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Indian Economy Model Test Questions 5 in Tamil With Answer
1.

2.

நாட்டின் தலாவருமானத்தத அளவிட மக்கள் ததாதகயால் பின்வருவதத வகுத்தல் வவண்டும்
அ. தேசிய வருமானம்

ஆ. தமாத்த பண அளிப்பு

இ. அரசின் தமாத்தவரி வருவாய்

ஈ. தமாத்த வங்கி கடன்

பின்வரும் ததாழில்களில் ஒன்று விவசாய பின்னணியற்றது. அததன சுட்டி காட்டுக.
அ. சர்க்கதர

3.

5.

இ. சிமமண்ட்

ஈ. சணல்

சமீபத்திய கணக்கின்படி இந்தியாவில் வறுதமக் வகாட்டின்கீழ் வாழும் மக்கள் சதவிகிதம
அ. 51 %

4.

ஆ. பருத்தி தநசவு
ஆ. 38 %

இ. 24%

ஈ. 15%

பற்றாக்குதற நிதியாக்கம் பின்வரும் விதளதவ ஏற்படுத்துவது
அ. பணவீக்கம்

ஆ. பணவாட்டம்

இ. ததாழில் மந்தம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

இரட்தடப் தபாருளாதாரம் என்பது
அ. விவசாயத் துதறயும், ததாழிற்துதறயும் இதணந்து இயங்குவ்து
ஆ. தபரளவு மற்றும் சிற்றளவு மோழில்கள் இணணந்து இயங்குவது
இ. தனியார் மற்றும் தபாதுத்துதற இதணந்து இயங்குவது
ஈ. முன்வனற்றமதடந்த தற்கால மற்றும் வளர்ச்சி குதறந்த பின்தங்கிய துதறகளும் இதணந்து
இயங்குவது

6.

வநாபல் பரிசு தபற்ற தபாருளாதார வமதத அமர்தியா தசன் அவர்களது பங்களிப்பு பின்வரும்
தபாருளாதாரத் துதற ஒன்தற சார்ந்தது

7.

அ. கிராமப்புற தபாருளாதாரம்

ஆ. ததாழில்துதற தபாருளாதாரம்

இ. நலத்துணற மபாருளாோரம்

ஈ. கணித தபாருளாதாரம்

இந்தியாவில் திட்டங்கள் சம்பந்தமான பின்வரும் ஒரு குழுவில் எல்லா மாநில முதல்வர்களும்
உறுப்பினர்கள்

8.

அ. திட்டக்குழு

ஆ. தேசிய வளர்ச்சி மன்றம்

இ. வதசிய திட்டமன்றம்

ஈ. நிர்வாக சீர்திருத்தக்குழு

அதனத்து ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் பின்வரும் ஒவர ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் விவசாயத்திற்கு
முன்னுரிதம தகாடுக்கப்படவில்தல

9.

அ. மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்

ஆ. நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம்

இ. இரண்டாவது ஐந்ோண்டு திட்டம்

ஈ. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்

IADP என்பதன் விரிவாக்கச் தசாற்தறாடர்
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அ. உள்சூழல் விவசாய அபிவிருத்தித் திட்டம்
ஆ. தீவிர விவசாய மாவட்டத் திட்டம்
இ. இந்திய விவசாய வளர்ச்சித் திட்டம்
ஈ. விவசாய வளர்ச்சித் திட்டம் ததாழிதல தமயமாகக் தகாண்டது
10. பின்வருபதவகளில் எது சரியாகப் தபாருந்தியுள்ளது?
அ. ராபின்சன்

- மக்கட்ததாதக வகாட்பாடு

ஆ. மால்தாஸ்

- தபாருளியல் வகாட்பாடு

இ. ஆடம் ஸ்மித்

- மபாருளியலின் ேந்ணே

ஈ. காரல் மார்க்ஸ்

- ஒரு புகழ் தபற்ற தபாருளாதார வமதத

11. பற்றாக்குதற நிதியாக்கம் (Deficit Financing) என்றால் என்ன?
அ. வரணவ விட மசலவு அதிகரிப்பு

