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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 
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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 
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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 


