ப்பு உற்பத்தியாளர்ைளுக்கு 

குகறந்னத ைாணப்பட்டது. 

அ. (A) ெரி ஆ ால் (R) தவறு 

ஆ. (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரியொனல  ேற்றும் ®, (A) கே விளக்குகிறது 

இ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ெரியா னத ைற்றும் ®, (A) கவ விளக்ைவில்கை 

ஈ. (A) ைற்றும் ® இரண்டும் தவறு 

12. எந்த சதாழிற்சைாள்கையின் கீழ், இந்திய சதாழிற்ொகைைள் மூன்று அட்டவகணைளின் கீழ் 

பிரிக்ைப்பட்ட ? 

அ. சதாழிற் சைாள்கை தீர்ைா ம், 1948 ஆ. த ொழிற் தைொள்கை தீர்ேொனம், 1956 

இ. சதாழிற் சைாள்கை அறிக்கை 1977  ஈ. சதாழிற் சைாள்கை, 1980 

13. னவளாண் துகறயில் முதலீட்கட அதிைரிக்கும் ன ாக்கில் உருவாக்ைப்பட்ட  ராஷ்டிரிய க்ரிஷி விைா 

னயாெ ா எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது? 

அ. ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்   ஆ. பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

இ. பதிதனொன்றொேது ஐந் ொண்டுத் திட்டம்  ஈ. பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

14. இந்தியாவில் புதிய சபாருளாதாரக் சைாள்கை சதாடங்ைப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1990  ஆ. 1991 இ. 1992  ஈ. 1993 

15. 10வது திட்டைாைத்தில் னதசிய வருவாயின் உண்கையா  வளர்ச்சி விகிதம் 

அ. 7.6 ச வீ ம்   ஆ. 7.1 ெதவீதம் 
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இ. 7.3 ெதவீதம்    ஈ. 7.5 ெதவீதம் 

16.  50,000 க்குக் கீழ் ைக்ைள் சதாகை சைாண்ட பட்டணம் எகத ொர்ந்தது? 

அ. னதசிய  ைராட்சி சுைாதாரச் னெகவ (NUHM)  

ஆ. ல சிய நொட்டுப்புறச் சுைொ ொரச் லசகே(NRHM) 

இ. னதசிய சுைாதாரச் னெகவ (NHM) 

ஈ. னைனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அக த்தும் 

17.  2000 ஆம் ஆண்டின் னதசிய ைக்ைள் சதாகை சைாள்கையின் முக்கிய குறிக்னைாள் 

அ. 2046 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகையொன ேக்ைள் த ொகைகய அகடேது 

ஆ. பிறப்பு வீதத்கத குகறப்பது 

இ. ைக்ைள் சதாகையின் தரத்கத உயர்த்துவது 

ஈ. இறப்பு வீதத்கத குகறப்பது 

18.  கீழ்க்ைண்ட திட்டங்ைளில் எந்த திட்டம்  ைர்ப்புற குடிகெ வாழ் ைக்ைள் பயன்சபறும் சபாருட்டு 

இந்திய அரொல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது? 

அ. ஒருங்கிகைந்  வீட்டு ேசதி ேற்றும் குடிகச ேளர்ச்சித் திட்டம் 

ஆ. இந்திரா அவாஸ் னயாெ ா 

இ. ெவஹர்ைால் ன ரு னதசிய  ைர்ப்புற பு ரகைப்புத் திட்டம் 

ஈ. ஸ்வர்ணசெயந்தி னராஜ்ைர் னயாெ ா 

19. சபாதுத்துகற- தனியார் துகறயின் கூட்டுப் பங்கு இது வளர்ச்சி அகடய விரும்பப்படுகின்றது 

அ. ைட்டகேப்பு   ஆ. னவளாண்கை 

இ. சதாழில்ைள்   ஈ. வர்த்தைம் 

20. னவகை வாய்ப்பு நிகைகய அறிந்து சைாள்ள எந்த கீழ்க்ைண்ட முகற சபரிதும் ஏற்றுக் 

சைாள்ளப்படுகின்றது? 

அ. ேழக்ைேொன  ரம்   ஆ. நிைழ்ைால் அன்றாட தரம் 

இ. நிைழ்ைாை வார தரம்  ஈ. நிைழ்ைாை ைாத தரம் 

21.  பின்வருவ வற்றுள் எது இந்தியாவில் னைற்சைாள்ளப்பட்ட நிைச்சீர்திருத்த  டவடிக்கைைளுள் 

ஒன்றாகும்? 

அ. ஜமீன் ொரி முகற ஒழிப்பு  ஆ. ைஹல்வாரி முகற ஒழிப்பு 

இ. இரயத்வாரி முகற ஒழிப்பு  ஈ. நிை ஆவணங்ைள் ஒழிப்பு 

22. இந்தியத் திட்டக்குழுவின் தகைவர் யார்? 

அ. குடியரசுத் தகைவர்  ஆ. பிர ே ேந்திரி 

இ. நிதித்துகற ைந்திரி   ஈ. பாதுைாப்புத்துகற ைாதிரி 
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23. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எது குத்தகைதாரர் சீர்திருத்தத்தில் ஒன்றாை இல்கை? 

அ. வாடகைகய சீர் செய்தல்  ஆ. குத்தகை பாதுைாப்பு 

இ. இகடயீட்டொளர்ைகள ஒழித் ல் ஈ. குத்தகைதாரருக்கு நிை உரிகை வேங்ைல் 

24. பின்வரும் கூற்றிக  ைருத்தில் சைாள்ை. 

கூற்று 1: ஒரு நிறுவ த்திற்கும் இன்ச ாரு நிறுவ த்திற்கும் இகடயில்  கடசபறும் வாங்குதல் 

அல்ைது விற்றல் னபான்ற மின் வணிைத்கத பிசி ஸ்-டு-பிசி ஸ் எ  வகைப்படுத்தைாம். 

கூற்று 2: பிசி ஸ்-டு-ைஸ்டைர் வகையிைா  மின்வணிைம் செய்வதற்கு இகணயத்தில் ஒரு 

வகைத்தளம் உருவாக்ைப்பட னவண்டும் 

அ. கூற்று 1 ெரி ைற்றும் கூற்று 2 தவறு  ஆ. கூற்று 1 ேற்றும் கூற்று 2 ஆகிய இரண்டுலே சரி 

இ. கூற்று 1 தவறு ைற்றும் கூற்று 2 ெரி  ஈ. கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 ஆகிய இரண்டுனை தவறு 

25. உைை வர்த்தை அகைப்பா து கீழ்க்ைண்ட எந்த நிறுவ த்தின் வாரிொை ைருதப்படுகிறது? 

அ. உைை வர்த்தை ெமுதாயம்  ஆ. பன் ாட்டு வர்த்தை ைற்றும் வளர்ச்சி ெங்ைம் 

இ. ைொட் ஒப்பந் ம்   ஈ. சபாருளாதார ைற்றும் ெமூை ைறுசீரகைப்புச் ெங்ைம் 

26. தமிழ் ாட்டில் யாருகடய  கூட்டு  டவடிக்கையின் மூைம் னவகைவாய்ப்பிற்ைா  சதாழில் திறன் 

பயிற்சி திட்டம், 2000 ஆம் ஆண்டு துவங்ைப்படடது 

அ. பன் ாட்டு நிதி நிறுவ ம்     ஆ. உைை வங்கி 

இ. ஒருங்கிகைந்  ல சிய அபிவிருத்தி திட்டம்  ஈ. பன் ாட்டு வளர்ச்சிக் குழு 

27. ெமுதாய சொத்துைகள உருவாக்கி, கிராைப்புற உள்ைட்டகைப்பு வெதிைகள பைப்படுத்த 

கீழ்க்ைண்டவற்றில் எத்திட்டம் குறிக்னைாளாை சைாண்டுள்ளது 

அ. ஒருங்கிகணந்த ஊரை வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஆ. நிைேற்ற கிரொே ேக்ைளின் லேகைேொய்ப்பு உறுதி திட்டம் 

இ. னதசிய கிராைப்புற னவகைவாய்ப்புத் திட்டம் 

ஈ. ைகைப்பகுதி னைம்பாட்டுத் திட்டம் 

28. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைளில் ெரியாை சபாருந்துவகத ைண்டுபிடிக்ைவும் 

அ. ஆர்.லை. பூரி  - 1975ல்  மிழ்நொட்டின் ஆளுநர் 

ஆ. பிைால் ெைான்  - 1997ல் ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளு ர் 

இ. டாக்டர் விெய் சைல்ைர்  – 12 வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் 

ஈ. ைால் பைதூர் ொஸ்திரி - இந்தியத் திட்டக்குழுவின் முதல் தகைவர் 

29.  இந்தியாவில், எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ‘ைல்வியில் விரிவு, தரம், ெைநிகை’ ஆகியவற்கற 

வலியுறுத்துகின்றது? 

அ. 12ம் திட்டம்    ஆ. 11ம் திட்டம் 
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இ. 10ம் திட்டம்    ஈ. 9ம் திட்டம் 

30. சதாழில் மீட்சிக் ைாைம் என்று அகேக்ைப்படும் சதாழில் நிகை யாது? 

அ. நிகை I 1951-56   ஆ. நிகை II 1965-80   

இ. நிகை III 1981-91   ஈ. நிகை IV 1991-92 லிருந்து 

31. இந்தியாவில் எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் னதசிய வளர்ச்சிக்குழு , னவளாண்கை துகறயில் 

 ான்கு ெதவீத வளர்ச்சி அகடய, 14 அம்ெம்  டவடிக்கைகய உருவாக்கியது 

அ. 11ம் திட்டம்    ஆ. 12ம் திட்டம் 

இ. 10ம் திட்டம்    ஈ. 9ம் திட்டம் 

32. இந்திய ெ ாதிபதியால் அகைக்ைப்பட்ட 12வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 

அ. ராொ செல்கையா   ஆ. சி. ரங்ைரொஜன் 

இ. னை.சி. பந்த்    ஈ. செ.பி. நினயாகி 

33. இந்தியப் சபாருளாதாரம் ஒரு 

அ. வளர்ந்த சபாருளாதாரைாகும் ஆ. வளராத சபாருளாதாரைாகும் 

இ. சதாழில் சபாருளாதாரைாகும் ஈ. ைைப்புப் தபொருளொ ொரேொகும் 

34. இந்தியாவின் பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ைாைத்கதக் ைண்டுபிடிக்ை, 

அ. 2007-2012  ஆ. 2008-2011  இ. 2011-2016  ஈ. 2012-2017 

35. பின்வருவ வற்றில் எது இந்தியாவில் சபாருளாதார திட்டமிடுதலில் ன ாக்ைம் அல்ை? 

அ. ேக்ைள்த ொகை ேளர்ச்சி  ஆ. சதாழில் வளர்ச்சி 

இ. தன்நிகறவு   ஈ. னவகைவாய்ப்கப ஏற்படுத்துதல் 

36.  இந்திரா ைாந்தி ைாத்ரிவ ெஹ்னயாக் திட்டம் இவர்ைளுக்ைாை 

அ. ைருவுற்ற தபண்ைளுக்கு  ஆ. சபண் சதாழில்முக னவாருக்கு 

இ. சபண்ைள் ைல்விக்கு  ஈ. சபண்ைள் னவகைவாய்ப்புக்கு 

37. 2011ம் ஆண்டு ைக்ைள் சதாகை ைணக்சைடுப்பின் படி இந்தியாவின் ெராெரி ஆயுட்ைாை ைதிப்பு ஆ து 

அ. 69.89 ஆண்டுைள்   ஆ. 67.50 ஆண்டுைள் 

இ. 66.45 ஆண்டுைள்   ஈ. 65.60 ஆண்டுைள் 

38.  ஈ- ாம் e-NAM என்ற ஈ-வாணிபம் (e-trading) உேவர்ைளுக்ைா  ஒரு பிரெங்ைம், எத்தக  

ைாநிைங்ைனளாடு இகணந்துள்ளது? 

அ. 8  ஆ. 2  இ. 10  ஈ. 5 

39.  “ென் அவுஷாதி” திட்டத்தின் ன ாக்ைம் என் ? 

அ. ஆறுைள் ைற்றும் உப திைகள   

ஆ.  ைர பகுதிைகளச் சுத்தப்படுத்துதல் 
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இ. ஒவ்சவாரு பயிர் வளர்க்கும் நிைத்திற்கும் தண்ணீர் 

ஈ.  ரமுள்ள ேருந்துைகள தபறக்கூடிய விகையில்  ருேது 

40.  பத்தாம் நிதிக்குழுவின் தகைவர் யார்? 

அ. லை.சி. பந்த்   ஆ. ஒய்.பி.ெவான் 

இ. ஸ்ரீ ைைாவீர் தியாகி   ஈ. னை. ெந்தா ம் 

41. ெமீந்தாரி முகற ஒழிப்பு ைற்றும் நிைச்சீர்திருத்த ெட்டத்கத அக த்து இந்திய ைாநிைங்ைளும் 

அைல்படுத்திய ஆண்டு எது? 

அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

42.  1950 ஆண்டில் திட்டக்குழு இவரால் அகைக்ைப்பட்டது? 

அ. பி.எஸ். மின்ைாஸ்   ஆ. ஜேஹர்ைொல் லநரு 

இ. எம்.என். இராய்   ஈ. எஸ்.டி. சடண்டுல்ைர் 

43. பன்னிசரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் ைாைம் 

அ. 1997-2002  ஆ. 1998-2003  இ. 2010-2015  ஈ. 2012- 2017 

44. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எது ெரியா  இகண? 

அ. துேொர்ைநொத்  ொகூர் - நிை உடகேயொளர்ைள் தசொகசட்டி 

ஆ. வில்லியம் ஆடம்ஸ் - இந்தியா லீக் 

இ. ஏ.எம். னபாஸ்  - பிரிட்டிஷ் இந்தியா சொகெட்டி  

ஈ. சிசிர்குைார் னைாஷ்  - இந்தியன் சொகெட்டி 

45. 13வது நிதிக்குழுவின் கீழ், அதிைபட்ெ நிதி ஒதுக்கீடு எந்த ைாநிைத்திற்கு தரப்பட்டது? 

அ. ஆந்திரப்பிரனதெம்   ஆ. பீைார் 

இ. உத் ரப்பிரல சம்   ஈ. தமிழ் ாடு 

46.  ைாொணிக் குழு எந்தத் துகறயில் அைர்த்தப்பட்டது? 

