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11th Economics Book Back Questions TM - New Book  

Do You Know Box Content 

Download Winmeen App 
[1] நுண்ணினப் ப ொருளியல் : ஓர் அறிமுகம் 

“ப ொருளியல் எங்கும் நிறைந்தது; ப ொருளியலின் புரிதல் நல்ல முடிவுகறை எடுக்கவும் ஆனந்தமொன 

வொழ்றவப் ப ைவும் உதவும்” - றைலர் ககொவன் 

ஆைம்ஸ்மித்தின் நூலொன “நொடுகளின் பெல்வம்” (1776) – பவளியீட்டுக்குப்பின் ப ொருளியல் ஒரு தனி 

இயலொக உருவொனது. 

ஏங்கலின் விதியின் டி, “உணவுப்  ண்ைங்களுக்கொக பெலவிைப் டும் பெலவின் ெதவீதம், பமொத்த பெலவு 

(வருமொன உயர்வின் க ொது) அதிகரிக்கும்க ொது குறையும். 

நுண்ப ொருளியலின் முக்கியத்துவம் 

1. ஒரு ப ொருைொதொரத்தின் பெயல் ொட்றை அறிந்துபகொள்ை உதவுகிைது. 

2. ப ொருைொதொரக் பகொள்றகக்கொன கருவிகறைத் தருகிைது. 

3. ப ொருைொதொர நலனின் நிறலறய  ற்றி ஆரொய்கிைது. 

4. வைங்கறை திைன் ை  யன் டுத்த உதவுகிைது. 

5.  ன்னொட்டு வொணி த்தில்  யன் டுகிைது. 

6.  யனுள்ை முடிவுகறை எடுப் தற்கு  யன் டுகிைது. 

7. வைங்கறை உத்தம அைவில்  ங்கிை  யன் டுகிைது. 

8. முன் கணிப்பிற்கு அடிப் றையொக உள்ைது. 

9. விறல நிர்ணயம் பெய்ய உதவுகிைது. 

நுண்ப ொருளியல் மற்றும் க ரியல் ப ொருளியல் என்ை பெொற்கறை முதன்முதலில் 933ஆம் ஆண்டு 

நொர்கவ நொட்டு ப ொருளியலறிஞரொன க ரொசிரியர் ரொக்னர்ஃபிரிஷ்  யன் டுத்தினொர். பின்பு கே.எம்.கீன்சு 

1936ஆம் ஆண்டு பவளியிட்ை கவறலவொய்ப்பு, வட்டி,  ணம்  ற்றிய ப ொதுக் ககொட் ொடு என்ை நூலின் 

மூலம் இந்த இரண்டு பெொற்களுக்கொன கவறு ொடுகறை பதளிவொக பவளிப் டுத்தி இந்த பெொற்கறை 

பிர லமறையச் பெய்தொர். 

அடிப் றைப் ப ொருளியல் பிரச்சிறனகள் 

1. விருப் ங்கள் எண்ணற்ைறவ 

2. வைங்கள்  ற்ைொக்குறையொனறவ 

3. இலவெமொக கிறைப் தல்ல 

4. விருப் ங்களின் பதரிவு 

5. ப ொருளியல் 
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 ற்ைொக்குறையொன வைங்கறைக் பகொண்டு மக்கள் எவ்வொறு தங்கைது விருப் த்றத பூர்த்தி பெய்கிைொர்கள் 

என் றதக் கூறுகிைது. 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1.  மனிதனுறைய வொழ்க்றகயின் அன்ைொை நைவடிக்றககறை  ற்றி ப ொருளியல் ஆரொய்கிைது என்று 

கூறியவர். 

அ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஆ) இலயனல் ரொபின்ஸ் 

இ) ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல் 

ஈ) ெொமுகவல்ென் 

2. ப ொருைொதொரத்தில் நொம்  டிக்கும் அடிப் றைப் பிரச்ெறன 

அ) எண்ணற்ை விருப் ங்கள் 

ஆ) அைவற்ை வைங்கள் 

இ)  ற்ைொக்குறை 

ஈ) நம் கதறவகறைப் பூர்த்தி பெய்வதற்கொன உத்தி 

3. நுண்ணியல் ப ொருளியல் எறத உள்ைைக்கியது? 

அ) ஒட்டு பமொத்தப் ப ொருைொதொரம் 

ஆ) ப ொருைொதொரத்தின்  ல்கவறு துறைகள் 

இ) தனிந ர் ப ொருைொதொர நைவடிக்றககள் 

ஈ) ஒட்டு பமொத்த ப ொருைொதொரத் பதொைர்பு 

4. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது நுண்ணியல் ப ொருைொதொரம் ெொர்ந்தது? 

அ) கைந்த ஆண்டு உண்றம உள்நொட்டு உற் த்தி 2.5% அதிகரித்துள்ைது. 

ஆ) கைந்த ஆண்டு 9.8% உறைக்கும் ெக்தி கவறலயின்றம நிறலப் ப ற்றுள்ைது. 

இ) ககொதுறமயின் விறல அதன் கதறவறய நிர்ணயிக்கிைது. 

ஈ) கைந்த ஆண்டுப ொது விறல 4% அதிகரித்துள்ைது. 

5. ப ொருந்தொ ஒன்றைக் கண்ைறிக. 

அ) “நொடுகளின் பெல்வங்கள் மற்றும் கொரணங்கறைக் குறித்த ஒரு விெொரறண” 

ஆ) “ப ொருைொதொரக் ககொட் ொடுகள்” 

இ) “ப ொருைொதொர அறிவியலின் இயல்பும் அதன் சிைப்பும்” 

ஈ) “மற்ைறவ மொைொதிருக்கும்க ொது” 

6. ெமநிறல விறல என் து அந்த விறலயில் 

அ) எல்லொம் விற்கப் டுகிைது 
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ஆ) வொங்கு வர்கள்  ணத்றத பெலவிடுகின்ைனர் 

இ) கதறவயின் அைவும் அளிப்பின் அைவும் ெமம் 

ஈ) மிறகத்கதறவ பூஜ்ஜியம் 

7. நொடுகளின் பெல்வம் மற்றும் கொரணங்கறைக் குறித்த ஒரு விெொரறண என்ை நூலின் ஆசிரியர் 

அ) ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல் 

ஆ) ஆைம் ஸ்மித் 

இ) இலயன்ஸ் ரொபின்ஸ் 

ஈ)  ொல் அ ெொமுகவல்ென் 

8. விருப் ங்ககைொடும் கிறைப் ருறமயுள்ை மொற்றுவழிகளில்  யன் ைத்தக்க ெொதனங்ககைொடும் 

பதொைர்புள்ை மனித நைவடிக்றககறைப்  ற்றி  யில்கின்ை அறிவியகல ப ொருளியலொகும் என்று 

இலக்கணம் வகுத்தவர். 

அ) இலயனல் ரொபின்ஸ் 

ஆ) ஆைம் ஸ்மித் 

இ) ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல் 

ஈ)  ொல் அ ெொமுகவல்ென் 

9. ப ொருைொதொரத்தின் தந்றத யொர்? 

அ) மொக்ஸ் முல்லர் 

ஆ) ஆைம் ஸ்மித் 

இ) கொர்ல் மொர்க்ஸ் 

ஈ)  ொல் அ ெொமுகவல்ென் 

10. ப ொருளியல் என் து ஒரு ெமூக அறிவியல் என்று கூறுவர். ஏபனனில், 

அ) கொரணம் மற்றும் விறைவுகளுக்கிறைகய உள்ை பதொைர்பு 

ஆ) விதிகறை உருவொக்குவதற்கு பதொகுத்தொய்வு முறையும்,  குத்தொய்வு முறையும் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைன. 

இ)  ரிகெொதறனகள் 

ஈ) கமற்கூறிய அறனத்தும் 

11.  யன் ொடு என் து 

அ) கதறவயும், அளிப்பும் ெமமொக இருக்கும் ெமநிறலப்புள்ளி 

ஆ) மனித விருப் ங்கறை நிறைவு பெய்யும்  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகளின் ெக்தி 

இ)  ண்ைங்களின் பமொத்த மதிப்பு 

ஈ)  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகளுக்கன விருப் ம் 
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12. அங்கொடி என் து 

அ) ப ொருட்கள் வொங்கும் இைத்றத மட்டும் குறிக்கும் 

ஆ) ப ொருட்கள் விற்கும் இைத்றத மட்டும் குறிக்கும் 

இ) விறலகள் ெரிபெய்யும் இைத்றத மட்டும் குறிக்கும் 

ஈ) ந ர்கள் கநரடியொககவொ அல்லது மறைமுகமொககவொ ப ொருட்கள் வொங்கும், விற்கும் முறைறயக் 

குறிக்கும். 

13. எது ப ொருைொதொர நல இலக்கணம் ெொர்ந்ததல்ல? 

அ) ெொதொரண மனிதறனப்  ற்றிப்  டிப் து 

ஆ) ப ொருைொதொரம் பெல்வம் மீது மட்டும் தனி கவனம் பெலுத்துவதில்றல 

இ) ப ொருைொதொரம் என் து  ருப்ப ொருள் நலம் ெொர்ந்த  டிப்பு 

ஈ) ப ொருைொதொரம் எண்ணற்ை விருப் ங்கறையும், வறரயறுக்கப் ட்ை வைங்கறையும்  ற்றியது 

14. வைர்ச்சி இலக்கணம் என் து 

அ) இயங்குநிறல ப ொருைொதொர கட்ைறமப்பில் கதர்ந்பதடுப் தில் உள்ை பிரச்ெறன 

ஆ) எண்ணற்ை வைங்கள் மற்றும் விருப் ங்களுக்கொன பிரச்ெறனயொகும் 

இ) பெல்வத்றத உற் த்தி பெய்வது மற்றும்  கிர்வது 

ஈ) மனிதர்களின்  ருப்ப ொருள் ெொர்ந்த நலன் 

15. ப ொதுவொக எந்தக் ககொட் ொடு நுண்ணியல் ப ொருைொதொரத்றத உள்ைைக்கியது? 

அ) விறலக் ககொட் ொடு 

ஆ) வருமொனக் ககொட் ொடு 

இ) கவறலவொய்ப்புக் ககொட் ொடு 

ஈ) வணிகக் ககொட் ொடு 

16. ________  ரிமொற்ை மதிப்ற க் பகொண்டுள்ைறவ அவற்றின் உரிறமயொைர் உரிறமகறை நிறுவவும், 

 ரிமொற்ைவும் முடியும். 

அ)  ண்ைங்கள் 

ஆ) கெறவகள் 

இ) அங்கொடிகள் 

ஈ) வருவொய் 

17.  யன் ொட்டின் ெரியொன  ண்புகறை அறையொைம் கொண்க. 

அ) இது  யனுக்கும் ெமமொனது. 

ஆ) இது நீதிபநறி முக்கியத்துவம் பகொண்ைது 

இ) இது மகிழ்வுக்கு ெமமொனது 
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ஈ) இது நுகர்கவொரின் மனநிறலறயச் ெொர்ந்தது 

18.  ற்ைொக்குறைப் ப ொருைொதொர இலக்கணத்தின் ஆசிரியர் யொர்? 

அ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஆ) மொர்ஷல் 

இ) ரொபின்ஸ் 

ஈ) ரொ ர்ட்ென் 

19. தனிக்கருத்திலிருந்து ப ொதுக்கருத்து ப றும் முறை 

அ)  குத்தொய்வு முறை 

ஆ) பதொகுத்தொய்வு முறை 

இ) இயல்புறர அறிவியல் 

ஈ) பநறியுறர அறிவியல் 

20. விற் றன பெய்யும் ப ொருட்கறை எதனொல் ப ருக்கினொல் பமொத்த வருவொய் கிறைக்கும்? 

அ) விறல 

ஆ) பமொத்தச் பெலவு 

இ) இறுதி ெமநிறல வருவொய் 

ஈ) இறுதி ெமநிறலச் பெலவு 

விறைகள் 

1. இ) ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல்  2. இ)  ற்ைொக்குறை  3. இ) தனிந ர் ப ொருைொதொர நைவடிக்றககள்  4. இ) 

ககொதுறமயின் விறல அதன் கதறவறய நிர்ணயிக்கிைது.  5. ஈ) “மற்ைறவ மொைொதிருக்கும்க ொது”  6. இ) 

கதறவயின் அைவும் அளிப்பின் அைவும் ெமம்  7. ஆ) ஆைம் ஸ்மித்  8. அ) இலயனல் ரொபின்ஸ்  9. ஆ) ஆைம் 

ஸ்மித்  10. ஈ) கமற்கூறிய அறனத்தும்  11. ஆ) மனித விருப் ங்கறை நிறைவு பெய்யும்  ண்ைங்கள் மற்றும் 

 ணிகளின் ெக்தி  12. ஈ) ந ர்கள் கநரடியொககவொ அல்லது மறைமுகமொககவொ ப ொருட்கள் வொங்கும், விற்கும் 

முறைறயக் குறிக்கும்.  13. ஈ) ப ொருைொதொரம் எண்ணற்ை விருப் ங்கறையும், வறரயறுக்கப் ட்ை 

வைங்கறையும்  ற்றியது  14. அ) இயங்குநிறல ப ொருைொதொர கட்ைறமப்பில் கதர்ந்பதடுப் தில் உள்ை 

பிரச்ெறன  15. அ) விறலக் ககொட் ொடு  16. அ)  ண்ைங்கள்  17. ஈ) இது நுகர்கவொரின் மனநிறலறயச் 

ெொர்ந்தது  18. இ) ரொபின்ஸ்  19. ஆ) பதொகுத்தொய்வு முறை  20. அ) விறல 

 

[2] நுகர்வுப்  குப் ொய்வு 

“ப ொருளியல் நைவடிக்றகயின் ஒகர கநொக்கம் நுகர்கவ” - கே.எம்.கீன்ஸ் 

நுகர்கவொர் எச்ெம் = பகொடுக்க நிறனத்த விறல – உண்றமயில் பகொடுத்த விறல 

(அல்லது) 

நுகர்கவொர் எச்ெம் = தகுவிறல – உண்றம விறல 
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1934-ல் R.G.D. ஆலன் (Allen) மற்றும் J.R.ஹிக்ஸ் (Hicks) ெமகநொக்கு வறைககொடு ககொட் ொட்றை “மதிப்புக் 

ககொட் ொட்டின் மறுவடிவறமப்பு” என்னும் நூலில் விைக்கினர். 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. முரண் ட்ைறத பதரிவு பெய்க. 

அ) ஆைம் ர  ண்ைங்கள் 

ஆ) வெதி ண்ைங்கள் 

இ) அத்தியொவசிய  ண்ைங்கள் 

ஈ) விவெொயப் ப ொருட்கள் 

2. பதரிவுகள் எப்க ொதும் கட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது வறரயறுக்கப் ட்ைறவயொக இருப் தற்கு கொரணம் 

வைங்கள் ____________ இருப் தொல். 

அ)  ற்ைொக்குறை 

ஆ) அளிப்பு 

இ) கதறவ 

ஈ) அ ரிமிதமொன 

3. இயல் ொன  யன் ொட்டு ஆய்றவ வைங்கியதில் முதன்றமயொனவர் 

அ) கே.ஆர்.ஹிக்ஸ் 

ஆ) ஆர்.ஜி.டி.ஆலன் 

இ) மொர்ஷல் 

ஈ) ஸ்டிக்லர் 

4. கீழ்க்கண்ை வொய்ப் ொட்டின் மூலம் இறுதிநிறல  யன் ொட்றை அைவிைலொம் 

அ) TUn – TUn-1 

ஆ) TUn – TUn+1 

இ) TUn + TUn+1 

ஈ) TUn – TUn+1 

5. இறுதிநிறலப்  யன் ொடு பூஜ்யமொக இருக்கும் க ொது பமொத்தப்  யன் ொடு _______ 

அ) குறைவொக 

ஆ) உச்ெமொக 

இ) பூஜ்ஜியமொக 

ஈ) எதிர்மறையொக  

6. கொஸன் முதல் விதி _________என்றும் அறைக்கப் டுகிைது. 

