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Tnpsc Economics 2021 Questions Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. இரண்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மைகமை ததொடர்புபடுத்திக் குறிப்பது எவ்ேொறு குறிப்பிடப்படுகிறது? 

(அ) நுட்பம்  (ஆ) சொர்ந்திருப்பு  (இ) இரட்மடத் தன்மை  (ஈ) சைமின்மை 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

2. கூற்று (A): இந்தியொவில் நிைத்தின் உற்பத்தித் திறன் குமறேொக உள்ைது. 

கொரணம் (R): சிறு விேசொயிகள் அதிக உற்பத்தி தசய்ய ஊக்குவிப்பு இல்மை. 

(அ) A சரி ஆனொல் R தேறு 

(ஆ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி, வைலும் R என்பது Aவிற்கு சரியொன விைக்கம் 

(இ) A தேறு ஆனொல் R சரி 

(ஈ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி, வைலும் R என்பது Aவிற்கு சரியொன விைக்கைல்ை 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

3. தொரொைையைொக்கல் சுதந்திரம் ேழங்குேது 

(அ) தனியொர் துமறக்கு  (ஆ) ததொழில் துமறக்கு (இ) பன்னொட்டு ேணிகத்திற்கு 

(ஈ) வேைொண் துமறக்கு  (உ) விமட ததரியவில்மை 

4. 1951-ஆம் ஆண்டில் ைக்கள் ததொமக தபருக்க விகிதம் 1.33%-லிருந்து 1.25% ஆக குமறந்தது எனவே 

இந்த ஆண்டு இவ்ேொறுஅமழக்கப்படுகிறது. 

(அ) சரிவு ஆண்டு  (ஆ) குமறவு ஆண்டு  (இ) சிறு பிைவு ஆண்டு 

(ஈ) பின்தங்கிய ஆண்டு (உ) விமட ததரியவில்மை 

5. இந்தியொவில் ஐந்தொண்டுத் திட்டங்கள் ேொயிைொகப் தபொருைொதொர திட்டமிடமை வைற்தகொள்ளும் முமற 

எங்கிருந்து தருவிக்கப்பட்டது? 

(அ) அதைரிக்கொ (ஆ) இங்கிைொந்து  (இ) முந்மதய வசொவியத் ரஷ்யொ (USSR)   

(ஈ) பிரொன்ஸ்  (உ) விமட ததரியவில்மை 
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6. பின்ேரும் கூற்றுகளில் எது தேறொனது? 

(அ) தசன்மன, இந்தியொவின் ைருத்துேத் தமைநகரம் 

(ஆ) தமிழகத்தில் ஏழு வேைொண் கொைநிமை ைண்டைங்கள் உள்ைன 

(இ) மிகப்தபரிய கொகித உற்பத்தி நிறுேனம் கரூரில் உள்ைது 

(ஈ) இரப்பர் உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிடம் தபற்றுள்ைது 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

7. தபொருத்தைற்ற கூற்றிமன கண்டறிக: 

I. உழேர் கடன் அட்மட விேசொயிகளுக்கு விமரேொகவும் தகுதிக்வகற்பவும் கடன் ேழங்கும் ஏற்பொடொகும். 

II. விேசொய தபொருட்களுக்கொன அங்கொடிக்குழு (APMC) ஒரு சட்டப்பூர்ேைொன அமைப்பு அல்ை 

III. வேைொண் நடேடிக்மககமை ஊக்குவிப்பது APMC-ன் பணியொகும் 

IV. APMC சந்மத சொர்ந்த விரிேொக்க வசமேகமை ேழங்குகிறது 

(அ) I ைற்றும் II (ஆ) III ைற்றும் IV (இ) IV ைட்டும்  (ஈ) II ைட்டும்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

8. கீழ்க்கண்ட இமணகளில் எது தேறொகப் தபொருத்தப்பட்டுள்ைது? 

(அ) தமிழ்நொட்டின் நுமழேொயில் - தூத்துக்குடி 

(ஆ) ஜவுளி உற்பத்திநகரம்  - ஈவரொடு 

(இ) இரும்பு நகரம்   - வசைம் 

(ஈ) பம்ப் நகரம்   - வகொயம்புத்தூர் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

9. NITI–ன் பணிகைொேன 

1. பரேைொக்கப்பட்ட திட்டம்    2. ஒத்திமசவு 

 3. திறன் வைம்பொடு     4. தேளிப்புற ஆவைொசமன 

வைவை கண்டேற்றுள் எமே சரியொனவிமட? 