அ. இரயில்னவ    ஆ. ைடல் னபாக்குவரத்து 

இ. வான் னபாக்குவரத்து  ஈ. சொகை லபொக்குேரத்து 

47. எந்தத் திட்டம், நிகையா  ைட்டுைா ப் பணிைகள உருவாக்குவதன் மூைம் கிராைப் புறங்ைளில் 

பற்றாக்குகறகய குகறக்கும் ன ாக்கில் துவங்ைப்பட்டது? 

அ. சிறு விவொயிைள் முன்ன ற்ற முைகை   

ஆ. கிரொேப்புற பணி திட்டம் 

இ. ஒருங்கிகணந்த ஊரை வளர்ச்சித் திட்டம்   

ஈ. ைைாத்ைா ைாந்தி கிராைப்புற னவகை ைாப்புறுதி திட்டம் 

48. செைவு வரிகய அறிமுைப்படுத்தியவர் யார்? 
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அ. பிைால்ெைான்   ஆ. என். ைொல்டொ 

இ. சைன் த் ஆனரா   ஈ. பால் ொமுனவல்ென் 

49. உற்பத்தி  டவடிக்கைைளில் அரசு பங்கு சைாள்ளாைல் இருக்கும் சைாள்கை 

அ.  கையிடொக்தைொள்கை  ஆ. னபரியல் சபாருளாதார சைாள்கை 

இ. பணவியல் சைாள்கை  ஈ. அரசின் சைாள்கை 

50. 12வது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் எந்தத் துகறக்கு அதிை சதாகை ஒதுக்ைப்பட்டது? 

அ. எரிெக்தி துகற   ஆ. சமூைத் துகற 

இ. னபாக்குவரத்துத் துகற  ஈ. சதாகைசதாடர்புத் துகற 

51. கீழ்க்ைண்ட கூற்கற ைவனித்து ெரியா  இகடகய னதர்ந்சதடு: 

1. ெர்தார் ெனராவர்  ர்ைதா நிைாம் திட்டம்  ர்ைதா ஆற்றின் ைால்வாயின் னைற்பரப்பில் சூரிய 

பைகைகய அகைத்து மின்ொரம் தயாரிக்கும் திட்டைாகும். 

2. தீ தயாள் உபதாயா கிராை னொதி னயாெ ா  ாட்டிலுள்ள எல்ைா ஊரை வீடுைளில் மின்ொரம் 

வேங்குவதற்ைாகும். 

அ. 1 ைட்டும்    ஆ. 2 ைட்டும் 

இ. இரண்டுலே சரி   ஈ. இரண்டுனை தவறு 

52. கீழ்க்ைாணும் ைாநிைங்ைகள அவற்றின் குேந்கத பாலி  விகிதத்துடன் (2011 ைக்ைள் சதாகைப்படி) 

சபாருத்துை. 

ைாநிைம்   குேந்கத பாலி  விகிதம் 

அ. னைரளா   1. 946 

ஆ. ஹரியா ா  2. 899 

இ. தமிழ் ாடு   3. 969 

ஈ. உத்திரப்பிரனதெம்  4. 830 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 4 2 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  3 2 1 4 

ஈ.  3 4 1 2 

53. பண ன ாட்டுைள் வேங்குதலில், இந்தியாவில் எந்த முகற பின்பற்றப்படுகிறது? 

அ. விகிதாச்ொர ைாப்பு முகற  ஆ. குகறந் பட்ச ைொப்பு முகற 

இ. அதிைபட்ெ ைாப்பு முகற  ஈ. நிகையா  ைாப்பு முகற 
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54. சபாருளாதாரத்தில் எந்த ெந்கத எளிதா  நீர்கைகய ஊக்குவித்து சபாதுைக்ைகள முதலீடு செய்ய 

தூண்டி ைகறந்துள்ள உபரிகய சவளிசைாணர்கின்ற அகைப்பு? 

அ. சபாருள் ெந்கத   ஆ. பணச்ெந்கத 

இ. பங்கு சந்க    ஈ. செைாவணி ைாற்று ெந்கத 

55.  முதைாவது நிதி ஆகணயத்தின் தகைவர் யார்? 

அ. வி. ைர் ல்    ஆ. எஸ். சபன்ெமின் 

இ. லை.சி. நிலயொகி   ஈ. சஹச்.டி. ரினயாக் 

56. “PMAY” என்ற சொல் எகதக் குறிக்கிறது? 

அ. மீன் ெம்பந்தப்பட்ட சதாழில் ஆ. வீடு உருேொக்கு ல் 

இ. பங்கு வர்த்தைம்   ஈ. கவர வர்த்தைம் 

57. பின்வரும் இந்திய பாராளுைன்ற குழுக்ைளில் எந்த ஒன்று நிதி விவைாரங்ைளுடன் சதாடர்புகடயது 

அன்று? 

அ. சபாது ைணக்கு குழு    ஆ.  ைதிப்பீட்டுக் குழு 

இ. சபாதுத்துகற நிறுவ ங்ைளுக்ைா  குழு  ஈ. அரசு உத் ரேொ ங்ைளுக்ைொன குழு 

58.  ெரியா  விகடகய னதர்ந்சதடுத்து சபாருத்துை. 

பட்டியல் 1 (சைாழி)  பட்டியல் 2 (குடும்பம்) 

அ. சபங்ைாலி   1. சீ ா-திசபத்தியன் 

ஆ. னைாண்டி   2. ஆஸ்டிரிக் 

இ. ைச்சின்   3. இந்னதா-ஐனராப்பியன் 

ஈ. னைார்கு   4. திராவிடன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  4 2 3 1 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  2 3 1 4 

ஈ.  3 1 4 2 

59. இவற்றில் ஒரு திட்ட ைாதிரி புதிய ைாந்திய முன்ன ற்ற அணுகுமுகறகயக் சைாண்டது? 

அ. எல்.பி.ஜி. ைாதிரி   ஆ. னபரியல் சதாழில் அபிவிருத்தி ைாதிரி 

இ. புரொ (PURA) ேொதிரி   ஈ. ெைதர்ை ெமுதாய முகற ைாதிரி 

60. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்கத வடிவகைத்தவர் யார்? 

அ.  ஹராட்-னடாைர்   ஆ. ன ரு 

இ. ேைைலனொபிஷ்   ஈ. இந்திரா ைாந்தி 
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61. 2013-ல் உணவு பண்டங்ைள் நீங்ைைா வற்றின் மீதா  நுைர்வுச் செைவு  ைரங்ைகள ஒப்பிடும் னபாது 

கிராைங்ைளில் 

அ. அதிைரித்துள்ளது   ஆ. குகறந்துள்ளது 

இ. நிகையா தாை உள்ளது  ஈ. மிகுதியா  ஏற்ற இறக்ைங்ைகளக் சைாண்டது  

62. இந்திய சபாருள் ைற்றும் னெகவ வரி எந்த  ாளிலிருந்து  கடமுகறப்படுத்தப்பட உள்ளது? 

அ. ெ வரி 1, 2017   ஆ. ஏப்ரல் 1, 2017 

இ. ஆைஸ்ட் 3, 2017   ஈ. பிப்ரவரி 1, 2017 

63. செப்டம்பர் 2016இல் CBDT யி ால் சதாடங்ைப்பட்டுள்ள வரி செலுத்துனவார்ைளது குகறைகள 

தீர்ப்பதற்ைா  இகணயதளமுை மின் ணு வெதி _________ ஆகும். 

அ. ஈ-ைார்க்சைட்   ஆ. ஈ-NAM 

இ. ஈ- விொ    ஈ. ஈ-நிேொரன் 

64.  இஸ்ைாமிய வளர்ச்சி வங்கியின் முதல் கிகள இந்தியாவில் எங்கு சதாடங்ைப்பட உள்ளது? 

அ. அைே ொபொத்   ஆ. சென்க  

இ. டில்லி    ஈ. மும்கப 

65. 14-வது நிதிக்குழுவின் தகைவர் 

அ. சி.ரங்ைராென்   ஆ. விெய் சைல்ைர் 

இ. ஒய்.வி. தரட்டி   ஈ. சுப்பாராவ் 

66. கீழ்க்ைண்ட எந்த ஒரு ைாரணி இன்கறய இந்தியாவில் ெணல் சதாழிற்ொகையின்  லிவிற்கு 

ைாரணைாை ைருதப்படுகிறது. 

1. சவளி ாட்டு வியாபாரத்தில் ெரிவு 

2. மூைப்சபாருள் பற்றாக்குகற 

3. செயற்கை இட நிரப்புப் சபாருள்ைளின் ைடி ப்னபாட்டி 

இவற்றுள் ெரியா  பதிகை னதர்ந்சதடுக்ைவும். 

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

67. இந்தியாவில் னதசிய வருவாகய ைணக்கிடும் நிறுவ ம் 

அ. ரிெர்வ் வங்கி   ஆ. திட்டக்குழு 

இ. நிதித்துகற    ஈ. ேத்திய புள்ளியியல் துகற 

68. பன்னிசரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டக்ைாைம் 

அ. 2007-2012  ஆ. 2009-2014  இ. 2012- 2017  ஈ. 2014-2019 

69. ன ரு-ைைைன ாபிஷ் திட்ட ைாதிரிகய எந்த திட்டத்தில் புகுத்தி ர்? 

அ. முதல் திட்டம்   ஆ. இரண்டொம் திட்டம் 
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இ. மூன்றாம் திட்டம்   ஈ.  ான்ைாம் திட்டம் 

70.  இந்தியாவில் ைடந்த சிை ஆண்டுைளில் பணவீக்ைம் ஏற்பட தூண்டும் முக்கிய ைாரணி 

அ. கிராைங்ைளில் கூலி அதிைரிப்பு   

ஆ. உைவு  ொனியங்ைளின் விகை உயர்வு 

இ. இகடப்பட்ட சபாருட்ைளின் விகை அதிைரிப்பு 

ஈ. எரிசபாருள்ைளின் விகை உயர்வு 

71. படியடுக்கு னவளாண்கை எங்கு பிரசித்தி சபற்றது 

அ. தஞ்ொவூர் &  ாைக்ைல்  ஆ. ஊட்டி & நீைகிரி 

இ. னெைம் & தர்ைபுரி   ஈ. ைதுகர & திண்டுக்ைல் 

72. அருவப் சபாருள்ைள் 

அ. இயந்திரங்ைள், ைருவிைள், சதாழிற்ொகைைள் ஆ உபனயாைமில்ைாத சபாருட்ைள் 

இ. எண்சணய் வித்துக்ைள்    ஈ. உடல்நைம், ஆரொய்ச்சி,  ரேொன ைல்வி 

73. இந்திய சபாருளாதாரத்கத சபாறுத்தவகரயில் எந்த ஆண்டு சபாருளாதார சீர்திருத்தத்திற்கு 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும்? 

அ. 1952  ஆ. 1981  இ. 1991  ஈ. 2001 

74. இந்தியாவில் கவரம் அறுக்கும் சதாழிற்ொகை எங்னை அகைந்துள்ளது? 

அ. ைக்ன ா    ஆ. சூரத் 

இ. லூதியா ா    ஈ. ெண்டிஹார் 

75. நிைர  ாட்டு உற்பத்தி என்பது 

அ. சைாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம்  ஆ. தேொத்  நொட்டு உற்பத்தி – ல ய்ேொனம் 

இ. நிைர  ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம்  ஈ. நிைர உள் ாட்டு உற்பத்தி – னதய்ைா ம் 

76. வாழ்வதற்கு னவண்டிய குகறந்தபட்ெ வெதிைளுக்குக் கீனே ஒருவர் வாழும் வறுகை நிகைகய 

இவ்வாறு கூறைாம் 

அ. முழுகேயொன ேறுகே  ஆ. ஒப்பீட்டு வறுகை 

இ. சுருக்ை வறுகை   ஈ. உண்கை வறுகை 

77. இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிகறவு அகடவதற்கு ைாரணைா  நிறுவ ம் 

அ. இந்திய அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (CSIR) 

ஆ. இந்திய லேளொண் ஆரொய்ச்சி நிறுேனம் (ICAR) 

இ. இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (ISRO) 

ஈ. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (ICMR) 

78.  ைக்ைள்சதாகை இவ்விகிதத்தில் அதிைரிக்கிறது என்று ராபர்ட் ைால்தஸ் கூறியது 
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அ. விகிதாச்ொர விகிதத்தில்  ஆ. தபருக்ைல் விகி த்தில் 

இ. கூட்டு விகிதத்தில்   ஈ. சிறு விகிதத்தில் 

79. 1966-69 ஆண்டுைளுக்கு (ஆண்டு திட்டங்ைள்) பின்  கடமுகறப்படுத்தப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டம் எது? 

அ. இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆ, ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ஈ. நொன்ைொம் ஐந் ொண்டுத் திட்டம்’ 

80. “பாச்பான் பச்னொவ் அந்னதாைன்” என்ற அகைப்பு கீழ்க்ைண்டவற்றுள்  எதற்ைாை செயல்படுகிறது? 

அ. குழந்க  த ொழிைொளி  ஆ, சைாத்தடிகை 

இ. பால்ய விவாைம்   ஈ. வறுகை ஒழிப்பு 

81.  __________ சபாருளாதார வளர்ச்சிகய நிர்ணயிக்கிறது. 

அ. ஏற்றுைதி    ஆ. இறக்குைதி 

இ. ேொணிபம் (அ) ேர்த் ைம்  ஈ.  னபாக்குவரத்து 

82. பின்வரும்  ாடுைள் ெைதர்ை சபாருளாதார முகறயிக ப் பின்பற்றுகின்ற . 

