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இந்திய ப ொருளொதொரம் 

 குதி - 6 

நொட்டு வருமொனம் 

1. மக்களள எந்த வருமொனத்தின் அடிப் ளையில் வளகப் டுத்துகிற ொம்? 

மக்களள பெல்வந்தர், நடுத்தர வர்க்கத்தினர், ஏளைகள் என தனிந ர் 

வருமனத்தின் அடிப் ளையில் வளகப் டுத்துகிற ொம். 

2. நொட்டு வருமனத்தின் அடிப் ளையில் நொடுகளள எத்தளன வளககளொகப் 

 ிரிக்கலொம்? 

நொட்டு வருமனத்தின் அடிப் ளையில் நொடுகளள வளர்ந்த நொடுகள், வளர்ந்து 

வரும் நொடுகள் என இரு வளககளொகப்  ிரிக்கலொம். 

3. ஒரு நொட்டின் ப ொருளொதொர வளர்ச்ெிளய கு ிக்கும் கு ியீடுகளில் 

ஒன் ொக அளமவது எது? 

ஒரு நொட்டின் வருமொனம். 

4. ஒரு நொட்டு வருமொனம் என் ொல் என்ன? 

நொட்டு வருமொனம் என் து ஒரு நொட்டில் ஓரண்டு கொலத்தில் உற் த்தி 
பெயப் டும் ப ொருட்கள் மற்றும்  ணிகளின் பமொத்த மதிப் ின் அளறவ 

ஆகும். நொட்டு வருமொனம் பமொத்தநொட்டு உற் த்தி என்றும் 

அளைக்கப் டுகி து. 

5. பமொத்த நொட்டு உற் த்தி – Gross National Product. எனறவ நொட்டு 

வருமொனம் என் து ஒரு நொட்டின் பமொத்த வருமொனத்ளதக் கு ிக்கும் 

பெொல்லொகும். 

6. பமொத்தநொட்டு உற் த்தி (Gross Domestic Product) என் ொல் என்ன? 

ஒரு நொட்டில் ஓரண்டில் உற் த்தி பெய்யப் டும் ப ொருட்கள் மற்றும் 

 ணிகளின் மதிப்பும், அந்நொட்டு மக்கள் ஓரண்டில் ஈட்டிய வருமொனமும், 

பவளிநொட்டு முதலீட்டின் மூலம் கிளைக்கும் இலொ மும் றெர்ந்தறத பமொத்த 

நொட்டு உற் த்தியொகும். 



Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

2 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

7. ஒரு நொட்டின் புவியியல் எல்ளலக்குள் ஓர் ஆண்டில் அந்நொட்டிற்கு 

பெொந்தமொன உற் த்திக் கொரணிகளொல் உற் த்தி பெய்யப் ட்ை ப ொருட்கள் 

மற்றும்  ணிகளின் பமொத்த மதிப்ள க் கு ிப் து எது? 

பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி 

8. நிகர நொட்டு உற் த்தி என் ொல் என்ன? 

(NDP- Net Domestic Product) பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் இருந்து 

றதய்மொனச் பெலளவ கைித்தொல் கிளைப் து நிகர உள்நொட்டு உற் த்தி 
ஆகும். 

9. நிகர நொட்டு உற் த்தி எதற்கு ெமம்? 

நிகர நொட்டு உற் த்தி= பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி - றதய்மொனச் பெலவு. 

10. மக்களின் வொழ்க்ளகத்தரத்ளத அளக்கப் யன் டும் கருவி எது? 

தலொ வருமொனம் 

11. தலொ வருமொனம் உயர்ந்தொல் மக்களின் வொழ்க்ளகத்தரம் எவ்வொ ொகக் 

கருதப் டும்? 

மக்களின் வொழ்க்ளகத்தரம் உயர்ந்ததொகக் கருதப் டும். 

12. தலொ வருமொனம் என் ொல் என்ன? 

நொட்டு வருமொனத்ளத அந்நொட்டின் பமொத்த மக்கள் பதொளகயொல் வகுக்கக் 

கிளைக்கும் ஈவு தலொ வருமொனம் என் ளைக்கப் டுகி து. 

13. தலொ வருமொனம் எதற்கு ெமம்? 

தலொ வருமொனம்= பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி / நொட்டின் மக்கள் பதொளக 

14. உலக வங்கி அ ிக்ளகயின் டி இந்தியொவின் தலொவருமொனம் அபமரிக்க 

ைொலர் எவ்வளவு? 

