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1.  அடிப்படை  உரிடைகள் எதில் அைங்கும்.  
       அ) விதி (12--36 )     ஆ) விதி (10---35)     இ) விதி (12—35)      ஈ) விதி 10 
2.  இந்தியாவின் முதல் பாராளுைன்ற ததர்தல்?      அ)  1950    ஆ)  1952    இ)  1953    ஈ)  1955 
3.  முகவுடரயின் சிற்பி யார்?       அ) தேரு ஆ) பி.ஆர்.அம்தபத்கார்  இ) ராதேந்திர பிரசாத்  ஈ)  சின்கா 
4.  இந்தியா சுதந்திரைடைந்த தபாது இந்தியாவின் டவசிராய் யார்? 
        அ)  மைளண்ட் தபட்ைன்     ஆ)   ராோேி     இ)   கானிங் பிரபு    ஈ)  மபண்டிங் பிரபு 
5.  அரசியல் ேிர்ணய சடபயின் மைாத்த உறுப்பினர்கள் எத்தடன தபர்? 
        அ)  339    ஆ)   389    இ)   340   ஈ)    350   
6.  அரசியல் ேிர்ணய சடபயின் இரண்ைாவது மபாதுகூட்ைம் ேடைமபற்ற ோள் எது? 
         அ)  டிச.9, 1946    ஆ)   டிச.11, 1946     இ)   டிச.15, 1946    ஈ)   டிச.20, 1946 
7.  ததசிய மகாடி இந்திய அரசியல் ேிர்ணய சடபயினால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ை ோள்? 
         அ)  ேூடை 22, 1947    ஆ)  ைார்ச் 22, 1957    இ)  ேூன் 12, 1950     ஈ)   ஏப்ரல் 10, 1948 
8.  ேனாதிபதி ேியைித்தல் எந்த ோட்டு அரசியைடைப்பின் படி பின்பற்றப்படுகிறது? 
         அ)  அமைரிக்கா   ஆ)  அயர்ைாந்து    இ)   இங்கிைாந்து    ஈ)   கனைா 
9.  அரசு மகாள்டகயிடன வழிகாட்டும் மேறிமுடறகள் எந்த பகுதியில் அைங்கியுள்ளது? 
         அ)  I    ஆ)  II     இ)  III     ஈ)   IV 
10.  “முகவுடரடய” இந்தியா எந்த ோட்டிைிருந்து பின்பற்றியுள்ளது. 
      அ) அமைரிக்கா   ஆ)  ேப்பான்     இ)  அயர்ைாந்து    ஈ)   ைண்ைன் 
11.  கட்சித்தாவல் தடைச்சட்ைம் எதன் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
      அ)   51 வது 1985  ஆ)  52 வது 1985   இ)  53 வது 1985   ஈ)  54 வது 1986 
12.  மைளண்ட் தபட்ைன் திட்ைம்.       அ)  ேனீ் 1   ஆ)   ேனீ் 2   இ)   ேனீ் 3    ஈ)  ேனீ்  4 
13.  அரசியைடைப்பு திருத்தங்கள் எந்த பகுதியில் அைங்கியுள்ளது? 
        அ)  8     ஆ)  16     இ)  20    ஈ)  22 
14.  இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்மபனியின் ஆட்சி ேடைமபற்ற காைம் எது? 
       அ)  1773 – 1857   ஆ)  1773 – 1858    இ)  1773 – 1859    ஈ)  1774 – 1858 
15.  கிழக்கிந்திய கம்மபனி, இந்தியாவுைன் தைலும் 20 ஆண்டுகள் வணிகம் மசய்ய அனுைதித்த  
     பட்ையச் சட்ைம் எது?         அ)  பட்ையச் சட்ைம் 1793        ஆ)  பட்ையச் சட்ைம் 1813   
                                    இ)  பட்ையச் சட்ைம் 1833        ஈ)  பட்ையச் சட்ைம் 1853 
16. இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் மேனரல் யார்? 
      அ)  கானிங் பிரபு    ஆ)  மபண்டிங் பிரபு    இ)  வாரன்தேஸ்டிங்ஸ்    ஈ)  ராோேி 
17. “ தைக்ன கார்ட்ைா “ என அடழக்கப்படுவது எது? 
      அ)  பட்ையச் சட்ைம் 1853                    ஆ)  இந்திய அரசுச் சட்ைம் 1858 
      இ)  விக்தைாரியா ைகாராணியின் அறிக்டக   ஈ)  இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 1861 
18.  மைக்காதை கைிட்டி எப்தபாது அடைக்கப்பட்ைது? 
      அ)  1850    ஆ)  1852   இ)  1854    ஈ)  1858 
19.  “பட்மேட்டில் விவாதிக்கும் உரிடை இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைது” இதனுைன் மதாைர்புடையது? 
      அ)  இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 1892           ஆ)   இந்திய கவுன்சில் சட்ைம்  1909 
      இ)  இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 1861           ஈ)    இந்திய கவுன்சில் சட்ைம்  1856 
20. வகுப்பு வாத ததர்தல் முடறயின் தந்டத யார்? 
      அ) கானிங் பிரபு     ஆ)  ைிண்தைா பிரபு     இ)  மபண்டிங் பிரபு    ஈ)  காரன்வாைிஸ் பிரபு 
21. இந்தியாவின் முதல் அரசு மசயைாளர் யார்? 
      அ)  பிரான்சிஸ் வுட்   ஆ)  சார்ைஸ் வுட்    இ)  மைக்காதை பிரபு   ஈ)  கானிங் பிரபு 
22. சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசி டவசிராய் யார்? 
      அ)  மைளண்ட் தபட்ைன்     ஆ)  கானிங்   இ)  ராோேி    ஈ)  மபண்டிங் 
23. அரசியல் ேிர்ணய சடபயின் ேிரந்தர தடைவராக ேியைிக்கப்பட்ைவர் யார்? 
      அ)  அம்தபத்கர்    ஆ)  ேவேர்ைால்  தேரு    இ)   சின்கா    ஈ)  ராதேந்திர பிரசாத் 
24.  ததசியக் மகாடிகளுக்கான குழுவின் தடைவர்? 
     அ)  ேவேர்ைால் தேரு    ஆ)  சர்தார் பட்தைல்     இ)  தே.பி.கிருபாளணி   ஈ) முகர்ேி 
 
