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Indian Economy Model Test Questions 4 in Tamil With Answer 

1. IBRI குறிப்பது 
அ. இந்திய கிராமப்புற த ாழில்வங்கி  ஆ. இந்திய மு லீட்டு கிராமப்புற வங்கி 
இ. இந்திய த ொழில்துறை புதுப்பிக்கும் வங்கி ஈ. மமற்கண்ட எதுவும் இல்லை 

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான சமன்பாடு எது? 
அ. ம சிய வருவாய் - விலைவுள்ை ம லவ  
ஆ. ம சிய வருவாய் - தமாத்  உள்நாட்டு தசைவினங்கள் 
இ. ம சிய வருவாய் - நுகர்வு மற்றும் மு லீடு 
ஈ. த சிய வருவொய் - த ொத்  த சிய உற்பத்தி 

3. NABARD என்பது ஒரு 
அ. வங்கி  ஆ. துலற  இ. கழகம்  ஈ. பிரிவு 

4. பயிர்முலற எனப்படுவது 
அ. ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிர் பயிரிடப்படும் நிை அைவு 
ஆ. ஒரு பயிருக்கும்  ற்தைொரு பயிருக்கும் உள்ள பயிரிடப்படும் நிலஅளவு விகி ம் 
இ. ஒரு குறிப்பிட்ட மநரத்தில் பைவலகப் பயிர்கள் பயிரிடப்படும் நிை அைவு 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை 

5. மடண்டன் குழு அலமக்கப்பட்ட ன் மநாக்கம் 
அ. தபொதுத்துறைறய வலுப்படுத்   ஆ. ஏற்றுமதி அணுகுமுலற 
இ. த ாழில் உரிமம்    ஈ. தபாது விநிமயாக முலற சீர்தசய்ய 

6. IDRA யின் சரியான விரிவாக்கம் எது? 
அ. இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ரீடிரஸ்ஸல் ஆக்ட் 
ஆ. இண்டஸ்ட்ரியல் தடவைப்தமண்ட் அண்டு ரீடிரஸ்ஸல் ஆக்ட் 
இ. இண்டஸ்ட்ரியல் தடவலப்த ண்ட் அண்டு தெகுதலஷன் ஆக்ட் 
ஈ . இவற்றில் எதுவுமில்லை 

7. ஒரு முன்மனற்றம் அலடயா  நாட்டின்  னிப்பண்புகள் 
அ. குலறந்   லையாய உண்லம வருமானம் 
ஆ. மூை ன பற்றாக்குலற 
இ. அதிக மவலையில்ைா திண்டாட்டம் 
ஈ. குறைந்  வரு ொனம், பற்ைொக்குறை மூல னமும் குறைவொக பயன்படுத் ப்பட்ட மூலவளமும் 

8. கூற்று (A): அதிக அைவில் மலறமுக மவலையின்லம இந்தியாவில் காணப்படுகிறது 
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காரணம் (R): விவசாயத்துலற நல்ைமுலறயில் முன்மனறவில்லை 
இக்கூற்றுகளில் 
அ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, மமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 
ஆ.  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, மமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ை 
இ. (A) சரி, ஆனால் (R)  வறு 
ஈ. (A)  வறு, ஆனொல் (R) சரி 

9. திட்டமிட்ட முன்மனற்றத்தின் விலைவாக தவளிநாட்லட சார்ந்திருக்கும் இந்தியாவின் நிலை 
அ. அதிகரித்துள்ள்து    ஆ. குறைந்துள்ளது 
இ. ஒமர மாதிரியுள்ைது   ஈ. இதில்  எதுவும் இல்லை 

10. இந்திய தபாருைா ாரத்தின் உைகைாவியது என்பது 
அ. இறக்குமதி பதிலிகலை விட்டுவிடுவது 
ஆ. தவளிநாட்டு கடனு விகலை அதிகரிப்பது 
இ. தவளிநாடுகளில் இந்திய வர்த் க அலமப்புகலை நிறுவுவது 
ஈ.  ற்ை நொடுகளுடன் குறைந் ளவு தபொருளொ ொெ  றடகறள றவத்துக் தகொள்வது 