950 அபமரிக்க ைொலர் 

15.  நொடுகள்    தலொ வருமொனம் (அபமரிக்க ைொலர்) 

       ஜப் ொனின்     47490 
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   அபமரிக்க ஐக்கிய நொடுகள்  46040 

    இங்கிலொந்து    42840 

16. நொட்டு வருமொனத்ளத கணக்கிடும் முள கள் யொளவ? 

உற் த்தி முள , வருமொன முள , பெலவின முள  

17. நொட்டு வருமொனத்ளத குள த்து மதிப் ிை வைிவளக பெய்யும் 

முக்கியமொன  ிரச்ெிளனகளுள் ஒன்று - கருப்புப்  ணம் 

18.  கருப்புப்  ணம் என் ொல் என்ன? 

கணக்கில் கொட்ைப் ைொத  ணமொகும். ெட்ைத்திற்குப் பு ம் ொனவைிகளில் 

ஈட்ைப் ட்ை வருவொய் ஆகும். றமலும் கருப்புப்  ணமொனது ஒட்டு பமொத்த 

ெமுதொயத்ளத  ொதிப் துைன் ப ொருளொதொர வளர்ச்ெிளயயும்  ொதிக்கி து. 

19. கிரொமப்  குதிகளில்  ண்ைமொற்று முள யில் நளைப றும் 

ப ொருளொதொரம் எவ்வொறு அளைக்கப் டுகி து? 

 ணம்ெொரொ ப ொருளொதொரம் 

20.  ணம்ெொரொ ப ொருளொதொரம் நொட்டு வருமொனக்கணக்கீட்ளை எவ்வொறு 

மதிப் ிடுகி து? 

உண்ளம அளளவவிை குள த்து மதிப் ிடுகி து. 

21. எவற்ள  நொட்டு வருமொனம் கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்வதில்ளல? 

வடீ்டு றவளலகள், வடீ்ளைப்  ரொமரித்தல், ெமூகப்  ணிகள் ற ொன் வற்ள  

நொட்டு வருமொனம் கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்வதில்ளல. நம் நொட்டுப் 

ப ண்கள் வடீ்டில் றமற்பகொள்ளும் மதிப்பு மிக்க  ணிகள் நொட்டு வருமொனக் 

கணக்கீட்டில் றெர்த்துக் பகொள்ளப் டுவதில்ளல. 

22. முதன்ளமத் துள  என் து எவற்ள  கு ிக்கும்? 

றவளொண்ளம, வனத்துள , மீன்  ிடித்தல் மற்றும் சுரங்கங்கள் 

ற ொன் வற்ள க் கு ிக்கும். 

23. இரண்ைொம் துள  என் து எவற்ள  கு ிக்கும்? 

உற் த்தி, மின்ெொரம் 
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24.  ணிகள் துள  என் து எவற்ள  கு ிக்கும்? 

பெய்தி, பதொளலபதொைர்பு, ற ொக்குவரத்து, வணிகம், வங்கிக்ள், கொப் ீட்டு 

நிருவனங்கள் மற்றும் கட்டுமொனத் துள ளயக் கு ிக்கும். 

25. இந்திய நொட்டுவருமொனத்தில் துள களின்  ங்களிப்பு 

முதன்ளமத் துள   15.8% 

இரண்ைொம் துள   25.8% 

 ணிகள் துள    58.4% 

26. தளலயிைொக் பகொள்ளக (Laissez- faire) என் ொல் என்ன? 

அரசு ப ொருளொதொர பெயல் ொடுகளில் ஈடு ைொமல் இருப் து ஆகும். 

27. அரெின்  ணிகள் யொளவ? 

1.  ொதுகொப்புப்  ணிகள்  

2. நிர்வொகப்  ணிகள் 

3. ெமூகப் ொதுகொப்புப்  ணிகள் 

4. ப ொருளொதொரப் ணிகள் 

     

 குதி – 7 

( ிரிட்டிஷ் ஆட்ெியில் இந்தியப் ப ொருளொதொரத்தின் நிளல ) 

1. இந்தியப் ப ொருளொதொரம் எதளன அடிப் ளையொகக் பகொண்டுள்ளது? 

கிரொமப் ப ொருளொதொரம் 

2. எத்தளன விழுக்கொடு மக்கள் றவளொண்ளமளய நம் ி வொழ்ந்தொர்கள்? 