25.  இந்திய அரசியைடைப்பில் டகமயழுத்திட்ை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டக? 
     அ)  280    ஆ)  282    இ)  284    ஈ)   286 
26.  மவய்ைர் அரசியைடைப்பு என்று அடழக்கிதறாம்? 
     அ)  ரஷ்யா    ஆ)   அமைரிக்கா    இ)   மேர்ைன்    ஈ)   இங்கிைாந்து 
27.  ைத்ய ைாேிை அரசு உறவுகள் எந்த பகுதியில் அைங்கியுள்ளது? 
      அ)  பகுதி XI    ஆ)  பகுதி XII    இ)   பகுதி XIII     ஈ)  பகுதி  XV 
28.  குடியுரிடை எந்த விதியின் கீழ் அைங்கியுள்ளது 
      அ)  விதி ( 1 – 4 )     ஆ)  விதி ( 5 – 11 )     இ)   விதி  ( 12 – 35 )     ஈ)  விதி  ( 36 – 51 ) 
29.  பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் எந்த திருத்தத்தின் மூைம் அரசிைடைப்பில் தசர்க்கப்பட்ைது. 
       அ)  70    ஆ)   71    இ)  72     ஈ)   73 
30.  மபாதுப்பட்டியல் எந்த ோட்டிைிருந்து மபறப்பட்ைது? 
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      அ)  ஆஸ்திதரைியா      ஆ)   மேர்ைன்    இ)   கனைா    ஈ)   மதன் ஆப்பிரிக்கா 
31.  அரசியைடைப்பின் வடரவுக்குழுவின் தடைவர் யார்? 
      அ)  ேவேர்ைால் தேரு   ஆ)  அம்தபத்கர்    இ)   பட்தைல்   ஈ)   கிருபாளணி 
32.  இந்திய அரசியைடைப்டப உருவாக்க மசைவிைப்பட்ை பணம்? 
      அ)  60 ைட்சம்   ஆ)  62 ைட்சம்   இ)   64  ைட்சம்   ஈ)  68  ைட்சம் 
33.  DPSP எதிைிருந்து மபறப்பட்ைது? 
     அ)  அயர்ைாந்து    ஆ)   அமைரிக்கா   இ)   இங்கிைாந்து     ஈ)  ரஸ்யா 
34.  இந்திய அரசியைடைப்பு தற்தபாது எத்தடன பகுதிகடள மகாண்டுள்ளது? 
      அ)  22   ஆ)  23    இ)  24    ஈ)  25 
35.  ைாேிை அரசியைடைப்பு குழுத் தடைவர்? 
     அ)  சர்தார் பட்தைல்   ஆ)  தேரு  இ)  அம்தபத்கர்    ஈ)  தே.பி.கிருபாளனி 
36.  ைக்கதள அதிகாரத்தின் ததாற்றுவாய் எனக் குறிப்பிடுவது? 
      அ)  குடியாட்சி    ஆ)   முடியாட்சி    இ)  ைக்களாட்சி     ஈ)  முகவுடர 
37.  இந்திய அரசியைடைப்பு ேடைமுடறக்கு வந்த தபாது எத்தடன அட்ைவடணகடளக் மகாண்டிருந்தது? 
       அ)  12     ஆ)   10    இ)   8    ஈ)   6 
38.  ததர்தல் ைற்று ததர்தல் ஆடணயம் எந்த விதியின் கீழ் மசயல்படுகிறது? 
        அ)  விதி ( 352 – 360 )      ஆ)  விதி ( 343 – 351 )     இ)  விதி ( 324 – 329 ஏ )   ஈ)  விதி 246 ஏ 
39.  சரியானடதத் ததர்க. 
        அ)  பகுதி IV ல் குறிப்பிடும் “அரசு” “State” எனும் வார்த்டதடய வடரயறுக்கிறது. 
        ஆ)  சைத்துவ உரிடை  - விதி ( 19 – 22 ) 
        இ)  அரசியைடைப்புச் சட்ைபடி பரிகாரம் ததடும் உரிடை  - விதி 30 
        ஈ)   மசாத்துரிடைடய அடிப்படை உரிடையிைிருந்து ேீக்கிய சட்ைத்திருத்தம் – 44 வது சட்ை திருத்தம் 
40.  இரட்டைக் குடியுரிடை மகாண்ை ோடுகள் எடவ? 
       அ)  அமைரிக்கா   ஆ)  சுவிட்சர்ைாந்து     இ)  ரஸ்யா     ஈ)   (அ) ைற்றும் (ஆ) 
41.  ஐந்தாண்டு திட்ைம் எதிைிருந்து மபறப்பட்ைது? 
        அ)  அமைரிக்கா   ஆ)   ரஸ்யா   இ)  ேப்பான்     ஈ)   மேர்ைனி 
42.  கல்கத்தாவில் உச்ச ேீதிைன்றம் எப்தபாது அடைக்கப்பட்ைது? 
        அ)  1772    ஆ)  1774    இ)  1776    ஈ)   1778 
43.   “தைக்ன கார்ட்ைா” எங்கு அறிவிக்கப்பட்ைது? 
        அ) பகீார்    ஆ)  தைற்கு வங்கம்    இ)  அைகாபாத்    ஈ)   மசகந்திராபாத் 
44. அரசியல் ேிர்ணய சடப அடைக்க முதன் முதைில் தகாரிக்டக டவத்தவர்களில் தவறானடதத் ததர்க. 
        அ)  1934 – எம்.என்.ராய்     ஆ)   1935 – காங்கிரஸ்    இ)  1936 – அம்தபத்கர்   ஈ)   1938 – தேரு 
45.  வடரவு அரசியைடைப்பு உருவாக்கப்பை ஆன ோட்கள்? 
       அ)  110  ஆ)   112    இ)  114    ஈ)  116 
46.  “ஒற்டறக்குடியுரிடை” எங்கிருந்து மபறப்பட்ைது? 
       அ)  இங்கிைாந்து    ஆ)   கனைா   இ)  அயர்ைாந்து    ஈ)   ரஷ்யா 
47.  மபாருந்தாதது எது?             அ)   தபாதைா    ஆ)   டைதிைி    இ)  தைாக்ரி    ஈ)   மகாங்கனி   
 