ஆ. பற்றாக்குதறதய ஈடுகட்டும் முதறகள்

இ. வரவு தசலதவ விட அதிகமாக இருத்தல்

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்தல

12. நமது புதிய தபாருளாதாரக் தகாள்தகயின் மிக முக்கிய வநாக்கம்
அ.மவளிநாட்டு மூலேனம்

ஆ. தவளிநாட்டு வாணிபம்

இ. தவளிநாட்டு ததாழில்நுட்பம்

ஈ. தவளிநாட்டு அழகு சாதனப் தபாருட்கள்

13. டங்கல் திட்டத்தின் முக்கிய வவளாண் முன்தமாழிவு
அ. தவளண் மானியத்ணேக் குணறத்ேல்
ஆ. புதிய நவீன, சாகுபடி முதறகதள அறிமுகம் தசய்தல்
இ. விவசாய சந்தததய வமம்படுத்தல்
ஈ.இதவகளில் எதுவுமில்தல
14. தபாருளாதார வளர்ச்சி இததன சார்ந்திருக்கிறது?
அ. மனித வளங்களின் அளவு

ஆ. உபரி வளங்களின் ேன்ணம

இ.நிலத்தின் பரப்பு

ஈ. இதவகளில் எதுவுமில்தல

15. கிராமப்புறத்தில் வறுதம நிலவக் காரணம்
அ. வபாதிய வவதலவாய்ப்பின்தம

ஆ. உபரி உதழப்பாளர்

இ. குதறந்த கூலி

ஈ. இணவ அணனத்தும்

16. கூட்டுறவுத்துதற வளர்ச்சியதடய வவண்டும் என்ற வநாக்கம்
அ. தபாருளாதார சக்தி ஒரு சில இடங்களில் குவிவததத் தடுக்க
ஆ. உற்பத்தி வளங்களின் உரிதமதயப் பரவலாக்க
இ. வளர்ச்சி திட்டங்களில் உரிதமதயப் பரவலாக்க
ஈ. இணவ எல்லாதம
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17. குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டம் கிராமப் புறங்களில் பலததடகதள சந்திப்பதற்குக் காரணம்
அ. உளவியல் காரணங்களும், பழணமயான சமுோய பிடிப்பும்
ஆ. இத்திட்டத்தின் பயன்பற்றி அறியாதம
இ. நிர்வாகிகளிதடவய காணப்படும் ஊழல்
ஈ. இதவ எதுவுமில்தல
18. இயந்திரமாதலுக்கும் கனரக ததாழில் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் தரப்படவவண்டும் என்ற
தகாள்தக கதடபிடிக்கப்பட்டது
அ. முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில்

ஆ. இரண்டாம் ஐந்ோண்டு திட்டத்தில்

இ. மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில்

ஈ. ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில்

19. கலப்புப் தபாருளாதாரத்திற்கு இலக்கணம்
அ. ேனியார் துணறயும் மபாதுத் துணறயும் உடன் ஒத்து இயங்குேல்
ஆ. தனியார்துதற மட்டும் உற்பத்தியில் ஈடுபடுதல்
இ. உற்பத்தி சாதனங்கள் அரசு உதடதமயில் இருத்தல்
ஈ. மரபுவழி சமுதாய தசயல்பாடுகள்
20. இக்குழுவின் பரிந்துதரயின்படி வரிவருவாய்கள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கிதடவய
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது
அ. திட்டக்குழு

ஆ. வதர்தல் குழு

இ. நிதிக்குழு

ஈ. தபாதுக்கணக்கு குழு

21. தற்வபாததய இந்தியப் தபாருளாதாரம் இவ்வாறு அதழக்கப்படுகிறது
அ. பின்தங்கிய தபாருளாதாரம்