11.  ற்மபாதுள்ை வரிவிதிப்பில் சீராக  ச வீ ம் குலறத் ால் மத்திய அரசுக்கு எந்  துலறயில் 
அதிகமான வரி இழப்பு ஏற்படும்? 
அ. கலொல் வரி    ஆ. சுங்க வரி 
இ. மாநகராட்சி வரி    ஈ. வருமான வரி மற்றும் தசாத்துவரி 

12. இந்தியாவில் சிறு த ாழில் வைர்ச்சிக் கழகம் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ. 1960  ஆ. 1970  இ. 1980  ஈ. 1990 

13. பசுலம புரட்சி அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட சமயம் 
அ. மு ைாவது திட்டம் மபாது   ஆ. இரண்டாவது திட்டம் மபாது 
இ. மூன்றாவது திட்டம் மபாது   ஈ. வருடொந்திெ திட்டம் தபொது 

14. த ாழில் பண்லணகள் நிறுவப்பட்டது, ஏதனன்றால் 
அ. தபரிய த ாழில்கலை வைப்படுத்   
ஆ.நகரங்களில் த ாழில்கலை ஏற்படுத்  
இ. ஊெக தவறலயில்லொ திண்டொட்டத்ற  குறைக்க 
ஈ.. ஊரகங்களில் த ாழில் வைத்ல  குலறக்க 

15. எட்டாவது ஐந் ாண்டு திட்டத்தின் தமாத்  தபாது தசைவில், விவசாயம் மற்றும் விவசாய 
சம்பந் ப்பட்ட துலறகளுக்கு தசைவிட்ட பணத்தின் ச விகி ம் 
அ. 10.57 ச வீ ம்    ஆ. 12.67 ச வி ம் 
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இ. 14.57ச வி ம்    ஈ. 15.32 ச வி ம் 
16. இந்திய ஏற்றுமதியின் குலறந்  வைர்ச்சிக்கு காரணம் 

அ.  விவசாய உற்பத்தி குலறவு  ஆ. த ாழில் உற்பத்தி குலறவு 
இ.  ற்ை நொடுகளின் தபொட்டி   ஈ. எதுவுமில்லை 

17. சரியானல ப் தபாருத்துக. 
திட்டம்   வாணிபச் சமநிலை 
அ. மு ல் திட்டம்  200 
ஆ, இரண்டாவது திட்டம் 310 
இ. மூன்றாவது திட்டம்  402 
ஈ. நொன்கொம் திட்டம்  163 

18. மவலையில்ைாத் திண்டாட்டமும், வறுலமயும் இலணந் து. ஏதனன்றால் 
அ. வறுலம மவலையின்லமலய தகாண்டு வருகிறது 
ஆ. தவறலயின்ற  வறுற றய தகொண்டு வருகிைது 
இ. இரண்டும்  ப்பான குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு முலறகைால் வருவது 
ஈ. இரண்டும் த ாழிற்சாலைகள் இன்லமயால் வருவது 

19. பணவீக்கத்தின்  முக்கிய காரணம் 
அ.  பற்றாக்குலற நிதி    ஆ. தபாதுக்கடன் 
இ. அதிகபணம் தவளியிடுவது  ஈ.  தபாருட்கள் இன்லமயால் 

20. தபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் நஷ்டம் ஏற்படக் காரணம் 
அ. குறைந்  திைற     ஆ. அதிக அைவில் மவலை தகாடுத் து 
இ. அதிக சம்பைம்    ஈ. எதுவுமில்லை 

21. கிராமப்புற வறுலம நிைவக்காரணம் 
அ. மபாதிய மவலைவாய்ப்பின்லம  ஆ. உபரி உலழப்மபார் 
இ. குலறந்  கூலி    ஈ. இறவ அறனத்தும் 