48.  இந்திய அரசியைடைப்பு சட்ைத்தில் உள்ள எந்த அரசியைடைப்பு சட்ைம் அடிப்படை கல்வி உரிடைடய 
    விவாதிக்கிறது? 
         அ)  விதி 20 ஏ    ஆ)  விதி 21 ஏ     இ)   விதி 22 ஏ    ஈ)   விதி 23 ஏ 
49.  இந்திய அரசியைடைப்பு சட்ைத்தில் எட்ைாவது அட்ைவடணயில் எத்தடன மைாழிகள் உள்ளன? 
         அ)  18     ஆ)   20    இ)  22    ஈ)   24 
50.  மைல்ைி ததசிய தடைேகராக அறிவிக்கப்பட்ை ஆண்டு? 
     அ)   1990    ஆ)  1991    இ)  1992    ஈ)   1993 
51.  ேிதிக்குழு உருவாக்கப்பட்ை ஆண்டு? 
      அ)  1950   ஆ)  1951    இ)  1952     ஈ)  1953 
52.  உைக மபருைந்தம் ஏற்பட்ை ஆண்டு? 
      அ)  1921    ஆ)  1928   இ) 1929    ஈ)   1930 
53.  ோட்டு வருைான கணக்கு ஆண்டு என்பது? 
        அ)  ஏப்ரல் 1 முதல் ைார்ச் 31             ஆ)  ஏப்ரல் 1 முதல்  ைார்ச் 30 
        இ)  ஏப்ரல் 5 முதல் ைார்ச் 31             ஈ)   ஏப்ரல் 5 முதல் ைார்ச் 30 
54.  தைா வருைானம் = 
        அ)  ோட்டு வருைானம்/ைக்கள் மதாடக     ஆ)  ைக்கள் மதாடக/ோட்டு வருைானம் 
        இ)  ோட்டு வருைானம்/மசைவு              இ)  மசைவு/ோட்டு வருைானம் 
55. பற்றாக்குடற இைக்கணத்டத மபாருளியலுக்கு தந்தவர் 
       அ)  சாமுதவல்சன்    ஆ)   ஆல்பிரட்ைார்ஷல்    இ)  ைதயானல் ராபின்ஸ்   ஈ)  தே.எம்.கீன்ஸ் 
56.  வரிவிதிப்பின் அரசியல் மபாருளாதாரம் என்ற நூடை எழுதியவர்? 
        அ)  இர்விங் பிஷர்   ஆ)  ஆைம்ஸ்ைித்    இ)  ராஜ்கிருஷ்ணா    ஈ)  தைவிட் ரிக்கார்தை 
57.  பசுடை புரட்சி என்ற மசால்ைிடன உருவாக்கியவர்? 
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         அ)  வில்ைியம் காய்டு   ஆ)  எம்.எஸ்.சுவாைிோதன்   இ)  மைனின்    ஈ)  லுக்கா தபசிதயாைி 
58.  உத்தை ைக்கள் மதாடக தகாட்பாட்டை உருவாக்கியவர்? 
       அ)  ைால்தாஸ்    ஆ)  கார்ல் ைார்க்ஸ்    இ)  எட்வின் மகனான்    ஈ)  மேன்றி தபயால் 