(அ) 1 ைற்றும் 2 (ஆ) 2 ைற்றும் 3 (இ) 1, 2 ைற்றும் 3 (ஈ) 2 ைற்றும் 4  
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(உ) விமட ததரியவில்மை 

10. குத்தமக சீர்த்திருத்தங்களில் வைற்தகொள்ைப்பட்ட நடேடிக்மககளுடன் ததொடர்புமடயமே 

1. ேொடமக கட்டுப்பொடு   2. குத்தமககொை பொதுகொப்பு 

3. குத்தமககொரர்களின் உரிமைகள்   4. நிைஉமடமை உச்சேரம்பு 

(அ) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் (ஆ) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் (இ) 2, 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

(ஈ) 1, 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் (உ) விமட ததரியவில்rமை 

11. கீழ்கண்டேற்றுள் நிதி ஆமணயத்தின் பிரதொன தசயல்பொடு அல்ைொத ஒன்மற குறிப்பிடவும்? 

(அ) ேரிகளின் நிகர ேருைொனத்திமன ைத்திய ைற்றும் ைொநிை அரசு இமடயில் விநிவயொகிக்க 

பரிந்துமரப்பது. 

(ஆ) ைொநிைங்களுக்கு உதவுேதற்கொக ைொனியங்கமை நிர்ேகிக்க வேண்டிய தகொள்மககமை 

பரிந்துமர தசய்ேது. 

(இ) பஞ்சொயத்து ைற்றும் நகரொட்சிகளின் ேைங்கமை கூடுதைொக ஒரு ைொநிைத்தின் ஒருங்கிமணந்த 

நிதிமய அதிகரிக்க நடேடிக்மககமை பரிந்துமர ேழங்குேது 

(ஈ) நொட்டின் ேைங்கமை மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்துேதற்கொன திட்டத்மத ேகுத்தல் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

12. 2005-2006ம் ஆண்டில் ததொடங்கப்பட்ட, கிரொப்புற இந்தியொவுக்கு அடிப்பமட ேசதிகள் ைற்றும் 

உள்கட்டமைப்மப ேழங்குேதற்கொன திட்டம் என அமழக்கப்படுேது. 

(அ) பிரதைரின் கிரொை சொமைத்திட்டம் 

(ஆ) இந்திய கட்டுைொனம் ைற்றும் கிரொைப்புற வீடுகள் 

(இ) வதசிய கிரொைப்புற ேொழ்ேொதொரப் பணி 

(ஈ) வதசிய கிரொைப்புற சுகொதொரப் பணி 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

13. கடன் அங்கீகொர திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது எது? 

(அ) பன்னொட்டு பணநிதி நிறுேனம் (ஆ) இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி  (இ) ேணிக ேங்கி 
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(ஈ) எக்ஸிம் ேங்கி   (உ) விமட ததரியவில்மை 

14. பின்ேரும் கூற்மற கேனி: 

1. உைகப் தபொருைொதொரத்தில் தைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் எட்டொேது இடத்மத இந்தியொ 

தபற்றுள்ைது. 

2. உைகப் தபொருைொதொரத்தில் ேொங்கும் சக்தியில் இந்தியொ மூன்றொம் இடத்மத தபற்றுள்ைது. 

3. உகொண்டொ, G-20ல் வசர்க்கப்பட்டுள்ைது 

4. 2017ல் கணக்தகடுப்பின்படி உைகத்திவைவய சீனொ அதிக இமணயதை வசமே பயனர்கள் 

தகொண்டுள்ைது. 

வைவை கண்டேற்றுள் எமே சரியொன கூற்றுகள்:  

(அ) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் (ஆ) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் (இ) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் (ஈ) 4 ைட்டும் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

15. விேசொய உற்பத்தியொைர் கூட்டுறவு விற்பமன கழகத்தின் வநொக்கம் 

1. விேசொய உற்பத்தி தசய்த தபொருட்கமை அதிக விமைக்கு விற்பமன தசய்ேது 

2. உற்பத்தியின் தபொருட்களின் அதிகபடியொன கடன் ேழங்குதல் 

3. தசௌகரியைொன விற்பமன சந்மதமய தசய்தல் 

4. தகட்டு வபொகொைல் தபொருள்கமை கொப்பது 

(அ) 1 ைட்டும் சரி (ஆ) 1, 2 ைட்டும் சரி  (இ) 1, 2, 3 ைட்டும் சரி  (ஈ) 3, 4 ைட்டும் சரி 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

