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12th Economics Book Back Questions TM - New Book 

Do You Know Box Content 

Download Winmeen App 
[1] பேரியல் பேொருளொதொரம் 

“பேரியல் பேொருளொதொரம் என்ேது உண்மைகள் ைற்றும் பகொட்ேொடுகமள ஒருங்கிமைப்ேது ேற்றியபத”.- 

டொன் புஸ், பிஸ்சொர், ஸ்டொர்டிஸ். 

நவீன பேரியல் பேொருளொதொரொத்தின் தந்மத - J.M.கீன்ஸ் 

உலகத்துவம் 

ேன்னொட்டு வொணிேத்தொல் நொடுகமள இமைப்ேதன் மூலம் உலக முன்பனற்றத்மத எதிர்பநொக்கம் 

உலகையைொக்குதல் என்ற புதியஅங்கொடி தத்துவத்மத குறிப்பிட்ட, உலகத்துவம் (Globalism) என்ற ேதத்மத, 

பைன்பிரட்டிஸ்டீகர் (Manfred D Steger) 2002ம் ஆண்டு உருவொக்கினொர். இந்த தந்த்துவம், 

விரிவுேடுத்தப்ேட்ட முதலொளித்துவம் (Extended Capitalism) என்றும் குறிப்பிடப்ேடுகின்றது. 

சரியொன விமடமயத் பதரிவு பசய்க. 

1. பேொருளியல் ேொடத்தின் கிமளகள் என்ேமவ 

அ) பசொத்து ைற்றும் நலமும் 

ஆ) உற்ேத்தி ைற்றும் நுகர்வு 

இ) பதமவயும் அளிப்பும் 

ஈ) நுண்ணியல் ைற்றும் பேரியல் 

2. “பைக்பர” (Macro) என்ற வொர்த்மதமய அறிமுகப்ேடுத்தியவர் யொர்? 

அ) ஆடம்ஸ்மித் 

ஆ) பே.எம்.கீன்ஸ் 

இ) ரொக்னர் பிரிக்ஸ் 

ஈ) கொரல் ைொர்க்ஸ் 

3. “நவீன பேரியல் பேொருளியலின் தந்மத” என அமைக்கப்ேடுேவர் யொர்? 

2. “பைக்பர” (Macro) என்ற வொர்த்மதமய அறிமுகப்ேடுத்தியவர் யொர்? 

அ) ஆடம்ஸ்மித் 

ஆ) பே.எம்.கீன்ஸ் 

இ) ரொக்னர் பிரிக்ஸ் 

ஈ) கொரல் ைொர்க்ஸ் 

4. பேரியல் பேொருளொதொரத்தின் பவறு பேயர் யொது? 

அ) விமல பகொட்ேொடு 
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ஆ) வருவொய் பகொட்ேொடு 

இ) அங்கொடி பகொட்ேொடு 

ஈ) நுண்ணியல் பகொட்ேொடு 

5. பேரியல் பேொருளொதொரம் என்ேது ேற்றிய ேடிப்பு. 

அ) தனிநேர்கள் 

ஆ) நிறுவனங்கள் 

இ) நொடு 

ஈ) பைொத்தங்கள் 

6. பே.எம்.கீன்ஸின் ேங்களிப்மே குறிப்பிடுகள். 

அ) நொடுகளின் பசல்வம் 

ஆ) பேொது பகொட்ேொடு 

இ) மூலதனம் 

ஈ) பேொது நிதி 

7. பேொதுவொன விமலயின் பதொடர் உயர்மவ குறிப்பிடும் கருத்து __________ ஆகும். 

அ) பைொத்த விமலக் குறியீடு 

ஆ) வொணிேச் சூைல் 

இ) ேை வீக்கம் 

ஈ) பதசிய வருவொய் 

8. பேொருளொதொரக் பகொள்மககளின் அவசியத்மதக் குறிப்பிடுக. 

அ) அடிப்ேமடப் பிரச்சமனகமளத் தீர்ப்ேது 

ஆ) தமடகமள முறியடிப்ேது 

இ) வளர்ச்சிமய அமடவது 

ஈ) பைபல கூறப்ேட்ட அமனத்தும் 

9. ஒரு பேொருளொதொர அமைப்பின் அடிப்ேமடப் பேொருளொதொர நடவடிக்மககமள குறிப்பிடுக. 

அ) உற்ேத்தி ைற்றும் ேகிர்வும் 

ஆ) உற்ேத்தி ைற்றும் ேரிைொற்றம் 

இ) உற்ேத்தி ைற்றும் நுகர்வு 

ஈ) உற்ேத்தி ைற்றும் சந்மதயிடுமக 

10. ஒரு பேொருளொதொ அமைப்பில் கொைப்ேடுவது 

அ) உற்ேத்தி துமற 

ஆ) நுகர்வு துமற 
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இ) அரசு துமற 

ஈ) பைபல கூறப்ேட்ட அமனத்தும் 

11. எந்த பேொருளொதொர அமைப்பில், உற்ேத்தி உரிமை தனியொருக்கு ைட்டுபை உள்ளது? 

அ) முதலொளித்துவ அமைப்பு 

ஆ) சைத்துவ அமைப்பு 

இ) உலகைய அமைப்பு 

ஈ) கலப்புப் பேொருளொதொர அமைப்பு 

12. ேகிர்வில் சைத்துவத்மத கமடப்பிடிக்கிற பேொருளொதொர அமைப்பு _________ ஆகும். 

