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Indian Economy Model Test Questions 2 in Tamil With Answer
1.

2.

பின்தங்கிய ப ொருளொதொரத்தின் முக்கிய அம்சம்
அ. வேலையின்லை

ஆ. குலைந்த உற் த்தித் திைன்

இ. குறைந்த தலா வருமானம்

ஈ. உயர்ந்த டிப்பின்லை நிலை

ஒரு நிறுேனத்தின் நிலையற்ை ேருைொனம்
அ. ேொரம்

3.

4.

ஆ. கூலி

இ, ேட்டி

ஈ. இலாபம்

ஒரு நொட்டின் வசமிப்பு எலதச் சொர்ந்துள்ளது என்ைொல்?
அ. இயற்லை ப ொருள்ேளம்

ஆ. நாட்டு வருமானம்

இ. பதொழில்ேளர்ச்சி

ஈ. வேலைேொய்ப்பு

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.

8.

அக்ட்ரொஸ் என் து
அ. வரி ெம்பந்தப்பட்டது

ஆ. வேளொண்லைத்துலை சம் ந்தப் ட்டது

இ. பதொழில்துலை சம் ந்தப் ட்டது

ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்லை

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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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

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
35.

ஆ. 1996-2001

இ. 1998-2003

ஈ. 1999-2004

ொ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

இ. 1969-1974

ஈ. 1970-1975

42. நொன்ைொேது ஐந்தொண்டுத் திட்டம்
அ. 1966-1971

ஆ. 1968-1973

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.

44.

அ.1 ைட்டும் சரி

ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரி

இ. 1,2 மற்றும் 3 ெரி

ஈ. அலனத்தும் சரியொனலே

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

58.

அ. கூலிக்ைைக்கு

ஆ. இைொ நட்டக் ைைக்கு

இ. இயந்திரக் கணக்கும்

ஈ. பரொக்ைக் ைைக்கு

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
78.

ட்டியல் 1ஐ

- ங்ைொலை

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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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
ே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
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ஆ. 1970

இ. 1968

ஈ. 1975
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