16. BRICs நொடுகமை உள்ைடக்கிய விமடமய ததரிவு தசய்க: 

(அ) பிரிட்டன், ரிவயொடி ஜனரிவயொ, இத்தொலி, கொங்வகொ, சுவிட்சர்ைொந்து 

(ஆ) பிவரசில், இரஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ, ததன் ஆப்பிரிக்கொ 

(இ) பூட்டொன், ருவைனியொ, இந்வதொவனஷியொ, கனடொ, சுைத்ரொ 

(ஈ) பங்கைொவதஷ், இரஷ்யொ, ஐஸ்ைொந்து. சிலி, சுவீடன் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 
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17. கருப்பு பணம் ததொடர்பொன கீழ்கொணும் கூற்றில்/கூற்றுகளில் சரியொனேற்மற வதர்வு தசய்யவும். 

(அ) இந்த ேமகயொன இருப்பு உடமைகளின் உற்பத்தி பற்றி அரசுக்கு தகேல் தகொடுக்கப்படுேதில்மை. 

(ஆ) 1983-84ஆம் ஆண்டில், கருப்பு பணத்தின் ைதிப்பீடொனது, தைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 

95% ஆகும். 

(இ) “ேரி ஏைொற்று புகலிடம்”என்பமே தபொதுேொக தபரிய நொடுகைொக இருக்கும். வைலும் அந்த நொடுகள், 

குடிவயற எண்ணும் தேளிநொட்டேர் மீது அதிக ேரிச்சுமைமய திணிக்கும். 

(அ) அ ைட்டும்   (ஆ) ஆ ைட்டும்   (இ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் 

(ஈ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும் (உ) விமட ததரியவில்மை 

18. கூற்று 1: 0-6 ேயது குழந்மதகளின் எண்ணிக்மக 2001 ைக்கள் ததொமக கணக்தகடுப்மப ஒப்பிடும் 

வபொது 2011 ைக்கள் ததொமக கணக்தகடுப்பில் சுைொர் 50 ைட்சம் ேமர குமறந்துள்ைது. இந்த உண்மை 

முக்கிய பிரச்சமனயொக 2011 ைக்கள் ததொமக கணக்தகடுப்பில் சுட்டிக் கொட்டப்பட்டுள்ைது. 

கூற்று 2: 2001 ைற்றும் 2011ம் ஆண்டுகளுக்கு இமடயிைொன ைக்கள் ததொமக ேைர்ச்சி வீதம் 1991 ைற்றும் 

2001ம் ஆண்டுகளுக்கு இமடயிைொன ைக்கள் ததொமக ேைர்ச்சி வீதத்துடன் ஒப்பிடுமகயில் 

குமறேொனது ஆகும். 

(அ) கூற்று 1 ைற்றும் 2 சரி, ஆனொல் கூற்று 2 கூற்று 1 –கொன விைக்கம் அல்ை. 

(ஆ) கூற்று 1 தேறு கூற்று 2 சரி 

(இ) கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

(ஈ) கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 இரண்டும் சரி. கூற்று 2 கூற்று 1-க்கொன சரியொன விைக்கம் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

19. உைக தபொருைொதொரத்தில் சமீப வபொக்குகளில் எமே இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) அதைரிக்க 

டொைர்-இந்திய ரூபொய் “விற்கும்-ேொங்கும்”பரிைொற்றத்மத தசயல்படுத்த கொரணைொக அமைந்துள்ைது? 

(அ) வகொவிட்-19 தபருந்ததொற்றொல் உைகைவில் நிதி சந்மதகள் சந்தித்து ேரும் விற்பமன ததொடர்பொன 

தீவிர அழுத்தம் 

(ஆ) உைக சந்மதயில் கச்சொ எண்தணய் விமை சரிவு 

(இ) ேைர்ந்து ேரும் சந்மதகளின் நொணய ைதிப்பு வைல்வநொக்கியஅழுத்தத்மத சந்திப்பது 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும்  (இ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் 
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(அ) இ ைட்டும்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

20. தைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP) ததொடர்பொன சரியொன கூற்மற/கூற்றுகமை வதர்வு தசய்யவும். 