அ. சீனொ, கியூபொ, வியட்நொம், ேடதைொரியொ 

ஆ. ஆப்பிரிக்ைா, ஆஸ்தினரலியா, அசைரிக்ைா, பினரசில் 

இ. ஐனராப்பா, ஐப்பான், ஆஸ்தினரலியா, சீ ா 

ஈ. ஸ்ரீைங்ைா, பாகிஸ்தான், பங்ைாளானதஷ், கியூபா 

83. இந்திய ரூபாயின் புதிய குறியீடு 

அ. £  ஆ. ₹  இ. $  ஈ. € 

84. கீழ்க்ைண்டவற்றில் சபாருளியலில் LPG என்று குறிப்பிடுபவற்றுள் இல்ைாதது 

அ. தனியார் ையைாதல்  ஆ. தாராளையைாதல் 

இ. தபொதுகேப்படுத்து ல்  ஈ. உைைையைாதல் 

85.  கீழ்வருவ வற்றுள் எது சபாதுநிதியின் உள்ளடக்ைைாை இல்கை என்பகத குறிக்ைவும் 

அ. சபாதுச் செைவி ங்ைள்  ஆ. நிதி நிர்வாைம் 

இ. ைொரணி விகை தீர்ேொனித் ல் ஈ. கூட்டாட்சி முகற 

86. மிதமிஞ்சிய ைக்ைள்சதாகைக்ைா  ைாரணம் 

அ. பிறப்பு வீதம் ைற்றும் இறப்பு வீதம் அதிைரித்தல் 

ஆ. பிறப்பு வீதம் ைற்றும் இறப்பு வீதம் குகறதல் 

இ. பிறப்பு வீ ம் அதிைரித்து இறப்பு வீ ம் குகற ல் 

ஈ. பிறப்பு வீதம் குகறந்து, இறப்பு வீதம் அதிைரித்தல் 

87. _____________ சதாழில் மிைக் குகறந்த முதலீடு சைாண்டது. 

அ. சபருநிகை   ஆ. சிறுநிகை 
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இ. குடிகே    ஈ. ைத்திய நிகை 

88.  ‘சுைாதாரப் சபாதுவுகடகை’ என்பது உடல்  ைம் மீதா  செைவு 

அ. ஆயுட்ைாைத்கதப் சபாறுத்திருத்தல் 

ஆ. ேக்ைளின் ல கேக்லைற்ப அளிக்ைப்பட லேண்டும்/ ேக்ைள் தசலுத்து நிகைக்கு  குந் ொர் 

லபொல் அல்ைொேல் 

இ. குேந்கதைளுக்கு ைட்டும் அளிக்ைப்படுதல் 

ஈ. வயதா வர்ைளுக்கு ைட்டும் அளிக்ைப்படுதல் 

89.  பின்வரும் இகணயில் ஒருவர் சபாருளாதாரத்தின் தந்கத ைற்றவர்  வீ  சபாருளாதாரத்தின் 

தந்கத எ ப்படுவார். ெரியா  இகணகய னதர்ந்சதடு. 

அ. ஆடம் ஸ்மித்  - னடவிட் ரிக்ைார்னடா 

ஆ. செ.எம்.சையின்ஸ்  - டி.ஆர். ைால்தஸ் 

இ. ஆடம் ஸ்மித்  - அம்ரித்யா சென் 

ஈ. ஆடம் ஸ்மித்  - லஜ.எம். தையின்ஸ் 

90.  கீனே சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள குறிப்புைளின் அடிப்பகடயில் எந்த வகையா  வரவு-செைவுத் திட்டம் 

அகைந்துள்ளது என்று ைண்டுபிடி. 

1. உபரி வரவு – செைவு திட்டம் எ ப்படும் 

2. பற்றாக்குகற வரவு – செைவு திட்டம் என்றும் அகேக்ைப்படும் 

3. இந்த வரவு – செைவு திட்டனை ஒரு  ாட்டின் சபாருளாதாரம் ெைநிகைகய அகடய 

பயனுள்ளதாை இருக்கும் என்று  வீ  சபாருளாதார வல்லு ர்ைள் ைருதுகின்ற ர். 

அ. வருவாய் வரவு – செைவுத் திட்டம்  ஆ. ெைநிகை வரவு – செைவுத் திட்டம் 

இ. பூஜ்ஜிய வரவு-செைவுத் திட்டம்  ஈ. பயனற்ற ேரவு-தசைவுத் திட்டம் 

91. ைத்திய அரொல் 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள்  கடமுகறக்கு பரிந்துகரக்ைப்பட்ட புதிய வரிமுகறயின் 

சபயர் என் ? 

அ. VAT  ஆ. MAT  இ. GST  ஈ. ST  

92. னதசிய குேந்கத சதாழிைாளர் சைாள்கை இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1980  ஆ. 1987  இ. 1985  ஈ. 1982 

93.  ாட்டு வருைா த்கத ைணக்கிடும் வழி முகறைள் 

அ. 2 முகறைள்  ஆ. 3 முகறைள் இ. 4 முகறைள்  ஈ. 5முகறைள் 

94. பின்வருவ வற்றுள் எது ெரியாை சபாருந்தியுள்ளது? 

அ. தசொர்ைேொரி - சித்திகர பட்டம் ஆ. ெம்பா - ைார்த்திகை பட்டம் 

இ.  வகர  - ஆடிப்பட்டம்  ஈ. கெயது - ஆவணி பட்டம் 
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95. மீன் பிடித்தல் ைற்றும் சுரங்ைங்ைள் எந்த  துகறயின் கீழ் வருகிறது? 

அ. தனியார் துகர   ஆ. மு ன்கேத் துகற 

இ. பணிைள் துகற   ஈ. இரண்டாம் துகற 

96.  எந்த ஆண்டில் பசுகை புரட்சி  கடமுகறப்படுத்தப்பட்டது? 

அ. 1967  ஆ. 1977  இ. 1987  ஈ. 1957 

97. ைக்ைள் சதாகை சவடிப்புக்கு எது முக்கிய ைாரணைல்ை என்பகதக் குறிப்பிடுை 

அ. அதிை பிறப்பு வீதம்   ஆ. ெமூை பேக்ை வேக்ைங்ைள் 

இ. அதிை இறப்பு வீ ம்  ஈ. ஏழ்கை 

98. “இந்து வளர்ச்சி வீதம்” என்று சபயரிட்டவர் யார்? 

அ. இைய ல் ராபின்ஸ்  ஆ. இரொஜ் கிருஷ்ைொ 

இ. ைைாைன ாபிஸ்   ஈ. பார்பரா ஊட்டன் 

99. ெமுதாய ைாற்றம் ைாணும் முைவர் யார்? 

அ. உேவர்    ஆ. த ொழில் முகனலேொர் 

இ. ச ெவாளர்    ஈ.  டிைர் 

100.  நிதி ஆனயாக்-குழுவின் முக்கிய பணிைளில் பின்வரும் எந்த பணி இடம் சபறாது? 

அ. திட்டங்ைள் ைற்றும் முயற்சிைகள ைண்ைாணிக்ைவும், ைதிப்பீடு செய்யவும் 

ஆ.  ம்பைரைா  கிராை அளவில் திட்டங்ைகள வகுப்பது ைற்றும் வழிமுகறைள் அபிவிருத்தி 

செய்தல் 

இ. ேத்திய அகேச்சைங்ைள் ேற்றும் ேொநிை அரசுைளுக்கு நிதி ேழங்ைல் 

ஈ. கூட்டுறவு கூட்டாட்சி ைற்றும் வடிவகைப்பு மூனைாபாய சைாள்கை வளர வழி வகுக்கும் 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 15 

Indian Economy Model Test Questions 14 in Tamil With Answer 

1. கால மக்கள்த ாகக ஈவுத் த ாகக எக  குறிக்கிறது? 

அ. மக்கள்த ாகக சரிவு    

ஆ. த ொழிலொளர் வர்க்கத்தின் த ொகக அதிகரிப்பு 

இ. பிறப்பு விகி ம் குகறவு 

ஈ. கருத் ரிப்பு விகி ம் குகறப்பு 

2. சக்தி/ஆற்றல் அதிகமாக நுகரும் (உட்தகாள்ளும்) துகற என்பது 

அ. வேளாண்கம    ஆ. கிராமப்புற மின்சாரம் 

இ. நகர்புர மின்சொரம்   ஈ. த ாழில்கள் 

3. கல்வி உரிகமச் சட்டம் (2009) என்பது கீழ்க்கண்ட எ ற்கு தபாருத் மற்ற ாக இருக்கும்? 

அ. ஆரம்பக் கல்வி   ஆ. கல்வி  ரம் 

இ. இலேச கல்வி    ஈ. உயர் கல்வி 

4. லாரன்ஸ் ேகளவு கீழ் உள்ள எக  அளக்க உ வும்? 

அ. ேறுகம    ஆ. வருமொன சமத்துவமின்கம 

இ. பணவீக்கம்    ஈ. ேரி விகி ங்கள் 

5. பதினான்காேது இந்திய நிதிக் குழுவின்  கலேர் 

அ. டாக்டர் சி. ரங்கராஜன்   ஆ. ஸ்ரீ. விஜய் தகல்கர் 

இ. டாக்டர் எ.எம். குஷ்வரா  ஈ. டொக்டர் ஒய்.வி. தரட்டி 

6. இந்தியாவின் திட்டக்குழு ________ மா ம் ______ ேருஷம் நிதி ஆவயாக் என்று மாற்றப்பட்டது. 

அ. மார்ச், 2015    ஆ. ஜனவரி, 2015 

இ. டிசம்பர், 2015    ஈ. ஏப்ரல், 2015 

7.  ாராளமயமாக்கு ல்,  னியார் மயமாக்கு ல், உலகமயமாக்கு ல் முகற ேளர்ச்சி _______ம் ஆண்டில் 

அப்வபாக ய நிதி அகமச்சர் ______ அேர்களால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

அ. 1991, டொக்டர் மன்மமொகன் சிங் ஆ. 1995, திரு. பிரணாப் முகர்ஜி 

இ. 2000, திரு. பி. சி ம்பரம்  ஈ. 2010, திரு. யஷ்ேந் சின்கா 

8. ஒரு திறந்  தபாருளா ாரத்தின், தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்திகய கணக்கிடும் வபாது, எடுத்து 

தகாள்ளப்பட வேண்டியன 

அ. நுகர்வு, தமொத்  மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

ஆ. நுகர்வு, நிகர மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி 

இ. நுகர்வு, தமாத்  மு லீடு, அரசு தசலவு மற்றும் தமாத்  ஏற்றுமதி 
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ஈ. ஊதியங்கள், ோடகக, ேட்டி, இலாபம் மற்றும் வ ய்மானம் 

9. குகறந் பட்ச ஆ ரவு விகல நிர்ணயம் எந்  ேர்க்கத்தினருக்கு ஆ ரோக இருக்கும்ம்? 

அ. விவசொயிகள்    ஆ. நுகர்வோர் 

இ. த ாழில்கள்    ஈ. விற்பகனயாளர்கள் 

10. கீழ் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளேற்றில் எந்  ேரியான மகறமுக ேரிமுகற ஆகும்? 

அ. ேருமான ேரி    ஆ. மசகவ வரி 

இ. கூட்டண்கம (கார்ப்பவரஷன்) ேரி ஈ. ேட்டி மீ ான ேரி 

11. இந்திய நாட்டின் மனி  ேளர்ச்சி குறியீடு 2011ம் ஆண்டில் மற்ற எந்  நாட்கட விட உயர்ோன ாக 

இருந் து? 

1. சீனா     2. இலங்கக 

3. பங்களாவ சம்    4. த ற்கு ஆப்பிரிக்கா 

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

12. இந்தியாவின் தமாத்  ஆற்றலில் எத் கன ச வீ ம் ஆற்றல் இந்திய அரசு இறக்குமதி மூலம் 

தபறுகின்றன? 

அ. 30 ச வீ ம்    ஆ. 40 ச வீ ம் 

இ. 20 ச வீ ம்    ஈ. 35 ச வீ ம் 

13. அதமரிக்காவின் புகழ் தபற்ற நில சீர்திருத்  நிபுணர் திரு. வலட்ஜின்ஸ்கி இந்தியாவில் நில 

சீர்த்திருத் ம் பற்றி முழுகமயாக ஆராய்ந்  பின்னர்,  மிழ்நாட்டில் பின்ேரும் மாேட்டம் மிக 

வமாசமான நில குத் ககய தகாண்டுள்ளது எனக் கூரினார். 

அ. நாமக்கல்  ஆ. ஈவராடு  இ.  ஞ்சொவூர்  ஈ. கரூர் 

14. தபாருத்துக. 

எழுதியேரின் தபயர்  ஏடு/ குறிப்வபடுகளின் பிரிவு 

அ. டீட்டன், அங்கஸ்  1. சரி தசய்யப்பட்ட இந்திய ேறுகம மதிப்பீடு 1999-2000 

ஆ. மின்ஹாஸ் பி.எஸ்.  2. இந்தியா: ேறுகம, வேகலோய்ப்பு மற்றும் சமூக  

மற்றும் மற்றேர்கள்  த ாடர் 

இ. உலக ேங்கி 1989  3. இந்தியாவில் ேறுகம, பரிமாணம் மற்றும் வபாக்குகள் 

ஈ.  ண்வடகர் மற்றும் ரா த்  4. குகறந்து ேரும் ேறுகம நிகழ்வுகள் 1980களில் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  1 4 2 3 
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ஈ.  3 4 1 2 

15. தபாருளா ார நலன்ககள உண்கமயில் அளவிடும் தபாழுது இவ்ோறு அகைக்கப்படுகிறது 

அ. நலதபாருளியல்   ஆ. வ சிய ேருமானம் 

இ. பசுகம GNP    ஈ. நிகர த ொருளொ ொர நலன் 

16. 2003-2004 ஆண்டில் வேளாண்கமயில் இயந்திர மற்றும் மின்னணு ஆற்றலின் பங்கு எது? 

அ. 40 ச வீ ம்    ஆ. 84 ச வீ ம் 

இ. 70 ச வீ ம்    ஈ. 60 ச வீ ம் 

17. தபட்வரால் மற்றும் இயற்கக ோயு ஒழுங்கு முகற ஆகணயம் ஏற்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 2003  ஆ. 2004  இ. 2005  ஈ. 2006 

18. இந்தியாவில் இதுேகர எத் கன உகற பணமதிப்பு நீக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஒன்று  ஆ. மூன்று  இ. இரண்டு  ஈ. நான்கு 

19.  நம் இந்திய நாடு, விேசாயத்தில் எந்  பகுதியில் பின்  ங்கி உள்ளது 

அ. இகடயக ககயிருப்பு   ஆ. உரப் பயன்பாடு 

இ.  ானியங்கள் உற்பத்தி   ஈ.  ருப்பு வகககள் உற் த்தி 

20. Prof. P.C. தமாகலாநாபிஸ் மாதிரி திட்டம் ________ அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது. 

அ. அதமரிக்காவின் அனுபேத்க  ஆ. ரஷ்யொவின் அனு வத்க  

இ. ஐவராப்பாவின் அனுபேத்க   ஈ. ஆசிய நாடுகளின் அனுபேத்க  

21. ேளம்குன்றா ேளர்ச்சி என்ற ப த்க  மு ன்மு லில் பயன்படுத்தியது 

அ. உலக  ொதுகொப்பு யுத்தி  ஆ. புருட்வலண்ட் அறிக்கக 

இ. சுற்றுச் சூைலுக்கான உலக குழு ஈ. உலக வமம்பாட்டு அறிக்கக 

22. தபாருத்துக. 