ஆ. வளர்ந்த தபாருளாதாரம்

இ. வளர்ந்து வரும் மபாருளாோரம்

ஈ. வமற்குறிப்பிட்டதவகளில் ஏதுவுமில்தல

22. கீவழ தகாடுக்கப்பட்டதவகளில் இந்திய ஐந்து ஆண்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்வகாள் எது?
அ. விதலவாசி ஏற்றத்தாழ்தவ குறிப்பது
ஆ. மூலதனத் திரட்சிதய அதிகரிப்பது
இ. ேனிநபர் வருமானத்ணே அதிகரிப்பது
ஈ. தசாத்து, வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகதளக் குதறப்பது
23. மத்திய வங்கியின் பணிகதள இந்தியாவில் எந்த வங்கி தசய்கின்றது?
அ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

ஆ. இந்தியாவின் மத்திய வங்கி

இ. இந்தியன் வங்கி

ஈ. இந்திய மாநில வங்கி

24. தற்காலத்திய இந்திய வவளாண்தமயின் நிதல
அ. வணிகத்தன்தம
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இ. ததாழில் தன்தம

ஈ. சுயதேணவப் பூர்த்தியுடன் சிறிது உபரி

25. நிதி அதமச்சகம் பணவீக்கத்தத இதனடிப்பதடயில் கணக்கிடுகிறது
அ. நுகர்வவார் குறியீட்டு எண் ஆ. வாழ்க்தக தசலவுக் குறியீட்டு எண்
இ. மமாத்ே விற்பணனக் குறியீட்டு எண்
ஈ. சில்லதற விற்பதனக் குறியீட்டு எண்
26. வறுதமக்வகாடு இதன் அதடயாளமாகும்
அ. கிராம மக்கள்ததாதக

ஆ. வவதல இன்தம

இ. சாப்பிடும் உணவளவு குணறவு

ஈ. பலவீனமான அரசு

27. இந்தியாவில் சமீப காலத்தியத் ததாழிற்வளர்ச்சிக்கான காரணம்
அ. குதறந்த வட்டி

ஆ. அதிக எண்ணிக்தகயில் ததாழில் முதனவவார்கள்

இ. தனியார் மயமாதல்

ஈ. ோராள மோழிற்மகாள்ணக

28. இரட்தட விதல என்பது என்ன?
அ. தமாத்த விற்பதன விதல மற்றும் சில்லதர விதல
ஆ. முகவரால் நிர்ணயிக்கப்படும் விதல, சில்லதர விற்பதனயாளரால் நிர்ணயிக்கப்படும் விதல
இ. அரசு நிர்ணயிக்கும் விணல மற்றும் மவளி அங்காடியில் நிர்ணயிக்கப்படும் விணல
ஈ. இதவ எதுவும் இல்தல
29. தபாருளியலின் தந்தத எனப்படுபவர்
அ. வே.எம்.கீன்ஸ்

ஆ. ஆடம் ஸ்மித்

இ. மால்தஸ்

ஈ. வடவிட் ரிக்கார்வடா

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உண்தமயல்ல?
அ. வணிக வங்கிகள் தமய வங்கியில் ஓரளவு தராக்கத்தத தவத்துள்ளன
ஆ. பணவீக்கத்தினால் வாழ்க்தகச் தசலவு வங்கியாகும்
இ. ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவின் தமய வங்கியாகும்
ஈ. எந்ே ஒரு மபாது மக்களுக்கும் ரிசர்வ் வங்கி கடன் அளிக்கிறது
31. இந்தியாவில் முதல் திட்ட இதடதவளிக்காலம் 1966-69 இரண்டாவது இதடதவளி எப்தபாழுது
நிகழ்ந்தது?
அ. 1978-79

ஆ. 1990-92

இ. 1972-75

ஈ. 1983-84

32. நிலவள வங்கிகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் கடன்
அ. விதள தபாருட்கதளச் சந்ததப்படுத்த

ஆ. நிலம் வாங்க

இ. திருமண தசலவிற்கு

ஈ. கிணறு தோண்ட

33. சில இந்தியத் ததாழிற்சாதலகளின் நலிவிற்கு காரணம்
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அ. கச்சாப்தபாருள் பற்றாக்குதற