59.  சுழல் திட்ைத்திடன மகாண்டு வந்தவர்? 
       அ)  தேரு   ஆ)  இந்திராகாந்தி    இ)  குன்னர் ைிட்ைால்    ஈ)  மைாரார்ேி ததசாய் 
60.  காந்திய திட்ைத்திடன உருவாக்கியவர்? 
        அ) எம்.என். ராய்    ஆ) எஸ்.என். அகர்வால்    இ)  தாதாபாய் மேளதராேி      ஈ)  ரூத ா  
61.  கருப்பு பண தகாட்பாட்டை உருவாக்கியவர்? 
        அ)  பந்த்   ஆ)  ைன்தைாகன்சிங்     இ)  கிரகாம்ஸ்      ஈ)  பி.எஸ்.ைினாஸ் 
62.  அறிவியல் ரீதியான தைைான்டையின் தடைவர்? 
        அ)  லூதர் கூைிக்   ஆ)  ஆர்.சி.தத்     இ)  ஆைம்ஸ்ைித்    ஈ)  எஃப்.ைபுள்யூ. மைய்ைர் 
63.  விற்படன வரிடய இந்தியாவில் அறிமுகம் மசய்தவர்? 
        அ)  ராோேி    ஆ)  ைன்தைாகன்சிங்   இ)  காட்கில்    ஈ)  ைக்ைா வாைா 
64.  மசைவு வரிடய அறிமுகப்படுத்தியவர்? 
        அ)  வாக்கர்    ஆ)  டி.டி.கிருஷ்ணைாச்சாரி     இ)  கிரகாம்ஸ்     ஈ)  ைினாஸ் 
65.  சமுதாய வளர்ச்சி திட்ைத்திடன முதைில் மதாைங்கியவர்? 
        அ)  காட்கில்    ஆ)  பந்த்   இ)  பல்வந்தராய் தைத்தா     ஈ)  ேர்பிசன் & தையர்க் 
66.  ைந்த ேிடையில் இருந்து ஏற்படும் தற்காைிக உயர்வு  ___________ எனப்படும். 
         அ) பூரிப்பு    ஆ)  மசழுடை    இ)  ைறுவகீ்கம்    ஈ)  ைீட்சி 
67.  விடைவாசி குடறயும், பணத்தின் ைதிப்பு அதிகரிக்கும் சூழ்ேிடை _____________ எனப்படும். 
         அ)  பணவாட்ைம்     ஆ)  பணவகீ்கம்   இ)  ததக்கவகீ்கம்    ஈ)   மூடிய மபாருளாதாரம் 
68.  விைாப்பிடியான விடைதயற்றமும், தவடையின்டையும் காணப்படும் ேிடை ___________ எனப்படும். 
         அ)  பின்னடைவு     ஆ)  ைறுவகீ்கம்     இ)  ததக்கவகீ்கம்     ஈ)  ததய்ைானம் 
69.  மபாருளாதார தடை விதிக்கப்படும் ோட்டிற்கு ___________ எனப் மபயர். 
        அ)  எம்பார்க்தகா     ஆ)  சிம்பார்க்தகா    இ)  என்பார்க்தகா     ஈ)  ேிம்பார்க்தகா 
 