மாநிலங்கள்   திட்டங்கள் 

அ.  மிழ்நாடு    1. தபரியார் 

ஆ. வகரளா   2. குந் ா 

இ. ஹரியானா   3.  ாவமா ர்  வேலி 

ஈ. வமற்கு ேங்காளம்  4. பக்ரா-நங்கல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 2 1 3 

ஈ.  2 3 1 4 
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23.  மகறமுக வேகலோய்ப்பின்கம என்பது 

அ. த ாழிற்நுட்ப  குதியின்கம 

ஆ. உகைப் ொளர்களின் இறுதிநிகல உகைப்புத்  திறன் கூடொதிருத் ல் 

இ. முழு வேகலோய்ப்பு 

ஈ. வேகல ோய்ப்பின்கம 

24.  அன்னபூர்ணா திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ. மூத்  குடிமக்களுக்கு உணவு  ொதுகொப்பு வைங்கு ல் 

ஆ. குைந்க களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளித் ல் 

இ. தபண்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளிப்பது 

ஈ. கடுவுற்ற தபண்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு ேைங்கு ல் 

25.  பாரத் நிர்மான் திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ. கிராம மக்களுக்கு கல்வி ேசதி தசய்து  ருேது 

ஆ. கிரொம மக்களுக்கு அடிப் கட வசதிதசய்து  ருவது 

இ. கிராம மக்களுக்கு வேகல ோய்ப்பு ேசதி தசய்து  ருேது 

ஈ. கிராம மக்களுக்கு சுகா ார ேசதி தசய்ேது தகாடுப்பது 

26.  இந்தியாவில் 1867-68ல்  னிநபர் ேருமானம் பற்றி மு லில் ஆராய்ந் ேர் யார்? 

அ. எம்.ஜி. ரானவட   ஆ. டபிள்யூ. ஹண்டர் 

இ. ஆர்.சி.  த்    ஈ.  ொ ொ ொய் தநௌமரொஜி 

27.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் எந்  கூற்று புதிய தபாருளா ார தகாள்ககயுடன் த ாடர்பானது 

1. ேணிக தகாள்கககய மாற்றி அகமத் ல் 

2. நிதிப்பற்றாக் குகறகய குகறத் ல் 

3. த ாழில் துகறகய தபருக்கு ல் 

4. மாற்றுவீ ம் 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3   

இ. 3 மற்றும் 4    ஈ. 2,3 மற்றும் 4 

28.  இம்பீரியல் ேங்கி என்று அகைக்கப்பட்ட ேங்கி எது? 

அ.  ொர  ஸ்மடட் வங்கி   ஆ. ரிசர்வ் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

இ. பாங்க் ஆப் இந்தியா   ஈ. இந்தியன் ேங்கி 

29.  இரண்டாேது ஐந் ாண்டு திட்டத்க   உருோக்கியேர் 

அ. தமகலமனொபிஸ்   ஆ. ருத்ரா 

இ. மிர்டால்    ஈ. எ.வக. தசன் 
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30. 2015-16ம் நிதி ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் GDP ேளர்ச்சி இது 

அ. 8.0%  ஆ. 7.6%  இ. 7.2%  ஈ. 7.9% 

31. புதிய விேசாய த ாழில் நுட்பத்க  ஒரு முன்வனாடி திட்டமாக நகடமுகறப்படுத்தினர் மற்றும் 

அேற்றிகன எவ்ோறு அகைப்பர்? 

அ. ஒருங்கிகணந்  கிராமப்புற ேளர்ச்சி திட்டம் ஆ. ஒருங்கிகணந்  மாேட்ட ேளர்ச்சி 

திட்டம் 

இ. ஆழ்ந்  விேசாய ேளர்ச்சி திட்டம்   ஈ. ஆழ்ந்  விவசொய மொவட்ட திட்டம் 

32. எந்  திட்டத்தில் த ாடர்ந்து முன்வனறுே ற்கான சரியான வநாக்கத்க  நிர்ணயித் ன “விகரோன 

ேளர்ச்சிகயவநாக்கி மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சி” 

அ. 10ேது திட்டம்    ஆ. 9ேது திட்டம் 

இ. 11வது திட்டம்    ஈ. 12ேது திட்டம் 

33. மத்திய அரசின் ‘ராஷிட்ரீய ஆபிஷ்கார் அபியான்’ மாணேர்களுக்கு எந்  ேகக விழிப்பு நிகலகய 

உருோக்க இலக்கிட்டுள்ள திட்டமாகும்? 

அ. புகழ் சான்ற இகச   ஆ. த ான்கம ேரலாறு 

இ. அறிவியல் மற்றும் ககல  ஈ. அறிவியல் மற்றும் கணி ம் 

34.   மிழ்நாட்டில் எந்  மாேட்டம் 2010-11 ல் அதிக  லா ேருோயுகடய மாேட்டமாகும்? 

அ. வகாயம்புத்தூர்    ஆ. தசன்கன 

இ.  ஞ்சாவூர்    ஈ. கன்னியொகுமரி 

35. தபாருத்துக. 

அ. என்.எஸ்.எஸ்.ஓ    1. 7 நாள் நிகனவுகூர்வு முகற 

ஆ. ேறுகம அளவு குகறந்துள்ளது 26% 2. 55ேது கூற்று 

இ. ேறுகம அளவு குகறந்துள்ளது 23.3% 3. 30 நாள் நிகனவு கூர்வு முகற 

ஈ. தபாருளா ார ஆய்ேறிக்கக   4. 2000-01 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 4 3 2 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  2 3 1 4 

36. கீழ்க்கண்டேற்றுள் மிகச் சரியாக தபாருத் ப்பட்டுள்ளது எது? 

அ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்புப்படி அதிக  

மக்கள்த ாகக உள்ள மாநிலம்    - சிக்கிம் 
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ஆ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்புப்படி குகறோன 

மக்கள்த ாகக உள்ள மாநிலம்    - உத்திரப்பிரவ சம் 

இ. 2011 மக்கள்த ொகக கணக்தகடுப்பின்   - நமது மக்கள்த ொகக  

த ொன்தமொழிகள்      கணக்தகடுப்பு நமது எதிர்கொலம் 

ஈ. 2011 மக்கள்த ாகக கணக்தகடுப்பின்படி அதிக 

மக்கள்த ாகக உள்ள நகரம்    - தசன்கன 

37. தபாருத்துக. 

அ. சிகப்பு புரட்சி  1. இகறச்சி/  க்காளி 

ஆ. இளஞ்சிகப்பு புரட்சி 2. முட்கட 

இ.  ங்கப்புரட்சி  3. இறால் 

ஈ. தேள்ளிப்புரட்சி 4. பைங்கள்/ ஆப்பிள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 3 1 4 

38. 11ஆம் ஐந் ாண்டு திட்ட காலத்தில் தமாத்  தசலவீடு 

அ. ரூ. 14,88, 147 வகாடி  ஆ. ரூ. 21, 56, 571 வகாடி 

இ. ரூ. 36, 44, 718 மகொடி  ஈ. ரூ. 78, 846, 782 வகாடி 

39. விரிவுபடுத்துக. FERA மற்றும் FEMA. 

அ. அந்நிய தசலொவணி முகறப் டுத்தும் விதி 

ஆ. அந்நிய தசலாேணி ககயிருப்பு விதி 

இ. அந்நிய தசலாேணி வமலாண்கம விதி 

ஈ. அந்நிய தசலாேணி குகறந் பட்ச விதி 

40. பின்ேருேனேற்கறப் தபாருத்தி சரியான விகடகய வ ர்வு தசய்க. 

அ. டிராய்  1.  பங்கு சந்க  

ஆ. தசபி  2. ஏற்றுமதி உயர்வு 

இ. எஸ் ஈ சட் 3. மின்சாரம் 

ஈ. என்.டி,பி.சி 4. த ாகலத ாடர்பு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 
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ஆ. 4 1 2 3 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  3 4 2 1 

41. நிகலயான அபிவிருத்தி என்பது பின்ேரும் எ ற்கு தபாருத் மற்ற ாக இருக்கும் 

அ. சுகா ார நிகலயில் வமம்பாடுகள்  ஆ. சுற்றுச்சூைல்  ர வமம்பாடுகள் 

இ. இயற்கக வளங்கள் அல்லொ   யன் ொடு ஈ. மாசு மற்றும் கழிவு குகறப்பு 

42. பின்ேரும் கூற்றில்  ேறான கூற்கற சுட்டுக் காட்டவும். 

இந்திய மக்கள்த ாகக தகாள்கக (2000) 

அ. இனப்தபருக்க சுகா ரத்க  ஆ ரிக்கும் 

ஆ. பரேலாக்கப்பட்ட அணுகுமுகற பின்பற்றப்படும் 

இ. இரண்டு குைந்க  விதிமுகற பின்பற்ற ஊக்கத் த ாகக அளிக்கும் 

ஈ. ஆண்  ங்மகற்க  ஊக்குவிக்கும் 

43. இந்தியாவில் கிராமப்புற ஏழ்கமக்கான காரணங்கள் 

1. வேகலயின்கமயும் வேகலக்குகறவும் 

2. மக்கள்த ாகக அழுத் ம் 

3.  இந்திய வேளாண்மயில் உற்பத்தித் திறன் மிக மிகக் குகறவு 

4. கிராமப்புற மக்களில் தபரும்பாலானேர்கள் வபாதிய அளவு தசாத்துக்ககளப் தபற்றிருக்கவில்கல 

வமவல தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது அல்லது எகே சரி 

அ. 1, 2, 3 மற்றும் 4   ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 3 மற்றும் 4 

44. சரியான விகடகய வ ர்ந்த டுக்கவும்: 

வேளாண்கம உற்பத்தித் திறகன அளவிடும் முகற 

அ. உரத்தின் நுகர்ேளவு     ஆ. நீர்ப்பாசன ேசதி 

இ. நிலம் மற்றும் உகைப்பின் உற் த்தித் திறன் ஈ. எந்திரமயமா ல் 

45.  மிழ்நாட்டின் தமாத்  நிலப்பரப்பில் காடுகளின் ச வீ  பங்கு என்ன? 

அ. 13%  ஆ. 15%  இ. 20%  ஈ. 17% 

46. உலக அளவில் இந்திய வேளாந்துகற உற்பத்தியில் மு ல் இடத்க ப் தபற்றுள்ள பயிர் 

அ. அரிசி     ஆ. நிலக்கடகல 

இ. புககயிகல    ஈ. பருத்தி 

47. இந்தியாவின் மிகப் பைகமயானதும், மிக தபரிய அளவிலான த ாழிலானது எது? 

அ. காகி த் த ாழில்   ஆ. இரும்பு எஃகு த ாழில் 
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இ. சிதமண்ட் த ாழில்   ஈ. தநசவுத் த ொழில் 

48.  சரியான விகடகயத் வ ர்ந்த டுக்கவும். 

பயிர் அறுேகட காலத்தில் அரசு அறிவிக்கும் விகல 

அ. குகறந்  ஆ ரவு விகல  ஆ. தகொள்மு ல் விகல 

இ. ேைங்கல் விகல   ஈ. சில்லகர விகல 

49. கிஸான் கிதரடிட் கார்ட் திட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஏப்ரல் 1998    ஆ. ஆகஸ்ட் 1998 

இ. மார்ச் 2011    ஈ. ஏப்ரல் 2011 

50.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் ‘ேருமான முகறயில்’ நாட்டு ேருமானத்க  கணக்கிடுேதில் அடங்கா து எது? 

அ. கூலி மற்றும் சம்பளம்    

ஆ. சுயத ாழில் புரிவோரின் ேருமானம் 

இ. ேட்டி 

ஈ. ஏற்றுமதி தசய்யப் ட்ட  ண்டங்கள் மற்றும்  ணிகள் 

51. 2017இல் நடுத் ர மற்றும் ஒப்பிடுககயில் குகறந்  ேருமான குழுக்களுக்கு சட்ட வசகேகள் ேைங்கும் 

தபாருட்டு, உச்சநீதி மன்றத் ால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ள சுய உ வித் திட்டம் இது? 

அ. நடுத் ர வருமொன குழுத்திட்டம் ஆ. தபாது மனி  குழுத் திட்டம் 

இ. சுய உ விக் குழுத்திட்டம்  ஈ. அகனேருக்கும் சட்ட உ வித் திட்டம் 

52. கீழ்க்கண்டத் திட்டங்களில் எது உலகின் தபரிய தபாது வேகலத் திட்டம் என உலக ேங்கி 

அறிவித்துள்ளது? 

அ. மகொத்மொ கொந்தி ம சிய ஊரக மவகல வொய்ப்புத் திட்டம் 

ஆ. மதிய உணவுத் திட்டம் 

இ. ஜனனி சுரக்ஷா வயாஜனா 

ஈ. இந்திராகாந்தி முதிவயார் ஓய்வூதிய திட்டம் 

53.  2015-16 ஆண்டின் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விகளப் தபாருட்களின் ேளர்ச்சி ச வீ ம் என்ன? 

அ. 7.1%  ஆ. 7.6%  இ. 7.2%  ஈ. 9.2% 

54.  தசப்டம்பர் 2016இல், WEFI 2016  ர ேரிகசயில் 159  ரங்களில் இந்தியா 112 ஆக  ரம் 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது.  WEFI என்பது இக க் குறிக்கும் 

அ. ேயர்தலஸ் எதலக்டிரானிக் ஃபிடிலிடி இண்தடக்ஸ் 

ஆ. மவொல்ட் எகனொமிக் ப்ரீடம் இண்தடக்ஸ் 

இ. ேயர்தலஸ் எதலக்டிரானிக் ஃபிடிலிடி இண்டர்தநட் 

ஈ. வோல்ட் எகனாமிக் ஃபீடிபிலிடி இண்தடக்ஸ் 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 9 of 15 

55.  1991க்குப் பின் இந்திய அரசு ேரித்துகறயின் பல்வேறு சீர்திருத் ங்ககளச் 

தசய் துஇகேதயல்லாம் எந்  ஆவலாசகனக் குழுவின் அடிப்பகடயிலானது? 