22.  னியார் துலறயும், தபாதுத்துலறயும் இலணந்  கூட்டலமப்பு 
அ.  கூட்டுத்துலற    ஆ. கலப்புத்துறை 
இ. உபதுலற     ஈ.  கூட்டுறவுத்துலற 

23. விருப்ப மவலையின்லம ம ான்றுவ ன் காரணம் 
அ.குலறவான கூலி    ஆ. மவலை வாய்ப்பு கிலடக்கா  நிலை 
இ. பருவகொல  ொற்ைங்கள்   ஈ. மமற்கூறிய எதுவுமில்லை 

24. பசுலமப் புரட்சியின் தவற்றிக்கு காரணம் என்ன? 
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அ. நீர்ப்பாசன வசதிகள்   ஆ. அதிக  கசூல் வித்துக்கள் 
இ. இரசாயன உரங்கள்    ஈ. அதிக அைவு இயந்திரம் 

25. பன்னாட்டு நிறுவனம் என்றால் என்ன? 
அ. இரு நாடுகளுக்கு மமைாக இயங்கும் த ாழில் 
ஆ. அன்னிய மு லீட்லடப் பயன்படுத்தும் ஒரு கம்தபனி 
இ. பன்னொடுகளில் இயங்கிவரும் ஒரு த ொழில் நிறுவனம் 
ஈ. பன்னாடுகளில் ஓர் குறிப்பிட்ட தபாருளின் ஏகமபாக விற்பலன உரிலம தபற்ற கம்தபனி 

26. 14 தபரிய வங்கிகள் ம சிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1969 ஆ. 1971  இ. 1975  ஈ. 1980 

27. 20 அம்ச திட்டத்ல  அறிவித்  பிர மர் 
அ. ஜவஹர்ைால் மநரு   ஆ.  ைால் பகதூர் சாஸ்திரி 
இ. இந்திெொ கொந்தி    ஈ. ராஜீவ் காந்தி 

28. ஒன்ப ாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் 
அ. 1990-1995  ஆ.1991-1996  இ.1997-2002  ஈ.1993-1998 

29. இந்தியாவில் அரசுக்கு அதிகப்படியான வருமானம் ஈட்டித்  ருவது 
அ. மநரடி வரி     ஆ. சுங்கத் தீர்றவ 
இ. விற்பலன வரி    ஈ.  ரயில் கட்டணம் 

30. பார  ஸ்மடட் வங்கி எந்  ஆண்டு ம ான்றியது? 
அ.  1947  ஆ. 1958   இ. 1955  ஈ. 1979 

31. இந்தியாவில் உள்ை தமாத்  தபாதுத்துலற வங்கிகளின் எண்ணிக்லக 
அ. 14  ஆ. 20   இ. 28  ஈ. 32 

32. இந்திய த ாழில் வைர்ச்சி வங்கி பணி துவக்கிய வருடம் 
அ. 1950  ஆ . 1964  இ. 1972  ஈ. 1981 

33. பன்னாட்டு வாணிபத்திலன கண்காணிக்கும் அலமப்பு 
அ. உைகவங்கி     ஆ. பன்னாட்டு தசைவாணி நிதி 
இ. உலக வொணிப அற ப்பு   ஈ. பன்னாட்டு நிதி அலமப்பு 

34. கீமழ காண்பவற்றுள் மலறமுக வரி எது? 
அ . அன்பளிப்பு வரி    ஆ. கார்ப்பமரஷன் வரி 
இ. தசாத்துவரி     ஈ. சுங்கத்தீர்றவ 

35. இந்தியாவில் தபரும்பான்லமயான மக்கள் பயன்படுத்தும் மபாக்குவரத்து 
அ. இரயில் பால கள்    ஆ. சொறலகள் 
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இ.ஆகாய வழிகள்    ஈ. நீர்வழிகள் 
36. இந்தியாவின் தபாருைா ார திட்டத்திலன ம ாற்றுவித்  முன்தனாடி யார்? 