அ) ெம இறுதி நிறல  யன் ொட்டு விதி 
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ஆ) குறைந்து பெல் இறுதிநிறல  யன் ொட்டு விதி 

இ) கதறவ விதி 

ஈ) குறைந்து பெல் விறைவு விதி 

7. கீழ்க்கண்ை விதிறய கதறவ விதி அடிப் றையொகக் பகொண்டுள்ைது. 

அ) குறைந்து பெல் இறுதிநிறல  யன் ொட்டு விதி 

ஆ) அளிப்புவிதி 

இ) ெம இறுதிநிறல  யன் ொட்டு விதி 

ஈ) கொஸன் விதி 

8. நுகர்கவொர் எச்ெம் என்ை கருத்துைன் பதொைர்புறையவர் 

அ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஆ) மொர்ஷல் 

இ) ரொபின்ஸ் 

ஈ) ரிக்கொர்கைொ 

9. தகுவிறல ரூ. 250 ஆகவும் மற்றும் உண்றம நிறல ரூ. 200 ஆகவும் உள்ைது. நுகர்கவொர் எச்ெத்றதக் 

கொண்க. 

அ) 375 

ஆ) 175 

இ) 200 

ஈ) 50 

10. ெமகநொக்கு வறைககொட்டின் அடிப் றையொனது ___________. 

அ) தரவரிறெ ஆய்வு 

ஆ) இயல்ப ண் ஆய்வு 

இ)  ண் ைறவ ஆய்வு 

ஈ) உைவியல் ஆய்வு 

11. கதறவ பநகிழ்ச்சி என்ை கருத்றத அறிமுகப் டுத்தியவர் _______ 

அ) ப ர்கூென் 

ஆ) கீன்ஸ் 

இ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஈ) மொர்ஷல் 

12. கீழ்க்கொணும் எவற்ைொல் கதறவ அதிகரிக்கும். 

அ) வரி அதிகரிப் தொல் 
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ஆ) அதிக மொனியம் வைங்குவதொல் 

இ) வட்டி வீதம் அதிகரிப் தொல் 

ஈ) மக்கள் பதொறக குறைவதொல் 

13. பகொடுக்கப் ட்ை கதறவ வறைககொட்டில் நகர்ந்து பெல்லுதல் கீழ்க்கண்ைவொறு அறைக்கப் டுகிைது. 

அ) கதறவ விரிவு மற்றும் சுருக்கம் 

ஆ) கதறவ இைப்ப யர்வு 

இ) கதறவ கூடுதல் மற்றும் குறைதல் 

ஈ) கமற்கொண் அறனத்தும் 

14. மிறகத்கதறவ பநகிழ்ச்சி உள்ை கதறவக்ககொட்டின் வடிவமொனது _______. 

அ)  டுகிறை 

ஆ) பெங்குத்து 

இ) விறரந்து ெரியும் 

ஈ) பமதுவொக ெரியும் 

15. நுகர்கவொர் ெமநிறலயில் இருக்கும்க ொது இறுதிநிறல  யன் ொைொனது ________ இருக்கும். 

அ) குறைவொக 

ஆ) எதிர்மறை 

இ) ெமமொக 

ஈ) கூடுதலொக 

16. ெமகநொக்கு வறைககொட்றை முதன்முதலில் கதொற்றுவித்தவர் 

அ) ஹிக்ஸ் 

ஆ) ஆலன் 

இ) கீன்ஸ் 

ஈ) எட்ஜ்பவொர்த் 

17. கதறவ பநகிழ்ச்சி ஒன்றுக்குச் ெமமொக இருக்கும்க ொது அது _________. 

அ) அலகுத் கதறவ பநகிழ்ச்சி 

ஆ) முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியுள்ைது 

இ) முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியற்ை கதறவ 

ஈ) மிறகத் கதறவ 

18. ெம அைவு திருப்திறய பகொடுக்கக்கூடிய புள்ளிகறை இறணக்கும் ககொைொனது இதனுைன் 

பதொைர்புறையறவ. 

அ) ெமகநொக்கு வறைககொடுகள் 
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ஆ) இயல்ப ண் ஆய்வு 

இ) கதறவ விதி 

ஈ) அளிப்பு விதி 

19. ெொதொரண தரவரிறெப்  யன் ொட்றை எவ்வொறு அைவிைலொம்? 

அ) தரப் டுத்துதல் 

ஆ) எண்ணிக்றகப் டுத்துதல் 

இ) வொர்த்றதப் டுத்துதல் 

ஈ) எதுவுமில்றல 

20. ெம கநொக்கு வறைககொடுகள் 

அ) பெங்குத்துக் ககொடுகள் 

ஆ)  டுக்றகக் ககொடுகள் 

இ) கநர்மறைச் ெரிவுறையறவ 

ஈ) எதிர்மறை ெரிவுறையறவ 

விறைகள் 

1. ஈ) விவெொயப் ப ொருட்கள்  2. அ)  ற்ைொக்குறை  3. இ) மொர்ஷல்  4. அ) TUn – TUn-15. ஆ) உச்ெமொக  6. ஆ) 

குறைந்து பெல் இறுதிநிறல  யன் ொட்டு விதி  7. அ) குறைந்து பெல் இறுதிநிறல  யன் ொட்டு விதி  8. ஆ) 

மொர்ஷல்  9. ஈ) 50  10. அ) தரவரிறெ ஆய்வு  11. ஈ) மொர்ஷல்  12. ஆ) அதிக மொனியம் வைங்குவதொல்  13. அ) 

கதறவ விரிவு மற்றும் சுருக்கம்  14. ஈ) பமதுவொக ெரியும்  15. இ) ெமமொக  16. ஈ) எட்ஜ்பவொர்த்  17. அ) அலகுத் 

கதறவ பநகிழ்ச்சி  18. அ) ெமகநொக்கு வறைககொடுகள்  19. அ) தரப் டுத்துதல்  20. ஈ) எதிர்மறை 

ெரிவுறையறவ 

[3] உற் த்தி  குப் ொய்வு 

உற் த்தி என் து  ரிமொற்ைத்தின் மூலம் மற்ை மனிதர்களின் விப் த்றத நிறைவு பெய்யும் பெயல் ொைொகும். 

- J.R.ஹிக்ஸ் 

முதலீடு புலனொகும் மற்றும் புலனொக முதலீைொக இருக்கலொம். உதொரணமொக கட்டிைங்கள், இயந்திரங்கள், 

பதொழிற்கூைங்கள், உள்ளீடு இருப்புக்கள், ெொறலகள் க ொன்ைறவ புலனொகும் முதலீடுகள். விைம் ரச் 

பெலவுகள், பதொழிலொைர்  யிற்சி க ொன்ைறவ புலனொகொ முதலீடுகள். 

நிதி மூலதனம் 

 ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகறை உற் த்தி பெய்ய ஒரு நிறுவனத்திற்கு கதறவயொன பெல்வம் –  ணத்தின் 

மூலம் மதிப்பிைப் டுகிைது. இது ப ொதுவொக கைன்கள் மற்றும்  ங்கு விற் றன மூலமொககவொ 

உருவொக்கப் டுகிைது. இதன் முதன்றம கநொக்கம் இலொ  கநொக்கிற்கொக பெல்வத்றத குவித்து றவப் து 

ஆகும். 

பதொழில் முறனகவொர் என் வர்  ல்கவறு உற் த்திக் கொரணிகைொன நிலம், உறைப்பு, மூலதனம் 

ஆகியவற்றை ஒருங்கிறணத்து பெயற் டுத்தி உற் த்தியில் இலொ ம் ப ை முயல் வர். 
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கொப்-ைக்லஸ் உற் த்தி ெொர்பு என் து ப ொதுவொக நறைமுறையில்  யன் டுத்தப் டும் ெமன் ொடு ஆகும். இது 

உறைப்பு மற்றும் மூலதனம் என்ை உள்ளீடுகறை  யன் டுத்தி எவ்வைவு உற் த்திறய ப ை முடியும் 

என் றத விைக்குகிைது. பதொழில் நிறுவனங்கள் தம்முறைய உற் த்தி அைவிறன பிை பதொழில் 

நிறுவனங்ககைொடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு பெய்யவும் இது  யன் டுகிைது. உற் த்தியில் உறைப்பின்  ங்கிறனயும் 

மூலதனத்தின்  ங்கிறனயும் ஒப்பிைவும் இது உதவுகிைது. இச்ெொர்பு வைர்ந்த, நவீன, நிறலயொன நொடுகளில் 

ப ொருைொதொர  குத்தொய்விற்கு  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

அளிப்பு விதி ஒரு ப ொருளின் விறலக்கும், அப்ப ொருளின் அளிப்பிற்கும் உள்ை கநரடி உைறவ 

விைக்குகிைது. 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. முதன்றம உற் த்திக் கொரணிகைொவன 

அ) உறைப்பு மற்றும் பதொழிலறமப்பு 

ஆ) உறைப்பு மற்றும் மூலதனம் 

இ) நிலம் மற்றும் மூலதனம் 

ஈ) நிலம் மற்றும் உறைப்பு 

2. மற்ை  ண்ைங்கறையும்,  ணிகறையும் உற் த்தி பெய்யப்  யன் டுத்தப் டும், மனித முயற்சியொல் 

உற் த்தி பெய்யப் ட்ை  ண்ைங்கள் 

அ) நிலம் 

ஆ) உறைப்பு 

இ) மூலதனம் 

ஈ) பதொழிலறமப்பு 

3. ெரொெரி உற் த்தி (AP)றயக் கணக்கிைப்  யன் டும் விகிதம் 

அ) ∆TP/N 

ஆ) ∆TP/∆N 

இ) TP/MP 

ஈ) TP/N 

4. எந்தக் கொரணி ெமுதொய மொற்ைம் உருவொக்கும் முகவர் என்று அறைக்கப் டுகிைது? 

அ) உறைப் ொைர் 

ஆ) நிலம் 

இ) பதொழிலறமப்க ொர் 

ஈ) மூலதனம் 

5. பதொழில் முறனகவொரின் முக்கிய குணம் உறுதியற்ை தன்றமறய ப ொறுத்துக் பகொள்ைல் என்ை 

கூற்றை கூறியவர் யொர்? 

அ) கே.பி.கிைொர்க் 
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ஆ) சும்பீட்ைர் 

இ) றநட் 

ஈ) ஆைம் ஸ்மித் 

6. ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளீடு பவளியீடுகளுக்கு இறைகய உள்ை இயல் ொன பதொைர்ற த் தருவது எது? 

ஆ) நுகர்வு ெொர்பு 

ஆ) உற் த்தி ெொர்பு 

இ) கெமிப்பு ெொர்பு 

ஈ) முதலீட்டு ெொர்பு 

7. ஒரு நிறுவனம் 5 அலகுகள் உற் த்திக் கொரணிகறை  யன் டுத்தி 24 அலகுகறை உற் த்தி பெய்கிைது. 

ஓர் அலகு உற் த்திக் கொரணிறய அதிகரிக்கும்க ொது உற் த்தி 30 அலகுகைொக உயர்கிைது எனில் ெரொெரி 

உற் த்திறய (AP) கணக்கிடு. 

அ) 30 

ஆ) 6 

இ) 5 

ஈ) 24 

8. குறுகிய கொல உற் த்திச் ெொர்பு எதன் மூலம் அறியப் டுகிைது? 

அ) விகித அைவு விறைவு விதி 

ஆ) மொறும் விகித அைவு விறைவு விதி 

இ) ெம அைவு உற் த்திக் ககொடு 

ஈ) கதறவ விதி 

9. நீண்ை கொல உற் த்தி ெொர்பு எதன் மூலம் அறியப் டுகிைது? 

அ) கதறவ விதி 

ஆ) அளிப்பு விதி 

இ) விகித அைவு விறைவு விதி 

ஈ) மொைொ விகித அைவு விறைவு விதி 

 10. ெம உற் த்திக் ககொட்டின் கவறு ப யர் 

அ) பநகிழ்ச்சியற்ை அளிப்பு ககொடு 

ஆ) பநகிழ்ச்சியற்ை கதறவக் ககொடு 

இ) ெம – இறுதிநிறல  யன் ொடு 

ஈ) ெம உற் த்தி வறைககொடு 

11. நிறுவனத்தின் உள்ளிருந்து கதொன்றும் சிக்கனத்திற்குக் கொரணமொக அறமவது எது? 
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அ) நிதி 

ஆ) பதொழில் நுட் ம் 

இ) கமலொண்றம 

ஈ) கமற்கொணும் அறனத்தும் 

12. கொப் – ைக்ைஸ் உற் த்தி ெொர்பு எதறன அடிப் றையொக பகொண்ைது? 

அ) வைர்ந்து பெல் விகித விறைவு விதி 

ஆ) குறைந்து பெல் விகித விறைவு விதி 

இ) மொைொ விகித விறைவு விதி 

ஈ) கமற்கொணும் அறனத்தும் 

13. உற் த்திக் கொரணிகறை 5 ெதவீதம் அதிகரித்தொல், பவளியீடு 5 ெதவீதத்திற்கு கமல் அதிகரிப் து எந்த 

விகித விறைவு விதிறய ெொர்ந்தது 

அ) வைர்ந்து பெல் விறைவு விகித விதி 

ஆ) குறைந்து பெல் விறைவு விகித விதி 

இ) மொைொ விகித விறைவு விதி 

ஈ) கமற்கொணும் அறனத்தும் 

14. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது நிலத்தின் சிைப்பியல்பு அல்ல? 

அ) குறை அளிப்பு 

ஆ) இயங்கும் தன்றமயுறையது 

இ)  லவறகப் டும் 

ஈ) இயற்றகயின் பகொறை 

15. ஓர் அலகு உற் த்திக் கொரணிறய அதிகரிக்கும் க ொது கிறைக்கும் உற் த்தி 

அ) இறுதிநிறல உற் த்தி 

ஆ) பமொத்த உற் த்தி 

இ) ெரொெரி உற் த்தி 

ஈ) ஆண்டு உற் த்தி 

16. நவீன ப ொருளியல் வல்லுனர்களின் விதி 

அ) வைர்ந்து பெல் விகித அைவு 

ஆ) குறைந்து பெல் விகித அைவு 

இ) மொைொ விகித அைவு 

ஈ) மொறும் விகித அைவு 

17. உற் த்தியொைர் ெமநிறலறய அறையும் புள்ளி எது? 
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அ) இறுதிநிறல பதொழில் நுட்   திலீட்டு வீதம் (MRTS) விறல வீதத்றத விை அதிகமொக இருந்தொல் 

ஆ) (MRTS) விறல வீதத்றத விை குறைவொனொல்  

இ) (MRTS) ம் விறல வீதமும் ெமமொக இருந்தொல் 

ஈ) ெம உற் த்திக் ககொடும் ெம உற் த்தி பெலவு ககொடும் கவறு ட்டிருந்தொல் 

18. ப ொருளின் விறலக்கும் அளிப்பிற்கும் இறைகய உள்ை பதொைர்பு 

அ) எதிர்மறை 

ஆ) கநர்மறை 

இ) பூஜ்யம் 

ஈ) அதிகரிக்கும் 

19. ெரொெரி உற் த்தி குறையும்க ொது இறுதிநிறல உற் த்தி 

அ) ெரொெரி உற் த்திறய விை அதிகமொக இருக்கும் 

ஆ) ெரொெரி உற் த்திறய விை குறைவொக இருக்கும் 

இ) அதிகரிக்கும் 

ஈ) அ மற்றும் இ 

20. உற் த்திச் ெொர்பு இவற்றிற்கிறைகய உள்ை பதொைர்ற  விைக்குகிைது. 