அ. ோஞ்சு குழு    ஆ. ரொஜொ தசல்கலயொ குழு 

இ. வக. என். ராஜ் குழு   ஈ. நரசிம்ம குழு 

56. பனிதரண்டாேது ஐந் ாண்டு திட்டத்தின் குறிக்வகாள் 

அ. துரி , நீடித்து நிகலத்  மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி 

ஆ. வேகமான மற்றும் அதிக உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சிகய வநாக்கிச் தசல்ேது 

இ. சமூக நீதி மற்றும் சம உடகம அளிக்கின்ற ேளர்ச்சி 

ஈ. வேகல ோய்ப்கப அதிகரிக்கச் தசய்யும் துரி  ேளர்ச்சி 

57. நிகலயான தீர்வு என்பது எந்  ஒழுங்ககமவின் முக்கிய அம்சமாக இருக்கிறது? 

அ. ஜமீன் ொரி முகற   ஆ. மகல்ோரி முகற 

இ. இரயத்ோரி முகற   ஈ. எேற்றிலுமில்கல 

58. பின்ேரும் குழுக்களில் எது நிதி நிறுேன சீர்திருத் ங்ககள ஆய்வு தசய்து ஆவலாசகனகள் 

ேைங்கப்பட்டது? 

அ. அபித் ஹுகசன் குழு   ஆ. பகேதி குழு 

இ. தசல்கலயா குழு   ஈ. நரசிம்ம குழு 

59. பாபு தஜக்ஜீேன் ராம் சத்ரோஸ் திட்டத்தின் வநாக்கம் 

அ.  ொழ்த் ப் ட்ட மொணவர் மொணவியருக்கு விடுதி வசதி தசய்து தகொடுப் து 

ஆ. மாணவியருக்கு கல்வி ேசதி தசய்து தகாடுப்பது 

இ. மாணவியருக்கு வேகல ோய்ப்பு ஏற்படுத்தி தகாடுப்பது 

ஈ. தபண்களுக்கு மருத்துே ேசதி தசய்து தகாடுத் ல் 

60. இந்தியா விஷன் 2020 என்ற ஆேணத்க   யாரித் ேர் யார்? 

அ. மன்வமாகன் சிங்   ஆ. சி. ரங்கராஜன் 

இ. சியொம் பிரசொத் குப் ொ   ஈ. சுவரஷ் தடண்டுல்கர் 

61. தபாதுத்துகற நிறுேனங்களிடமிருந்து மு லீடுககளத் திரும்பப் தபறும் அரசு தகாள்ககக்கான 

முக்கிய காரணம் 

அ. அரசின் நிதிச் சுகமகய குகறத்திட   

ஆ.  த்த டுக்கும் நிறுேனங்களாக மாற்றிட 

இ. த ாழிற்முகனவோர்களிடம் அளிப்ப ற்காக  

ஈ. லாபம் ஈட்டும் நிறுேனங்களாக மாற்றுே ற்காக 

62. வ சிய அறிவு சார்புரிகம வமலாண்கம நிறுேனம் எப்தபாழுது, எந்  இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
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அ. 2012, நொக்பூர்   ஆ. 2012, புதுதடல்லி 

இ. 2014, தசன்கன   ஈ. 2014, நாக்பூர் 

63. 14-ேது நிதி குழுவின்  கலேர் யார்? 

அ. சி. ரங்கராஜன்    ஆ. ஒய்.பி. சோன் 

இ. ஒய்.வி. தரட்டி    ஈ. விஜய் தகல்கர் 

64. மகிழ்வு உந்துவில் உள்ள காற்றுப் கபயில் நடக்கும் வேதிவிகனக்கு மிக முக்கியமான வேதியியல் 

தபாருள் 

அ. NH2NO3 (அம்வமானியம் கநட்வரட்)  ஆ. NaN3 (மசொடியம் அசய்ட்) 

இ. KNO3 (தபாட்டாசியம் கநட்வரட்)  ஈ. SIO2 (சிலிகா) 

65.  “நான்கு உற்பத்திக் காரணிகள்” என அகைக்கப்படுேது எது? 

அ. ரூபாய் – டாலர்- ஈவரா-தயன் 

ஆ. GNP- NNP- GDP – NDP 

இ. நிலம்- உகைப்பு- மூல னம் - த ொழில் முகனமவொர் 

ஈ. ோரம் – ஊதியம் – ேட்டி – இலாபம் 

66. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான மனி ேள வமம்பாட்டுக் குறியீடு  ர ேரிகசயில் 156 நாடுகளில் இந்தியா 

_____ ேது இடத்திலுள்ளது. 

அ. 121  ஆ. 131  இ. 141  ஈ. 151 

67. அவநக நாடுகளில் “ேறுகமக்வகாடு” இ கன அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு அளவிடப்படுகிறது. 

அ. ஊட்டச்சத்து    ஆ. மக்கள்த ாகக 

இ.  னிநபர் ேருமானம்   ஈ. நாட்டு ேருமானம் 

68. ‘ ண்வடகர் மற்றும் இராத்’ அேர்களின் கணக்கீட்டின் படி அன்றாட குகறந் ளவு நுகர்வு 

அ. 2000 கவலாரி    ஆ. 2250 கமலொரி 

இ. 2500 கவலாரி    ஈ. 2750 கவலாரி 

69. NITI ஆவயாக் அமுலுக்கு தகாண்டு ேரப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஜனேரி 1, 1950   ஆ. ஜனவரி 1, 2015 

இ. ஜனேரி 1, 1947   ஈ. ஜனேரி 1, 1948 

70. 2016 நடந்  சமூக தபாருளா ார சாதி ோரியாக கணக்தகடுப்பின் (SECC) படி கீழ்க்கண்ட 

மாநிலங்களில் எந்  மாநிலத்தில் அதிக படிப்பறிவு ச வீ ம் உள்ளது? 

அ. சிக்கிம்     ஆ.  மிழ்நாடு 

இ. மகரளொ    ஈ. ஹரியானா 

71. ஒரு த ாழில் முகனவோர் என்பேர் யாகர வபால உள்ளார்? 
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அ. ஒரு காகம்    ஆ. ஒரு ோத்து   

இ. ஒரு மயில்    ஈ. ஒரு கழுகு 

72. ஒவ்தோரு நியாய விகலக் ககடயும் எவ்ேளவு மக்களுக்கு உ வுகிறது? 

அ. 2000  ஆ. 2500  இ. 3000  ஈ. 3500 

73. நிலச்சீர்திருத்  சட்டத்க  த ாடங்கிய அரசு எது? 

அ. பஞ்சாயத்து    ஆ உள்ளூர் அரசு 

இ. மொநில அரசு    ஈ. மத்திய அரசு 

74. பத் ாம் ஐந் ாணு திட்டத்தில் சிறு த ாழில் நிறுேனங்களின் நிதி அளவு என்ன? 

அ. 75 லட்சம்    ஆ. 100 லட்சம் 

இ. 50 மகொடி    ஈ. 75 வகாடி 

75. இந்தியாவின் உணவு  ானியங்களின் இறக்குமதி பூஜ்ஜியமாக இருந்  ஆண்டு எது? 

அ. 1989 மற்றும் 1990   ஆ. 1993 மற்றும் 1994 

இ. 1995 மற்றும் 1996   ஈ. 1997 மற்றும் 1998 

76. எந்  வேளாண்கமப் பயிர் உற்பத்தியில் இந்தியா உலகின் மு ல் இடத்தில் நிற்கிறது? 

அ. அரிசி     ஆ. மவர்க்கடகல 

இ. புககயிகல    ஈ. சர்க்ககர 

77. உலக சர்க்ககர உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பங்கு எத் கன ச வீ ம்? 

அ.15 %  ஆ. 20%  இ. 25%  ஈ. 30% 

78. இந்திய திட்டக்களுடன் வநாக்கங்ககளப் தபாருத்தி தகாடுக்கப்பட்ட குறிமுகறகயப் பயன்படுத்தி 

விகடயளிக்க. 

திட்டங்கள்    வநாக்கங்கள் 

அ. நான்காம் திட்டம்  1. உள்ளடக்கிய ேளர்ச்சி 

ஆ. ஆறாம் திட்டம்  2. சமூக நீதியுடன் கூடிய ேளர்ச்சியும் சமத்துேமும் 

இ. ஒன்ப ாம் திட்டம்  3. மக்களின் ோழ்க்ககத்  ரத்தின் அதிவேக ேளர்ச்சி 

ஈ. பதிதனான்ராம் திட்டம்  4. ஏழ்கமப் பிரச்சிகனகள் மீ ான வநரடி  ாக்கு ல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  3 4 1 2 

79. சமீப காலங்களில் இந்திய தபாருளா ார சமச்சீரற்ற ேளர்ச்சிக்கான மிக முக்கிய காரணங்கள் 
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1. விேசாயத் துகறயில் குகறோன ேளர்ச்சி, கிராம நகரங்களுக்கிகடவயயான பிளவு அதிகரித் ல் 

2. அகமப்பு ரீதியான துகற நிறுேனங்கள் முகறசாரா வேகல ோய்ப்கப குகறத் ல் 

3. அத்தியாேசிய பணிகள், ேைங்கல் அடித் ட்டு மக்ககள தசன்றகடேதில் உள்ள கணக்கம் 

4. சமீபகாலமாக தமாத்  வே;ஐ ோய்ப்பு அதிகரித் ல் 

அ. 1 மற்றும் 2 சரியானது  ஆ. 2 மற்றும் 3 சரியானது 

இ. 2, 3 மற்றும் 4 சரியானது  ஈ. 1,3  மற்றும் 4 சரியொனது 

80. வேளாண்கம உறுதியற்ற நிகலயில் கீழ்க்காண்பகேகளில் எகே அரசின் நடேடிக்கககளாகிறது? 

1. வேளாண் தபாருட்களுக்கான உறுதி விகல 

2. அேசர இருப்புத் திட்டங்கள் 

3. பயிர்க் காப்பீடு 

4. வேளாண்கமயில் அந்நிய மு லீடு 

அ. 1 மற்றும் 3    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1, 2 மற்றும் 4    ஈ. 1, 3 மற்றும் 4 

81. கீவை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் 1 யின் நகரங்களுடன் பட்டியல் 2 யின் த ாழிற்சாகலககள 

தபாருத்துக. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. கல்பாக்கம்  1. தசய்தித் ாள் 

ஆ. ஜாரியா  2. எண்தணய் சுத்திகரிப்பு 

இ. மதுரா   3. நிலக்கரி சுரங்கம்.  

4. வநபாநகர்  4. அணுமின் நிகலயம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  3 4 1 2 

82.  2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான  மிைகத்தின் தபாருளா ார ேளர்ச்சி விகி மானது 

அ. 6.74%  ஆ. 7.90%  இ. 7.94%  ஈ. 8.01% 

83. அம்மா கான் மற்றும் அம்மா விகாஸ் திட்டத்க  எந்  ஒரு மாநில அரசு துேக்கியுள்ளது? 

அ. பீகார்  ஆ. வகரளா  இ. ஒடிசொ  ஈ.  மிழ்நாடு 

84. மகாத்மா காந்தி வ சிய ஊரக வேகல ோய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம் (MGNREGA) உலகத்தின் 

மிகப்தபரிய தபாதுப்பணித் திட்டம் என்று அறிவித் து யார்? 
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அ. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி (RBI)  ஆ. பன்னாட்டு பண நிதியகம் (INF) 

இ. உல்க வங்கி (World Bank)  ஈ. பன்னாட்டு ஊரக ேளர்ச்சி ேங்கி (IBRD) 

85. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எந்  ேணிக அகமப்பு e-ேணிகமுகறயில்  உள்ள இந்தியாகே வசர்ந்  கமந்த்ரா 

நிறுேனத்க  ககயகப்படுத்தியது? 

அ. பிலிப்கொர்ட்    ஆ. வபஸ்புக் 

இ. அவமசான்    ஈ. கூகுள் 

86. வேளாண்கம த ாடர்புகடய கீழ்க்கண்ட குறியீடுககளக் தகாண்டு தபாருத்துக. 

அ. அரக்குப் தபட்டி  1. உள்நாட்டு உ வியின் தமாத்  மதிப்பீடு 

ஆ. நீலப்தபட்டி   2. உற்பத்தி நிர்ணய திட்டத்தின் கீைான வநரடி தசலுத்துகக 

இ. பச்கசப் தபட்டி  3. பாதுகாப்பு ேகளயம் வபான்ற      

     உற்பத்தியாளர்களுக்கான அரசின் உ வி மற்றும் வநரடிச்   

     தசலுத்துகக 

 அ ஆ இ 

அ. 1 2 3 

ஆ. 1 3 2 

இ.  3 2 1 

ஈ.  3 1 2 

87.  கீழ்க்கண்டேற்றுள் எகே நேரத்னா நிகலயிலுள்ள மத்திய தபாதுத்துகற நிறுேனங்கள் அல்ல? 

1. ONGC  2. IOCL  3. BHEL  4. HAL 

அ. 2 மற்றும் 3    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 2, 3 மற்றும் 4    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

88. இந்திய கிராமப்புற ஏகைககளப் பற்றி ஆராய்ந்  கீழ்க்காணும் தபாருளா ார அறிஞர்ககள காலப்படி 

ேரிகசப்படுத்துக. 

1. திட்டக்குழுவின் ேல்லுநர் குழு 2. மாண்தடக்சிங் அலுோலியர் 

3. பி.வக. பர ன்    4. வி.எம்.  ண்வடகர் 

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

89. மக்கள்த ாகக ஸ்திர ன்கம அகடே ற்கு வ கேயானகே 

1. சிசி இறப்பில் கேனம்   2. பாதுகாப்பான  ாய்கம 

3. சத்துணவின்கமகய குகறத் ல் 4. கருத் கடகய ஊக்கப் டுத் ல் 

90. ‘திருநங்ககயர் உகறவிடக் கல்விக் கூடம்’ இந்தியாவில் மு ன்மு லாக எங்கு நிறுேப்பட்டுள்ளது? 

அ. டில்லி  ஆ. தசன்கன  இ. மும்கப  ஈ. தகொச்சி 
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91. எந்  ஆண்டு வ சிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2013  மிைகத்தில் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டது? 

அ. 2016  ஆ. 2017  இ. 2014  ஈ. 2013 

92. ஜனனி வசோ திட்டத்க  எந்  மத்திய அகமச்சக துகற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. நிதித்துகற அகமச்சகம்  ஆ. உள்துகற அகமச்சகம் 

இ. நிலக்கரி துகற அகமச்சகம்  ஈ. ரயில்மவ துகற அகமச்சகம் 

93. இந்தியாவிவலவய முன்வனாடி மாநிலமாக தமய்நிகர் ேகுப்பகறககள நிறுவியுள்ள மாநிலம் எது? 