ஆ. ததாழிலாளர் பற்றாக்குதற

இ. வபாக்குவரத்து பிரச்சதன

ஈ. நிர்வாக சீர்தகடு

34. இந்தியக் குடும்பங்களில் பிறப்பு விகிதம் அதிகம் காணப்படும் குடும்பம்
அ. ததாழிற்சாதல ததாழிலாளர்கள்

ஆ. பள்ளி ஆசிரியர்கள்

இ. விவசாய கூலிகள்

ஈ. முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிதல ஊழியர்கள்

35. இரயில்வவ சரக்கு கட்டணதமந்த அடிப்பதடயில் விதிக்கப்படும்
அ. மபாருட்கணள எடுத்து மசல்ல தவண்டிய தூரம்

ஆ.தபாருட்களின் தன்தம

இ. அரசு விதிமுதற

ஈ. வியாபாரிகளின் தரம்

36. மூலதனம் என்பது
அ. உற்பத்திக்குப் பயன்படும் பணம்
ஆ. பணப் தபட்டிகளிலும், பாதுகாப்பு தபட்டகத்திலும் தவக்கப்பட்டுள்ள பணம்
இ.மண்ணில் புததத்து தவக்கப்பட்டிருக்கும் பணம்
ஈ. தசலவு தசய்வதற்காகச் வசமித்து தவக்கப்பட்டுள்ள பணம்
37. உற்பத்திக்கு ஆதாரம்
அ. உற்பத்தி தசய்யும் ததாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம்
ஆ. ததாழிற் நிறுவனங்களும், அதன் நிர்வாகமும்
இ. முதலீடுகளும், ஊழியர்களும்
ஈ. முேலீடும் நிலமும்
38. தபருமளவு உற்பத்தியின் லாபம் யாருக்குப் வபாய் வசரும்?
அ. ததாழிலாளர்கள்

ஆ. உற்பத்தியாளர்

இ. பயனீட்டாளர்

ஈ. சிறு வியாபாரி

39. கூட்டுறவு

இயக்கங்களின் வளர்ச்சிக்கு ததடயாக உள்ளது

அ. கல்லாதம

ஆ. சரியான விளம்பரமின்ணம

இ. வறுதம

ஈ. விருப்பமின்தம

40. இந்தியாவின் வர்த்தக வங்கிகள் எப்வபாது வதசியமயமாக்கப்பட்டது?
அ.ஆகஸ்டு, 1965

ஆ. தசப்டம்பர், 1966

இ. ஜூணல, 1969

ஈ. ஏப்ரல், 1970

41. இந்திய மக்கள் தபரிதும் பயன்படுத்தும் விலங்குகள்
அ. ஆடுகள்

ஆ. யாதன மற்றும் ஒட்டகம்

இ. கழுதத, வகாவவறு கழுதத

ஈ. காதள மற்றும் பசு

42. தபாருட்களின் சந்ததவிதல எதன் அடிப்பதடயில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

Learning Leads To Ruling

Page 5 of 12

Economics & Commerce

Prepared By www.winmeen.com

அ. வததவ

ஆ. உற்பத்தி

இ. அரசு அதிகாரியால்

ஈ. தேணவக்கும் உற்பத்திக்கும் இணடதய உள்ள சமன்பாடு

43. இந்திய காகிதப்பணம் யாரால் தவளியிடப்படுகிறது?
அ. வர்த்தக வங்கிகள்

ஆ. பாரத ஸ்வடட் வங்கி

இ. இந்திய அரசு

ஈ. ரிசர்வ் வங்கி

44. உண்டி என்பது
அ. பிராமிசரி தநாட்டு

ஆ. பணம் வழங்குவதற்கான ஆதண

இ. இந்திய முதறயிலான மாற்று உண்டியல்

ஈ. வகாடிட்ட காவசாதல

45. வங்கிகளில் வட்டிவிகிதம் நிர்ணயிக்கப்படுவது
அ. அரசால்

ஆ. வர்த்தக வங்கியால்

இ. மத்திய வங்கியால்

ஈ. பங்குச் சந்ததயால்

46. 1969 முதல் இதுவதர எத்ததன வணிக வங்கிகள் நாட்டுதடதமயாக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 20