 
70.  மைாத்த வருைானத்டத விை மைாத்த மசைவு அதிகைாக இருந்தால் அது ___________ எனப்படும். 
        அ)  முதன்டை பற்றாக்குடற              ஆ)  வருவாய் பற்றாக்குடற 
        இ)  பற்றாக்குடற ேிதியாக்கம்              ஈ)  பணைதிப்பிறக்கம். 
71.  தவறானது எது? 
        அ)  பால் உற்பத்தி – மவண்டை புரட்சி        ஆ)  ைீன் உற்பத்தி – ேீை புரட்சி 
        இ)  முட்டை உற்பத்தி – மவள்ளிப் புரட்சி      ஈ)  இறால் உற்பத்தி – வட்ைப் புரட்சி 
72.  சரியானது எது? 
        அ)  தங்க கழுத்துப்பட்டை – 4 ஆம் ேிடை மதாழிைாளர்கள்  
        ஆ)  மவளிர் சிவப்பு கழுத்துப்பட்டை – 3 ஆம் ேிடை மதாழிைாளர்கள் 
        இ)  மவள்டள கழுத்துப்பட்டை  - 2 ஆம் ேிடை மதாழிைாளர்கள் 
        ஈ)  சிவப்பு கழுத்துப்பட்டை - முதல் ேிடை மதாழிைாளர்கள் 
73.  மபாருந்தாது எது? 
       அ)  ேட்ைத்தில் இயங்கும் மபாதுத்துடற ேிறுவனங்கள் – மவள்ள யாடனகள் 
       ஆ)  ைாபத்தில் இயங்கும் கம்மபனி – ேீைப்மபட்டி 
       இ)  தடை மசய்யப்பட்ை ைானியம் – ைஞ்சள் மபட்டி 
       ஈ)  விவசாயிகளின் வருைானம் மபருக வழங்கப்படும் ைானியம் – சிவப்பு மபட்டி 
74.  குண்டூசி தயாரிப்பு முடறயிடன உதாரணம் காட்டியவர்? 
      அ)  தே.எம்.கீன்ஸ்    ஆ)  ஆைம் ஸ்ைித்    இ)  ஆல்பிரட் ைார்சல்    ஈ)  ராபின்ஸ் 
75.  மபாருளியலுக்கான தோபல் பரிசு மபற்ற இந்தியர் யார்? 
       அ)  குன்னர் ைிட்ைல்    ஆ)   சசிகாந்த் சர்ைா    இ)   அைர்த்தியா மசன்   ஈ)  வாக்கர் 
76.  மபாருத்தைில்ைாதது எது? 
       அ)  விவசாயம்     ஆ)  காடுகள்    இ)   சுரங்கத் மதாழில்    ஈ)  உருக்கு ஆடைகள் 
77.  அமைரிக்காவில் சார்புத்துடற சார்ந்த மதாழிைாளர்களின் சதவதீம்? 
       அ)  60%    ஆ)  70%    இ)   80%    ஈ)  90% 
78.  உற்பத்தி காரணிகள் எத்தடன வடகப்படும்? 
       அ)  2     ஆ)  3    இ)  4    ஈ)   5 
79.  மதாழில் அடைப்புக்கான மவகுைதி என்ன? 
         அ)  வாரம்   ஆ)  வட்டி    இ)  கூைி    ஈ)  இைாபம் 
80.  ேிைத்தின் சிறப்பியல்புகளில் ைாறுபட்ைது எது? 
        அ)  ேிைம் இயற்டகயின் மகாடை     ஆ)   ேிைத்டத அழிக்க முடியாது 
        இ)  ேிைம் மசழிப்பில் ைாறுபைாது      ஈ)  ேிைம் ஒரு மசயல் பாட்டு உற்பத்தி காரணி 
81.  “பணம் ைட்டுதை பணத்தின் ததடவடய சைாளிக்கும்” – இக்கூற்று யாருடையது? 
        அ)  ைானட்ைா    ஆ)  குன்னர் ைிட்ைல்    இ)  வாக்கர்    ஈ)  அைர்த்தியா மசன் 
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82.  பணம் என்பதில் அைங்குவதில் சரியானதன்று? 
        அ)  ரூபாய் தோட்டுகள்    ஆ)   காதசாடைகள்   இ)  மசலுத்து சீட்டு    ஈ)  புதரா தோட்டிஸ் 
83.  கீழ்கண்ை கூற்றுகடள ஆராய்க. 
         1. விடை குடறயும் தபாது ததடவயும் குடறயும்.       எ.கா: அரிசி, தகாதுடை 
         2. விடை அதிகரிக்கும் தபாது ததடவயும் அதிகரிக்கும்.  எ.கா: ஆைம்பர மபாருட்கள் ( டவரம் ) 
      அ)  1, 2ம் சரி        ஆ)  1 சரி, 2 தவறு     இ)  1, 2 ம் தவறு     ஈ)  1 தவறு, 2 சரி 