70% 

3. இந்தியொவில் வணிகம் மற்றும் பதொைில் துள யொனது எவற்ள  

ளமயமொகக் பகொண்டு பெயல் ட்ைன? 

நகரங்களள ளமயமொகக் பகொண்டு பெயல் ட்ைன. 
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4. இந்திய விடுதளலக்குப் ின் இந்தியொவின் முக்கியத் பதொைிலொக எந்தத் 

பதொைில் கொணப் ட்ைது? 

ஜவுளித்பதொைில் 

5. இந்தியொ தளலெி ந்து விளங்கிய உற் த்தி எது? 

ளகவிளனப்ப ொருள்கள் உற் த்தி 

(விடுதளலக்குப்  ின் இந்தியப் ப ொருளொதொரம்) 

6.  ிரதமர் ஜவஹர்லொல் றநரு  றவளொண்ளம, நீர் ொெனம் மற்றும் மின் 

உற் த்தி திட்ைங்களுக்கு முன்னுரிளம அளித்தொர். 

7. கலப்புப் ப ொருளொதொரம் என் ொல் என்ன? 

தனியொர் துள யும் ப ொதுத் துள யும் ஒருங்கிளனந்து பெயல் டுவது 

கலப்புப் ப ொருளொதொரம் எனப் டுகி து. 

8. விளரவொன ப ொருளொதொர வளர்ச்ெிளய அளைய ப ொதுத் துள ளயயும் 

தனியொர் துள ளயயும் இளணத்து பெயல் டும் கலப்புப் ப ொருளொதொரத்ளத 

நளைமுள ப் டுத்த றநரு தரீ்மொனித்தொர். 

9. விளரவொன ப ொருளொதொர வளர்ச்ெிக்கு ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்கறள 

ெி ந்தது என்று  ரிந்துளரத்தவர்? 

ஜவஹர்லொல் றநரு   

10. ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்கள் எந்த நொட்டில் இருந்து ப  ப் ட்ை 

கருத்தளமவொகும்? 

றெொவியத் நொட்டில் 

11. இந்தியொவில் ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்களள நிள றவற்  இந்தியத் 

திட்ைக்குழு எந்த ஆண்டு அளமக்கப் ட்ைது? 

1950 

12. திட்ைக்குழுவின் தளலவரொக யொர் பெயல் ட்ைது? 

இந்திய  ிரதமர் 

13. ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்களின் முக்கிய றநொக்கங்கள் யொளவ? 
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1. நொட்டு வருமொனத்ளத அதிகரித்தல் 

2. வருமொன மற்றும் பெல்வப் கிர்வில் உள்ள ஏற் த்தொழ்வுகளள 

குள த்தல் 

3. வறுளமளய ஒைித்தல் 

4. புதிய றவளலவொய்ப்புகளள உருவொக்குதல் 

5. றவளொண்ளம உற் த்தி மற்றும் பதொைில் உற் த்தியில் உள்ள 

இைர் ொடுகளள நீக்குதல் 

14. ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்களள பெயல் டுத்த மொநில் அரசுகளின் 

ஒத்துளைப்ள ப் ப   றவண்டி அளமக்கப் ட்ை குழு – றதெிய வளர்ச்ெிக்குழு 

( National Development Council ) 

15. றதெிய வளர்ச்ெிக்குழுவின் உறுப் ினரொகச் பெயல் டு வர் யொர்? 

மொநில முதலளமச்ெர்கள் 

16. இந்தியொவில் இதுவளர எத்தளன ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்கள் முடிவுற் து? 

 11 வது ஐந்தொண்டுத் திட்ைங்கள் 

17. 11 வது ஐந்தொண்டுத் திட்ைத்தின் கொலம் என்ன? 

2007-2012 

18. 11 வது ஐந்தொண்டுத் திட்ைம் எந்த மொதத்தில் பதொைங்கப் ட்ைது? 

ஏப்ரல் 2007 

19. 11 வது திட்ைத்தின் றநொக்கங்கள் யொளவ? 