(அ) அது ஓர் குறிப்பிட்ட கொை ேமரயமறக்கு உரித்தொனது அல்ை 

(ஆ) அது“தபொருட்கள்”ததொடர்பொன ஓர் அைவீவடயொகும், “வசமே”ததொடர்பொனது அல்ை 

(இ) அது பணம் சொரொத அைவீடொகும் 

(அ) (அ) சரி; (ஆ) ைற்றும் (இ) தேறு  (ஆ) (ஆ) ைற்றும் (இ) சரி; (அ) தேறு 

(இ) (அ), (ஆ), (இ) தேறு  (ஈ) ஆ சரி; அ ைற்றும் இ தேறு (உ) விமட ததரியவில்மை 

21. தமிழ் நொட்டின் எந்த ைொேட்டம் ைனித வைம்பொட்டு அட்டேமணயின் கமடசியிடம் ேகிக்கின்றது? 

(அ) விழுப்புரம் (ஆ) வதனி (இ) தபரம்பலூர் (ஈ) அரியலூர் (உ) விமட ததரியவில்மை 

22. குழந்மத வைம்பொட்டுக் குறியீடு பின்ேரும் கொரணிகமைக் கணக்கில் எடுத்துக் தகொள்கிறது. 

அ. கல்வி ஆ. ேருைொனம் இ. சுகொதொரம் ஈ. ஊட்டச்சத்து நிமை 

சரியொன வசர்க்மகமய வதர்வு தசய்யவும்: 

(அ) அ, ஆ ைற்றும் இ  (ஆ) அ, இ ைற்றும் ஈ  (இ) அ, ஆ ைற்றும் ஈ 

(ஈ) ஆ, இ ைற்றும் ஈ  (உ) விமட ததரியவில்மை 

23. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கமை கருதவும்: 

1. 1950ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய குடும்ப கட்டுபொட்டு திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

2. குடும்ப கட்டுபொடு திட்டைொனது புதிய-ைொர்க்சிய அணுகுமுமறயின் அடிப்பமடயில் தசய்யப்பட்டது 

3. வதசிய தநருக்கடி முடிவுக்கு ேந்தவுடன் குடும்ப கட்டுப்பொடு கட்டொயைொக்கப்படவில்மை 

4. திட்டமிடல் ைற்றும் தசயல்படுத்தல் ைத்திய அரசொல் வைற்தகொள்ைப்பட்டது 

சரியொன விமடமய வதர்ந்ததடுக்கவும்: 

(அ) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் சரி  (ஆ) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் சரி  (இ) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி 

(ஈ) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி  (உ) விமட ததரியவில்மை 

24. “நிமை நிறுத்தும் அபிவிருத்தி”எனும் ேொர்த்மத துள்ளியைொக குறிப்பது 
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(அ) இயற்மக தசொத்துக்கள் முடிவுறக்கூடியது 

(ஆ) இயற்மக தசொத்துக்கள் முடிவுறொதது 

(இ) இயற்மக தசொத்துக்கள் ேைங்கள் அல்ை 

(ஈ) தற்வபொமதய ேைர்ச்சி ைொதிரி இயற்மக ஸ்திரத்தன்மைமய ஊக்குவிக்கிறது 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

25. நிதி ஆவயொக்கின் பணிகள் கீவழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ைன. இதில் எது/எமே தேறொக 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ைது 

அ. கூட்டுறவு கூட்டொட்சிமய ேைர்த்தல் 

ஆ. ஐந்தொண்டு திட்டங்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தல் 

இ. ஊரக ேைர்ச்சிக்கொன திட்டங்கமை அைல்படுத்துதல் 

ஈ. ைத்திய ைற்றும் ைொநிை அரசுகளுக்கு ேரி ேசூல் ததொடர்பொக அறிவுமர ேழங்குதல் 

(அ) அ ைற்றும் ஆ  (ஆ) அ, ஆ ைற்றும் இ  (இ) ஆ ைற்றும் ஈ 

(ஈ) ஈ ைட்டும்    (உ) விமட ததரியவில்மை 

26. நிதி ஆவயொக்கின் குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமை (MSP) ததொடர்பொன ைதிப்பீடு அறிக்மகயின் படி 

கீழ்கொணும் எந்த கூற்று/கூற்றுகள் சரியொனது/சரியொனமே ஆகும்? 

(அ) “குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமை”விமதப்புக் கொைத்திற்கு முன்வப அறிவிக்கப்படும். 

(ஆ) “குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமை”யின் வநொக்கம் விேசொயிகளுக்கு விமை உத்தரேொதம் அளிப்பது 

ஆகும். 

(இ) உைகையைொக்கலினொல் ஏற்பட்டுள்ை தங்கு தமடயற்ற ேர்த்தகத்தின் விமைேொக விேசொய 

தபொருள்களின் விமையில் ஏற்படும் வதமேயற்ற ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து விேசொயிகமை கொப்பது 

முக்கியைல்ை. 

