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Indian Economy Model Test Questions 3 in Tamil With Answer
1.

2.

3.

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

இந்தியர்கள் தங்கள் வருோனத்தில் சபரும்பகுதி செலவிடுவது
அ. உடைக்காக

ஆ. உணவுக்காக

இ. எரிசபாருளுக்கும் மின்ொரத்திற்கும்

ஈ. நீடித்துடழக்கும் வீட்டு உபமயாக சபாருட்களுக்கு

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.

5.

இந்திய சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு கீழ்க்கண்ைடவகளில் எது உதவாது?
அ. ேக்கள் ததாளக வைர்ச்சி

ஆ. சதாழில் உற்பத்தி சபருக்கம்

இ. நவீன உற்பத்தித் துடை

இ. பசுடேப் புரட்சி

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

6.

7.

ஆ. GAIL

இ. ONGC

ஈ. BHEL

ஒரு சபரிய நீர்ப்பாென திட்ைத்தில் இருக்க மவண்டிய குடைந்தபட்ெ பாென பரப்பு
அ. 2000 செக்மைர்கள்

ஆ. 5000 செக்மைர்கள்

இ. 8000 செக்மைர்கள்

ஈ. 10,000 தெக்மேர்கள்

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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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

ஈ. நாட்டின் அளவு

வளங்கள்

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
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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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