அ) உள்ளீட்டு விறலக்கும் பவளியீட்டின் விறலக்கும் இறைகய உள்ை பதொைர்பு 

ஆ) உள்ளீட்டு விறலக்கும், பவளியீட்டின் அைவிற்கும் இறைகய உள்ை பதொைர்பு 

இ) உள்ளீட்டு அைவிற்கு பவளியீட்டு அைவிற்கும் இறைகய உள்ை பதொைர்பு 

ஈ) உள்ளீட்டு அைவிற்கும் உள்ளீட்டின் விறலக்கும் உள்ை பதொைர்பு 

விறைகள் 

1. ஈ) நிலம் மற்றும் உறைப்பு  2. இ) மூலதனம்  3. ஈ) TP/N  4. இ) பதொழிலறமப்க ொர்  5. இ) றநட்  6. ஆ) 

உற் த்தி ெொர்பு  7. இ) 5  8. ஆ) ) மொறும் விகித அைவு விறைவு விதி  9. இ) விகித அைவு விறைவு விதி  10. 

ஈ) ெம உற் த்தி வறைககொடு  11. ஈ) கமற்கொணும் அறனத்தும்  12. இ) ) மொைொ விகித விறைவு விதி  13. அ) 

வைர்ந்து பெல் விறைவு விகித விதி  14. ஆ) இயங்கும் தன்றமயுறையது  15. அ) இறுதிநிறல உற் த்தி  16. 

அ) வைர்ந்து பெல் விகித அைவு  17. இ) (MRTS) ம் விறல வீதமும் ெமமொக இருந்தொல்  18. ஆ) கநர்மறை  19. 

ஆ) ெரொெரி உற் த்திறய விை குறைவொக இருக்கும்  20. இ) உள்ளீட்டு அைவிற்கு பவளியீட்டு அைவிற்கும் 

இறைகய உள்ை பதொைர்பு 

 

[4] பெலவு மற்றும் வருவொய்  ற்றிய ஆய்வு 

ப ரிய தறைகறைத் தொண்டி வருவொறய உயர்த்த கவண்டும். -  பைய்லர் ககொவன் 

ப ொருைொதொரச் பெலவு = உள்ைொர்ந்த பெலவு + பவளிப் றையொன பெலவு 
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தற்க ொதுள்ை பெலவுக் ககொட் ொடுகள் நீண்ைகொல ெரொெரி பெலவுக் ககொடு ‘U’ வடிவமொக இல்லொமல், ‘L’ –

வடிவமொக இருக்கும் என்கின்ைன. நீண்ை கொலத்தில் ஆறலயின் விரிவொக்கத்தினொலும், உற் த்தி 

அதிகரிப்பினொலும், ப ொருைொதொர சிக்கனங்களினொலும் ஒவ்பவொரு அலகிற்கொன உற் த்திச் பெலவு 

கவகமொக குறையும். இதனொல் ெரொெரி பெலவுக் ககொடு ‘L’-வடிவமொக இருக்கும். 

 

I. ெரியொன(அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. பெலவு என் து 

அ) விறல 

ஆ) மதிப்பு 

இ) மொைொச் பெலவு 

ஈ) உற் த்தி 

2. பெலவுச் ெொர்புகறை _________ ெொர்புகள் எனலொம். 

அ) உற் த்தி  

ஆ) முதலீடு 

இ) கதறவ  

ஈ) நுகர்வு 

3.  ணச் பெலறவ _________ பெலவு என்றும் அறைக்கலொம். 

அ) பவளியுறு 

ஆ) உள்ளுறு 

இ) ெமூக 

ஈ) உண்றம 

4. பவளியூறு பெலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு பெலவுகளின் கூடுதல் ________ பெலவொகும். 

அ) ெமூக 

ஆ) ப ொருைொதொர 

இ)  ண 

ஈ) மொைொ 

5. பவளியுறு – பெலவுகள் என் து 

அ) றகயிலிருந்து பெய்யும் பெலவுகள் 
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ஆ) உண்றமச் பெலவுகள் 

இ) ெமூகச் பெலவு 

ஈ) மூழ்கும் பெலவுகள் 

6. தனக்குச் பெொந்தமொன வைங்கறை நிறுவனத்திற்கு பெய்யும் பெலவு ______ 

அ) உண்றமச் பெலவு 

ஆ) பவளியுறு பெலவு 

இ)  ணச் பெலவு 

ஈ) உள்ளுறு பெலவு 

7. உற் த்தியின் எல்லொ மட்ைங்களிலும் மொைொத பெலவுகள் ________. 

அ) மொைொச் பெலவு 

ஆ) மொறும் பெலவு 

இ) உண்றமச் பெலவு 

ஈ) ெமூகச் பெலவு 

8) ெரொெரி மொறும் பெலவுக்கொன வொய்ப் ொடு 

அ) TC/Q 

ஆ) TVC / Q 

இ) TFC / Q 

ஈ) TAC/Q 

9. ஓர் அலகு கூடுதலொக உற் த்தி பெய்வதற்கு ஆகும் பெலவு 

அ) மொறும் பெலவு 

ஆ) மொைொச் பெலவு 

இ) இறுதிநிறலச் பெலவு 

ஈ) பமொத்தச் பெலவு 

10. உற் த்திக்கு ஏற்ைொற் க ொல் மொறும் பெலவு ________ பெலவு எனப் டும். 

அ)  ண 

ஆ) மொறும் 

இ) பமொத்த 

ஈ) மொைொ 

11. கூலி _________ பெலவுக்கு எடுத்துக்கொட்ைொகும். 

அ) மொைொ 

ஆ) மொறும் 
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இ) இறுதிநிறல 

ஈ) வொய்ப்பு 

12. ஓர் அலகு உற் த்திக்கொன பெலவு __________ பெலவொகும். 

அ) ெரொெரி 

ஆ) இறுதிநிறல 

இ) மொறும் 

ஈ) பமொத்த 

13. ெரொெரிச் பெலவுக்கொன வொய்ப் ொடு 

அ) AVC/Q 

ஆ) TC/ Q 

இ) TVC / Q 

ஈ) AFC /Q 

14. பமொத்த மொைொச் பெலவு 100. பமொத்த மொறும் பெலவு 125 எனில் பமொத்தச் பெலறவக் கணக்கிடுக. 

அ) 125 

ஆ) 175 

இ) 225 

ஈ) 325 

15. நீண்ை கொல ெரொெரி பெலவுக் ககொடு ________ ககொடு என அறைக்கப் டுகிைது. 

அ) கதறவக்  

ஆ) திட்ை 

இ) உற் த்தி 

ஈ) விற் றன 

16. ப ொருட்களின் விற் றன மூலம் கிறைக்கும் வருமொனம் _________ வருவொயொகும். 

அ) இலொ ம் 

ஆ) பமொத்த 

இ) ெரொெரி 

ஈ) இறுதிநிறல 

17. ஓர் அலகு ப ொருறை கூடுதலொக விற் தொல் கிறைக்கும் வருவொய் ________ வருவொயொகும். 

அ) இலொ ம் 

ஆ) ெரொெரி 

இ) இறுதிநிறல 
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ஈ) பமொத்த 

18. இறுதிநிறல வருவொய் என் து ஏற்கனகவ உள்ை _________ உைன் கூடுதலொக ப றுவது. 

அ) பமொத்த விற் றன 

ஆ) பமொத்த வருவொய் 

இ) பமொத்த உற் த்தி 

ஈ) பமொத்தச் பெலவு 

19. விறல நிறலயொக இருக்கும்க ொது, AR ககொடு MR ககொட்டுக்கு ______ ஆக இருக்கும். 

அ) ெமமொக 

ஆ) அதிகமொக 

இ) குறைவொக 

ஈ) பதொைர் ற்று 

20. ஒரு புத்தகம் ₹10 வீதம் 40 புத்தகங்கறை விற்கிைொர், எனில் அவருக்கு கிறைக்கும் பமொத்த வருவொய் 

அ) 100 

ஆ) 200 

இ) 300 

ஈ) 400 

விறைகள் 

1. ஈ) உற் த்தி  2. அ) உற் த்தி 3. அ) பவளியுறு  4. ஆ) ப ொருைொதொர  5. அ) றகயிலிருந்து பெய்யும் பெலவுகள்  

6. ஈ) உள்ளுறு பெலவு  7. அ) மொைொச் பெலவு  8. ஆ) TVC / Q  9. இ) இறுதிநிறலச் பெலவு  10. ஆ) மொறும்  

11. ஆ) மொறும் 12. அ) ) ெரொெரி  13. ஆ) TC/ Q  14. இ) 225  15. ஆ) திட்ை  16. ஆ) பமொத்த  17. இ) ) இறுதிநிறல  

18. ஆ) பமொத்த வருவொய்  19. அ) ெமமொக  20. ஈ) 400 

 

[5] அங்கொடி அறமப்பும் விறல நிர்ணயமும் 

ெந்றதப் டுத்துதல் என் து உற் த்தி பெய்தவற்றை அகற்றுவதற்கு புத்திெொலித்தனமொன வழிகறைக் 

கண்டுபிடிக்கும் கறல அல்ல. உண்றமயொன வொடிக்றகயொைர் நன்மதிப்ற  உருவொக்கும் கறலயொகும். 

- பிலிப் ககொட்லர் (Philip Kotler) 

குறுகிய கொல ெமநிறலக்கு ஒகர நி ந்தறன: MC = MR. 

நீண்ை கொல ெமநிறலக்கு  இரண்டு நி ந்தறனகள் : MC = MR மற்றும் AC = AR 

வொங்குகவொர் முற்றுரிறம (Monopsony) 

ஓர் அங்கொடி அறமப்பில்  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகறை வொங்க ஒருவகர இருந்தொல் அது வொங்குகவொர் 

முற்றுரிறம எனப் டும். சில  ண்ைங்களுக்கு ஒருவகர வொடிக்றகயொைரொக இருப் தொல் அந்த அங்கொடியில் 

வொங்கு வர் மிகுந்த ெக்தியுைன் கொணப் டுவொர். முற்றுரிறமயும், வொங்கு வர் முற்றுரிறமயும் ஒகர க ொல் 
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இருந்தொலும், வொங்கும் முற்றுரிறமயொைர் அங்கொடியின் கதறவப்  க்கத்திலும், முற்றுரிறமயொைர் 

அங்கொடியில் அளிப்புப்  க்கத்திலும் ஆதிக்கத்துைன் இருப் ர். 

இருமுக முற்றுரிறம (Bilateral Monopoly) 

இருமுக முற்றுரிறம எனும் அங்கொடியில் ஒரு உற் த்தியொைர் (முற்றுரிறமயொைர்) மற்றும் ஒரு வொங்கு வர் 

(வொங்கும் முற்றுரிறமயொைர்) மட்டும் இருப் ர். 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த வறகயொன அங்கொடியில் விறல மிக அதிகமொக இருக்கொது? 

அ) நிறைவுப் க ொட்டி 

ஆ) முற்றுரிறம 

இ) இருமுக முற்றுரிறம 

ஈ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

2. நிறுவனத்தின் ெமநிறல என் து 

அ) MC = MR 

ஆ) MC > MR 

இ) MC < MR 

ஈ) MR = Price 

3. கீழ்கண்ைவற்றுள் எது முற்றுரிறமப் க ொட்டியின் இயல்புகள்? 

அ) ஒரு விற் றனயொைர் 

ஆ) சில விற் றனயொைர் 

இ)  ண்ைகவறு ொடு 

ஈ) உள்கை நுறைய முடியொது 

4. முற்றுரிறம நிறுவனம் குறுகிய கொலத்தில் ___________ ப றும். 

அ) இயல்பு இலொ ம் 

ஆ) நஷ்ைம் 

இ) அதிக இலொ ம் 

ஈ) அதிக நஷ்ைம் 

5. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் உ ரிதிைன் இல்லொதது ____________ 

அ) முற்றுரிறம 

ஆ) முற்றுரிறம க ொட்டி 

இ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

ஈ) நிறைவுப் க ொட்டி 
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6. எப்க ொது நிறுவனம் இலொ ம் ப ை முடியும்? 

அ) TR < TC 

ஆ) TR – TC 

இ) TR > TC 

ஈ) TR = TC 

7. விறலயின் மற்பைொரு ப யர் ___________ 

அ) ெரொெரி வருவொய் 

ஆ) இறுதிநிறல வருவொய் 

இ) பமொத்த வருவொய் 

ஈ) ெரொெரி பெலவு 

8. எந்த அங்கொடியில் AR மற்றும் MR ெமமொகும் 

அ) இருவர் முற்றுரிறம 

ஆ) நிறைவு க ொட்டி 

இ) முற்றுரிறம க ொட்டி 

ஈ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

9. முற்றுரிறமயில் MR ககொடு______________ககொட்டிற்கு கீழிருக்கும். 

அ) TR 

ஆ) MC 

இ) AR 

ஈ) AC 

10. நிறைவுப் க ொட்டி அனுமொனிப் து _______________. 

அ) ஆைம் ர  ண்ைம் 

ஆ) உற் த்தியொைர்  ண்ைம் 

இ) கவறு டுத்தப் ட்ை  ண்ைம் 

ஈ) ஒத்த தன்றம  ண்ைம் 

11. குழுச் ெமநிறல ஆரொய்வது ___________- 

அ) முற்றுரிறம க ொட்டி 

ஆ) முற்றுரிறம 

இ) இருவர் முற்றுரிறம 

ஈ) தூய க ொட்டி 

12. முற்றுரிறம க ொட்டியின் முக்கிய  ண்பு ___________ 
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அ) ஒகர விதமொன உற் த்தி  

ஆ) விற் றனச் பெலவு 

இ) ஒரு விற் றனயொைர் 

ஈ) ஒரு வொங்கு வர் 

13. முற்றுரிறம க ொட்டி __________ ஆகும். 

அ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

ஆ) இருவர் முற்றுரிறம 

இ) நிறைகுறை க ொட்டி 

ஈ) முற்றுரிறம 

14. விறல தறலறம அம்ெம் பகொண்ைது 

அ) நிறைவு க ொட்டி 

ஆ) முற்றுரிறம 

இ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

ஈ) முற்றுரிறமயொைர் க ொட்டி 

15. விறலக தம் கொட்டுதலின் விறைவு ___________. 

அ) குறைவொன உற் த்தி 

ஆ) அதிக இலொ ம் 

இ)  ல்கவறு விறல 

ஈ) ஆ மற்றும் இ 

16. முற்றுரிறமப் க ொட்டியில் ெரொெரி வருவொய் ககொடு 

அ) முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியற்ைது 

ஆ) முற்றிலும் பநகிழ்ச்சி உள்ைது 

இ) ப ருமைவு பநகிழ்ச்சியுள்ைது 

ஈ) ஒன்றுக்குச் ெமமொன பநகிழ்ச்சியுள்ைது 

17. நிறைவுப் க ொட்டியில் நிறுவனத்தின் கதறவக்ககொடு 

அ) நிறலயொனது 

ஆ)  டுகிறை 

இ) எதிர்மறை ெரிவு 

ஈ) கநர்மறை ெரிவு 

18. எந்த வறக அங்கொடியில் க ொட்டிகய இரொது? 