ஆ. 14

இ. 12

ஈ. 27

47. வவதல வாய்ப்பு வழங்குவதில் ததாழிற்துதறயின் விழுக்காடு என்ன?
அ. 10

ஆ. 40

இ. 60

ஈ. 20

48. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த நாடு கலப்புப் தபாருளாதாரத்ததப் பின்பற்றுவதில்தல?
அ. இங்கிலாந்து

ஆ. இத்ோலி

இ. இந்தியா

ஈ. அதமரிக்கா

49. வநர்முக வரிவிதிப்பு சிறந்த வரிவிதிப்பு முதறயாகும் ஏதனனில்
அ. வநர்முக வரிவிதிப்பு வருவாதய தகாணர்கிறது
ஆ.எளிதாக வசூலிக்கலாம்
இ. வருமானத்ணேப் மபாருத்து வசூலிக்கலாம்
ஈ. அதிக வரிவிதிப்புக்கு ஏற்புதடயது
50. பின்வருவவாருள் சமுதாய வமம்பாட்டுத் திட்டத்தத முதலில் துவங்கியது யார்?
அ, பல்வந்த்ராய் தமத்ோ

ஆ. வக.எம்.முன்ஷி

இ. அவசாக்வமத்தா

ஈ. எஸ்.வக.வட

51. கீழ்வருவனவற்றுள் இந்தியாவிற்கு அதிகபட்ச அன்னிய தசலவாணிதய ஈட்டுவது
அ. தேயிணல

ஆ. எண்தணய்

இ. மீன்

ஈ. வாசதனப்தபாருட்கள்

52. வங்கி விகிதம் என்பது எதவனாடு ததாடர்பு தகாண்டது?
அ. நிதிக்தகாள்தக
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53. பின்வருவனவற்றுள் வவளாண்தமதய அடிப்பதடயாகக் தகாண்ட ததாழில் எது?
அ. இயந்திரக்கலப்தப

ஆ. கார்

இ. மநசவாணலத் மோழில்

ஈ. தசக்கிள்

54. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று உற்பத்திச் தசயல் அல்ல?
அ. விவசாயம்

ஆ. பள்ளியில் கற்பித்தல்

இ. அரசு மருத்துவமணன

ஈ. வீடு கட்டுதல்

55. இந்தியாவில்

நிலச்சீர்திருத்தக்

தகாள்தகதய

தசயல்படுத்தும்வபாது

ஏற்படும்

பிரச்சதனகள் யாதவ?
அ. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

ஆ. திறதமயின்தம

இ. திறணமயற்ற நிர்வாகமும், அரசியல் காரணங்களும்
ஈ. பணக்கார விவசாயிகள்
56. இந்தியாவில் உள்ள தபரிய தபாதுத்துதற வபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது?
அ. இரயில்தவ துணற

ஆ. கப்பல்துதற

இ.ஆகாய வபாக்குவரத்து

ஈ. கால்வாய் வபாக்குவரத்து

57. “நாடுகளின் தசல்வ இயல்பும், காரணங்களும் பற்றிய ஓர் ஆய்வு” என்ற நூதல எழுதியவர்
அ. வே.எஸ்.மில்

ஆ. ஆடம் ஸ்மித்

இ. லவயானல் ராபின்ஸ்

ஈ. ஆல்பிரட் மார்ஷல்

58. வரவவண்டிய கடன்
அ. நடப்பு தசாத்து

ஆ. கற்பதன தசாத்து

இ. நிதலயான தசாத்து

ஈ. மோட்டுணர முடியாே மசாத்து

59. விஞ்ஞான வமலாண்தமயின் தந்தத என அதழக்கப்படுபவர்
அ. எஃப், டபிள்யூ மடய்லர்

ஆ. தென்றி ஃபவயால்

இ. ஆலிவர் தஷல்ட்டன்

ஈ. பீட்டர் எஃப் டிரக்கர்

60. முதன் முதலில் கூட்டுறவு இயக்கம் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட நாடு
அ. இந்தியா