(அ) அ, இ ைட்டும்  (ஆ) அ, ஆ ைட்டும்  (இ) ஆ ைட்டும்  (ஈ) இ ைட்டும் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 
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27. வநொபல் பரிசு தபற்ற தபொருைொதொர அறிஞர் அபிஜித் வபனர்ஜியின் கூற்றுப்படி வகொவிட் 

தபருந்ததொற்றொல் தபொருைொதொர தநருக்கடி ஏற்பட்டுள்ைது. இந்த தநருக்கடியொல் ஏற்பட்டுள்ை தபொருைொதொர 

ேலிமய குறுகிய கொை அடிப்பமடயில் கடப்பதற்கொன தீர்ேொக அேர் கூறுேது யொது? 

(அ) தபரு நிறுேனங்களின் மககளில் அதிக பணம் தகொண்டு வசர்ப்பது 

(ஆ) தபரு நிறுேனங்களுக்கு ேரி குமறப்பு தசய்ேது 

(இ) ஏமழ எளிய ைக்களின் மககளில் அதிக பணம் தகொண்டு வசர்ப்பது 

(ஈ) ஏமழ எளிய ைக்களுக்கு ேரிகுமறப்பு தசய்ேது 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

28. இந்திய தபொருைொதொரத்மத தபொறுத்தேமர, வகொவிட் தபருந்ததொற்றொல் இந்த நிதியொண்டின் முதல் 

கொல் பகுதியில் (ஏப்ரல்-ஜீன்) தபொருைொதொர நடேடிக்மககளில் முன்பு எப்வபொதும் இல்ைொத தபரும் 

முடக்கம் ஏற்பட்டது. 

கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் எமே இந்த உண்மைமய பிரதிபலிக்கின்றன? 

(அ) கட்டுைொனப் பணிகளில் சுைொர் 50.3% சுருக்கம் 

(ஆ) உற்பத்தி துமறயில் சுைொர் 39.3% சுருக்கம் 

(இ) வேைொண்மை, ேனவியல் ைற்றும் மீன்ேை உற்பத்தியில் சுைொர் 10% சுருக்கம் 

(ஈ) ேர்த்தகம், தங்கும் விடுதி/உணேகம் ைற்றும் வபொக்குேரத்து துமறகளில் சுைொர் சுருக்கம் 

(அ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும்  (ஆ) அ ைற்றும் இ ைட்டும்  (இ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும் 

(ஈ) ஆ ைற்றும் ஈ ைட்டும்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

29. இந்தியொவில் சமீப கொைங்களில் நமடதபறும் ேங்கி இமணப்பு ததொடர்பொன கூற்றுகளில் 

சரியொனமத வதர்வு தசய்யவும். 

(அ) தபரிய ேங்கிகள் சந்மதயிலிருந்து அதிகைொக கடன் ேொங்கும் திறன் தகொண்டமேயொக இருக்கும் 

என்பதொல், தபொருைொதொரம் மீட்தடடுக்கப்படும் 

(ஆ) ேங்கி இமணப்பு, ேங்கித் துமறயின் தசயல்திறமன உயர்த்தும் 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) அ ைற்றும் ஆ (ஈ) அ இல்மை ஆ இல்மை 

(உ) விமட ததரியவில்மை 
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30. 2019-2020ம் ஆண்டின் வசமே ைற்றும் சரக்கு ேரி ேசூலில் குமறந்து ேரும் வபொக்கு கொணப்படும் 

ைொநிைங்கள் யொமே? 

(அ) உத்திர பிரவதசம், ரொஜஸ்தொன் ைற்றும் அசொம் 

(ஆ) ஹரியொனொ, ரொஜஸ்தொன் ைற்றும் வைகொைொயொ 

(இ) ஆந்திர பிரவதசம், ைத்தியப் பிரவதசம் ைற்றும் ைணிப்பூர் 

(ஈ) ைஹொரொஷ்ட்ரொ, வைற்கு ேங்கம் ைற்றும் தமிழ்நொடு 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

31. பின்ேரும் கூற்மற கேனி: 

நிதிக் தகொள்மகயின் வநொக்கங்கைொேன 

1. மூைதன உருேொக்கம்  2. சைைொன பகிர்வு  3. வேமைேொய்ப்பின்மை  4. சைேட்டொர ேைர்ச்சி 

இேற்றுள், எமே சரியொன கூற்று? 