அ) நிறைவு க ொட்டி 
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ஆ) முற்றுரிறம 

இ) முற்றுரிறம க ொட்டி 

ஈ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

19. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த வறக அங்கொடியில் நுகர்கவொர் அதிகம் சுரண்ைப் டுகிைொர்கள்? 

அ) நிறைவு க ொட்டி 

ஆ) முற்றுரிறம 

இ) முற்றுரிறமயொைர் க ொட்டி 

ஈ) சில்கலொர் முற்றுரிறம 

20. விற் றன பெலவிற்கு உதொரணம் 

அ) கச்ெொப்ப ொருள் விறல 

ஆ) க ொக்குவரத்துச் பெலவு 

இ) விைம் ர பெலவு 

ஈ) பகொள்முதல் பெலவு 

விறைகள் 1. ஈ) சில்கலொர் முற்றுரிறம  2. அ) MC = MR  3. இ)  ண்ைகவறு ொடு  4. இ) அதிக இலொ ம்  5. 

ஈ) நிறைவுப் க ொட்டி  6. இ) TR > TC  7. அ) ெரொெரி வருவொய்  8. ஆ) நிறைவு க ொட்டி  9. இ) AR  10. ஈ) 

ஒத்த தன்றம  ண்ைம்  11. அ) முற்றுரிறம க ொட்டி  12. ஆ) விற் றனச் பெலவு  13. இ) நிறைகுறை க ொட்டி  

14. இ) சில்கலொர் முற்றுரிறம  15. ஈ) ஆ மற்றும் இ  16. இ) ப ருமைவு பநகிழ்ச்சியுள்ைது  17. ஆ)  டுகிறை  

18. ஆ) முற்றுரிறம  19. ஆ) முற்றுரிறம  20. இ) விைம் ர பெலவு 

 

[6]  கிர்வு  ற்றிய ஆய்வு 

“ெமூகத்தில் உற் த்தி பெய்யப் ட்ை பெல்வங்கறை, உற் த்தியில் ஈடு ட்ை உற் த்திக் கொரணிகளின் 

முகவர்கள் அல்லது உரிறமயொைர்களுக்கு  கிர்ந்தளிக்கப் டுவறதக் குறிக்கும்”. - கெப்கமன் 

“வொரம் என் து நிலத்தின் உண்றமயொனதும் அழிக்க முடியொததுமொன ெக்திகறைப்  யன் டுத்திக் 

பகொள்வதற்கொக நிலத்தின் விறைச்ெலிலிருந்து ஒரு  குதிறய நில உரிறமயொைருக்கு பகொடுப் கத 

ஆகும்.”- கைவிட் ரிகொர்கைொ 

“மனிதனொல் உருவொக்கப் ட்ை இயந்திரங்கள் மற்றும் பிை உ கரணங்களில் இருந்து ப ைப் டும் வருவொகய 

க ொலி வொரம்”.- ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல் 

க ொலி வொரம் = பமொத்த வருவொய் – பமொத்த மொறும் பெலவு 

வொரம் என் தன் கருத்தொக்கம் என்னபவன்ைொல் ஓர் உற் த்திக் கொரணிறய உற் த்தியில் பதொைர்ந்து 

 யன் டுத்த, அதனுறைய குறைந்த ட்ெ ெம் ொத்தியத்திற்கும் கூடுதலொக தரக்கூடிய உ ரி வருவொயொகும். - 

ேொன் ரொபின்ென் 

வொரம் = உண்றம வருவொய் – மொற்று வருவொய் 
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“ஓர் உற் த்தியொைர் உறைப் ொளியின்  ணிறயப் ப ை ஒப் ந்தம் பெய்து குறிப்பிட்ை பதொறகறய 

வைங்குவது கூலி ஆகும்”.- ப ன்ஹொம் (Benham) 

உறைப் ொளியின் ெரொெரி கூலி = 
ம ொத்தக் கூலிநிதி

உழைப்பொளர்களின் எண்ணிக்ழக
 

“அங்கொடியில் முதறலப்  யன் டுத்திக் பகொள்வதற்கொக பகொடுக்கப் டுவது வட்டி” - ஆல்ஃபிரட் 

மொர்ஷல் 

பதொன்றம வட்டிக் ககொட் ொடு 

பதொன்றம வட்டிக் ககொட் ொட்டின் டி,  ணத்திற்கொன கதறவக்ககொடும் அளிப்புக் ககொடும் ெந்திக்கும் 

இைத்தில் வட்டி வீதம் தீர்மொனிக்கப் டுகிைது. இங்கு  ணத்திற்கொன கதறவ என் து முதலீட்றையும் , 

 ணத்திற்கொன அளிப்பு என் து கெமிப்ற யும் குறிக்கும். S = I 

“மற்ை வடிவத்றதக் கொட்டிலும் விருப் த்திற்ககற்  பரொக்கமொக றவத்திருக்கும் பரொக்க அைகவ நீர்றம 

விருப் ம் ஆகும்.”- கமயர் (Meyer) 

 ரிமொற்ை கநொக்கம் Mf= f (y) 

முன்பனச்ெரிக்றக கநொக்கம் Mp= f (y) 

ஊக்க கநொக்கம் Ms= f (i) 

பமொத்த இலொ ம் = TR – TC 

நிகர இலொ ம் = பமொத்த இலொ ம் – உள்ைொர்ந்த பெலவுகள் (Implicit Costs) 

மிறக இலொ ம் = உண்றம இலொ ம் – இயல்பு இலொ ம் 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும்.  

1. ப ொருளியலில் வருமொனப்  கிர்வு என் து எதனுைன் பதொைர்புறையது? 

அ) உற் த்திக் கொரணிகள் 

ஆ) தனிந ர் 

இ) நிறுவனங்கள் 

ஈ) வணிகர்கள் 

2.  கிர்வுக் ககொட் ொடு எவ்வொறு அறைக்கப் டுகிைது? 

அ) உற் த்தி விறலக் ககொட் ொடு 

ஆ) கொரணி விறலக் ககொட் ொடு 

இ) கூலிக்ககொட் ொடு 

ஈ) வட்டிக்ககொட் ொடு 

3. எதறனப்  யன் டுத்துவதற்கொன பவகுமதிகய வொரம் ஆகும்? 

அ) மூலதனம் 

ஆ) உறைப் ொளி 

இ) நிலம் 
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ஈ) அறமப்பு 

4. க ொலி வொரம் என்ை கருத்து யொருைன் பதொைர்புறையது ? 

அ) ரிக்கொர்கைொ 

ஆ) கீன்ஸ் 

இ) வொக்கர் 

ஈ) மொர்ஷல் 

5. பதொன்றம கூலிக் ககொட் ொட்றை எடுத்துறரத்தவர் யொர்? 

அ) ரிக்கொர்கைொ 

ஆ) கீன்ஸ் 

இ) மொர்ஷல் 

ஈ) வொக்கர் 

6. நிலத்திற்கு உண்றமயொனதும் அழிக்க முடியொதெக்தியும் உள்ைது என்ை கருத்றதப்  யன் டுத்தியவர். 

அ) JS மில் 

ஆ) வொக்கர் 

இ) கிைொர்க் 

ஈ) ரிக்கொர்கைொ 

7. உறைப் ொைருக்கொன பவகுமதி __________. 

அ) வொரம் 

ஆ) கூலி 

இ) இலொ ம் 

ஈ) வட்டி 

8.  ணக்கூலியின் கவறுப யர் _______ 

அ) உண்றமக்கூலி 

ஆ) ப யரைவுக் கூலி 

இ) ெரியொன கூலி 

ஈ) மொற்றுக்கூலி 

9. எச்ெ உரிறம கூலிக்ககொட் ொட்றை எடுத்துறரத்தவர் 

அ) கீன்ஸ் 

ஆ) வொக்கர் 

இ) ஹொகக 

ஈ) றநட் 
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10. முதலீட்றை  யன் டுத்துவதற்கொன பவகுமதி 

அ) வொரம் 

ஆ) கூலி 

இ) வட்டி 

ஈ) இலொ ம் 

11. கீன்சின் வட்டிக் ககொட் ொடு இவ்வொறு வைங்கப் டுகிைது. 

அ) துய்ப்பு தவிர்ப்பு ககொட் ொடு 

ஆ) நீர்றம விருப் க் ககொட் ொடு 

இ) கைன் நிதிக் ககொட் ொடு 

ஈ) ஏஜிகயொ ககொட் ொடு 

12. கைன் நிதிக் ககொட் ொட்டின் டி கைன் நிதிகளின் அளிப்பு இதற்குச் ெமமொகும். 

அ) S + BC + DH + DI 

ஆ) I + DS + DH + BM 

இ) S + DS + BM + DI 

ஈ) S + BM + DH + DS 

13. எதிர் ொரொத பெலவுகள் என்ை கருத்றத கீன்ஸ் கீழ்க்கண்ைவொறு குறிப்பிடுகிைொர். 

அ)  ரிமொற்ை கநொக்கம் 

ஆ) முன்பனச்ெரிக்றக கநொக்கம் 

இ) ஊக கநொக்கம் 

ஈ) தனிப் ட்ை கநொக்கம் 

14. தனி ந ர்களுக்கு நொட்டின் பெல்வத்றத அல்லது வருமொனத்றதப்  கிர்ந்தளிப் பதன் து ________ 

அ) பெயல்முறைப்  கிர்வு 

ஆ) தனிந ர்  கிர்வு 

இ)  ண்ைங்களின்  கிர்வு 

ஈ)  ணிகளின்  கிர்வு 

15. இலொ ம் இதற்கொன பவகுமதி ஆகும். 

அ) நிலம் 

ஆ) அறமப்பு 

இ) மூலதனம் 

ஈ) உறைப்பு 

16. புத்தொக்க இலொ க் ககொட் ொட்றை வைங்கியவர் ________ 
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அ) ஹொகல 

ஆ) சும்பீட்ைர் 

இ) கீன்ஸ் 

ஈ) றநட் 

17. க ொலிவொரம் இதனொல் கதொன்றுகிைது. 

அ) மனிதன் உருவொக்கிய உ கரணங்கள் 

ஆ) வீட்டில் தயொர் பெய்தறவ 

இ) இைக்குமதிப் ப ொருட்கள் 

ஈ) எதுவுமில்றல 

18. “ஓர் உற் த்தியொைர் ஒப் ந்தத்தின் மூலம் உறைப் ொளி தன்  ணிறய வைங்கியதற்கொக பகொடுக்கும் 

பமொத்த  ணகம கூலியொகும்” இறதக் கூறியவர் யொர்? 

அ) ப ன்ஹொம் 

ஆ) மொர்ஷல் 

இ) வொக்கர் 

ஈ) J.S. மில் 

19. துய்ப்பு தவிர்ப்பு வட்டிக் ககொட் ொட்றை எடுத்துறரத்தவர் 

அ) ஆப்ஃப்ரட் மொர்ஷல் 

ஆ) N.W.சீனியர் 

இ) க ொம்க ொவர்க்  

ஈ) நட் விக்ெல் 

20. கைன் நிதி வட்டிக் ககொட் ொைொனது ________ 

அ) பதொன்றமக் ககொட் ொடு 

ஆ) நவீனக் ககொட் ொடு 

இ) மரபுக் ககொட் ொடு 

ஈ) புதிய பதொன்றமக் ககொட் ொடு 

விறைகள் 

1. அ) உற் த்திக் கொரணிகள்  2. ஆ) கொரணி விறலக் ககொட் ொடு  3. இ) நிலம்   4. ஈ) மொர்ஷல்  5. அ) 

ரிக்கொர்கைொ  6. ஈ) ரிக்கொர்கைொ  7. ஆ) கூலி  8. ஆ) ப யரைவுக் கூலி  9. ஆ) வொக்கர்  10. இ) வட்டி  11. ஆ) 

நீர்றம விருப் க் ககொட் ொடு  12. அ) S + BC + DH + DI  13. ஆ) முன்பனச்ெரிக்றக கநொக்கம்  14. ஆ) தனிந ர் 

 கிர்வு  15. ஆ) அறமப்பு  16. ஆ) சும்பீட்ைர்  17. அ) மனிதன் உருவொக்கிய உ கரணங்கள்  18. அ) ப ன்ஹொம்  

19. ஆ) N.W.சீனியர்  20. ஈ) புதிய பதொன்றமக் ககொட் ொடு 
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[7] இந்தியப் ப ொருைொதொரம் 

இலக்க முறை (Digital) ப ொருைொதொரத்தில் இந்தியொ ஒரு உலகைொவிய க ொட்டியொைரொகும். - சுந்தர் பிச்றெ , 

CEO கூகுல் 

பமொத்த நொட்டு மகிழ்ச்சிக் குறியீடு (GNHI) 

“பமொத்த நொட்டு மகிழ்ச்சி” என்ை பதொைர் 1972ஆம் ஆண்டு பூைொன் நொட்டின் நொன்கொவது மன்னரொன 

ஜிக்கம-சிங்கய-வொங்சுக் என் வரொல் உருவொக்கப் ட்ைது. இது நிறலத்த முன்கனற்ைம், சுற்றுச்சூைல் 

 ொதுகொப்பு, கலொச்ெொர கமம் ொடு, சிைந்த நிர்வொகம் ஆகியவற்றை உள்ைைக்கியதொகும். 

முன்கனறிய நொடுகளின் இயல்புகள் 

1. உயர்ந்த நொட்டு வருமொனம் வைர்ச்சி 

2. உயர்ந்த தனிந ர் வருமொனம் 

3. உயர்ந்த வொழ்க்றகத்தரம் 

4. முழுகவறலவொய்ப்பு 

5. பதொழில்துறையின் ஆதிக்கம் 

6. உயர் பதொழில் நுட் ம் 

7. பதொழிற்பெறிவு 

8. அதிக நுகர்ச்சி நிறல 

9. அதிக நகர்மயமொதல் 

10. சீரிய ப ொருைொதொர வைர்ச்சி 

11. ெமுதொய, ெமத்துவம்,  ொலின ெமத்துவம் மற்றும் மிகக்குறைந்த வறுறம நிறல 

12. அரசியல் நிறலத்தன்றம மற்றும் நல்ல ஆட்சி 

G-20ல் உள்ை உலக நொடுகள் 

1. அர்பேன்டினொ 

2. ஆஸ்திகரலியொ 

3. பிகரசில் 

4. கனைொ 

5. சீனொ 

6. ஐகரொப்பிய ஒன்றியம் 

7. பிரொன்ஸ் 

8. பேர்மனி 

9. இந்தியொ 

10. இந்கதொகனசியொ 
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11. இத்தொலி 

12. ேப் ொன் 

13. பமக்சிககொ 

14. ரஷ்யொ 

15. ெவூதி அகரபியொ 

16. பதற்கு ஆப்பிரிக்கொ 

17. பதற்கு பகொரியொ 

18. துருக்கி 

19. இங்கிலொந்து 

20. அபமரிக்கொ 

2011ல், 18 கமற்கொசிய நொடுகளின் மக்கள்பதொறகக்கு ஏைக்குறைய ெம அைவில் இந்திய இறைஞர்களின் 

மக்கள்பதொறக உள்ைது. 