1. வகரளம்     2.  மிழ்நாடு 

3. ஆந்திரா    4. கர்நாடகம் 

அ. 2 மற்றும் 4    ஆ. 2 மற்றும் 3 

இ. 2, 3 மற்றும் 4    ஈ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 

94. 14-ஆேது நிதி ஆகணயம் மத்திய ேரிகளில் மாநில அரசின் பங்கக ______ ச வீ மாக உயர்த்தி 

ேைங்கி உள்ளது. 

அ. 42  ஆ. 43   இ. 39   ஈ. 43 

95. கீழ்க்கண்ட ோக்கியங்ககள கேனிக்கவும் 

1. 19-ம் நூற்றாண்டின் மு ல் பகுதியில் வமற்கத்திய நாடுகள் த ாழிற்புரட்சிகய சந்தித் வபாது 

இந்திய த ாழில்கள் மட்டும் நலிேகடந் ன. 

2. இந்தியாவின் பாரம்பரிய ககவிகனத் த ாழிற் சாகல சரிதசய்ய முடியா  அளவில் 

நலிேகடந் து 

கீழ்க்தகாடுக்கப்பட்டதிலிருந்து சரியான விகடகயத் த ரிவு தசய்யவும். 

அ. 1 மற்றூம் 2 இரண்டுமம சரி  ஆ. 1 சரி ஆனால் 2  ேறு 

இ. 1 மட்டும் சரியானது   ஈ. 2 மட்டும் சரியானது 

96.  2014ம் ஆண்டு தபாருளா ாரத்திற்கான வநாபல் பரிகச தபற்றேர் 

அ. அதமர்த்தியா தசன்   ஆ. வஜ.எம். கீன்ஸ் 

இ. ஜின் திமரொல்    ஈ. எம்.என்.ராய் 

97.  இந்திய சிறுத ாழில் ேளர்ச்சி ேங்கி (SIDBI) இந்தியாவில் நிறுேப்பட்டது 

அ. 2 ஏப்ரல் 1990   ஆ. 2 ஏப்ரல் 1991 

இ. 2 ஏப்ரல் 1992    ஈ. 2 ஏப்ரல் 1993 

98.  இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி வ சியமயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1948  ஆ. 1949  இ. 1950  ஈ. 1951 

99.   லா ேருமானம் கணக்கிடப்படுேது 

அ. ம சிய வருமொனத்திலிருந்து மக்கள் த ொகககய வகுப் து 
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ஆ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய கழிப்பது 

இ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய கூட்டுேது 

ஈ. வ சிய ேருமானத்திலிருந்து மக்கள் த ாகககய தபருக்குேது 

100.  ேரி விதிப்பின் புனி  விதிககள ேைங்கியேர் 

அ. ம ரொசிரியர் ஆடம் ஸ்மித்  ஆ. வபராசிரியர் சிராஸ் 

இ. வபராசிரியர் மஸ்கிவரவ்  ஈ. வபராசிரியர் பிகு 
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Indian Economy Model Test Questions 15 in Tamil With Answer 

1. பிரதான் மந்திரி கிராம் சின்சை ய ாஜனா என்பது 

அ. வேளாண் உற்பத்தி அதிகரித்தல் ஆ. எரிவாயுக்கான மானி ம் 

இ. கிராமங்கசை சுகாதாரம மாக்குதல் ஈ. குசைந்த விசையில் மருந்துகள் பபறுதல் 

2. கீழ்க்கண்வற்சை பபாருத்தி ைரி ான விசைச த் யதர்ந்பதடு. 

பட்டி ல் 1   பட்டி ல் 2 

அ. யகாகாமுக்  1. இந்தி  மருத்துவ கல்வி நிறுவனம் 

ஆ. ைங்ைாரி  2. எண்பெய் முசன ம் 

இ. பிைார்  3. இந்தி  யவைாண்சம ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ஈ. யமாதிஹரி  4. புத்தக கிராமம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  4 3 1 2 

3. கீழ்வருவனவற்றுள் எக்கருவி ரிைர்வ் வங்கி நாெ க் பகாள்சகயின் ஒரு பகுதி அல்ைாதது? 

அ. ரியபா விகிதம்   ஆ. வங்கி வட்டி விகிதம் 

இ. பராக்க இருப்பு விகிதம்  ஈ. எஸ் எல் ஆர் 

4. 11ஆம் ஐந்தாண்டுத் திட்ை அணுகு முசை ான “யவகமான மற்றும் அதிக உள்ைைக்கி  

வைர்ச்சிச  யநாக்கி” என்பசத அங்கீகரித்தது. 

அ. வதசிய ேளர்ச்சிக் குழு  ஆ. திட்ைக் குழு 

இ. நிதிக்குழு    ஈ. யவைாண்சம அசமச்ைகம் 

5. யதசி  யமம்பாட்டு குழு அசமக்கப்பட்ை நாள் 

அ. ஆகஸ்ட் 16, 1950  ஆ. ஏப்ரல் 1 1951 

இ. ஆகஸ்ட் 6, 1952   ஈ. ஆகஸ்ட் 16, 1952 

6. சு  உதவு குழுக்கசை வங்கிகளுைன் இசெக்கும் திட்ைம் தமிழகத்தில் பதாைங்கப்பை ஆண்டு 

அ. 1992  ஆ. 1982  இ. 1991  ஈ. 2000 

7. இந்தி  நாட்டில் பபாதுவிநிய ாக முசை ானது, பின்வரும் எந்த அடிப்பசை தன்சமயில் இருந்து 

தற்யபாது மாறுபட்டுள்ைது? 

அ. உலகளாவிய / பபாதுோன ேழங்கல் (ஒதுக்கீடு) 
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ஆ. இைக்கு குழு 

இ. மான்  விசை 

ஈ. நிசை ான உரிமம் 

8. தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்ைம் குசைந்த அைவு கல்வி றிவு விகிதத்சத பபற்றுள்ைது? 

அ. கன்னி ாகுமரி   ஆ. தருமபுரி 

இ. கிருஷ்ெகிரி   ஈ. தஞ்ைாவூர் 

9. பின்வருவனவற்றுள் மனித யமம்பாட்சை சுட்டிக்காட்ைாதது எது? 

அ. ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு  ஆ. கல்வி 

இ. தனிநபர் வருமானம்  ஈ. ேறுமம 

10. “சூழி யை நிரந்தர பபாருைாதாரம்” என்ை முழக்கத்சத தந்தவர்  ார்? 

அ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்  ஆ. சுந்தர்லால் பகுகுனா 

இ. பகௌரா யதவி   ஈ. ைாந்தி பிரைாத் பாட் 

11. ஆற்று நிசர பகிர்ந்து பகாள்ளும் ‘மகா காளி-உைன்படிக்சக’ இவ்விரு நாடுகளுக்கிசைய  ானது? 

அ. இந்தி ா – வங்கயதைம்  ஆ. இந்தி ா- பூைான் 

இ. இந்தியா – வேபாளம்  ஈ. இந்தி ா – சீனா 

12. இந்தி  ைராைரி மக்கைைர்த்திச  விை அதிக மக்கைைர்த்தி பகாண்ை மாநிைத்சத அசை ாைம் 

காண்க. 

அ. வகாோ    ஆ. மகாராஷ்டிரா 

இ. ஒடிஸா    ஈ. மத்தி  பிரயதைம் 

13.  இந்தி ாவின் 2011-ம் ஆண்டு மக்கட்பதாசக கெக்பகடுப்பு 

அ. 12-வது கெக்பகடுப்பு  ஆ. 13-வது கெக்பகடுப்பு 

இ. 15-ேது கணக்பகடுப்பு  ஈ. 16-வது கெக்பகடுப்பு 

14. இரண்ைாவது பசுசமப்புரட்சி திட்ைமிைப்பட்ைது 

அ. 11ேது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் ஆ. 12வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில்  

இ. 10வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில் ஈ. 9வது ஐந்தாண்டு திட்ை காைத்தில் 

15. பைண்டுல்கர் அறிக்சக (டிைம்பர் 2009) கூறும் பைய்தி பமாத்த இந்தி  மக்கள் பதாசகயில் 37.2 

ைதவீதம் யபர்வறுசமயகாட்டிற்கு கீழ் வாழ்கின்ைனர் 

அ. அதாவது ஒவ்பவாரு ஆைாவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 

ஆ. அதாவது ஒவ்பவாரு ஐந்தாவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 

இ. அதாவது ஒவ்பவாரு நான்காவது இந்தி னும் வறுசமயில் வாழ்கின்ைனர் 

ஈ. அதாேது ஒவ்போரு  மூன்றாேது இந்தியனும் ேறுமமயில் ோழ்கின்றனர் 
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16. இைக்குமதி ஏற்றுமதியின் மீது விதிக்கப்படும் வரி என்பது 

அ. வருமான வரி   ஆ. வணிக வரி 

இ. சுங்க ேரி    ஈ. கைால் வரி 

17. சிைப்பு கைன்வாங்கு உரிசமச  (எஸ்.டி,ஆர்) உருவாக்கி  அசமப்பு 

அ. IBRD  ஆ. ADB  இ. INF  ஈ. WTO 

18. ைங்கள் ஒப்பந்தத்தில் இந்தி ா சகப ழுத்திட்ை ஆண்டு 

அ. 1986  ஆ. 1990  இ. 1993  ஈ. 1994 

19. இந்தி  பதாழிற் நிறுவன கழகம்(IFCI) ஏற்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1946  ஆ. 1947  இ. 1948  ஈ. 1949 

20. யவசை மாற்ற்த் தைங்கைால் ஏற்படும் யவசையின்சம 

அ. பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வைர்ச்சி குசையும் யபாது ஏற்படும் 

ஆ. முதல் முமறயாக வேமல வதட ஆரம்பிக்கும் வபாது வேமல கிமடக்க தாமதம் ஆேதால் 

இ. பதாழில் நுட்ப மாற்ைத்தின் விசைவாக 

ஈ. தனிநபர் ஓய்வு பபறும் யபாது ஏற்பைக்கூடி து 

21. சு -ைக்தி திட்ைத்தின் யநாக்கம் 

அ. பபண்களின் சமுதாய – பபாருளாதார வமம்பாடு 

ஆ. பபண்களுக்குரி  பயிற்சி 

இ. வ தாயனாருக்கு நிதி உதவி 

ஈ. பபண்களுக்கு உரிசமகசை அளிப்பது 

22. பபரும் விவாதங்களுக்கிசைய  அறிமுகமான ைரக்கு மற்றும் யைசவ வரி தன்னுசை  முதல் 

மாதத்தில் 

அ. இைக்சக விை குசைவாக வசூைானது ஆ. இலக்மக மிஞ்சி ேசூலானது 

இ. இைக்சக ஒட்டி வசூைானது  ஈ. குறிப்பிட்ை இைக்சக அசைந்தது 

23. பெவீக்கத்தின் அைசவ அறி  ரிைர்வ் வங்கி தற்யபாது உபய ாகிக்கும் அைவுயகால் 

அ. பபாதுவிசை குறியீட்டு  ஆ. பமாத்தவிசை குறியீட்டு 

இ. சில்ைசைவிசை குறியீட்டு ஈ. நுகர்வோர் விமல குறியீட்டு 

24. DAY-NRLM திட்ைம் பதாைர்புசை து 

அ. ேறுமமமய வபாக்குதல்  ஆ. வ தாயனாருக்கான ஓய்வூதி ம் 

இ. நகர்புை வீடுகட்டும் திட்ைம்  ஈ. ஆதார கட்ைசமப்பு 

25. பெ மதிப்பிைக்கம் பின்னான சவப்பு பதாசகயிசன கண்காணிக்க வருமான வரித்துசை ால் 

பதாைங்கப்பட்ை பை ல்திட்ைம் 
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அ. ஆபவரஷன் கிளீன் மணி ஆ. ஆபயரஷன் யகஃப் மணி 

இ. ஆபயரஷன் குயைாஸ் மணி ஈ. ஆபயரஷன் கிைவ்டு மணி 

26.  இரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தில் கசைபிடிக்கப்பட்ை யுக்தி முசை  ாரால் உருவாக்கப்பட்ைது? 

அ. பி.என்.காட்கில்   ஆ. வி.யக.ஆர்.வி. ராவ் 

இ. பி.சி. மகலாவோபிஸ்  ஈ. சி.என்.வக்கீல் 

27. NDC நிறுவனம் , யவைாண்சமச  ஊக்கப்படுத்தவும், யவைாண்சமச  அதிகமான முதலீட்சை 

தூண்ைவும் மாநிைங்களில் ஒரு திட்ைத்சத ஆரம்பித்தது. அதன் பப ர் 

அ. RKVY  ஆ. PMGY  இ. CDB  ஈ. MIDH 

28. இந்தி ாவில் நுகர்யவாரின் விரும்பத்தக்க பைைவானது எந்த அைவு உெவின் அைசவ 

எடுப்பதற்கு பாதுகாப்பு பகாடுக்கிைது என்று கூறி வர் 

அ. ைாக்ைார் மின்ஹால்  ஆ. பி.யக. பர்தான் 

இ. டன்வடகர் மற்றும் ராத்  ஈ. பி.யக. ஆர். பி. ராவ் மற்றும் அயைாக் மித்ரா 

29. யதசி  வருமானம் கெக்கிைப்படுவதற்கு அடிப்பசை ஆண்டு CSO மாற்றி சமத்திருக்கும் 

ஆண்டு 

அ. 1993-1994 ஆ. 1994-1995 இ. 1999-2000 ஈ. 2004-2005 

30. தமிழக அரசு பபாதுமக்களின் உயிர்காக்கும் மருத்துவ பைைவிற்காக காப்பீட்டு வைதி _______ கீழ் 

வருை வருவாய் பபறும் குடும்பங்களுக்கு அளித்துள்ைது. 

அ. ரூ. 15,000 ஆ. ரூ. 24,000 இ. ரூ. 25,000 ஈ. ரூ. 20,000 

31. இந்தி ாவில் யதசி  காடுகள் வைர்ப்பு மற்றும் பபாருைாதார முன்யனற்ை வாரி ம் நிறுவப்பட்ைது 

அ. ஆகஸ்டு 1990   ஆ. ஆகஸ்டு 1991 

இ. ஆகஸ்டு 1992   ஈ. ஆகஸ்டு 1993 

32. இந்தி ாவின் நிகர நீர்ப்பாைன பரப்பைவில் ஏரி பாைனத்தின் விழுக்காடு என்ன? 