84.  இந்தியாவில் ோட்டு வருைானத்தில் தவளாண்டையின் பங்கு எவ்வளவு? 
       அ)  30%     ஆ)  40%    இ)  50%    ஈ)  60% 
85.  புதிய மபாருளாதார மகாள்டக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு? 
       அ)  1990    ஆ)  1991   இ)  1992    ஈ) 1994 
86. இந்திய மபாருளாதாரத்டத கிராை மபாருளாதாரைாக வலுப்படுத்த விரும்பியவர் யார்? 
      அ)  தே.எம்.கீன்ஸ்    ஆ)  ஆல்பிரட் ைார்ஷல்    இ)  தேரு    ஈ)  காந்தியடிகள் 
87. ைானட்ைா என்பது எந்த மைாழிச் மசால்? 
       அ)  அரபு    ஆ) கிதரக்கம்    இ)  இைத்தின்    ஈ)  சைஸ்கிருதம் 
88. சார்பு துடறயுைன் மபாருந்தாது? 
       அ)  வங்கி    ஆ)  காப்படீு    இ)  கல்வி    ஈ)  ஏதுைில்டை 
89. இந்திய திட்ைைிடுதைின் முதல் ஆண்டுக்கான ோட்டு வருைான வளர்ச்சி ? 
       அ)  2.5%     ஆ)  3.5%     இ)  4.5%    ஈ)  6.5% 
90.  தவறானடதத் ததர்க. 
       அ)  காைிதகா துணி – வங்காளம்       ஆ)  பட்டு மேசவு – பனாரஸ்  
       இ)  ைரப்மபாருட்கள் – லூதியானா      ஈ)  டகத்தறி – தகரளா 
91.  இஸ்தரா தடைடையகம் எங்குள்ளது? 
       அ)  மேனிவா     ஆ)  அயர்ைாந்து     இ)  மபங்களூர்     ஈ)  ேப்பான் 
92.  உயர்கல்வி வழங்குவதில் இந்தியாவின் ேிடை என்ன? 
      அ)  1    ஆ)  2    இ)  3    ஈ) 4 
93.  இடைேிடை கல்விடய தைம்படுத்த எந்த திட்ைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது? 
      அ)  எஸ்.எஸ்.ஏ     ஆ)  ஆர்.எம்.எஸ்.ஏ    இ)   யூ.ேி.சி    ஈ)  சி.பி.எஸ்.சி 
94.  ேிகர ோட்டு உற்பத்தி = ? 
      அ)  NNP = GNP - ததய்ைானம்                      ஆ)  GNP = NNP  - ததய்ைானம் 
      இ)  GDP= NNP  - ததய்ைானம்                      ஈ)   GDP = GNP – ததய்ைானம் 
95.  ோட்டின் மைாத்த நுகர்வு, மசைவு, முதலீட்டு மசைவு ைற்றும் தசைிப்பு அடிப்படையில் ோட்டு வருைானம் 
    கணக்கிைப்படுவது. 
       அ) ோட்டு வருைானம்     ஆ)  மசைவின முடற   இ)  தைா வருைானம்   ஈ)  பணப் மபாருளாதாரம் 
96.  ஏற்றுைதி, இறக்குைதி மகாள்டகடய தளர்த்துவதன் விடளவு? 
       அ)  உைகையைாதல்      ஆ)  தனியார்ையைாதல்    இ)  தாராளையைாதல்    ஈ)  ஏதுைில்டை 
97.  பங்கு விைக்கல் மகாள்டகடய பின்பற்றுவது? 
       அ)  உைகையைாதல்      ஆ)  தனியார்ையைாதல்    இ)  தாராளையைாதல்    ஈ)  ஏதுைில்டை 
98.  ோட்டு வருைானம் கணக்கிடும் தபாது காணப்படும் பிரச்சடனகளில் தவறானது எது? 
      அ)  கறுப்பு பணம்                                         ஆ)  இருமுடற கணக்கிடுதல் 
      இ)  இல்ைத்தரசிகளின் பணிகள் கணக்கில் மகாள்ளுதல்      ஈ)  பண்ை ைாற்றுமுடற  
99.  உைக வங்கியின் தற்தபாடதய தடைவர் யார்? 
      அ) எட்வின் மகனான்    ஆ)  கிரிஸ்டியன் ைகார்தை    இ)  பான் கி முன்    ஈ)  ேிம் யங் கிம் 
100. ஆர்.பி.ஐ யின் தற்தபாடதய தடைவர் யார்? 
      அ)  ரகுராம் ராேன்     ஆ)  ஒய்.வி.மரட்டி    இ)  உர்ேித் பட்தைல்    ஈ)  இந்திரா பானர்ேி             
             