கமற்கொசிய நொடுகள் 

1. அர்கமனியொ 

2. அெர்க ஜியொன் 

3.  க்றரன் 

4. றெப்றரஸ் 

5. ேொர்ஜியொ 

6. ஈரொக் 

7. இஸ்கரல் 

8. கேொர்ைொன் 

9. குறவத் 

10. பல னொன் 

11. ஓமன் 

12. குகவட்ைொர் 

13. ெவுதி அகரபியொ 

14.  ொலஸ்தீனம் 

15. சிரியொன் அரொபிய குடியரசுகள் 

16. துருக்கி 

17. ஐக்கிய அரபுநொடுகள் 

18. ஏமன் 
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மக்கள்பதொறக அைர்த்தி = 
ம ொத்த  க்கள் மதொழக

அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு
 

இயற்றக வைங்களின் வறககள் 

அ) புதுப்பிக்கக்கூடிய வைங்கள்: 

நீண்ைகொலங்கள் நிறலத்து இருக்கக்கூடிய மீண்டும் உருவொக்கக்கூடிய வைங்கள் எ.கொ. கொடுகள், 

வனவிலங்குகள், கொற்று, கைல்வைங்கள், நீர்மின் ெக்தி, உயிரினத்பதொகுதி, கொற்ைொறல மின் உற் த்தி 

க ொன்ைறவ. 

ஆ) புதுப்பிக்க இயலொத வைங்கள்: மீண்டும் உருவொக்கப் ை முடியொத நிறலத்து இருக்க முடியொதறவகள். 

எ.கொ.  டிம எரிப ொருட்கள் நிலக்கரி, ப ட்கரொலியம் கனிமங்கள் க ொன்ைன. 

இந்திய இரயில்கவ முதல் Wi-fi-வெதிறய ப ங்களுருவில் பதொைங்கியது. 

இந்திய விமொன க ொக்குவரத்து நிறுவனங்கைொன ஏர் இந்தியொ மற்றும் இந்தியன் ஏர்றலன்ஸ் ஆகியறவ 

27-8-2007 அன்று ஒன்ைொக இறணந்தன. 

துறைமுகங்களின் கமலொண்றம மற்றும் வைர்ச்சிக்கு, குறிப் ொக சிறு துறைமுகங்களின் வைர்ச்சிக்கு 

வழிகொட்ை 1950ல் கதசிய துறைமுக வொரியம் உருவொக்கப் ட்ைது. 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. கர்நொைகத்தின் முக்கிய தங்கச் சுரங்கப்  குதி __________ 

அ) ககொலொர் 

ஆ) இரொமகிரி 

இ) அனந்தபூர் 

ஈ) பகொச்சின் 

2. ஒரு நொட்டின் ப ொருைொதொர வைர்ச்சி அைவிைப் டுவறதக் குறிப்பிடுவது 

அ) GNP 

ஆ) GDP 

இ) NNP 

ஈ) தலொவருமொனம் 

3. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது முன்கனற்ைம் அறைந்த நொடு? 

அ) பமக்ஸிககொ 

ஆ) கொனொ 

இ) பிரொன்ஸ் 

ஈ) ஸ்ரீலங்கொ 

4. வலுவொன ப ொருைொதொரங்கறைக் பகொண்ை நொடுகள் வரிறெயில் இந்தியொவின் இைம் 

அ) நொன்கு 

ஆ) ஏழு 
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இ) ஐந்து 

ஈ)  த்து 

5. கலப்புப்ப ொருைொதொரம் என் து 

அ) தனியொர் துறை மற்றும் வங்கிகள் 

ஆ) ப ொது மற்றும் தனியொர் துறைகள் கெர்ந்து பெயல் டுவது 

இ) ப ொதுத்துறை மற்றும் வங்கிகள் 

ஈ) ப ொதுத்துறைகள் மட்டும். 

6. இந்தியப் ப ொருைொதொரம் ___________ கொரணமொக வலிறமயின்றமயொக இருக்கிைது. 

அ) ப ொருைொதொரச் ெமநிறலயின்றம 

ஆ) கலப்புப் ப ொருைொதொரம் 

இ) நகரமயமொதல் 

ஈ) க ொதுமொன கவறல வொய்ப்புகள் இருப் து 

7. மக்கள்பதொறகயின் இயல்புகறைப்  ற்றிய அறிவியல் ரீதியொன ஆய்வு 

அ) இை அறமப்பியல் 

ஆ) மக்கள் பதொறகயியல் 

இ) புவியியல் 

ஈ) தத்துவவியல் 

8. மக்கள் பதொறகயில் 1961ஆம் வருைம் ________ எனப் டுகிைது. 

அ) சிறிய பிரிவிறன வருைம் 

ஆ) மக்கள் பதொறக பவடிப்பு வருைம் 

இ) நகர மயமொதல் வருைம் 

ஈ) ப ரும் பிரிவிறன வருைம் 

9. எந்த ஆண்டில் இந்திய மக்கள் பதொறக நூறு ககொடிறயத் தொண்டியது? 

அ) 2000 

ஆ) 2001 

இ) 2005 

ஈ) 1991 

10. ஆயிரம் மக்களுக்கு இைப் வர் எண்ணிக்றக என் து 

அ) கச்ெொ இைப்பு வீதம் 

ஆ) கச்ெொ பிைப்பு வீதம் 

இ) கச்ெொ சிசு வீதம் 
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ஈ) மகப்க று இைப்பு வீதம் 

11. ஆயிரம் மக்களுக்கு பிைப் வர் எண்ணிக்றக என் து 

அ) கச்ெொ இைப்பு வீதம் 

ஆ) இைப்பு வீதம் 

இ) கெொர்வு வீதம் 

ஈ) கச்ெொ பிைப்பு வீதம் 

12. மக்கள் பதொறக அைர்த்தி என் து 

அ) நிலத்தின் அைவு / மக்கள் பதொறக 

ஆ) நிலத்தின் அைவு / கவறலவொய்ப்பு 

இ) மக்கள் பதொறக / குறிப்பிட்ை நில அைவு 

ஈ) மக்கள் பதொறக / கவறலவொய்ப்பு 

13. கதசிய வைர்ச்சிக்கைகத்றத அறிமுகப் டுத்தியவர் யொர்? 

அ) ைொக்ைர் பி.ஆர். அம்க த்கர் 

ஆ) ேவஹர்லொல் கநரு 

இ) ைொக்ைர் இரொதொகிருஷ்ணன் 

ஈ) V.K.R.V. இரொவ் 

14. கொந்தியப் ப ொருைொதொரச் சிந்தறனகறை பதொைர்ந்து வலியுறுத்தியவர் யொர்? 

அ) ேவஹர்லொல் கநரு 

ஆ) V.K.R.V. இரொவ் 

இ) J.C. குமரப் ொ 

ஈ) A.K. பென் 

15. ேனநொயக ெமதர்மத்றதக் பகொண்டுவந்தவர் 

அ) ேவஹர்லொல் கநரு 

ஆ) P.C. மஹலகனொபிஸ் 

இ) ைொக்ைர். இரொகேந்திரபிரெொத் 

ஈ) இந்திரொகொந்தி 

16. B.R.அம்க த்கர் இந்தியப் ப ொருைொதொரப் பிரச்ெறனகறை இதன் அடிப் றையில் ஆரொய்கிைொர். 

அ) குறைந்த நிலவுறைறம மற்றும் தீர்வுகள் 

ஆ) இந்திய ரூ ொயின் சிக்கல்கள் 

இ) ெமதர்மப் ப ொருைொதொரம் 

ஈ) கமற்கண்ை அறனத்தும் 
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17. இந்த பகொள்றகயின் அடிப் றையில் கொந்தியப் ப ொருைொதொரம் இயங்குகிைது. 

அ) ெமதர்மச் சிந்தறன 

ஆ) ஒழுக்க பநறி அடிப் றை 

இ) ககொ ொல கிருஷ்ண ககொககல 

ஈ) தொதொ ொய் பநௌகரொஜி 

18. V.K.R.V. இரொவ் இவரின் மொணவரொக இருந்தொர். 

அ) J.M.கீன்ஸ் 

ஆ) கொலின் கிைொர்க் 

இ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஈ) ஆல்பிரட் மொர்ஷல் 

19. ப ொருைொதொரத்திற்கொன கநொ ல்  ரிறெ அமர்த்தியொ பென் ப ற்ை ஆண்டு 

அ) 1998 

ஆ) 2000 

இ) 2008 

ஈ) 2010 

20. திருவள்ளுவரின் ப ொருைொதொரக் கருத்துகள் குறிப் ொகக் கூறுவது. 

அ) பெல்வம் 

ஆ) வறுறம ெமுதொயத்தின் ெொ ம் 

இ) கவைொண்றம 

ஈ) கமற்கொண் அறனத்தும் 

விறைகள் 

1. அ) ககொலொர்  2. ஆ) GDP  3. இ) பிரொன்ஸ்  4. ஆ) ஏழு  5. ஆ) ப ொது மற்றும் தனியொர் துறைகள் கெர்ந்து 

பெயல் டுவது  6. அ) ப ொருைொதொரச் ெமநிறலயின்றம  7. ஆ) மக்கள் பதொறகயியல்  8. ஈ) ப ரும் 

பிரிவிறன வருைம்  9. ஆ) 2001  10. அ) கச்ெொ இைப்பு வீதம்  11. ஈ) கச்ெொ பிைப்பு வீதம்  12. இ) மக்கள் பதொறக 

/ குறிப்பிட்ை நில அைவு  13. ஆ) ேவஹர்லொல் கநரு  14. இ) J.C. குமரப் ொ  15. அ) ேவஹர்லொல் கநரு  16. 

ஆ)  இந்திய ரூ ொயின் சிக்கல்கள்  17. ஆ) ஒழுக்க பநறி அடிப் றை  18. அ) J.M.கீன்ஸ்  19. அ) 1998  20. ஈ) 

கமற்கொண் அறனத்தும் 

 

[8] இந்தியப் ப ொருைொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் 

சுதந்திரம் எந்த விறலக்கும் ஈைொகொது. சுதந்திரம் வொழ்வின் சுவொெம். வொழ்வதற்கொக மனிதன் எறதக் 

பகொடுக்க மொட்ைொன்? - பைய்லர் ககொவன் (Tyler Cowen) 

ஆங்கிகலயர் கொல வரலொறு 
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ஆங்கிகலயர் கொலத்தில்  

ஆங்கிகலயர் நுறைவுக்கு முன் இந்தியப் ப ொருைொதொரம் கிரொமத்றதச் ெொர்ந்து வொழ்ந்து வந்தது. அப்க ொது 

கிரொமப் ப ொருைொதொரமொனது சுயெொர்புப் ப ொருைொதொரமொக இருந்தது. ஆனொல் ஆங்கிகலய ஆட்சியின்க ொது 

பதொழிற்ெொறலகள் வைர அனுமதிக்கப் ட்ைன. 

ப ொருைொதொர மற்றும் அறமப்புரீதியொன இந்த மொற்ைம் இந்திய ப ொருைொதொர நிறலறய பின்தங்கிய 

நிறலக்குத் தள்ளியது. பிரச்சிறனகள் அறனத்தும் உைல்நலம், குடியிருப்பு, குைந்றதகள் மற்றும் ப ண்கள் 

நலன் மற்றும் உறைப் ொைர்கள், ப ொழுதுக ொக்கு, குற்ைங்கள், மற்றும் ெமூகச்சீர்குறலவு ஆகியவற்றைச் 

ெொர்ந்ததொககவ இருந்தன. இந்த பிரச்சிறனகள் கொரணமொக ஒழுங்குை அறமக்கப் ட்ை ெமூக  ணிகளின் 

முக்கியத்துவத்திற்கொன கதறவ உணரப் ட்ைது. 

பதொழிற்பகொள்றககள் 

பதொழிற்பகொள்றக 1948 

றமய அரசின் முற்றுரிறம : இரயில்கவ 

இரொணுவத்தைவொைங்கள், அணுஆற்ைல், த ொல்துறை க ொன்ைறவ இந்திய அரசின் முற்றுரிறமயின் கீழ் 

பெயல் டும்.  

மொநில அரசின் முற்றுரிறம: இயற்றக வைங்கைொன நிலக்கரி, எஃகு, விமொன உதிரி ொகங்கள் தயொரிப்பு, 

வொகன உற் த்தி, கம்பில்லொ பதொைர்பு ெொதனங்கள் மற்றும் எண்பணய் வைங்கள் க ொன்ைறவ மொநில 

அரசின் முற்றுரிறமயின் கீழ் பெயல் டும். 

ஒழுங்குப் டுத்தப் ைொத தனியொர் அறமப்புகள்: கமற்கொண் இரண்டில் உள்ைைங்கொத ஏறனய 

பதொழில்களில் தனியொர் அறமப்புகள் மற்றும் கூட்டுைவு அறமப்புகள் ஈடு ைலொம். 

பதொழிற்பகொள்றக 1956 

மகலகனொபிசின் வைர்ச்சி மொதிரியின் அடிப் றையில் அறமக்கப் ட்ைது. இது நீண்ைகொல ப ொருைொதொர 

வைர்ச்சிக்கு கனரக பதொழில்துறையின் முக்கியத்துவத்றத உணர்த்தியது. பதொழிற்பகொள்றக 1956ல் 

பதொழில்கள் மூன்று வறகயொகப் பிரிக்கப் ட்ைன. 

17-பதொழில்கள்: 

இரயில்கவ, வொன்வழி க ொக்குவரத்து, இரொணுவத் தைவொைங்கள் மற்றும் பவடிமருந்துகள், இரும்பு மற்றும் 

எஃகு, அணுஆற்ைல் க ொன்ை பதொழில்கள் இதில் அைங்கும். 

12- பதொழில்கள்: 

மொநில அரசு பெொந்தமொகக் பகொண்டிருக்கும் இந்த பதொழில்களுக்கு தனியொர்துறை துறணயொக இருக்கும் 

என எதிர் ொர்க்கப் ட்ைது. 

மூன்ைொவது பிரிவு: கமற்கொண் பதொழில்கள் தவிர்த்து ஏறனய பதொழில்கள் தனியொர்துறைகயொ அல்லது 

அரசுத்துறைகயொ வைர்ச்சிறய கநொக்கமொகக் பகொண்டு பெயல் ை தறையில்றல. 

புதிய கவைொண் யுத்தி  ல்கவறு ப யர்களில் அறைக்கப் டுகிைது. புதிய கவைொண் பதொழில் நுட் ம், விறத 

– உரங்கள் – தண்ணீர் பதொழில்நுட் ம் அல்லது எளிதொக  சுறம புரட்சி என அறைக்கப் டுகிைது. 

கதசியமயமொக்குதல் 

1969  -50 ககொடிக்கு கமல் றவப்புத் பதொறக பகொண்ை 14 வங்கிகள் கதசியமயமொக்கப் ட்ைன. 
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1980  - 200 ககொடிக்கு கமல் றவப்புத் பதொறக பகொண்ை 6 வங்கிகள் கதசியமயமொக்கப் ட்ைன. 