அ. 14-15 விழுக்காடு   ஆ. 10-12 விழுக்காடு 

இ. 13-14 விழுக்காடு  ஈ. 14-16 விழுக்காடு 

33.  இந்தி ாவில் பவண்சம புரட்சியின் தந்சத 

அ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்  ஆ. ேர்கீஸ் குரியன் 

இ. சி. சுப்ரமணி ம்   ஈ. ஹர்யகாபின் குரான 

34. மில்லி ன் கிெறுகள் திட்ைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1988-89  ஆ. 1990-91  இ. 1991-92  ஈ. 1993-94 

35. இந்தி ாவில் எந்த வருைம் யதசி  மனயநாய் சுகாதாரத் திட்ைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது? 

அ. 1980  ஆ. 1981  இ. 1982  ஈ. 1983 
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36. இந்தி ாவில் எந்த அரசு குடும்ப நைத் திட்ைத்சத நசைமுசைப்படுத்துகிைது? 

அ. சம  அரசு – WHO –ன் முழு நிதியுதவியுைன் 

ஆ. சம  அரசு – WHO –ன் பாதி நிதியுதவியுைன் 

இ. மாநிை அரசு , WHO- ன் முழு நிதி உதவுயுைன் 

ஈ. மாநில அரசு, மமய அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் 

37. இந்தி  அரசு 100 ைதவிகித பவளிநாட்டு முதலீட்சை பல்யவறு துசைகளில் ஊக்குவித்துள்ைது. 

அதில் எந்த துசை அதில் ஈடுபைவில்சை? 

அ. விண்பேளி   ஆ. சுத்திகரிப்பு 

இ. e-வணிகம்    ஈ. ைக்தி 

38.  தண்ணீர் பழம், தர்ப்பூைணிப் பழம், காய்கறிகள், பவள்ைரி, பாசிப்பயிர் இன்னும் சிை பயிர்கள் 

மார்ச் முதல் ஜூன் வசர இந்தி ாவில் உற்பத்தி பைய் ப்படுகிைது. இவற்றின் பபாதுவான பப ர் 

அ. காரிப் பயிர்   ஆ. ராபி பயிர் 

இ. ஜயத் பயிர்   ஈ. ஹார்டி பயிர் 

39. __________ச  பின்பற்றி யதசி  சுத்தம் ைார்ந்த வைர்ச்சி கருவி அதிகார குழு ஒன்சை 

ஏற்படுத்துதல் 

அ. கியாட்வடா முமற   ஆ. கையைார கட்டுப்பாட்டுப்பகுதி 

இ. யதசி  இரைா ன நிர்வாக முசை  ஈ. யதசி  சுற்றுச்சூழல் பகாள்சக 

40. இந்தி  பதாழில் வைர்ச்சியின் வசககசை பண்ைங்களின் அடிப்பசையில் வரிசைப்படுத்தி 

எழுதுக. 

1. இசைவிசனப் பண்ைங்கள் 2. அடிப்பசைப் பண்ைங்கள் 

3.  முைதனப் பண்ைங்கள்  4. நுகர்வுப் பண்ைங்கள் 

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

41. பபாதுத்துசை நிறுவனங்களின் பங்குகசை தனி ாருக்கு விற்பசத குறிப்பது 

அ. காசை அங்காடி   ஆ. பங்குகள் பரிமாற்ைம் 

இ. முதலீட்டு கமலப்பு  ஈ. திைந்த அங்காடி நைவடிக்சககள் 

42. ைந்சத விசைகள் அடிப்பசையில் நாட்டின் பமாத்த யதசி  உற்பத்திச  கெக்கீடு பைய்யும் 

பபாழுது, கீழ்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று யைர்த்துக் பகாள்ைப்படுவதில்சை? 

அ. மானி ங்கள்   ஆ. வரிக்கு முந்சத  ைம்பைம் மற்றும் ஊதி ம் 

இ. மசைமுகவரிகள்   ஈ. வதய்மானப்படி 

43.  யதசி  சிறுபதாழில்கள் கழகம்(NSIC) உருவாக்கப்பட்ை வருைம் 

அ. 1950  ஆ. 1955  இ. 1960  ஈ. 1965 
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44. இந்தி ாவில் பபாருைாதார திட்ைமிடுதலின் அடிப்பசை யநாக்கம் 

அ. பபாருைாதார முன்யனற்ைம்    

ஆ. யதசி  வருவாச  அதிகரித்தல் 

இ. பபாருளாதார ேளர்ச்சிமய பகாண்டு ேருதல்  

ஈ. யவசைவாய்ப்சப அதிகரித்தல் 

45.  இந்தி ாவில் பழசம ான பதாழில்களில் ஒன்ைாகக் கருதப்படும் புசகயிசை பதாழிைானது 

அ. விேசாயம் மற்றும் உமழப்பு சார்ந்தது 

ஆ. விவைா ம் மற்றும் மூைதன் ைார்ந்தது 

இ. பதாழில்நுட்பம் மற்றும் மூைதனம் ைார்ந்தது 

ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) ைரி ானசவ 

46. கீழ்வரும் நிறுவனங்கள் அது நிறுவப்பட்ை ஆண்டுைன் பபாருத்தி ைரி ான விசைச த் 

யதர்ந்பதடு: 

அ. சித்தரஞ்ைன் ரயிபபட்டி பதாழிற்ைாசை 1. 1986 

ஆ. ரயில் பபட்டி பதாழிற்ைாசை  2. 1984 

இ. ஒருங்கிசெந்த பபட்டி பதாழிற்ைாசை 3. 1947 

ஈ. ரயில் ைக்கர பதாழிற்ைாசை  4. 1952 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 1 4 2 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  2 1 4 3 

47. C + I + G + (X – M) – என்ை சூத்திரத்திலிருந்து இதசன கெக்கிைைாம் 

அ. GDP – பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

ஆ. NNP – நிகர யதசி  உற்பத்தி 

இ. PI – தனிநபர் வருவாய் 

ஈ. GNP – பமாத்த வதசிய உற்பத்தி 

48.  பின்வருவனவற்சை பபாருத்துக: 

பபண்கள் அதிகாரத்திற் குறிக்யகாள்களுக்கான முன்மு ற்சிகள் 

அ. ராஷ்டிரி  மஹிைா  1. அங்கண்வாடி சம க்களில் பணிபுரியும் கிராமங்க  

     மற்றும் குடிசையிலிருக்கும் பபண்கள் 
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ஆ. சுவதார்    2. ஏசழ மற்றும் பைாத்து இல்ைாத பபண்களின்   

     திைசமகசை உ ர்த்துவது 

இ. பபண்களுக்கான பயிற்சி  3. பபண்களுக்கான கைன் வைதிகள் 

மற்றும் யவசைவாய்ப்பு திட்ைம் 

ஈ. இந்திரா மஹிைா ய ாஜ்னா 4. கடினமான ைந்தர்ப்ப நிசைகளில் பபண்களின்    

     யதசவகசை பூர்த்தி பைய்வது 

 அ ஆ இ ஈ  

அ.  2 3 1 4 

ஆ.  3 4 2 1 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  4 1 3 2 

49. யதசி  தகவல் பதாைர்பு பகாள்சக 2012 படி 2017ம் ஆண்டிற்குள் கிராமப்புை பதாசை பதாைர்பு 

அைர்வு எத்தசன ைதவீதம் அதிகரிக்கப்படும்? 

அ. 70%  ஆ. 100%  இ. 75%  ஈ. 50% 

50. கைலில், ஆப்டிகல் சபபர் யகபிள் மூைம், ‘யப ஆஃப் பபங்கால் யகட்யவ’ என்ை திட்ைத்தில் எந்த இரு  

நாடுகள் இசெக்கப்படுகிைது? 

அ. அந்தமான் நிவகாபர் தீவுகள் மற்றும் பசன்மன 

ஆ. இந்தி ா மற்றும் இைங்சக 

இ. மயைசி ா மற்றும் ஓமன் 

ஈ. மயைசி ா மற்றும் மத்தி  கிழக்கு நாடுகள் 

51. நம் நாட்டில் உற்பத்தி பைய் ப்படுகின்ை பபாருள்கள் சிைவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்படுகின்ைது. 

இது சம  அரசுக்குச் பைல்கின்ைது. அந்த வரி 

அ. யநர்முக வரி   ஆ. மசைமுக வரி 

இ. கலால் ேரி   ஈ. யைசவ வரி 

52. பயிரிைக்கூடி  நிைங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வசர உழப்பைாத பமாழுது, அது இவ்வாறு 

அசழக்கப்படுகிைது 

அ. ப ன்பாைற்ை விசைநிைம் ஆ. நைப்பாண்டு தரிசு 

இ. பிற தரிசு    ஈ. நிசை ான யமய்ச்ைல் நிைம் 

53. __________ லிருந்து இந்தி ாவில் மக்கள்பதாசக கெக்பகடுப்பு பதாைங்கப்பட்ைது. 

அ. 1862 ம் வருைம்   ஆ. 1872ம் ேருடம் 

இ. 1882 ம் வருைம்   ஈ. 1892ம் வருைம் 
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54. வாணிப நைவடிக்சகயில் முற்றுரிசம தசைச் ைட்ைம் (MRTP Act) 1969 ஆனது ரத்து பைய் ப்பட்டு 

யபாட்டிச் ைட்ைம் 2002 ற்கு இக்காைத்திலிருந்து நசைமுசைப்படுத்தப்பட்ைது. 

அ. 2002  ஆ. 2009  இ. 2013  ஈ. 2016 

55. S. N. அகர்வாைா உருவாக்கி  காந்தி  திட்ைத்தின் அடிப்பசை யநாக்கமானது 

அ. யவைாண்சம வைர்ச்சி 

ஆ. குடிசை மற்றும் கிராமி  பதாழிைகங்களின் வைர்ச்சி 

இ. ைமத்துவத்சத அசைவது 

ஈ. ஒட்டுபமாத்த இந்தியாவின் மூலம் மற்றும் கலாச்சார நிமலயிமன உயர்த்துதல் 

56. இந்தி  திட்ைக்குழுவின் இறுதி ான துசெத் தசைவர் 

அ. மன்யமாகன் சிங்   ஆ. நயரந்திர யமாடி 

இ. அருண் பஜட்லி   ஈ. மாண்வடக் சிங் அலுோலியா 

57. தீவிர மாவட்ை யவைாண் திட்ைம் பதாைர்பான முதல் படிநிசை இந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்ைது 

அ. 1951-52  ஆ. 1960-61  இ. 1965- 66  ஈ. 1990-91 

58. தமிழ்நாடு அரசின் ‘புது வாழ்வு திட்ைம்’ பதாைர்பான கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் எசவ ைரி ானசவ? 

1. இத்திட்ைம் 2005ல் பதாைங்கப்பட்ைது 

2. உைக வங்கி இதற்கு நிதி உதவி வழங்குகிைது 

3. இதற்கான திட்ை பைைவு 1,667 யகாடி ரூபாய் 

4. தமிழ்நாட்டில் 26 மாவட்ைங்களில் இத்திட்ைம் பை ல்படுத்தப்படுகிைது. 

அ. அமனத்து கூற்றுகளும் சரி  ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 ைரி ானசவ 

இ. 2, 3 மற்றும் 4 ைரி ானசவ  ஈ. 1 , 2 மற்றும் 4 ைரி ானசவ 

59. பபண்களின் பயிற்சி மற்றும் யவசை வாய்ப்பிற்கான ஆதரவு (STEP என்ை திட்ைம்) 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1986-87  ஆ. 1990-91  இ. 1995- 96  ஈ. 1996-97 

60. இந்தி  பிரதமரால், யம 26, 2017ம் நாள் இந்தி ாவியைய  மிகவும் நீைமான ைாசைப் பாைம் 

திைந்து சவக்கப்பட்ைது. அது எந்த இரு மாநிைங்கசை இசெக்கின்ைது? 

அ. அஸ்ஸாம் மற்றும் அருணாசலப் பிரவதசம் ஆ. அஸ்ஸாம் மற்றும் மணிப்பூர் 

இ. அஸ்ஸாம் மற்றும் திரிபுரா   ஈ. மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா 

61. இந்தி ாவில் எந்த அசமப்சபச் ைார்ந்த விஞ்ஞானிகள் தற்யபாது நீரிலிருந்து ஆற்ைல் எதுவும் 

ப ன்படுத்தாமல் மின்ைாரம் உருவாக்க முடியும் என கண்ைறிந்துள்ைார்கள்? 

அ. NPL, புது படல்லி  ஆ. IISC, பபங்களூரு 

இ. IISER, பகால்கத்தா  ஈ. IIT, பைன்சன 
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62. டிைம்பர் 20, 2016ல் பிரதம மந்திரி நாட்டின் முதன்முதைாக எந்த இைத்தில் இந்தி  திைன் 

நிறுவனத்சத (IIS) துவக்கி சவத்தார்? 

அ. அகமதாபாத்   ஆ. பபங்களூரு 

இ. கான்பூர்    ஈ. வாரொசி 

63.  புது டில்லியில் 2017ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் எந்த அசமப்பு க் ான் ைங்கம் மாநாட்டிசன 

(அறிவு உச்சி மாநாடு) நைத்தி து? 

அ. பிரஞ்னா பார்ோ     ஆ. கிறிஸ்துவ கல்வி கழகம் 

இ. இந்தி  இஸ்ைாமி  மாெவர்கள் இ க்கம் ஈ. இந்தி  ஜனநா க வாலிபர் அசமப்பு 

64. பிரதம மந்திரி கிருஷன் ைாய் ய ாஜனா திட்ைத்தின் யநாக்கம் என்ன? 

அ. சுற்றுப்புை சூழல்   ஆ. நிலத்தடி நீர் பசறிவூட்டுதல் 

இ. துணி உற்பத்தி   ஈ. இைவை உெவு 

65. தமிழ்நாட்டில் எவ்வைவு ைதவீதத்தில் பமாத்த பயிர் ைாகுபடிப் பரப்பில் மானாவரிப் பகுதியில் 

பயிரிைப்படுகிைது? 

அ. 55%  ஆ. 57%  இ. 54%  ஈ. 52% 

66. காந்தி  முசை மற்றும் வைர்ச்சியின்படி இந்தி  திட்ைமிைல் முசையில், கீழ்க்காண்பவற்றுள் எந்த 

மாற்ைம் யகாரப்பைவில்சை? 