அ. மமாதிைால் மநரு    ஆ. ஜவஹர்ைால் மநரு 
இ. வல்ைபாய் பமடல்    ஈ. விஸ்தவஸ்வெய்யொ 

37.  னியார் துலறயில் மிகப்தபரிய த ாழிற்சாலையாக விைங்குவது 
அ. டொடொ இரும்பு எஃகு கம்தபனி 
ஆ. டாடா எஞினியரிங் அண்ட் மைாமகாமமாடிவ் கம்தபனி 
இ. தசன்கரி கப்பல் கட்டும் கம்தபனி 
ஈ. ைார்சன் அண்ட் டூப்மரா லிமிதடட் 

38. பார  ஸ்மடட் வங்கிலயத்  விர இந்தியாவில் உள்ை நாட்டுலடயாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் 
எண்ணிக்லக 
அ. 14  ஆ. 17  இ. 20  ஈ. 24 

39. கூட்டாட்சி நிதிநிர்வாகம் என்பது பின்வருபவற்லற குறிக்கிறது 
அ. மத்திய அரசின் நிதி காரியங்கள் 
ஆ. மாநிை அரசுகளின் நிதிக் காரியங்கள் 
இ. உள்ைாட்சி நிறுவனங்களின் நிதி காரியங்கள் 
ஈ.  த்திய- ொநில அெசுகளின் நிதித் த ொடர்பொன கொரியங்கள் 

40. ICICI வங்கியுடன் இலணவ ற்கு கீழ்க்கண்ட வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கிஅனுமதி அளித்துள்ைது 
அ. தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ   ஆ. குமைாபல் ட்ரஸ்ட் வங்கி 
இ.தசஞ்சுரியன் வங்கி    ஈ. மபங்க் ஆப் இந்தியா 

41. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தில் முன்னுரிலம தகாடுக்கப்பட்ட துலற 
அ.விவசொயம்  ற்றும் நீர்ப்பொசனம்  ஆ. தபரிய த ாழிற்சாலைகள் 
இ. மவலையின்லம மற்றும் வறுலம  ஈ. த ாலைத ாடர்பு மற்றும் கல்வி 

42. ஐ.டி.பி.ஐ. என்பது ஒரு 
அ. வங்கி   ஆ. வாரியம்  இ. குழு  ஈ. லமயம் 

43. நிதிக்தகாள்லகயின் த ாடர்பு 
அ. தபொதுவருவொய், தசலவுடன்  ஆ. மக்கள் த ாலகயுடன் 
இ. பணதவளியீட்டுடன்   ஈ. ஏற்றுமதி, இறக்குமதியுடன் 

44. இந்திய ம சிய வருமானத்தில் விவசாயத்தின் பங்கு ம ாராயமாக 
அ. 50%  ஆ. 38% இ. 75%  ஈ. 25% 

45.  னிநபர் கணக்கு துவங்கப்பட முடியா  வங்கி 
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அ.  கூட்டுறவு வங்கி    ஆ. வலரயறுக்கப்பட்ட வங்கி 
இ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

46. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் காைம் 
அ. 1947-52  ஆ. 1950-55  இ. 1951-56  ஈ. 1952-57 

47. இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய் பணத் ாள் தவளியிடும் அதிகாரம் தபற்றவர் யார்? 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ.  த்திய நிதி அற ச்சகம் 
இ. பார  அரசு வங்கி    ஈ. இந்திய ஜனாதிபதி 

48. அட்டவலணயில் அடங்கிய வங்கி என்பது 
அ. ரூபாய் 100 மகாடி லவப்பாக தகாண்ட வங்கி 
ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் இெண்டம் பட்டியலில் அடங்கிய வங்கி 
இ.100 கிலைகளுக்கு மமல் உலடய வங்கி 
ஈ.  ாழ்த் ப்பட்ட பிரிவினருக்கான வங்கி 

49.  மிழ்நாட்டில் விவசாய வருமான வரி என்பது 
அ. மாநிைஅரசு    ஆ. நகர சலபகள் 
இ. பஞ்சாயத்துகள்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 
* மிழ்நொட்டில் விவசொய வரு ொன வரி இல்றல* 