 

   SANTHANA   TNPSC . THIYAGADURGAM.   CELL : 8760273175                                                                       
 
 

• அடுத்து வரக்கூடிய  VAO, GR 4, GR 2 

          ததர்வுக்கு  யிற்சி வகுப்புகள் நமைப றுகிறது. 

 

• வொரத்ததர்வுகள், ைொதத் ததர்வுகள் நைத்தப் டுகிறது. 

 

• அறிவுக்கூர்மை  குதியில் 25 க்கு 25 ப றும் வமகயில் வகுப்புகள் 
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நைத்தப் டுகிறது. 

 

• தைற்கண்ை ததர்வுகளுக்கு தனித்தனியொகவும், ஒன்றொக தசர்த்தும் 

 யிற்சிமய தைற்பகொள்ளலொம். 

 
 

 
 
 

• {ஆன் – டைன் ததர்வுக்கு முன் பதிவு ேடைமபறுகிறது. 
• வடீ்டிைிருந்தத பயிற்சிடய தைற்மகாள்ள விருப்பம்  

உள்ளவர்கள் ைட்டும் } 
 
 
ANSWER KEY : 

       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C B A A B B A B D A B B C B A 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C C C A B B C D C C C A B D A 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

B C A D A D C C D D B B C C C 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A D B C B B C A A C D A C D B 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

C D A B C D A C A C D D A B C 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

D C C D C C D A B B C C D B D 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

C C B A B A B C D C 
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