1. நீர் ொென வெதிகள், கிரொமங்கள் மின்மயமொதல் மற்றும் கிரொமச் 

ெொளலகளள றமம் டுத்த அரசு முதலீட்ளை அதிகரித்தல் 

2. மின்ெொரம் மற்றும் உரங்களுக்கொன மொனியத்ளதக் குள த்தல் 

3. றவளொண் ஆரொய்ச்ெிளய ஊக்கப் டுத்துதல் 

4. சுற்றுச் சூைல்  ொதுகொப்ள  உறுதி பெய்தல் 

5. றவளல வொய்ப்புகளள விரிவொக்குதல் 
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6. கிரொமப்பு  கட்ைளமப்பு வெதிகளள ப ருக்குதல் 

7. வறுளமளய ஒைித்தல் 

8. பதொைக்கக் கல்வியில் இளை நிற் ளல குள த்தல் 

20. நம் நொட்டுப் ப ொருளொதொரத்தின் முதுபகலும் ொகத் திகழ்வது எது? 

றவளொண்ளம 

21. நமது நொட்டில் எத்தளன விழுக்கொடு றவளொண்ளமயில் இருந்து 

ப  ப் டுகி து? 

40% 

22. இந்தியொவில்  சுளமப்புரட்ெி எந்த ஆண்டு அ ிமுகப் டுத்தப் ட்ைது? 

1967 

23.  சுளமப்புரட்ெிளய அ ிமுகப் டுத்தியநிறுவனம் எது? 

இந்திய றவளொண் ஆரொய்ச்ெி நிறுவனம் 

24.   சுளமப்புரட்ெி என் ொல் என்ன? 

றகொதுளம மற்றும் அரிெி ற ொன்  றவளொண் ப ொருட்களின் உற் த்திளய 

அதிகரிக்க மிகுந்த விளளச்ெல் தரும் வரீியமுள்ள விளதகளள 

 யன் டுத்துவதொகும். 

25. எதன் விளளவொக இந்தியொ ற ொன்  மொநிலங்களில் உணவு உற் த்தி 
அதிகரித்தது? 

 சுளமப்புரட்ெி விளளவொக 

26. இந்தியொ எந்த உற் த்தியில் தன்னிள வு அளைந்தது? 

உணவு உற் த்தியில் 

27. அரெொல் நைத்தப்ப றும் ப ொதுத்துள  நிறுவனங்கள் யொளவ? 

பநய்றவலி  ழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம்,  ொரத் மிகுமின் நிறுவனம்,  ொரத் 

ெஞ்ெொர் நிகொம் நிறுவனம், ஏர்-இந்தியொ 

28. இந்தியப் ப ொருளொதொரத்தில் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ஆண்டு எது? 
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1991 ம் ஆண்டு உருவொக்கப் ட்ை ப ொருளொதொரக் பகொள்ளகயின் 

றநொக்கங்க்ளள அளைய  ல்றவறு ப ொருளொதொர நளைமுள கள் 

அ ிமுகப் டுத்தப் ட்ைன. 

29. ப ொருளொதொர ெரீ்திருத்தின் அம்ெங்கள் யொளவ? 

1. தொரொள மயமொதல் 

2. தனியொர் மயமொதல் 

3. உலக மயமொதல் 

30. குடிளெத் பதொைிலுக்கு எ.கொ – ளகத்த ி மற்றும் கயிறு திரித்தல் 

31. ஒரு நொட்டின் அங்கொடிளய  ன்னொட்டு அங்கொடியுைன் 

பதொைர்பு டுத்துவது எவ்வொறு அளைக்கப் டுகி து? 

உலக மயமொதல் 

32. தற்ற ொது இந்தியொவில் எத்தளன அணுமின் நிளலயங்கள் பெயல் ட்டு 

வருகின் ன? 

17 

33. நிலவில் நீர் இருந்த்ளதக் கண்ை ிந்த விண்கலம் எது? 

ெந்திரொயன் –I 2008 ம் ஆண்டு கண்ை ிந்தது. 

34. இந்தியொவின் ெொர் ில் விண்ணில் ஏவப் ட்ை முதல் பெயற்ளகக் றகொள் 

எது? 

ஆரிய ட்ைொ 1975 ம் ஆண்டு பெலுத்தப் ட்ைது. 

35. பதொளலபதொைர்பு வெதிகளள அளிப் தில் இந்தியொ உலக 

நொடுகளிளைறய எத்தளனயொவது இைத்தில் உள்ளது? 

10 வது இைம் 

36. இந்தியொவின் முன்னனி தகவல் பதொைில்நுட்  நிறுவனங்கள் யொளவ? 

இன்ற ொெிஸ், விப்றரொ, எச்.ெி.எல், கொக்கனிெொன்ட் 
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37.2001 ம் ஆண்டு மக்கள் பதொளக கணக்பகடுப் ின் டி இந்தியொவில் 

எழுத்த ிவு ப ற்ற ொர் எண்ணிக்ளக எத்தளன விழுக்கொடு? 