50. ஒரு த ாழில் துலறயிலிருந்து கிலடக்கும் பல்மவறு வலகயான வருவாய்களில் பின்வருவதில் 
ஒன்று நிச்சயமற்றது 
அ. வாரம்  ஆ. கூலி  இ. வட்டி  ஈ. இலொபம் 

51. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1948   இ. 1956   ஈ. 1960 

52. மு ல் ஐந் ாண்டுத் திட்டம் பின்வரும் எந்  ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது? 
அ. 1948  ஆ. 1951  இ.1956   ஈ. 1960 

53. ஜவஹர் மராஜ்கார் மயாஜனா என்ற திட்டத்தின் மநாக்கம் 
அ. கிராம தபாருைா ாரத்ல  அபிவிருத்தி தசய் ல் 
ஆ. நகர்புறத்தில் குடிமயறடியவர்களுக்கு வீடுகட்டும் பயிற்சி அளித் ல் 
இ.சிற்றைவு உற்பத்தி சாலைகலை ஊக்குவித் ல் 
ஈ. கிெொ ப்புை இறளஞர்களுக்கு தவறலவொய்ப்பு அளித் ல் 

54. புதிய காசுகலை லமயமாகக் தகாண்ட நாணய்த்திட்டம் பின்வரும் ஆண்டில் இந்தியாவில் 
அமுலுக்கு வந் து 
அ. 1935  ஆ. 1947  இ. 1955  ஈ. 1960 
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55. ஒன்ப ாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டத்தின் காைம்________ 
அ. 1995-2000  ஆ. 1992-1997  இ. 1997-2002  ஈ. 1999-2004 

56. பண அங்காடி 
அ. குறுகிய கொலத்த ொடு த ொடர்புறடயது 
ஆ. நீண்ட காைத்ம ாடு த ாடர்புலடயது 
இ. “தபர்ஸ்தபக்டிவ்” காைத் த ாடர்புலடயது 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

57. ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 
அ.1980   ஆ. 1982  இ. 1981   ஈ. 1989 

58. விவசாய மற்றும் கிராம முன்மனற்றத்திற்காக நபார்டு வங்கி எந்  வருடத்தில் நிறுவப்பட்டது? 
அ. 1979   ஆ. 1980  இ. 1981   ஈ. 1982 

59. ஒரு ரூபாய் மநாட்டு, நாணயம் மற்றும் அ ற்கு கீழ் மதிப்புள்ை நாணயங்கலை தவளியிடுவது 
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி   ஆ. பார  ஸ்மடட் வங்கி 
இ. நிதி அற ச்சகம்    ஈ. இந்திய அரசு 

60. இந்தியப் தபாருைா ாரத்தின் மு ன்லம துலறயானது 
அ. விவசொயம்     ஆ. த ாழில் 
இ. அந்நிய வாணிபம்    ஈ. வங்கித்துலற 

61. பாரைல்(இலண) தபாருைா ாரம் என்பது 
அ.  சட்டத்திற்கு எதிெொன தபொருளொ ொெம்  ஆ. அருகிலுள்ை தபாருைா ாரம் 
இ. சமமான தபாருைா ாரம்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

62. திட்டமிட்ட தபாருைா ாரத்தில் 
அ. கட்டுப்பாடுகள் காணப்படும்   ஆ. கட்டுப்பாடுகள் காணப்படாது 
இ. கட்டுப்பொடுகள் வறெயறை தசய்யப்படும் ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

63. எந்  ஆண்டின் த ாழில் தகாள்லகத் தீர்மானம் இந்தியாவின் தபாருைா ார சாசனம் என 
அலழக்கப்படுகிறது? 
அ. 1948  ஆ. 1956  இ. 1987  ஈ. 1991 

64. இந்தியப் தபாருைா ாரம் 
அ.  வைர்ச்சி அலடந்  ஒன்று   ஆ. வைர்ச்சி வாய்ப்பற்ற ஒன்று 
இ. வைர்ச்சி குன்றிய ஒன்று   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்றல 

65. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தீவிர மவைாண்லமயின் முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்கள் யாலவ? 
1. குலறந்  மூை னம்    2. அதிக மக்கைடர்த்தி 
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3. சிறிய நிை உலடலம   4. இயந்திரத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
இவற்றில் 
அ. 1 மட்டும் 2 சரியானலவ   ஆ. 1,2  ற்றும் 3 சரியொனறவ 
இ. 3 மற்றும் 4 சரியானலவ   ஈ. 1 மற்றும் 4 சரியானலவ 

66. இந்தியாலவப் மபான்ற வைர்ச்சி குன்றிய ஒரு நாட்டின் மிக முக்கிய குணாதிசயம் 
அ. நொட்டின் வளங்கறள தபொதிய அளவு பயன்படுத் ொற  
ஆ. உலழப்லப சுரண்டு ல் 
இ. மு லை  வறாகப் பயன்படுத்து ல் 
ஈ. த ாழில் முலனவு   ன்லம இல்ைாலம 

67. கறுப்பு பணம் என்பது 
அ. கறுப்பு சந்ல  மபரங்கள் மூைமாக குவித்  வணம் 
ஆ. வரி ஏய்த் லினொல் குவித்துள்ள பணம் 
இ. சர்வாதீன வாணிபத்தின் வாயிைாக குவிந்  பணம் 
ஈ. இலவ அலனத்ல யும் உள்ைடக்கியது 

68. பா கமான வாணிபநிலை என்பது பின்வரும் ஒருநிலைலய குறிக்கிறது 
அ. ஏற்றுமதிகள், இறக்குமதிகலை விட அதிகம் 
ஆ. இைக்கு திகள், ஏற்று திகறள விட அதிகம் 
இ. ஏற்றுமதியும், இறக்குமதியும் ஒன்றுக்தகான்று சமம் 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

69. வைர்வீ  வரிவிதிப்பு முலற என்பது 
அ. வரு ொனம் அதிகரிக்கும்தபொது வரிவிகி மும் அதிகரித் ல் 
ஆ. வருமானம் அதிகரிக்கும்மபாது வரிவிகி ம் குலறயும் 
இ. வருமானம் அதிகரிக்கும்மபாது வரிவிகி ம் நிலையாக இருத் ல் 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

70. பற்றாக்குலற நிதியாக்கம் என்பது 
அ. தபாதுத்துலற நிறுவனங்கள்  ங்கள் வருவாலய விட கூடு ல் தசைவு தசய்வது 
ஆ. ஓர் அெசு  னது வெவினங்கறள விட கூடு லொக தசலவு தசய்வது 
இ. மத்திய அரசு மாநிை அரசுகளுக்கு மிகுதியாக முன்பணம் தகாடுத் ல் 
ஈ. இலவ அலனத்தும் அடங்கியது 

71. 1998இல் தபாருைா ாரத்திற்கான மநாபல் பரிசு தபற்றவர் 
அ. இராஜா தசல்லையா   ஆ. மன்மமாகன் சிங் 
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இ. பிமல்ஜைான்    ஈ. அமிர்தியொதசன் 
72. பணவீக்கத்தின் தபாழுது விலைகள் 

அ.அதிகரிக்கும்     ஆ. வீழ்ச்சியலடயும் 
இ. ம க்கநிலையில் இருக்கும்  ஈ. விலரவில் மாறாது 

73. பார  ஸ்மடட் வங்கியின் முன்னாலனய தபயர் 
அ.  யுலனதடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆ. பீப்பிள்ஸ் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 
இ. இம்பீரியல் பொங்க் ஆஃப் இந்தியொ ஈ. இந்தியன் பாங்க் 

74.  மிழ்நாட்டில் தசயைாற்றில் தகாண்டிருக்கும் பாண்டியன் கிராம வங்கி என்பது ஒர் 
அ. கிராமப்புற வைர்ச்சி வங்கி   ஆ. கூட்டுறவு வங்கி 
இ.  னியார் துலற வங்கி   ஈ. வட்டொெ கிெொ ப்புை வங்கி 

75. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  லைலமயலுவைகம் பின்வரும் நகரத்தில் உள்ைது 
அ. புது டில்லி     ஆ. மும்பொய் 
இ. தகால்கத் ா    ஈ. சண்டிகர் 

76. “டிதபன்சர்” என்ற கடன் பத்திரம் தபறுவது 
அ. ைாப்பங்கீடு   ஆ.  ரவு  இ. கழிவு  ஈ. வட்டி 

77. தபாருைா ாரத்தின்  ந்ல  என அலழக்கப்படுபவர் 
அ. ஆல்பிரட் மார்ஷல்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 
இ. ரிக்கார்மடா     ஈ. கார்ல் மார்க்ஸ் 

78. மனி  மூை ன உருவாக்கம் என்பது 
அ. மக்கள் த ாலக அதிகரிப்பு   ஆ. மூை ன கருவிகள் அதிகரிப்பு 
இ.  க்கள் அறிவு  ற்றும் திைன் அதிகரிப்பு  ஈ.  இலைஞர் மக்கள் த ாலக அதிகரிப்பு 

79. வங்கிவிகி ம் என்பது 
அ. வணிக வங்கிகள் கடன் தகொடுக்கும் வட்டி விகி ம் 
ஆ. வங்கிகள்  ங்கள் கடன் தபாறுப்புகலை சரிகட்ட விதிக்கும் வட்டிவிகி ம் 
இ. வணிக வங்கிகள் கூட்டுரவு வங்கிகளுக்கு கடன் அளிக்கும் விகி ம் 
ஈ. லமய வங்கி உண்டியல்கலை மறுகழிவு தசய்ய விதிக்கும் வட்டி விகி ம் 

80. மாவட்ட த ாழில் லமயங்கள் எந்  ஆண்டின் தகாள்லகப்படி அலமக்கப்பட்டன? 
அ. 1956  ஆ. 1973  இ. 1977  ஈ. 1980 

81. கூட்டுத்துலற  என்ற தகாள்லக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ.1956  ஆ. 1970  இ.1973  ஈ. 1980 
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82.  ற்தபாழுது இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு வங்கி கிலையும் சராசரியாக எத் லன மபர்களுக்கு 
மசவியாற்றுகின்றன? 
அ. 12,000  ஆ. 8,500  இ.15,000  ஈ. 64,000 

83. கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய புத் கத்தின்  லைப்பு 
அ. நாடுகளின் தசல்வம்   ஆ. மூல னம் 
இ.  மமைாண்லம நிர்வாகம்   ஈ. தபாருளியல் மகாட்பாடுகள் 

84. வறுலமக்மகாட்டின் கீமழ உள்ைவர்கள் குலறந்  விழுக்காட்டில் உள்ை மாநிைம் 
அ. மகரைா  ஆ. மஹாரஷ்டிரம்  இ. பஞ்சொப்  ஈ. குஜராத் 

85. பின்வருவனவற்றுள் தபாருைா ார வைர்ச்சியில் மிகுந்  முக்கியக் காரணியாக உள்ைது எது? 
அ. மு லொக்க வளர்ச்சி   ஆ. த ாழில் நுட்ப வைர்ச்சி 
இ. மவைாண்லம வைர்ச்சி   ஈ. அயல்நாட்டுத் த ாழில் முலனவு 

86. NABARD நிறுவப்பட்ட வருடம் 
அ. 1981  ஆ. 1982  இ. 1983   ஈ. 1984 

87. பின்வருவனவற்றுள் நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் த ாடர்புலடயது எது? 
அ. JRY  ஆ. NRY  இ. NREP  ஈ. TRYSEM 

88. IRDP என்பது 
அ. இந்திய ஊரக வைர்ச்சித் திட்டம்  ஆ. ஒருங்கிறணந்  ஊெக வளர்ச்சித் திட்டம் 
இ. இந்திய ஊரக வைர்ச்சிக் தகாள்லக ஈ.இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