ஆ. இங்கிலாந்து

இ. தேர்மனி

ஈ. தடன்மார்க்

61. பங்கல் திட்டத்தில் ததாடர்புதடயது
அ. அடிப்பதட உரிதம

ஆ. மனித உரிதம

இ. காப்புரிணம

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

62. கணக்வகடுகளில் எழுதப்படும் ஒரு நடவடிக்தகக்கான எழுத்து மூலமான ஆவணம் என்பது
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அ. நிதனவுக் குறிப்பு

ஆ. தணிக்தகப் புத்தகம்

இ. ஆோரச்சீட்டு

ஈ. வதரதாள்

63. ஒருங்கிதணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம் எந்த ஆண்டு ததாடங்கப்பட்டது?
அ. 1972

ஆ. 1982

இ. 1962

ஈ. 1980

64. எந்த நிறுவனம் வாணிகத்தத வளர்க்கிறது?
அ. எஸ்.டி.சி

ஆ. எம்.எம்.டி,சி

இ. இ.சி.ஜி.சி

ஈ. இணவ அணனத்தும்

65. ஒரு கூட்டத்தின் பணிகதளச் தசய்து முடிக்க, அக்கூட்டத்திற்கு ஆேராக வவண்டிய குதறந்தபட்ச
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தக என்பது
அ. பதிலாள்

ஆ. பிவரரதண

இ. நிகழ்ச்சி நிரல்

ஈ. குணறமவண்

66. இந்திய ததாழில்கடன் மற்றும் முதலீட்டுக் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1953

ஆ. 1954

இ. 1955

ஈ. 1958

67. மார்ஷலின் கூற்றுப்படி குதறந்து தசல் விதளவு விதி எதற்குப் தபாருந்துகிறது என்றால்
அ. ததாழில்

ஆ. எல்லா உற்பத்தி நிதலகளுக்கும்

இ. விவசாயம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

68. ஒரு பண்டத்திற்ற்கு மதிப்பு இருக்க வவண்டுமானால் அதி
அ. பற்றாக்குதறயாக இருக்க வவண்டும்
ஆ. பயன்பாடுதடயதாக இருக்கவவண்டும்
இ. மாற்றுத் தன்தம இருக்க வவண்டும்
ஈ. இணவ அணனத்தும் உணடயோக் இருக்க தவண்டும்
69. பண்டங்களின் அளிப்பு எததனக் குறிக்கிறது என்றால்
அ. உள்ளபடி உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட பண்டங்கதள
ஆ. தமாத்தம் தற்தபாழுது இருப்பில் உள்ள பண்டங்கதள
இ. விற்பணனக்கு இருப்பில் உள்ள பண்டங்கணள
ஈ. ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விதலயில் விற்பதனக்கு வரும் பண்டங்களின்
அளவிதன
70. கழிவு விகிதம் என்பது
அ. வங்கி விகிதம்

ஆ. வட்டிவிகிதம்

இ. கடன் விகிதம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ணல

71. நாணயமதிப்பு குதறப்பு பின்வரும் நிதலகளில் எததன உயர்த்திட தகாண்டுவரப்படுகின்றது?
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அ. வதசிய வருவாய்

ஆ. வசமிப்பு

இ. குதறவான தசலவில் இறக்குமதிகதள உயர்த்திட

ஈ. ஏற்றுமதி

72. நாணய மதிப்பு இறக்கம்
அ. ஏற்றுமதிணய தமல்தநாக்கி மகாணர உேவுகிறது
ஆ. வசமிப்தப வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது
இ. வதசிய வருவாதய வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது
ஈ. தபாருளாதார சுதந்திரத்தத வமல்வநாக்கி தகாணர உதவுகிறது
73. அங்காடியியலின் முதன்தம வநாக்கம்
அ. லாபம்