அ. உற்பத்தி ைார்ந்த திட்ைமிைலுக்குப் பதிைாக யவசை யநாக்கான திட்ைமிைல் 

ஆ. வேமல வோக்கான திட்டமிடலுக்குப் பதிலாக உற்பத்தி வோக்கான திட்டமிடல் 

இ. சிறி  மற்றும் குடிசைத் பதாழிைகங்களுக்குச் ைாதகமானது 

ஈ. நுகர்பபாருள் உற்பத்தி பைய்யும் பபரி  பதாழிைகங்களுக்கு எதிரானது 

67. நீண்ை காை திட்ைம் 2023 ல் கீழ்க்கண்ைசவகளில் எது முக்கி  யநாக்கமாக கருதப்படுகிைது? 

அ. வேமலோய்ப்மப உருோக்குதல் ஆ. எண்மத் பதாழில்நுட்பம் 

இ. விருது     ஈ. ைன்மானம் 

68. பகாடுக்கப்பட்டுள்ைசவகளில் திைன் இந்தி ா திட்ைத்தின் தவைான குறிக்யகாள் எது? 

அ. நாடு முழுவதும் உள்ை இசைஞர்களின் திைசன யமம்படுத்தயை இதன் குறிக்யகாைாகும் 

ஆ. திைன் பயிற்சி திட்ைத்தின் மூைம் நிதி பதாைர்பான தசைகசை நீக்குவது இதன் 

குறிக்யகாைாகும் 

இ. இந்தியாவில் 34 லட்சம் இமளஞர்களுக்கு ரூ. 50,000 முதல் 1.5லட்சம் ேழங்குேது 

இதன் பணியாகும் 

ஈ. காஷல் பாரத் என்பது தான் இதன் முழக்கமாகும் 
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69. BSE’s வர்த்தக புள்ளி 30,000 –புள்ளிகள் என்ை வரைாற்று உ ரத்சத முதன்முதலில் எந்த நாளில் 

எட்டி து? 

அ. 26 டிைம்பர் 2016   ஆ. 26 ஜனவரி 2017 

இ. 26 ஏப்ரல் 2017   ஈ. 26 யம 2017 

70. இந்தி ாவின் மக்கள் பதாசக அைர்த்தி 

அ. 357.8/km2  ஆ. 345.7/km2 இ. 364.9/km2 ஈ. 374.9/km2 

71. இரு தரப்பு வர்த்தகம் என்ைால் 

அ. இரு ோடுகளுக்கு இமடவய உள்ள ேர்த்தகம் 

ஆ. இரண்டு அல்ைது மூன்று நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

இ. இரண்டு அல்ைது நான்கு நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

ஈ. பை நாடுகளுக்கு இசைய  உள்ை வர்த்தகம் 

72. ஜவஹர் கிராம ைம்ரிதி ய ாஜனா என்ை திட்ைம் எதசன அகற்றுகிைது 

அ. த ாரிப்பு    ஆ. மக்கள் பதாசக 

இ. யவசையின்சம   ஈ. ேறுமம 

73. மனிதனின் வாழ்க்சக தரத்சத யமம்படுத்துவது எந்த ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் யநாக்கம் ஆகும். 

அ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் ஆ. ஆைாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் 

இ. ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்ைம் ஈ. எட்டாேது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

74. இந்தி  பபாருைாதாரத்தின் முதுபகலும்பு எது? 

அ. ைந்சத    ஆ. வேளாண்மம 

இ. யைசவ    ஈ. பதாழிற்ைாசை 

75. மருத்துவர்கள், ஆசிரி ர்கள், வங்கி ஊழி ர்கள், யபாக்குவரத்து பதாழிைாைர்கள் ஆகிய ார் எந்த 

துசையில் யைர்ந்தவர்கள்? 

அ. வசமே துமற    ஆ. முதன்சம துசை 

இ. பதாழில் துசை   ஈ. விவைா  துசை 

76. பபாது பபாருள் என்பது ைமூக விருப்பமாகவும் தகுதி ான விருப்பமாகவும் வசகப்படுத்தி வர் 

அ. வபராசிரியர் மஸ்கிவரவ்  ஆ. யபராசிரி ர் ஷிராஸ் 

இ. யபராசிரி ர் பைலிங்யமன்  ஈ. யபராசிரி ர் ஆைம் ஸ்மித் 

77.  NIPDP – என்பது 

அ. வதசிய பபாது நிதி பகாள்மக நிறுேனம் 

ஆ. யதசி  முதலீட்டு பபாது நிதி பகாள்சக நிறுவனம் 

இ. யதசி  காப்பீட்டு பபாது நிதி பகாள்சக நிறுவனம் 
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ஈ. யதசி  பதாழில் பபாது நிதிக் பகாள்சக நிறுவனம் 

78. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது யதசி  வருவாச  கெக்கிடும் முசை கிசை ாது? 

அ. வருவாய் முசை   ஆ. பைைவின முசை 

இ. உற்பத்தி முசை   ஈ. சுற்று ஓட்டம் ேருோய் முமற 

79. வரிசை 1 உைன் வரிசை 2ஐ பபாருத்தி ைரி ான விசைச  காண்க. 

வரிசை 1     வரிசை 2 

அ. பி.என். யராஷண்டின் யராைான்  1. இந்தி ாவின் பசுசம புரட்சியின் தந்சத 

ஆ. எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்   2. பபரி  உந்துதல் யகாட்பாடு 

இ. மசைமுக யவசையின்சம  3. மனித முன்யனற்ை குறியீட்டு எண் 

ஈ. UNDP     4. யவைாண்சம 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  4 3 1 2 

80. ஆம் ஆத்மி ய ாஜனா இந்தி ாவில் எந்த வருைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. 

அ. அக்யைாபர் 2005   ஆ. அக்யைாபர் 2006 

இ. அக்வடாபர் 2007   ஈ. அக்யைாபர் 2008 

81. NSIC என்பதன் பபாருள் 

அ. வதசிய சிறு பதாழில் கழகம்  ஆ. யதசி  யைசவ பதாழில் கழகம் 

இ. யதசி  யைமிப்பு பதாழில் கழகம்  ஈ. யதசி  மாநிை பதாழில் கழகம் 

82. 2011-ஆம் ஆண்டின் கல்வி கெக்பகடுப்பின்படி பமாத்த தமிழகத்தின் ஆண்டுகளின் கல்வி 

கற்ைவர்களின் விழுக்காடு 

அ. 86.8 சதவிகிதம்   ஆ. 80.3 ைதவிகிதம் 

இ, 73.9 ைதவிகிதம்   ஈ. 81.2 ைதவிகிதம் 

83. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது ைரி ான விசை? 

அ. அரசு ைார்ந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு பைைவிைப்படுவது 

ஆ. விேசாயிகளுக்கு வேரடி பணம் பட்டுோடா பசய்ேது 

இ. மீன் வைர்த்தலுக்கு பைைவு பைய்வது 

ஈ. குழந்சத பதாழிைாைர் ைட்ைம் 

84.  பைப்ைம்பர் 2016 முதல் ரிைர்வ் வங்கியின் புதி  கவர்னர் _______ ஆவார் 
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அ. உர்ஜித் ஆர் பட்வடல்  ஆ. ரகுராம் ராஜன் 

இ. சி. ரங்கராஜன்   ஈ. ஒய்.வி. பரட்டி 

85. “APEC” ன் தசைசம கம் ஆசி  பசிபிக் பபாருைாதார கூட்டுைவின் தசைசம கம் 

அ. அபுதாபி    ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. பஜனி ா    ஈ. பாரீஸ் 

86. பபாருத்துக. 

பட்டி ல் 1   பட்டி ல் 2 

அ. பசுசமப் புரட்சி  1. யவைாண் பயிர்கள் 

ஆ. பவண்சம புரட்சி  2. யகாழி வைர்ப்பு 

இ. மஞ்ைள் புரட்சி  3. கனிகள் 

ஈ. இைஞ்சிகப்பு புரட்சி 4. பால் பண்செ பதாழில் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 3 1 4 

இ. 1 4 2 3 

ஈ.  1 4 3 2 

87. அதிநவீன பதாழில் ம மாதல் மூைம் பமாத்த யதசி  உற்பத்தி இந்தி  பபாருைாதாரம் 

வைர்ச்சி சை  வழி வசக பைய்த பகாள்சக 

அ. புதிய பபாருளாதார பகாள்மக  ஆ. புதி  பதாழிற் பகாள்சக 

இ.  புதி  யவைாண்சமக் பகாள்சக  ஈ.  அ ல் நாட்டுக் பகாள்சக 

88.  அசனத்து பைைவின் பிரிவினரிைமும் ஊட்ைச்ைத்து குசைபாடு அதிகமுள்ை பகுதி 

அ. மசைவாழ் பகுதிகள்  ஆ. கிராமப்புை பகுதிகள் 

இ. நகரத்சத ஒட்டி ப் பகுதிகள் ஈ. ேகரப் பகுதிகள் 

89. பபாருைாதார முன்யனற்ைத்திற்கான ஒரு திட்ைம் என்பது எவ்வாறு அசழக்கப்பட்ைது? 

அ. யதசி  திட்ைம்   ஆ. மக்களின் திட்ைம் 

இ. மும்பய் திட்டம்   ஈ. காந்தியின் திட்ைம் 

90. “FIPB” என்பது 

அ. அந்நி  முதலீட்டு காகித வாரி ம் 

ஆ. அந்நி  முதலீட்டு பிைாஸ்டிக் வாரி ம் 

இ. அந்நிய முதலீட்டு அபிவிருத்தி ோரியம் 

ஈ. அந்நி  முதலீட்டு அச்சு மற்றும் அபிவிருத்தி வாரி ம் 
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91.  தைா வருவாய் என்பது 

அ. நாட்டு வருவாய் x மக்கள் பதாசக ஆ. நாட்டு வருவாய் - மக்கள் பதாசக 

இ. ோட்டு ேருோய் ÷ மக்கள் பதாமக ஈ. நாட்டு வருவாய் + மக்கள் பதாசக 

92.  இந்தி  மக்கட்பதாசக கெக்பகடுப்பு 2011ன் படி பமாத்த மக்கட் பதாசகயில் தாழ்த்தப்பட்ை 

வகுப்பினரின் ைதவீதம் 

அ. 16.6  ஆ. 16.2  இ. 16.0  ஈ. 17.4 

93. உெவிற்காக யவசையுைன் பதாைர்புசை  திட்ைம் 

அ. அந்த்ய ாசத ா அன்ன ய ாஜனா ஆ. அன்னபூர்ொ திட்ைம் 

இ. தானி  பாதுகாப்பு இ க்கம்  ஈ. சம்பூர்ண கிராமின் வராஜ்கர் வயாஜனா 

94. பபாருத்துக. 

அ. திட்ைமிைலும் ஏசழகளும்  1. பி.வி. நரசிம்மராவ் 

ஆ. ஜனநா க ைமத்துவம்  2. பி.எஸ். மின்ஹாஸ் 

இ. இரண்ைா ஐந்தாண்டு திட்ைம் 3. ஜவஹர்ைால் யநரு 

ஈ. 1991 ம் ஆண்டு புதி   4. பி.சி. மஹயைாயநாபிஸ்  

பபாருைாதாரக் பகாள்சக   

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ.  3 2 1 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  4 1 2 3 

95.  புதி  யவைாண்சம நுட்பத்திற்கு மறுபப ராக பின்வருவனவற்றுள் எது இல்சை? 

அ. நவீன யவைாண்சம நுட்பம் ஆ. விசத உரம் தண்ணீர் நுட்பம் 

இ. பசுசமப்புரட்சி   ஈ. புதிய புரட்சி 

96. கீழ்க்கண்ை திட்ைங்களில் எது வறுசமயில் வாடும் ஆதி திராவிை மக்களுக்கும் 

பழங்குடியினருக்கும் இைவை வீடுகள் அளிக்கின்ைன? 

அ. இந்திரா அவாஸ் ய ாஜனா ஆ. அந்த்ய ாத ா அன் ய ாஜனா 

இ. கிராம் ைதாக் ய ாஜனா  ஈ. அம்வபத்கர் அோஸ் வயாஜனா 

97. உருகுயவ வட்ை ஒப்பந்தத்திற்கும் இந்த நிறுவனம் யதாற்றுவிக்கப்பட்ைதற்கும் பதாைர்பு உண்டு. 

அ. WHO  ஆ. WTO  இ. WIPO  ஈ. உைக வங்கி 

98. இந்தி ாவில் மூைதன பவளியீட்டின் மூைம் கிசைக்கும் பெத்சத ஒருங்கிசெந்த நிதியில் 

யைர்க்கப்பட்டு அது கீழ்க்கண்ைவற்றிற்கு ப ன்படுத்தப்படுகின்ைது. 
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அ. வபாக்குேரத்து ேளர்ச்சிக்கு மற்றும் சமூக துமற திட்டம் 

ஆ. வறுசம ஒழிப்பிற்கு 

இ. யவசை வாய்ப்சப அதிகரிப்பதற்கு 

ஈ. நிதிப்பற்ைாக்குசைச  ைரி பைய்  

99.  யதசி  கல்வி பகாள்சகயில் பதினான்கு வ து வசர ான குழந்சதகளுக்கு இைவை மற்றும் 

கட்ைா  கல்விச  வழங்க பரிந்துசர பைய்தது 

அ. பல்கசைக் கழக கல்வி குழு ஆ. வகாத்தாரி குழு 

இ. பமஹ்யராத்ரா கமிட்டி  ஈ. யதசி  அறிவுைார் குழு 

100.  கீழ்க்கண்ை காரெங்கைால் இந்தி ாவின் யைமிப்பு விகிதம் குசைவாக உள்ைது 

1. குசைந்த தைா வருமானம் 

2. பபாதுத் துசையின் யமாைமான பை ல்பாடு மற்றும் பங்கு 

3. குடும்ப துசையில் யைமிப்பின் குசைந்த பங்கு 

4. கிராம புைங்களின் யைமிப்புத் திைன் முழுசம ாக திரட்ைாசம 

அ, 1, 2 மற்றும் 4 சரி  ஆ. 1,2  மற்றும் 3 ைரி 

இ. 1,2 , 3 மற்றும் 4 ைரி  ஈ. 1, 3, 4 ைரி 
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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? 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 11 

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 

http://www.winmeen.com/


Economics & Commerce                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 11 of 11 

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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