89. மு ைாளித்துவ தபாருைா ாரத்தின் முக்கிய அனுகூைம் 
அ. வாணிப சூழல் இன்லம   ஆ. சமமான வருவாய் மற்றும் மவலைவாய்ப்பு 
இ. மவலையின்லமக்கு முடிவு   ஈ.  னியொர் த ொழிலுக்கு ஊக்கம் 

90. ம சிய கடன்களின் மீ ான வட்டி கீழ்க்கண்ட ஒன்றில் மசர்க்கப்படும் 
அ. நிகர ம சிய உற்பத்தி   ஆ. த ொத்  த சிய உற்பத்தி 
இ.  னிநபர் வருமானம்   ஈ. ம சிய வருமானம் 

91. க ர் மற்றும் கிராமத் த ாழில் குழு அலமக்கப்பட்ட திட்டகாைம் 
அ. இெண்டொவது    ஆ. மூன்றாவது 
இ. நான்காவது     ஈ. ஐந் ாவது 

92. த ாழிற்சாலை சட்டத்தின் முக்கிய மநாக்கம் 
அ.சுகா ாரம் மற்றும் நைம்   ஆ. மவலை மநரம் 
இ.  ஆண்டு விடுப்பு    ஈ. இறவ அறனத்தும் 

93. கைப்பு தபாருைா ரம் 
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அ. அரசுத்துலற    ஆ.  னியார்துலற 
இ.  அெசுத்துறையும்,  னியொர் துறையும், தசர்ந்து இயங்கு ல்  
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

94. ‘வங்கி வீ க் தகாள்லக’ என்பது 
அ. வணிக வங்கிகள் அளிக்கும் கடன் மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 
ஆ. கூட்டுறவு வங்கிகள் அளிக்கும் கடன் மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 
இ. ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடன்மீது தபறும் வட்டிவீ ம் 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

95. சில்ைலற தராக்க ஏட்டில்பதிவு தசய்வது 
அ. தசாத்து வாங்குவதில் தசைவுகள்  ஆ.  தபாழுது மபாக்கு தசைவுகள் 
இ. சம்பைம் தகாடுத் து   ஈ. சிறு த ொறகறய அடிக்கடி தசலவு தசய் து 

96. இந்தியா அதிகபட்ச அந்நிய நாட்டு வர்த் கத்தில் ஈடுபடும் நாடு 
அ. அத ரிக்க ஐக்கிய நொடுகள்  ஆ. சீனா 
இ.ஜப்பான்     ஈ. தஜர்மனி 

97. வழக்கமாக ஒரு கம்தபனியின் மு ல் இயக்குநர்கலை நியமிக்கிறவர்கள் 
அ. பங்கு ாரர்கள்    ஆ. இயக்குநர்கள் 
இ. கடனீந்ம ார்கள்    ஈ. த ொற்றுவிப்பொளர்கள் 

98. “தபாது மற்றும் த ாழில் மமைாண்லம”  (General and Industrial Management) என்ற புகழ் வாய்ந்  
புத் கத்ல  எழுதியவர் யார்? 
அ.தென்றிஃதபயல்    ஆ. எஃப்டபிள்யூ தடய்ைர் 
இ. எல்டன் மமமயா    ஈ. பீட்டர் ட்ரக்கர் 

99. மாறுபட்ட வட்டி வீ த் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு அளிக்கப்படும் வட்டி வீ ம் 
என்ன? 
அ. 10%  ஆ. 15%  இ.6%  ஈ. 4% 

100.  எட்டாவது ஐந் ாண்டுத் திட்டம் வடிவலமக்கப்பட்டதின் முக்கிய மநாக்கம் 
அ. கனரக த ாழிற்சாலைகலை மமம்படுத்  
ஆ. வறுற றய ஒழிப்ப ற்கு 
இ. மவலையில்ைா திண்டாட்டத்ல  அகற்றுவ ற்கு 
ஈ. மவலையில்ைா திண்டாட்டம் மற்றும் வறுலமலய அகற்றுவ ற்கு 