(அ) 2, 3 ைற்றும் 4 (ஆ) 1, 2 ைற்றும் 4 (இ) 1, 3 ைற்றும் 4 (ஈ) 1, 2 ைற்றும் 3 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

32. பின்ேரும் கூற்மற கேனி: 

நுகர்வுசொர்மப தூண்டுகின்ற அசுேய ஆேன கொரணிகைொேன: 

1. முன்தனச்சரிக்மக வநொக்கம்  2. நீர்மை தன்மை வநொக்கம் 

3. வபரொமச வநொக்கம்    4. தமையிடொக்தகொள்மக 

வைல்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொனேற்மற வதர்வு தசய்யவும்: 

(அ) 3 ைற்றும் 4 (ஆ) 1, 2 ைற்றும் 3  (இ) 1, 2 ைற்றம் 4  (ஈ) 1 ைற்றும் 4 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

33. ைத்திய அரசின் வநரடி ேருேொயினத்தில் ததொடர்பு இல்ைொதது எது? 

(அ) ேருைொனேரி (ஆ) தசொத்து ைற்றும் மூைதன ேரி  (இ) பண்டக ைற்றும் பணி ேரி 

(ஈ) பங்கொதொய ைற்றும் இைொப ேரி (உ) விமட ததரியவில்மை 
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34. இந்தியொவின் திட்டமிடலுக்கொன ேமரபடங்கள் முதலில் எந்த தபொறியொைர் நிர்ேொகியிடமிருந்து 

ேந்தன 

(அ) M. விஸ்வேஸ்ேரயொ (ஆ)வநரு (இ) S.N. அகர்ேொல் (ஈ) M.N. ரொய்  (உ) விமட 

ததரியவில்மை 

35.பின்ேரும் கூற்மற கேனிக்க: 

1. பீகொர், ைத்திய பிரவதசம், இரொஜஸ்தொன் ைற்றம் உத்திர பிரவதசம் ஆகியமே அதிக ைக்கள் ததொமக 

தகொண்ட ைொநிைைொகும் 

2. வகரைொ மிகக் குமறந்த பிறப்பு விகிதம் தகொண்டுள்ைது 

3. வைற்கு ேங்கொைம் மிகக் குமறந்த இறப்பு விகிதத்மத தகொண்டுள்ைது. 

4. ைக்கள் ததொமக அடர்த்தி என்பது தைொத்த ைக்கட் ததொமக/அப்பகுதியின் நிைப்பரப்பு 

வைவை கண்டேற்றுள் சரியொனமே எமே? 

(அ) 1 ைற்றும் 3  (ஆ) 2 ைற்றும் 3  (இ) 1, 2 ைற்றும் 4  (ஈ)  3 ைற்றும் 4 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

36. கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் “T-Bill” (Treasury bill) ததொடர்பொன சரியொனேற்மற வதர்வு தசய்யவும். 

(அ) அமே இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியொல் தேளியிடப்படுகின்றன. 

(ஆ) அமே ைத்திய அரசொல் தேளியிடப்படுகின்றன. 

(இ) அேற்றின் மீது ேட்டி ஈட்ட இயைொது 

(ஈ) அமே தநடுங்கொை கடன் பத்திரங்கள் ஆகும். 

(அ) அ ைற்றும் ஈ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும்  (இ) ஆ, இ ைற்றம் ஈ 

(ஈ) ஆ ைற்றும் ஈ ைட்டும்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

37. 2019ம் ஆண்டு நிதி ஆவயொக் தேளியிட்ட இந்தியொவின் நிமைக்கத்தக்க ேைர்ச்சிக்கொன இைக்குகள் 

குறியீட்டில், தமிழ்நொடு தபற்றிருக்கும் இடம் 

(அ) முதைொேது (ஆ) இரண்டொேது  (இ) மூன்றொேது  (ஈ) நொன்கொேது 

(உ) விமட ததரியவில்மை 
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38. ஒரு முதலீடு ைற்றும் அதிகரிக்கும் மூைதன தேளியீட்டு விகிதத்மதக் குமறக்க, பின்ேரும் அணுகு 