64.8 % 

38. ஆண்களில் எழுத்த ிவு ப ற்ற ொர் எண்ணிக்ளக எத்தளன விழுக்கொடு? 

75.25% 

39. ப ண்களில் எழுத்த ிவு ப ற்ற ொர் எண்ணிக்ளக எத்தளன 

விழுக்கொடு? 

53.67% 

40. இந்தியொவில் எழுத்த ிவு ப ற்ற ொர் எண்ணிக்ளக எத்தளன 

விழுக்கொடு?  

560.68 மில்லியன்கள் 

41. கல்விய ிவு ப ற் வர்கள் அதிகமொக உள்ள மொநிலம் எது? 

றகரளொ (90%) 

42.  கல்விய ிவு ப ற் வர்கள் குள வொக உள்ள மொநிலம் எது? 

 ீகொர் (47%) 

43. தமிழ்நொட்டில் எழுத்த ிவு ப ற்ற ொர் விழுக்கொடு – 73.5% 

44. 14 வயதிற்குட் ட்றைொருக்கு இலவெ கட்ைொயக்கல்வி அளிக்கப் ட்டு 

வரும் திட்ைம் எது? 

14 வயதிற்குட் ட்றைொருக்கு இலவெ கட்ைொயக்கல்வி (Right of Children to 

Free and Compulsary Education Act of 2009)  2009 ம் ஆண்டு ெட்ைம் 

45. அளனவருக்கும் கல்வி என்  திட்ைத்தின் ப யர் – Sarva Siksha Abyan 

46. இளைநிளலக்கல்வி றமம் ொட்டிற்கொக அளனவருக்கும் இளைநிளலக் 

கல்வி திட்ைம் பதொைங்கப் ட்டுள்ளது. Rastriya Madhyamic Siksha Abyan 

47. உயர்கல்வி வைங்குவதில் இந்தியொ எத்தளனயொவது இைத்தில் உள்ளது? 

ெனீொ மற்றும் அபமரிக்க நொடுக்களுக்கு  ி கு 3 வது இைத்தில் உள்ளது. 
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48.  உயர்கல்வி வைங்குவதில் முக்கிய  ங்கொற்றும் குழு –  ல்களலக்கைக 

மொனியக்குழு 

49. ெமூகப் ப ொருளொதொர முன்றனற் த்தில்  தமிழ்நொடு இந்தியொவில் 

எத்தளனயொவது இைத்தில் உள்ளது? 

3 வது இைம் 

50. தமிழ்நொட்டில் பதொைக்கக்கல்வி முன்றனற் த்திற்கு முக்கியக் 

கொரணமொனவர் யொர்? 

முன்னொள் தமிழ்நொடு முதலளமச்ெர் திரு.கு. கொமரொெர் 

51. உயர்கல்வி வைங்குவதில் தமிழ்நொடு இந்தியொவில் முன்னனி 
மொநிலமொக விளங்குகி து. 

52. தமிழ்நொடு அரசு 2020 ம் ஆண்டில் உயர்கல்வி வைங்கும் உயர்கல்வி 
றெர்க்ளக விகிதத்ளத எத்தளன விழுக்கொைொக உயர்த்துவளத றநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ளது? 

25% 

53. தமிைக மக்களின் வொழ்வொதொரமொக விளங்குவது எது? 

றவளொண்ளம 

54. தமிழ்நொட்டில் அனல்மின் நிளலயங்கள் அளமந்துள்ள இைம் 

எண்ணூர், தூத்துக்குடி, பநய்றவலி, றமட்டூர் 

55. தமிழ்நொட்டில் நீர்மின் நிளலயங்கள் அளமந்துள்ள இைம்? 

றமட்டூர், குந்தொ, ப ரியொர் அளண, றகொளதயொறு அளண, ள க்கொரொ, 

ெிங்கொரொ, மொயொர் 

56. அணுமின்ெக்தி உற் த்தி அளமந்துள்ள இைம் – கல் ொக்கம் மற்றும் 

கூைங்குளம் 

57. தமிழ்நொட்டில் உயிரி ப ொருட்கள் எரிெக்தி மூலம் எங்கு மின் உற் த்தி 
பெய்யப் டுகி து? 

தருமபுரி மற்றும் நொமக்கல் 