19 ேூறல 1969 

1. அலகொ ொத் வங்கி 

2.  ொங்க் ஆப்  கரொைொ 

3.  ொங்க் ஆப் மஹொரொஷ்டிரொ 

4. கனரொ வங்கி 

5. மத்திய வங்கி 

6. கதனொ வங்கி 

7. இந்தியன் வங்கி 

8. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 

9.  ஞ்ெொப் கநஷனல் வங்கி 

10. சின்டிககட் வங்கி 

11. யூனியன் வங்கி 

12. யுறனபைட் வங்கி 

13. யூககொ வங்கி 

14.  ொங்க் ஆப் இந்தியொ 

15 ஏப்ரல் 1980 

1. ஆந்திரொ வங்கி 

2. கொர்ப் கரஷன் வங்கி 

3. நியூ  ொங்க் ஆப் இந்தியொ 

4. ஓரியன்ைல்  ொங்க் ஆப் கொமர்ஸ் 

5.  ஞ்ெொப் – சிந்து வங்கி 

6. விேயொ வங்கி 

நிதி ஆகயொக் 

திட்ைக்குழு என் தற்கு மொற்ைொக நிதி ஆகயொக் என்னும் அறமப்பு 2015ஆம் ஆண்டு ேனவரி 1ஆம் கததி 

ஏற் டுத்தப் ட்ைது. இது நீடித்த நிறலயொன வைர்ச்சிறய கமற் ொர்றவயிைவும், ஒருங்கிறணக்கவும் மற்றும் 

பெயல் டுத்தவும் பெயல் டும். நிதி ஆகயொக் என் து இந்திய அரசின் திட்ைங்கறையும் பகொள்றககறையும் 

கண்கொணிக்கும் அறிவு றமயமொகும். கதசிய மற்றும் ெர்வகதெ ப ொருைொதொர முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

நறைமுறைகறையும், புதிய பகொள்றககறையும் ஏற் டுத்தவும், தனிப் ட்ை பிரச்சிறனகளுக்கொன 

ஆதரறவயும் தரும். இது ெொர்ந்த ெொதறனகறை புரிந்துபகொள்ை தனிப் ட்ை ஆரொய்ச்சிறய 

கமற்பகொள்ைகவண்டும். 

மனித கமம் ொட்டுக் குறியீடு (HDI) 
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HDI- என் றத  ொகீஸ்தொன் நொட்றைச் ெொர்ந்த ப ொருளியல் அறிஞர் மஹபூப் உல் ஹக் (Mahbul ul Haq) 

என் வரும், இந்தியொறவச் கெர்ந்த அமர்த்தியொ குமொர் பென் அவர்களும் 1990ல் கமம் டுத்தினர். இதறன 

ஐக்கிய நொடுகள் முன்கனற்ை திட்ைம் (UNDP) பவளியிட்ைது. இது எதிர் ொர்க்கப் டும் வொழ்நொள் குறியீடு, 

கல்விக் குறியீடு மற்றும் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி அடிப் றையில் அறமக்கப் ட்ைது. 

 ரிமொணக் குறியீடு  = 
உண்ழ   திப்பு−குழைந்தபட்ச  திப்பு

அதிகபட்ச  திப்பு−குழைந்தபட்ச  திப்பு
 

முதல் மூன்று நொடுகள் (HDI) 

நொர்கவ (0.949) 

ஆஸ்திகரலியொ (0.939) 

சுவிட்ெர்லொந்து (0.939) 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. இந்தியொவின் கள்ளிக்ககொட்றைக்கு (CALICUT) வொஸ்ககொைொகொமொ வருறக புரிந்த வருைம் 

அ) 1498 

ஆ) 1948 

இ) 1489 

ஈ) 1849 

2. 1614 இல் தொமஸ் கரொ யொரிைம் அனுமதி ப றுவதில் பவற்றி ப ற்ைொர்? 

அ) அக் ர் 

ஆ) ஷொேகொன் 

இ) ேஹொங்கீர் 

ஈ) நூர்ேஹொன் 

3. இந்தியொறவ ஆளும் உரிறம கிைக்கிந்தியக் கம்ப னியிைமிருந்து ஆங்கிகலய அரசுக்கு மொற்ைப் ட்ை 

ஆண்டு 

அ) 1885 

ஆ) 1858 

இ) 1868 

ஈ) 1878 

4. இரயத்வொரி முதன்முதலில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ை இைம் 

அ) ககரைொ 

ஆ) வங்கொைொம் 

இ) தமிழ்நொடு 

ஈ) மகொரொஸ்டிரொ 
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5. முதலொம் உலகப்க ொர் பதொைங்கப் ட்ை ஆண்டு 

அ) 1914 

ஆ) 1814 

இ) 1941 

ஈ) 1841 

6. இந்திய அரெொங்கம் தனது முதல் பதொழிற்பகொள்றகறய பவளியிட்ை ஆண்டு 

அ) 1456 

ஆ) 1991 

இ) 1948 

ஈ) 2000 

7. 1956ன் பதொழிற்பகொள்றகயின் கநொக்கம் 

அ) ப ரிய நிறுவனங்கறை முன்கனற்றுவது 

ஆ) கவைொண்துறைறய மட்டும் முன்கனற்றுவது 

இ) தனியொர் துறைறய மட்டும் முன்கனற்றுவது 

ஈ) குடிறெச் பதொழில்கறை மட்டும் முன்கனற்றுவது 

8. 1993ல் முன்  திவு நீக்கப் ட்ை பதொழில்துறை 

அ) இரயில்கவ துறை 

ஆ) பெம்பு மற்றும் சிங்க் சுரங்கத் பதொழில் 

இ) அணு ஆற்ைல் 

ஈ) அணு கனிமங்கள் 

9. இந்தியொவின்  சுறமப்புரட்சியின் தந்றத என்ைறைக்கப் டு வர் 

அ) M.S. சுவொமிநொதன் 

ஆ) கொந்தி 

இ) விஸ்கவஸ்வறரயொ 

ஈ) N.R. விஸ்வநொதன் 

10. 1969-ல் கதசிய மயமொக்கப் ட்ை வங்கிகளின் எண்ணிக்றக 

அ) 10 

ஆ) 12 

இ) 14 

ஈ) 16 

11. வங்கிகள் கதசிய மயமொக்கப் ட்ைதன் முக்கிய கநொக்கம் 
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அ) தனியொர் ெமூகநலம் 

ஆ) ெமூக நலம் 

இ) வருவொய் ஈட்ை 

ஈ) பதொழில் முற்றுரிறம 

12. திட்ைக்குழு அறமக்கப் ட்ை ஆண்டு 

அ) 1950 

ஆ) 1955 

இ) 1960 

ஈ) 1952 

13. முதலொம் ஐந்தொண்டுத்திட்ைத்தின் முதன்றமயொன கநொக்கம் 

அ) கெறவ 

ஆ) பதொழில் 

இ) கவைொண்றம 

ஈ) வங்கி 

14.  த்தொம் ஐந்தொண்டுத் திட்ைகொலம் 

அ) 1992 – 1997 

ஆ) 2002 – 2007 

இ) 2007 – 2012 

ஈ) 1997 – 2002 

15. 2016ஆம் ஆண்டுக்கொன மனித வைர்ச்சியின் அறிக்றகயின்  டி 188 நொடுகளில் இந்தியொவின் தரம் 

அ) 130 

ஆ) 131 

இ) 135 

ஈ) 145 

16. வருைொந்திரத் திட்ைங்கள் பெயல் டுத்தப் ட்ை ஆண்டு 

அ) 1989 – 1991 

ஆ) 1990 – 1992 

இ) 2000-2001 

ஈ) 1981 – 1983 

17. இந்தியொவின் மிகப் ைறமயொன ப ரிய அைவிலொன பதொழில் 

அ)  ருத்தி 
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ஆ) ெணல் 

இ) இரும்பு  

ஈ) சிபமண்ட் 

18. மனித கமம் ொட்டுக் குறியீட்பைண்றண உருவொக்கியவர் 

அ) ேவகர்லொல் கநரு 

ஆ) M.K. கொந்தி 

இ) அமர்த்தியொ குமொர் பென் 

ஈ) தொகூர் 

19.  னிபரண்ைொம் ஐந்தொண்டுத் திட்ைத்தின் முக்கிய கநொக்கம் 

அ) விறரவொன மற்றும் அதிகமொன ஒருங்கிறணந்த வைர்ச்சி 

ஆ) ெமூக நீதியுைன் கூடிய வைர்ச்சி 

இ) கெொெலிெ முறையிலொன ெமூகம் 

ஈ) விறரவொன உள்ைைக்கிய மற்றும் நிறலயொன வைர்ச்சி 

20. வொழ்க்றகத்தரக் குறியீட்பைண்றண உருவொக்கியவர் 

அ) திட்ைக்குழு 

ஆ) கநரு 

இ) D.கமொரிஸ் 

ஈ) பிஸ்வொஜித் 

விறைகள் 

1. அ) 1498  2. இ) ேஹொங்கீர்  3. ஆ) 1858  4. இ) தமிழ்நொடு  5. அ) 1914  6. இ) 1948  7. அ) ப ரிய 

நிறுவனங்கறை முன்கனற்றுவது  8. ஆ) பெம்பு மற்றும் சிங்க் சுரங்கத் பதொழில்  9. அ)  M.S. சுவொமிநொதன்  

10. இ) 14  11. ஆ) ெமூக நலம்  12. அ) 1950  13. இ) கவைொண்றம  14. ஆ) 2002 – 2007  15. ஆ) 131  16. 

ஆ) 1990 – 1992 17. அ)  ருத்தி  18. இ) அமர்த்தியொ குமொர் பென்  19. ஈ) விறரவொன உள்ைைக்கிய மற்றும் 

நிறலயொன வைர்ச்சி  20. இ) D.கமொரிஸ் 

 

[9] இந்தியொவின் கமம் ொடு அனு வங்கள் 

முதலீட்டு விலகல் (DISINVESTMENT) 

முதலீட்டு விலக்கல் என் து ப ொதுத்துறை நிறுவனங்களின்  ங்குகறை பிை தனியொர் நிறுவனங்கள் 

அல்லது வங்கிகளுக்கு விற் து. முதலீட்டு விலக்கம் முழுவதுமொக நறைமுறைப் டுத்தப் ைவில்றல. 

உைவர் கைன் அட்றைத்திட்ைம் 

உைவர் கைன் அட்றை, கிெொன் கிபரடிட் கொர்ட் (KCC) என் து கைன் கதறவப் டுகிை ஒரு விவெொயியின் 

தகுதிக்ககற்  கைன் மிக எளிதொக மற்றும் ெரியொன கநரத்தில் வைங்குவதற்கொன ஓர் ஏற் ொைொகும். இது 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Economics                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            38 

1998ம் ஆண்டில் இந்திய றமய வங்கி மற்றும் “விவெொய மற்றும் கிரொமப்புை கமம் ொட்டுக்கொன கதசிய 

வங்கி” (National Bank for Agricultural and Rurul Development, NABARD) ஆகியவற்ைொல் பதொைங்கப் ட்ைது. 

விவெொயிகள் கைனுக்கொக முறைெொரொ வங்கிகறைச் ெொர்ந்திருப் றதக் குறைப் கத அதன் கநொக்கமொகும். 

முறைெொரொ வங்கிகளில் கைன் ப றுவது எளிது; ஆனொல் வட்டி வீதம் அதிகம். இந்த கைன் அட்றைறய 

பிரொந்திய, கிரொமப்புை, கூட்டுைவு மற்றும் ப ொதுத்துறை வங்கிகள் வைங்குகின்ைன. கமலும் அரசு KCC கைன் 

அட்றைறய மின் தகவல் கைன் அட்றையொக (Smart card cum debit card) மொற்றி வைங்க அறிவுறுத்தியுள்ைது. 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது தனியொர் மயமொதறலக் குறிக்கும். 

அ) முதலீட்றை திரும் ப் ப றுதல் 

ஆ) கதசியமயம் நீக்கல் 

இ) பதொைர் நிறுவனமொக்கல் 

ஈ) இறவ அறனத்தும் 

2. இன்றைய நொட்களில் வைர்ச்சிக்கொக ஒவ்பவொரு நொடும் ________ இருக்க கவண்டும். 

அ) ெொர்ந்து 

ஆ) ஒன்றைபயொன்று ெொர்ந்து 

இ) தறையில்லொ வொணி ம் 

ஈ) முதலொளித்துவ அறமப்பு 

3. LPG க்கு எதிரொன வொதம் ________ 

அ) ப ொருைொதொர வைர்ச்சி 

ஆ) அதிக முதலீடு 

இ) மக்கள் மற்றும் மண்ைலங்களிறைகய ஏற்ைத்தொழ்வு 

ஈ) நவீன மயமொக்கல் 

4. FDI என் தன் விரிவொக்கம் 

அ) பவளிநொட்டு தனியொர் முதலீடு 

ஆ) பவளிநொட்டு பதொகுப்பு முதலீடு 

இ) பவளிநொட்டு கநரடி முதலீடு 

ஈ) பவளிநொட்டு பெலொவணி தனியொர் முதலீடு 

5. உலக அைவில் இந்தியொ ____________ உற் த்தியில் மிகப்ப ரிய உற் த்தியொைரொக 

விைங்குகின்ைது. 

அ)  ைங்கள் 

ஆ) மதுப்ப ொருட்கள் 

இ) கொப்பி 
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ஈ) கதயிறல 

6. பவளிநொட்டு முதலீடு ____________ உள்ைைக்கியது. 

அ) FDI மட்டும் 

ஆ) FPI மற்றும் FFI 

இ) FDI மற்றும் FPI 

ஈ) FDI மற்றும் FFI 

7. சிைப்பு ப ொருைொதொர மண்ைலக் பகொள்றக __________ பவளியிைப் ட்ைது. 

அ) ஏப்ரல் 2000ல் 

ஆ) ேுறல 2000ல் 

இ) ஏப்ரல் 2001ல் 

ஈ) ேுறல 2001ல் 

8. விவெொய உற் த்தி அங்கொடிக் குழு ________ ஆகும். 

அ) ஆகலொெறனக் குழு 

ஆ) ெட்ைபூர்வமொன குழு 

இ) அ மற்றும் ஆ 

ஈ) எதுவுமில்றல 

9.  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகள் வரி என் து 

அ) ஒரு முறன வரி 

ஆ) அடுக்கடுக்கு விறைவுகறைக் பகொண்ைது 

இ) மதிப்பு கூட்ைப் ட்ை வரி க ொன்ைது 

ஈ)  ல முறன வரி மற்றும் அடுக்கு விறைவுகைற்ைது. 

10. புதிய பவளிநொட்டு வர்த்தக பகொள்றக ____________ஆண்டில் ஏற் டுத்தப் ட்ைது. 

அ) 2000 

ஆ) 2002 

இ) 2010 

ஈ) 2015 

11. இந்தித்துறை சீர்திருத்தங்கள் முக்கியமொக _____________ துறைக்கொனது. 

அ) கொப்பீட்டுத்துறை 

ஆ) வங்கித்துறை 

இ) அ மற்றும் ஆ 

ஈ) க ொக்குவரத்துத்துறை 
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12.  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகள் வரி ெட்ைம் __________ அமல் டுத்தப் ட்ைது. 

அ) 2017 ேுறல 1ந்கததி 

ஆ) 2016 ேூறல 1ந்கததி 

இ) 2017 ேனவரி 1ந்கததி 

ஈ) 2016 ேனவரி 1ந்கததி 

13. புதிய ப ொருைொதொரக்பகொள்றக கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எதறன உள்ைைக்கியது? 

அ) பவளிநொட்டு முதலீடு 

ஆ) பவளிநொட்டு பதொழில்நுட் ம் 

இ) பவளிநொட்டு வர்த்தகம் 

ஈ) இறவ அறனத்தும் 

14. ___________ம் ஆண்டு நிதிபதொைர் ொன நரசிம்மம் குழுவின்  ரிந்துறரகள் ெமர்ப்பிக்கப் ட்ைன. 