முமறகள் நிமறவேற்றப்பட வேண்டும் 

அ. நிமையொன தசயல்திறன்    ஆ. ைொறும் தசயல்திறன் 

இ. ஒதுக்கீடு தசயல்திறன்   ஈ. ததொழில்நுட்ப தசயல்திறன் 

(அ) அ, இ, ஈ ைட்டும்  (ஆ) அ, ஆ, இ ைட்டும்  (இ) அ, ஆ, ஈ ைட்டும்   

(ஈ) ஆ, இ, ஈ ைட்டும்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

39. கீழ்ேரும் கருத்து ைற்றும் கொரணம் ஆகியேற்மற கேனிக்கவும்: 

கருத்து (A): அரசொங்க முடிதேடுத்தலில், பணக்கொரர்கள் ைற்றும் அதிகொரம் பமடத்த ைக்களின் 

தசல்ேொக்மக குமறப்பது என்பது "ஜனநொயக விரிேொக்கம்" எனும் கருத்தின் சேொல் ஆகும். 

கொரணம் (R): ைக்கள் பங்தகடுப்பு ைற்றும் அேர்களின் கட்டுப்பொடு என்பது பணக்கொரர்களின் தசல்ேொக்கு 

குமறக்கப்படும் வபொது ைட்டுவை தபொருளுமடயதொக ைொறும். இதுவே ஜனநொயகத்மத ஆழப்படுத்தும் 

நடேடிக்மகயுைொகும். 

(அ) A தேறு ஆனொல் R ைட்டும் சரி  (ஆ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி 

(இ) R தேறு ஆனொல் A சரி   (ஈ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி அல்ை  

(உ) விமட ததரியவில்மை 

40. உறுதிபடக் கூறல் (உ): கிரொை ைக்கள் சுகொதொர மையங்கமை எளிதொக அணுகும் வபொது 

அம்ைக்களிமடவய ததொற்று வநொய்கமை அமடயொைம் கொணவும், கேனிக்கவும், தடுக்கவும் உதவுகிறது. 

கொரணம் (கொ): கிரொைப்புற சுகொதொர உள்கட்டமைப்பின் உகந்த பயன்பொடு எதிர்வநொக்கும் பைமனத் தரும். 

(அ) (உ), (கொ) இரண்டும் சரி, இத்துடன் (கொ) என்பது (உ)வின் சரியொன விைக்கம் 

(ஆ) (உ), (கொ) இரண்டும் சரி, இத்துடன் (கொ) என்பது (உ)வின் சரியொன விைக்கம் அல்ை 

(இ) (உ) சரி ஆனொல் (கொ) தேறு 

(ஈ) (உ) தேறு ஆனொல் (கொ) சரி 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

41. ைகொத்ைொ கொந்தி வதசிய ஊரக வேமை உறுதித் திட்டத்தில், ைொற்றுத் திறனொளிகமை பணியைர்த்திய 

முதல் ைொநிைம் எது? 
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(அ) வகரைொ  (ஆ) தமிழ்நொடு  (இ) குஜரொத் (ஈ) கர்நொடகொ (உ) விமட ததரியவில்மை 

42. ஜனேரி 2019-ல் மூன்று ேங்கிகமை ஒருங்கிமணக்க இந்திய அரசு அனுைதி ேழங்கியது. 

கீழ்கண்ட எவ்ேங்கி இந்த ஒருங்கிமணப்பில் இடம் தபறவில்மை? 

(அ) வதனொ ேங்கி (ஆ) விஜயொ ேங்கி (இ) பவரொடொ ேங்கி  (ஈ) ைஷ்மி விைொஸ் ேங்கி 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

43. தமிழ்நொட்டில் உள்ை கடவைொர ைக்களுக்கொன சுனொமிக்கு பின் நிமைத்த ேொழ்ேொதொர திட்டத்திற்கு -

--------------- உதவுகிறது. 

(அ) உைக ேங்கி   (ஆ) விேசொய வைம்பொட்டிற்கொன சர்ேவதச நிதியம் 

(இ) ஆசிய ேைர்ச்சி ேங்கி  (இ) சர்ேவதச நொணய நிதியம் (உ) விமட ததரியவில்மை 

44. ஏன் நொம் ஒரு பணக்தகொள்மகயிமன மேத்துள்வைொம்? 