ஆ. வசதவ

இ. விற்பணன

ஈ. நுகர்வவாரின் திருப்தி

74. TNPL-ன் விரிவு
அ. தமிழ்நாடு காகித ஆதல லிட்
ஆ. தமிழ்நாடு மின்சார அளிப்பு கழகம் லிட்
இ. ேமிழ்நாடு நியூஸ்பிரிண்ட் மற்றும் காகிே லிட்
ஈ.இவற்றுள் எதுவுமில்தல
75. கடனீட்டுப் பத்திரம் என்பது
அ. ஓர் இடாப்பு

ஆ. ஒரு பற்று குறிப்பு

இ. ஒரு கடன் ஒப்புப் பத்திரம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

76. ஒருவருக்கு ஒருவாக்கு என்ற தகாள்தக எவ்வதக நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது?
அ. கூட்டாண்தம

ஆ. நிறுமம்

இ. கூட்டுறவு அணமப்புகள்

ஈ. தபாதுத்துதற நிறுவனங்கள்

77. தணிக்தக தசயல்திட்டம் என்பது
அ. ஒரு அகச்சீராய்வு

ஆ. ஒரு விளக்கமான திட்டம்

இ. ஒரு அகத்தணிக்தக

ஈ. அகக்கட்டுப்பாடு

78. விற்பதன உருவாக்குவது
அ. இடப் பயன்பாடு

ஆ. காலப்பயன்பாடு

இ. ஒரு அகத்ேணிக்ணக

ஈ. அகக்கட்டுப்பாடு

79. வரவு தசலவு கணக்கின் முதன்தம வநாக்கமானது
அ. திட்டமிடல்

ஆ. ஒருங்கிதணத்தல்

இ. கட்டுப்படுத்தல்

ஈ. இணவ அணனத்தும்

80. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கதள ஆய்க.
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1. வங்கி தவப்பு ததாதககதள தபறுகிறது
2. வங்கிகடன் மற்றும் அட்வான்ஸ் தகாடுக்கிறது
3. வங்கி நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்று
4. வங்கிகள் ததலதம வங்கியான RBI-ன் ஆதணப்படி இயங்குகின்றன.
இவற்றில்
அ. 1மட்டும் சரி

ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி

இ. 1, 2மற்றும் 3 சரி

ஈ. அணனத்தும் சரி

81. நபார்டின் (NABARD) முதன்தமப் பணி
அ. மாநில கூட்டுறவு வங்கிகளுக்குக் கடன் வழங்குதல்
ஆ. பங்கு முதல் வழங்கலுக்கு மாநில அரசுகளுக்கு உதவுதல்
இ. மறுநிதி நிறுவனமாக தசயல்படுதல்
ஈ. இணவ அணனத்தும்
82. வான்ச்சு கமிட்டி இதனுடன் ததாடர்புதடயது
அ. வநர்முக வரிவிதிப்பு

ஆ. மணறமுக வரிவிதிப்பு

இ. இறக்குமதித் தீர்தவகள்

ஈ. ஏற்றுமதித் தீர்தவகள்

83. உருமாறிய வவதலயின்தம குறிப்பது
அ. மனிதர்கள் வவதல கிதடக்காமல் இருப்பது
ஆ. குணறந்ே நபர்கள் தேணவப்படும் தவணலயில் அதிக தபர் அமர்த்ேப்படுவது.
இ. தபண்களுக்கிதடவயயான வவதலயின்தம
ஈ. படித்தவர்களின் வவதலயின்தம
84. 1991ல் இந்தியா, ரூபாய் மதிப்தப குதறந்த விழுக்காட்டின் அளவு
அ. 15.5%

ஆ. 18%

இ. 22%

ஈ.33%

85. கடன் பத்திரங்கள் தவளியிடப்படுவது இததன உயர்த்த
அ. பருவகால நணடமுணற முேல்

ஆ. வணிக சுழற்சி நதடமுதற முதல்

இ. சாதாரண நதடமுதற முதல்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

86. வதசிய வமம்பாட்டுக் குழுவின் ததலவராக தசயல்படுபவர்
அ. திட்ட மந்திரி

ஆ. திட்டக்குழுவின் தசயலர்

இ. அரசாங்க திட்ட அதமச்சர்

ஈ. பிரேம மந்திரி

87. இந்திய ததாழில் கடன் மற்றும் முதலீட்டுக் கழகம் பின்வரும் துதறத் ததாழிகளுக்கு நிதி உதவி
அளிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது?
அ. தனியார் துதற
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இ. இணணத்துணற