அ) 1990 

ஆ) 1991 

இ) 1995 

ஈ) 2000 

15. உைவர் கைன் அட்றைறயப்  யன் டுத்தி விவெொயிகள் எந்த வங்கியில் கைன் ப ை முடியும்? 

அ) கூட்டுைவு வங்கிகளில் 

ஆ) பிரொந்திய கிரொமப்புை வங்கிகளில் 

இ) ப ொதுத்துறை வங்கிகளில் 

ஈ) இறவ அறனத்தும் 

16. வர்த்தக பகொள்றக சீர்திருத்தங்கள் பதொைர் ொக அறமக்கப் ட்ை ரொேொ பெல்றலயொ குழுவின் 

 ரிந்துறரயின் டி அதிக ட்ெ இைக்குமதி சுங்கத் தீர்றவ __________ ஆகும். 

அ) 25% 

ஆ) 50% 

இ) 60% 

ஈ) 100% 

17. இந்தியொவில் முதல் சிைப்புப் ப ொருைொதொர மண்ைலம் _____________ ஏற் டுத்தப் ட்ைது. 

அ) மும்ற  

ஆ) பென்றன 

இ) கொண்ட்லொ 

ஈ) பகொச்சி 
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18. ரொஜ் கிருஷ்ணொவொல் வொர்க்கப் ட்ை “இந்து வைர்ச்சி வீதம்” என் து __________ குறிக்கும். 

அ) குறைவொன ப ொருைொதொர வைர்ச்சிறய 

ஆ) இந்து மக்கள் பதொறகயின் அதிகமொன விகிதத்றத 

இ) நிறலயொன GDPறய 

ஈ) எதுவுமில்றல 

19. GSTயில் அதிக ட்ெ வரிவிதிப்பு _________ ஆகும். (ேூறல 1, 2017 நொளின் டி) 

அ) 18% 

ஆ) 24% 

இ) 28% 

ஈ) 32% 

20. பதொழில் உறைறமறய ப ொதுத்துறையிலிருந்து தனியொர் துறைக்கு மொற்றுவது __________ 

எனப் டும். 

அ) உலகமயமொக்கல் 

ஆ) தொரொைமயமொக்கல் 

இ) தனியொர் மயமொக்கல் 

ஈ) கதசியமயமொக்கல் 

விறைகள்  

1. ஈ) இறவ அறனத்தும்  2. ஆ) ஒன்றைபயொன்று ெொர்ந்து  3. இ) மக்கள் மற்றும் மண்ைலங்களிறைகய 

ஏற்ைத்தொழ்வு  4. இ) பவளிநொட்டு கநரடி முதலீடு  5. அ)  ைங்கள்  6. இ)  FDI மற்றும் FPI  7. அ) ஏப்ரல் 

2000ல்  8. ஆ) ெட்ைபூர்வமொன குழு  9. ஈ)  ல முறன வரி மற்றும் அடுக்கு விறைவுகைற்ைது.  10. ஈ) 2015  

11. இ) அ மற்றும் ஆ  12. அ) 2017 ேுறல 1ந்கததி  13. ஈ) இறவ அறனத்தும்  14. ஆ) 1991  15. அ) கூட்டுைவு 

வங்கிகளில்  16. ஆ) 50%  17. இ) கொண்ட்லொ 18. அ) குறைவொன ப ொருைொதொர வைர்ச்சிறய  19. இ) 28%  

20. இ) தனியொர் மயமொக்கல் 

 

[10] ஊரக ப ொருைொதொரம் 

இந்தியொ கிரொமங்களில் வொழ்கிைது - மகொத்மொ கொந்தி 

 ணிக்கொன  டிப்பு (Jobs Study) என்ை ஆய்விற்கொக பீட்ைர் ையமண்ட், கைல் மொர்டின்கள் மற்றும் கிறிஸ்கைொர் 

பிெொரிட்ஸ் ஆகிய ப ொருைொதொர அறிஞர்கள் 2010 ஆம் ஆண்டிற்கொன ப ொருைொதொரத்திற்கொன கநொ ல் 

 ரிசிறன  கிர்ந்து பகொண்ைனர் இவர்கள் உருவொக்கிய முறைக்கு அல்லது ககொட் ொட்டிற்கு DMP முறை 

எனப் டும். ப ொருைொதொர பகொள்றககள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் கவறலயின்றம, கவறலக்கொன 

கொலியிைங்கள் மற்றும் கூலி ஆகியவற்றை  ொதிக்கிைது என அறிந்துபகொள்ை DMP முறை உதவுகிைது. 

இந்தியொவில் 2015ஆம் ஆண்டு ெமூக ப ொருைொதொர மற்றும் ெொதி ரீதியொன கணக்கீட்டின் டி, 73% மக்கள் 

ஊரக  குதிகளில் வசிக்கின்ைனர். இதில் 18.5% மக்கள் தொழ்த்தப் ட்ை வகுப்ற ச் ெொர்ந்தவர்கள், 11% மக்கள் 

 ைங்குடியினர். 
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2009-10 ஆம் ஆண்டின் டி 1.59 மில்லியன் புதிய சுய உதவிக் குழுக்கள் இக்கைன் ப றும் வெதிகயொடு 

இறணக்கப் ட்ைன. மற்றும் வங்கிகள் மூலம் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ. 14,453 ககொடி கைனொக 

வைங்கப் ட்ைது. 2010 மொர்ச் முடிவில் 6.95 மில்லியன் சுய உதவிக் குழுக்கள் வங்கிகளில் கெமிப்பு 

கணக்றக றவத்திருந்தனர். 

NABARDன் SHG வங்கி இறணப்பு திட்ைத்தின் டி உறுப்பினர்கள் கைறன ெரியொக திருப்பி பெலுத்திய 

 திறவ றவத்திருக்கும் சுய உதவிக் குழுக்கள் வங்கியில் கைன் ப ை இயலும். 2005-2006 ஆண்டில் 

பதன் மொநிலங்கைொன ஆந்திரப்பிரகதெம், தமிழ்நொடு, ககரைொ மற்றும் கர்நொைகொ ஆகியறவ பவற்றிகரமொக 

பெயல் ட்டுள்ைன. இம்மொநிலங்கள் 60% சுய உதவிக் குழுக்கள் வங்கி இறணப்பு கைன் வெதிறய 

ப ற்றுள்ைன. (தருணொ மற்றும் யொதவ், 2016) 

இந்தியொவின் ஊரக ெொறல  குதி 26.50 இலட்ெம் கி.மீ ஆகும். இதில் 13.5 ெதவீதம்  குதிகளில் மட்டுகம 

ெொறலகள் க ொைப் ட்டுள்ைன. 

இந்தியொவின் ெொறல பதொைர்பு வெதி அறமப்புகள் உலகிகலகய ப ரிய அறமப்புகளுள் ஒன்ைொகும். 1950- 

51ல் 4 இலட்ெம் கி.மீட்ைர் நீைமொக இருந்த இந்தியச் ெொறலகளின் நீைம் தற்க ொது 2018-ல் 34 இலட்ெம் 

கி.மீட்ைர் ஆகும். 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. எது ஊரக  குதியின் அடிப் றை அலகொகக் கருதப் டுவது _______ 

அ)  ஞ்ெொயத்து 

ஆ) வருவொய் கிரொமம் 

இ) நகரம் 

ஈ) நகரொட்சி 

2. எது ஊரக  குதிறய கண்ைறியும்  ண்பு ________ 

அ) குறைந்த மக்கள்பதொறக அைர்த்தி 

ஆ) அதிக மக்கள் பதொறக அைர்த்தி 

இ) குறைந்த இயற்றகவைம் 

ஈ) குறைந்த மனிதவைம் 

3. ஊரக ப ொருைொதொரத்தின் முக்கிய இயல்பு _________ 

அ) கவைொண்றமறயச் ெொர்ந்திருத்தல் 

ஆ) அதிக மக்கள் பதொறக அைர்த்தி 

இ) குறைந்த அைவு மக்கள் பதொறக 

ஈ) ஏற்ைத்தொழ்வு குறைவு 

4. 2011 கணக்பகடுப்பின் பமொத்த மக்கள் பதொறகயில் ஊரகத்தில் வொழும் மக்கள் பதொறக ெதவீதம் என்ன? 

அ) 40 

ஆ) 50 
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இ) 60 

ஈ) 70 

5. கதறவக்கு அதிகமொக கவறலயில் ஈடு டும் மக்களின் நிறலறம 

அ) கவறலயின்றம 

ஆ) மறைமுக கவறலயின்றம 

இ) முழுகவறல 

ஈ) சுயகவறல 

6. இரண்டு முற்றிலும் கவறு ட்ை தன்றமகறை பதொைர்பு டுத்தி குறிப் து 

அ) நுட் ம் 

ஆ) ெொர்ந்திருப்பு 

இ) இரட்றை தன்றம 

ஈ) ெமமின்றம 

7. ஊரகப் குதி, ஊரக மக்கள் மற்றும் ஊரக வொழ்க்றகறய கமம் டுத்துதல் என் து 

அ) ஊரக ப ொருைொதொரம் 

ஆ) ஊரக ப ொருளியல் 

இ) ஊரக கவறலவொய்ப்பு 

ஈ) ஊரக கமம் ொடு 

8. ஊரகப் ப ொருைொதொரத்தில் கவைொண்றம பிரச்ெறனக்குத் பதொைர்புறையதொக கருதப் டுவது 

அ) கமொெமொன தகவல் பதொைர்பு 

ஆ) சிறிய அைவு நில உறைறம 

இ) ஊரக ஏழ்றம 

ஈ) கமொெமொன வங்கி பெயல் ொடுகள் 

9. ஊரக  குதியில் ஒரு மனிதன் எடுத்துக்பகொள்ை கவண்டிய ககலொரி அைவு 

அ) 2100 

ஆ) 2200 

இ) 2300 

ஈ) 2400 

10. ஊரக ஏழ்றமக்கொன கொரணத்றதக் சுட்டுக. 

அ) கவைொண்றம ெொரொ கவறலயின்றம 

ஆ) அதிக கவறல நிறல 

இ) குறைந்த  ணவீக்க வீதம் 
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ஈ) அதிக முதலீடு 

11. மறைந்திருக்கும் கவறலயின்றமக்கு மற்பைொரு ப யர் என்ன? 

அ) திைந்த 

ஆ) மறைமுக 

இ)  ருவ கொல 

ஈ) ஊரக 

12. குறிப்பிட்ை கொலத்திற்கு மட்டும் கவறலவொய்ப்புப் ப றுவறத எப் டிக் கருதுவது? 

அ) திைந்த கவறலவொய்ப்பு 

ஆ) மறைமுக கவறலவொய்ப்பு 

இ)  ருவகொல கவறலவொய்ப்பு 

ஈ) ஊரக கவறலவொய்ப்பு 

13. ஊரக பதொழிற்ெொறலக்கொன உதொரணம் தருக. 

அ) ெர்க்கறர ஆறலத்பதொழில் 

ஆ)  ொய் தயொரிக்கும் பதொழில் 

இ) சிபமண்ட் பதொழில் 

ஈ) கொகிதத் பதொழில் 

14. இந்தியொவில் உள்ை ஊரக குடும் ங்களில் கைனொளிகளின்  ங்கு எவ்வைவு? 

அ)  ொதியைவு 

ஆ) நொன்கில் ஒரு  ங்கு 

இ) மூன்றில் இரண்டு  ங்கு 

ஈ) நொன்கில் மூன்று  ங்கு 

15. இந்தியொவில் ஊரக கைனுக்கு கொரணமொக கருதப் டுவது 

அ) ஏழ்றம 

ஆ) அதிக மக்கள் பதொறக 

இ) அதிக உற் த்தி 

ஈ) முழுகவறல நிறல 

16. எந்த வருைம் வட்ைொர ஊரக வங்கி  யன் ொட்டிற்கு வந்தது? 

அ) 1965 

ஆ) 1970 

இ) 1975 

ஈ) 1980 
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17. MUDRA வங்கி அமுல் டுத்தப் ட்ை ஆண்றை குறிப்பிடுக. 

அ) 2000 

ஆ) 2005 

இ) 2010 

ஈ) 2015 

18. கதசிய ஊரக சுகொதொரப் ணி அமுல் டுத்தப் ட்ை ஆண்றை குறிப்பிடுக. 

அ) 2000 

ஆ) 2005 

இ) 2010 

ஈ) 2015 

19. ஊரகச் ெொறலயின்  யன் ொைொக கருதப் டுவது. 

அ) ஊரக அங்கொடி வெதி 

ஆ) கவறலவொய்ப்பு 

இ) ஊரக வைர்ச்சி 

ஈ) கமற்கண்ை அறனத்தும் 

20. “இந்திய விவெொயி கைனொளியொக பிைந்து, கைனொளியொக வொழ்ந்து, கைனொளியொக இைந்து, கைறனகய 

ெந்ததிக்கு விட்டுச் பெல்கிைொன்” இச்பெொற்பைொைறரக் கூறியவர் யொர்? 

அ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஆ) கொந்தி 

இ) அமர்தியொ பென் 

ஈ) ெர் மொல்கம் ைொர்லிங் 

விறைகள்  

1. ஆ) வருவொய் கிரொமம்  2. அ) குறைந்த மக்கள்பதொறக அைர்த்தி  3. அ)  கவைொண்றமறயச் ெொர்ந்திருத்தல்  

4. இ) 60  5. ஆ) மறைமுக கவறலயின்றம  6. இ) இரட்றை தன்றம  7. ஈ) ஊரக கமம் ொடு  8. ஆ) சிறிய 

அைவு நில உறைறம  9. ஈ) 2400  10. அ) கவைொண்றம ெொரொ கவறலயின்றம  11. ஆ) மறைமுக  12. இ) 

 ருவகொல கவறலவொய்ப்பு  13. ஆ)  ொய் தயொரிக்கும் பதொழில்  14. ஈ) நொன்கில் மூன்று  ங்கு  15. அ )ஏழ்றம  

16. இ) 1975  17. ஈ) 2015  18. ஆ) 2005  19. ஈ) கமற்கண்ை அறனத்தும்  20. ஈ) ெர் மொல்கம் ைொர்லிங் 

 

[11] தமிழ்நொட்டுப் ப ொருைொதொரம் 

“உறைப்பின் இயல்பு ெரியொக உணரப் ட்டு உ கயொகப் டுத்தப் ட்ைொல், உணவு உைல் வைர 

உதவுவறதப்க ொல், உறைப்பு உயர்வொன திைறமறய வைர்த்திை உதவும்”.  - கே.சி. குமரப் ொ. 

மூன்ைொம் இைத்தில் தமிழ்நொட்டின் சுகொதொரக் குறியீடு 
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தமிழ்நொட்டின் சுகொதொரக் குறியீைொனது ககரைம்  ஞ்ெொப் மொநிலங்களின் வரிறெயில் மூன்ைொவது இைத்தில் 

உள்ைது. தமிைகத்தில்  ச்சிைங் குைந்றத இைப்பு வீதம் 14 ஆகும். இது பிை மொநிலங்கறைக் கொட்டிலும் மிகக் 

குறைவு. கமலும் 5 வயதுக்குட் ட்ை குைந்றத இைப்பு வீதம் 2014-ல் 21 ஆகவும், 2015-ல் 20 ஆகவும் 

குறைந்துள்ைது. 

(ஆதொரம் : சுகொதொர மொநிலம் – முற்க ொக்கு இந்திய அறிக்றக – 2018 – நிதி ஆகயொக்)  

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1.சுகொதொரக் குறியீட்டில் தமிழ்நொடு எந்த மொநிலத்திற்கு கமலொக உள்ைது? 