1. ேரி ேருேொமய அதிகரிக்க   2. தபொருைொதொர ேைர்ச்சி 

3. ேறுமைமய குமறத்திட   4. பண வீக்கத்மத கட்டுப்படுத்திட 

(அ) 1 ைற்றும் 2 (ஆ) 3 ைற்றும் 4 (இ) 1 ைற்றும் 3 (ஈ) 2 ைற்றும் 4 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

45. இந்தியொவில் “புதிய பசுமை புரட்சியின்” தந்மத 

(அ) டி.டி. கிருஷ்ணைொச்சொரி  (ஆ) எஸ். வைொகன தரங்கன்  (இ) எம்.எஸ். சுேொமிநொதன் 

(ஈ) என். சுப்பரைணியன்  (உ) விமட ததரியவில்மை 

46. வதசிய உற்பத்திக் தகொள்மகயின் வநொக்கங்கள்: 

1. 2022-ல் உற்பத்தி ததொழில் துமறயில் 100 மில்லியன் கூடுதல் பணிகமை உருேொக்குதல் 

2. தைொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் உற்பத்தி துமறயின் பங்கிமன அதிகரித்தல் 

3. உற்பத்தி துமறயில் கூடுதல் உள்நொட்டு ைதிப்பு ைற்றும் ததொழில்நுட்பங்கமை அதிகரித்தல் 

4. இந்திய உற்பத்தி துமறக்கு உைகைவில் வபொட்டியிமன உருேொக்குதல் 

(அ) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் (ஆ) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும்  (இ) 1, 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

(ஈ) 1, 2, 3 ைற்றும் 4  (உ) விமட ததரியவில்மை 
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47. சரியொன கூற்றிமனத் வதர்வு தசய்க: 

1. பிரதொன் ைந்திரி அேொஸ் வயொஜனொ திட்டம் 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் “அமனேருக்கும் வீடு” என்ற 

இைக்கிமன அமடேமதக் குறிக்வகொைொகக் தகொண்டது 

2. வைலும் அது 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் “விருப்பமுள்ை ஊரக ைக்கள் அமனேருக்கும் தூய்மையொன 

சமையல் ேசதி” என்ற இைக்கிமன அமடேமதயும் குறிக்வகொைொகக் தகொண்டது 

3. 1 ைற்றும் 2 இரண்டும் 

(அ) 1 சரி ஆனொல் 2 தேறு  (ஆ) 1 தேறு ஆனொல் 2 சரி  (இ) 3 சரி 

(ஈ) 3 தேறு    (உ) விமட ததரியவில்மை 

48. கைப்பு தபொருைொதொரம் ------------- குறிக்கிறது 

(அ) சிறு ைற்றும் வபரைவுத் ததொழில்கள் இமணந்து தசயல்படுதல் 

(ஆ) தபொது ைற்றும் தனியொர் துமறகள்  இமணந்து தசயல்படுதல் 

(இ) உமழப்பு ததொழில்நுட்பச் தசறிவு ைற்றும் மூைதன ததொழில் நுட்பச் தசறிவு இமணந்து தசயல்படுதல் 

(ஈ) வதசிய ைற்றும் அயல்நொட்டு நிறுேனங்கள் இமணந்து தசயல்படுதல் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

49. பட்டியல் 1 ைற்றும் 2ஐ தபொருத்தி கீவழக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ை சரியொன விமடமய வதர்வு தசய்க: 

 பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

(அ) இரண்டொேது நிதிக்குழு   1. சி. ரங்கரொஜன் 

(ஆ) ஏழொேது நிதிக்குழு   2. வக. சந்தொனம் 

(இ) பன்னிதரண்டொேது நிதிக்குழு  3. வஜ.எம். வசதைட் 

 (அ) (ஆ) (இ) 

(அ) 2 3 1 

(ஆ) 1 3 2 

(இ) 3 1 2 

(ஈ) 2 1 3 

http://www.winmeen.com/


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 14 of 14 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

50. “வைக் இன் இந்தியொ” திட்டம் (இந்தியொமே உருேொக்குதல்) வநொக்கைொனது 

(அ) விேசொயத்மத ேைர்த்தல் (வைம்படுத்துதல்) 

(ஆ) உள்நொட்டு ைற்றும் அயல்நொட்டு முதலீட்டொைர்கமை இந்தியொவில் முதலீடு தசய்ய அமழத்தல் 

(இ) கைொச்சொரத்மத ேைர்த்தல் 

(ஈ) ைத்திமன ேைர்த்தல் 

(உ) விமட ததரியவில்மை 

51. தபொருைொதொர முன்வனற்றத்மத கணிக்க சிறந்த கொரணியொக திகழ்ேது 

(அ) வசமிப்பு உயருதல் (ஆ) முதலீடு உயருதல் (இ) முதலீட்டு-உற்பத்தி சதவீதம் உயருதல் 

(ஈ) ேொழ்க்மகத்தரம் உயருதல்  (உ) விமட ததரியவில்மை 
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