ஈ. சிற்றளவுத்துதற

88. அரசிதறக் தகாள்தகயின் வநாக்கம்
அ. தபாருளாதார முன்வனற்றம்

ஆ. பகிர்வு நீதி

இ. விதல நிதலப்பாடு

ஈ. இணவ அணனத்தும்

89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது இந்தியாவில் மிகப்தபரிய (இலாப ஈவு அடிப்பதடயில்) தபாதுத்துதற
நிறுவனமாகும்?
அ. ஸடீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா
ஆ. பாரத் மிகு மின் நிறுவனம்
இ. பாரத் தபட்வராலியம்
ஈ. எண்மணய் மற்றும் இயற்ணக வாயு கமிஷன்
90. ததாழிலாளர்கதள அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தும் இந்திய ததாழிற்சாதல

91.

அ. இரும்பு எஃகு ஆதல

ஆ.மநசவு ஆணல

இ. கட்டிடத் ததாழில்

ஈ. தகவிதனத்ததாழில்

பசுதமப் புரட்சி கீழ்க்கண்ட எதற்கு அடிக்வகாலியது?
அ. உற்பத்தி அதிகரிப்பு

ஆ. பிரவதச சமநிதலயற்ற தன்தம அதிகரிப்பு

அ. வகாதுதமப் பயிருக்கு அதிகபட்ச பயன் ஈ. இணவ அணனத்தும்
92. சிட்வகா எதவனாடு ததாடர்புதடயது?
அ. இரும்பு உற்பத்தி

ஆ. சிறு மோழில் துணற

இ.தபரிய ததாழிலகம்

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்தல

93. அக்மார்க் குறிப்பது
அ. முட்தட உற்பத்தி

ஆ. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வவளாண்தம அங்காடி

இ. கூட்டுறவு வங்கி

ஈ. விவசாயப் மபாருட்களுக்கு ேர உறுதி ேரும் முத்திணர

94. நபார்டு (NABARD) என்பது
அ. வங்கி

ஆ. குழு

இ. வாரியம்

ஈ. துதற

95. வங்கி ஒன்றில் கணக்கு தவத்திருக்கும் ஒரு நபர் இவ்வாறு கருதப்படுகிறார்.
அ. கடனாளர்

ஆ. வாடிக்ணகயாளர்

இ. கடனீந்வதார்

ஈ. முகவர்

96. தபாருளாதார திட்டமிடுதலின் அவசியமானது
அ. வதசிய வருவாதய துரிதமாக அதிகரித்தல்

ஆ. துரித தபாருளாதார வளர்ச்சி

இ. சமதர்ம சமுதாயத்தத நிறுவுதல்

ஈ. இணவ அணனத்தும்

97. நிதி ஆண்டு எது?

Learning Leads To Ruling

Page 11 of 12

Economics & Commerce
அ. மார்ச்-மார்ச்

Prepared By www.winmeen.com
ஆ. ஏப்ரல்-ஏப்ரல்

இ. வம-வம

ஈ. ேனவரி-டிசம்பர்

98. ததாழில் நலிவு என்பதன் தபாருள்
அ.மோழில் உயிர் பிணழக்க தபாதிய நிதி வசதியின்ணம
ஆ. அதிக வவதலயின்தம
இ. அதிக உற்பத்தி தசலவு
ஈ. அதிக மூலதனம் வததவப்படுவது
99. முதனிதலச் சந்ததகளில் தகயாள்வது
அ. மூலப்தபாருட்கள்

ஆ. விவசாய விதளப்தபாருட்கள்

இ. நீண்டகாலப்பங்குகள்

ஈ. குறுகிய காலப் பங்குகள்

100. கூட்டாண்தமப் பதிவு
அ. கட்டாயம்

ஆ. வததவயில்தல

இ. விருப்பம்

ஈ. இதவ அதனத்தும்
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