அ)  ககரைொ 

ஆ)  ஞ்ெொப் 

இ) குேரொத் 

ஈ) கமற்கூறிய அறனத்தும் 

2.  ொலின விகிதத்தில் தமிழ்நொட்டின் தரம் 

அ) முதல் 

ஆ) இரண்ைொவது 

இ) மூன்ைொவது 

ஈ) நொன்கொவது 

3. தமிழ்நொடு எதில் வைமொனது? 

அ) வன வைம் 

ஆ) மனித வைம் 

இ) கனிம வைம் 

ஈ) கமற்கூறிய அறனத்தும் 

4. நீர் ொெனத்தின் முக்கிய ஆதொரம் 

அ) அறணக்கட்டுகள் 

ஆ) கொல்வொய்கள் 

இ) கிணறுகள் 

ஈ) குைங்கள் 

5. பின்னலொறை உற் த்தி அதிகம் உள்ை இைம் 

அ) ககொயம்புத்தூர் 

ஆ) திருப்பூர் 

இ) ஈகரொடு 

ஈ) கரூர் 
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6. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் தவைொன இறண எது? 

அ) தமிழ்நொட்டின் நுறைவொயில் – தூத்துக்குடி 

ஆ) வீட்டு ேவுளி தயொரிப்பு – ஈகரொடு 

இ) எஃகு நகரம் – கெலம் 

ஈ)  ம்ப் நகரம் - ககொயம்புத்தூர் 

7. கீழுள்ை நகரங்களில் எதில் ெர்வகதெ விமொன நிறலயம் இல்றல? 

அ) மதுறர 

ஆ) திருச்சி 

இ) தூத்துக்குடி 

ஈ) ககொயம்புத்தூர் 

8.  யிர் உற் த்தியில் எந்தப்  யிறரத் தவிர தமிழ்நொடு முன்னணியில் உள்ைது? 

அ) வொறைப் ைம் 

ஆ) கதங்கொய் 

இ) கதொட்ைப் யிர்கள் 

ஈ) ஏலக்கொய் 

9. எந்த  யிர் உற் த்திக்கொக அதிகப்  ரப்பு நிலம்  யன் டுத்தப் டுகிைது? 

அ) பநல் 

ஆ) கரும்பு 

இ) நிலக்கைறல 

ஈ) கதங்கொய் 

10. எழுத்தறிவு வீதத்தில் தமிழ்நொட்டின் தரம் 

அ) இரண்டு 

ஆ) நொன்கு 

இ) ஆறு 

ஈ) எட்டு 

11. குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கொன முதலீட்டில் தமிழ்நொட்டின் தரம் 

அ) I 

ஆ) II 

இ) III 

ஈ) IV 

12. தமிழ்நொட்டின் எம்மொவட்ைத்தில்  ொலின விகிதம் அதிகமொக உள்ைது? 
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அ) நொகப் ட்டினம் 

ஆ) நீலகிரி 

இ) திருச்சி 

ஈ) தஞ்ெொவூர் 

13. எம்மொவட்ைத்தில் குைந்றதப்  ொலின விகிதம் குறைவொகவுள்ைது? 

அ) மதுறர 

ஆ) கதனி 

இ) அரியலூர் 

ஈ) கைலூர் 

14. எந்த யூனியன் பிரகதெத்தில்  ொலின விகிதம் அதிகமொகவுள்ைது? 

அ) ெண்டிகர் 

ஆ)  ொண்டிச்கெரி 

இ) இலட்ெத்தீவு 

ஈ) அந்தமொன் நிக்ககொ ர் தீவுகள் 

15. தமிழ்நொட்டு உள்நொட்டு உற் த்தியில் அதிக  ங்கு வகிப் து? 

அ) கவைொண்றம 

ஆ) பதொழில் துறை 

இ) சுரங்கம் 

ஈ)  ணிகள் 

16. மனித வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் தமிழ்நொட்டின் தரம் 

அ) 2 

ஆ) 4 

இ) 6 

ஈ) 7 

17. SPIC அறமந்துள்ை இைம் 

அ) பென்றன 

ஆ) மதுறர 

இ) தூத்துக்குடி 

ஈ) புதுக்ககொட்றை 

18. TICEL ன்  குதி 

அ) இரப் ர் பூங்கொ 
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ஆ) ேவுளி பூங்கொ 

இ) உணவு பூங்கொ 

ஈ) உயிரி பூங்கொ 

19. சிபமண்ட் உற் த்தியில் தமிழ்நொடு இந்தியொவில் எந்த நிறலயில் உள்ைது? 

அ) மூன்ைொம்  

ஆ) நொன்கொம் 

இ) முதல் 

ஈ) இரண்ைொம் 

20. பதன்னக இரயில்கவயின் தறலறமயிைம் 

அ) திருச்சி 

ஆ) பென்றன 

இ) மதுறர 

ஈ) ககொயம்புத்தூர் 

விறைகள் 

1. இ) குேரொத்  2. இ) மூன்ைொவது  3. ஆ) மனித வைம்  4. இ) கிணறுகள்  5. ஆ) திருப்பூர்  6. ஆ) வீட்டு 

ேவுளி தயொரிப்பு – ஈகரொடு  7. இ) தூத்துக்குடி  8. ஈ) ஏலக்கொய்  9. அ) பநல்  10. ஈ) எட்டு  11. அ) I  12. ஆ) 

நீலகிரி  13. இ) அரியலூர்  14. ஆ)  ொண்டிச்கெரி  15. ஈ)  ணிகள்  16. ஈ) 7  17. இ) தூத்துக்குடி  18. ஈ) உயிரி 

பூங்கொ  19. அ) மூன்ைொம்    20. ஆ) பென்றன 

 

[12] ப ொருளியலுக்கொன கணித முறைகள் 

“ப ொருளியல் வித்தகர் என் வர் அரிய கறலகறை கலந்து கற்றுணர்ந்து திகழ் வர். அவர் கணிதவியல், 

வரலொறு, அரசியல், தத்துவம் முதலியன கற்ைவர்”.- கே.எம். கீன்ஸ் 

பெங்குத்து மற்றும் கிறைமட்ைக் ககொடுகளில் ஏற் டும் மொற்ை வீதகம ககொட்டின் ெொய்வொகும். 

P = 5 என்ைொல் அளிப்பு பூஜ்யமொகும். P = 6 என்ைொல் அளிப்பு 10 ஆகும். Pயின் மதிப்பு 5க்கு குறைவொக, 

உதொரணமொக 4 என்ைொல் அளிப்பு -10 ஆகும். இது கணிதத்தில் இயலும். ஆனொல் ப ொருைொதொரத்தில் 

மொறிகளின் மதிப்பு எதிரிறை மதிப் ொக இருந்தொல் ெரியொன ப ொருள் தரொது. ப ொதுவொக அளிப்புக் ககொடு 

ஆதிப் புள்ளியிலிருந்து பதொைங்கும். விறல பூஜ்யபமன்ைொல் அளிப்பும் பூஜ்யமொககவ இருக்கும். 

மொறிலி மதிப்பிறன மொைொச்பெலவு என்கிகைொம். 

அளிப்பு ெொர்ற   யன் டுத்தி அளிப்பு பநகிழ்ச்சிக்பகழு மதிப்ற க் கொணலொம். 

சூத்திரங்கள் 

1. ெொய்வு m = 
(𝑌2−𝑌1)

(𝑋2−𝑋1)
 

2. (y – y1) = m (x – x1) என் து கநர்ககொட்டின் ெமன் ொடு. 
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3. 3 x 3 உறைய A என்ை அணியின் அணிக்ககொறவ மதிப்பு.  

|𝐴| =  𝑎1(𝑏2𝑐3 −  𝑏3𝑐2) −  𝑎2(𝑏1𝑐3 − 𝑏3𝑐1) + 𝑎3(𝑏1𝑐2 − 𝑏2𝑐1) 

4. மொறிலியின் வறகயீட்டு பகழு மதிப்பு பூஜ்யமொகும். 

5. xn ன் வறகயீடு nx(n-1) 

6. ed = இறுதிநிறலச் ெொர்பு / ெரொெரிச் ெொர்பு 

7. ed = 
−𝑃

𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑝
 

8. xn என்ை ெொர்பின் பதொறகயீடு 
𝑥𝑛+1

𝑛+1
+ 𝐶 

9. நுகர்கவொர் உ ரி CS = [∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥0

0
] − 𝑥0𝑃0 

10. உற் த்தியொைர் உ ரி 

PS = 𝑥0𝑃0 − ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑥0

0
 

I. ெரியொன (அல்லது) ப ொருத்தமொன விறைறயத் கதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. __________ இவற்றின் ஒருங்கிறணப்க  கணிதவியல் ப ொருைொதொரம் எனப் டும். 

அ) கணிதம் மற்றும் ப ொருைொதொரம் 

ஆ) ப ொருைொதொரம் மற்றும் புள்ளியியல் 

இ) ப ொருைொதொரம் மற்றும் ெமன் ொடுகள் 

ஈ) வறர ைங்கள் மற்றும் ப ொருைொதொரம் 

2. கதறவக் ககொடு அல்லது அளிப்புக் ககொடு வறரவதில் ____________  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

அ) அணிகள் 

ஆ) நுண்கணிதம் 

இ) இயற்கணிதம் 

ஈ)  குமுறை வடிவியல் 

3. ப ொருளியல் கணிதத்றத முதன்முதலொக  யன் டுத்தியவர் ___________-. 

அ) ெர் வில்லியம் ப ட்டி 

ஆ) ஜிகயொவொனி பெவொ 

இ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஈ) இர்விங் பிஷர் 

4. ஒரு ெொரொத மொறியுைன் கூடிய ெொர்பு _____________ எனப் டுகின்ைது. 

அ)  ல மொறிச் ெொர்பு 

ஆ) இரு மொறிச் ெொர்பு 

இ) ஒரு மொறிச் ெொர்பு 
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ஈ)  ல்லுறுப்புச் ெொர்பு 

5. இரு அைவுகளுக்கு இறைகய ெமநிறல என்ை பெொற்பைொைர் ________ குறிக்கின்ைது. 

அ) ெமமின்றமறய 

ஆ) ெமநிறலறம 

இ) ெமன் ொட்றை 

ஈ) ெொர்ற  

6. ெொரொத மொறியின் மதிப்பில் ஏற் டும் மொற்ைம் கொரணமொக ெொர்ந்த மொறியின் மதிப்பில் ஏற் டும் கூடுதல் 

முறை மொற்ைம் __________ எனப் டும். 

அ) ெொய்வு விகிதம் 

ஆ) பவட்டு 

இ) மொறு ொடு 

ஈ) மொறிலி 

7. (y – y1) = m (x – x1) என் து _____________ 

அ) ெொய்றவ 

ஆ) கநர்ககொட்றை 

இ) மொறிலிறய 

ஈ) வறைககொட்றை 

8. D = 50 – 5P எனக்பகொள்க. D = 0 எனில், Pயின் மதிப்பு 

அ) P = 10 

ஆ) P = 20 

இ) P = 5 

ஈ) P = -10 

9. D = 150 – 50P எனில் ெொய்வு _________ ஆகும். 

அ) -5 

ஆ) 50 

இ) 5 

ஈ) -50 

10. ஒரு அணியின் அணிக்ககொறவ மதிப்பு ∆ = 0 என்ைொல் அச்ெொர்புகளுக்கு தீர்வு ____________ 

அ) உண்டு 

ஆ) கிறையொது 

இ) எண்ணிலி (infinity) 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Economics                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            52 

ஈ) பூஜ்யம் 

11. நிறல நிற்கும் புள்ளி (State of rest) _________________ எனப் டும். 

அ) ெமநிறல 

ஆ) ெமநிறலயின்றம 

இ) குறைந்த ட்ெ புள்ளி 

ஈ) அதிக ட்ெ புள்ளி 

12. நிறலயொன மதிப்பின் வறகயீட்டுக்பகழு மதிப்பு ____________ ஆகும். 

அ) ஒன்று 

ஆ) பூஜ்யம் 

இ) எண்ணிலி (infinity) 

ஈ) எண்ணிலியல்ல 

13. xn என் தன் வறகயீட்டுக்பகழு ______________ ஆகும். 

அ) nx(n-1) 

ஆ) nx(n+1) 

இ) பூஜ்யம் 

ஈ) ஒன்று 

14. கணித முறையில் பவளிப் டுத்தப் ட்ை பமொத்த பெலவுச் ெொர்பில் நிறலயொன பெலவு __________ 

உறுப் ொல் குறிப்பிைப் டும். 

அ) நடுவொன 

ஆ) விறல 

இ) அைவு 

ஈ) நிறலயொன மதிப்பு 

15. பமொத்த வருவொய்ச் ெொர்பின் முதல் வறகயீடு ___________- ஆகும். 

அ) ெரொெரி வருவொய் 

ஆ) இலொ ம் 

இ) இறுதிநிறல வருவொய் 

ஈ) பூஜ்ஜியம் 

16. கதறவ பநகிழ்ச்சி __________ உள்ை விகிதம் ஆகும். 

அ) இறுதிநிறல கதறவச் ெொர்பிற்கும் வருவொய் ெொர்பிற்கும் 

ஆ) இறுதிநிறல கதறவச் ெொர்பிற்கும் ெரொெரி கதறவச் ெொர்பிற்கும் 

இ) நிறலயொன மற்றும் மொறும் வருவொய் 
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ஈ) இறுதிநிறல கதறவச் ெொர்பிற்கும், பமொத்த கதறவச் ெொர்பிற்கும். 

17. x + y = 5, x – y = 3 என்ைொல் x-ன் மதிப்பு _________ ஆகும். 

அ) 4 

ஆ) 3 

இ) 16 

ஈ) 8 

18. பதொறகயீடு என் து __________ என் தின் தறலகீழ் பெயல் ொைொகும். 

அ) கவறு ொடு 

ஆ) கலறவ 

இ) கலந்தகலறவ 

ஈ) வறகயீடு 

19. Data processing _____________ல் கமற்பகொள்ைப் டுகின்ைது. 

அ) PC யில் மட்டும் 

ஆ) கணக்கீடு கருவியில் மட்டும் 

இ) PC மற்றும் கணக்கீடு கருவி 

ஈ) விரலி (Pen Drive) 

20. Ctrl + M என்ை ஆறண ___________  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

அ) கெமிக்க 

ஆ) நகபலடுக்க 

இ) புதிய நழுமத்றதப் ப ை 

ஈ) நழுமத்றத நீக்க 

விறைகள் 

1. அ) கணிதம் மற்றும் ப ொருைொதொரம்  2.ஈ)  குமுறை வடிவியல் 3. ஆ) ஜிகயொவொனி பெவொ  4. இ) ஒரு 

மொறிச் ெொர்பு  5. இ) ெமன் ொட்றை  6. அ) ெொய்வு விகிதம்  7. ஆ) கநர்ககொட்றை  8. ஆ) P = 20  9. ஈ) 50  10. 

ஆ) கிறையொது  11. அ) கிறையொது  12. ஆ) பூஜ்யம்  13. அ) nx(n-1)  14. ஈ) நிறலயொன மதிப்பு  15. இ) இறுதிநிறல 

வருவொய்  16. ஆ) இறுதிநிறல கதறவச் ெொர்பிற்கும் ெரொெரி கதறவச் ெொர்பிற்கும்  17. அ) 4  18. ஈ) வறகயீடு  

19. இ) PC மற்றும் கணக்கீடு கருவி  20. இ) புதிய நழுமத்றதப் ப ை 
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