அ) முதலொளித்துவ அமைப்பு 

ஆ) உலகையத்துவ அமைப்பு 

இ) கலப்புப் பேொருளொதொரம் அமைப்பு 

ஈ) சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு 

13. முதலொளித்துவத்தின் தந்மத என அமைக்கப்ேடுவர் யொர்? 

அ) ஆடம்ஸ்மித் 

ஆ) கொரல் ைொர்க்ஸ் 

இ) தக்பகரி 

ஈ) பே.எம்.கீன்ஸ் 

14. முதலொளித்துவத்மத பின்ேற்றும் நொடு _________ ஆகும். 

அ) ரஷ்யொ 

ஆ) அபைரிக்கொ 

இ) இந்தியொ 

ஈ) சீனொ 

15. சைத்துவத்தின் தந்மதமய கண்டுபிடி. 

அ) பே.எம்.கீன்ஸ் 

ஆ) கொரல் ைொர்க்ஸ் 

இ) ஆடம் ஸ்மித் 

ஈ) சொமுபவல்சன் 

16. தனியொர் ைற்றும் அரசு பசர்ந்து பேொருளொதொர நடவடிக்மகயில் ஈடுேடும் பேொருளொதொர அமைப்மே 

குறிப்பிடும் ேதம் ___________ ஆகும். 

அ) முதலொளித்துவ பேொருளொதொரம் 

ஆ) சைத்துவ பேொருளொதொரம் 
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இ) உலகையத்துவ பேொருளொதொரம்  

ஈ) கலப்புப் பேொருளொதொரம் 

17. ஒரு குறிப்பிட்ட கொலத்தில் (Point of Time) குவிந்த சரக்குகளின் அளமவ குறிப்பிடும் ேதம் 

____________ ஆகும். 

அ) உற்ேத்தி 

ஆ) இருப்பு 

இ) ைொறிலி 

ஈ) ஓட்டம் 

18. கீழ்வருவனவற்றுள் ஓட்ட ைொறிலிமய கண்டுபிடி. 

அ) ேை அளிப்பு 

ஆ) பசொத்துக்கள் 

இ) வருவொய் 

ஈ) பவளிநொட்டுச் பசலொவணி இருப்பு 

19. இருதுமற ைொதிரியில் உள்ள இருதுமறகமள குறிப்பிடுக. 

அ) குடும்ேங்களும் நிறுவனங்களும் 

ஆ) தனியொர் ைற்றும் பேொதுத்துமற  

இ) உள்நொட்டு ைற்றும் பவளிநொட்டுத் துமறகள் 

ஈ) நிறுவனங்களும் அரசும் 

20. திறந்துவிடப்ேட்ட பேொருளொதொரத்தின் வட்ட ஓட்ட ைொதிரி என்ேது _______ ஆகும். 

அ) இரு துமற ைொதிரி 

ஆ) முத்துமற ைொதிரி 

இ) நொன்கு துமற ைொதிரி 

ஈ) பைல் பசொல்லப்ேட்ட அமனத்தும் 

விமடகள் 

1. ஈ) நுண்ணியல் ைற்றும் பேரியல்  2. இ) ரொக்னர் பிரிக்ஸ்  3. ஆ) பே.எம்.கீன்ஸ்  4. ஆ) வருவொய் பகொட்ேொடு  

5. ஈ) பைொத்தங்கள்  6. ஆ) பேொது பகொட்ேொடு  7. இ) ேை வீக்கம்  8. ஈ) பைபல கூறப்ேட்ட அமனத்தும்  9. 

இ) உற்ேத்தி ைற்றும் நுகர்வு  10. ஈ) பைபல கூறப்ேட்ட அமனத்தும்  11. அ) முதலொளித்துவ அமைப்பு  12. ஈ) 

சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு  13. அ) ஆடம்ஸ்மித்  14. ஆ) அபைரிக்கொ  15. ஆ) கொரல் ைொர்க்ஸ்  16. ஈ) 

கலப்புப் பேொருளொதொரம்  17. ஆ) இருப்பு  18. இ) வருவொய்  19. அ) குடும்ேங்களும் நிறுவனங்களும்  20. இ) 

நொன்கு துமற ைொதிரி 
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[2] பதசிய வருவொய் 

“பேரிய பிரச்சமனகளொன பவமலவொய்ப்பு இன்மை, ேை வீக்கம் ைற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்மற 

சைொளிப்ேதற்கொக தயொரிக்கப்ேட்ட தவிர்க்க முடியொத தயொரிப்பே பதசிய வருவொய் எனும் கருத்துரு ஆகும்”.- 

சொமுபவல்சன் 

“ஒரு நொட்டில் உள்ள உமைப்பும் முதலும் பசர்ந்து அங்குள்ள இயற்மக வளங்கமளப் ேயன்ேடுத்தி 

ேண்டங்கள் ைற்றும் ேணிகமளப் ேயன்ேடுத்துகின்றன. இதுபவ அந்நொட்டின் நிகர ஆண்டு வருைொனம், 

பதசிய வருவொய் அல்லது பதசிய ஈவுத்பதொமக ஆகும்”. - ஆல்ஃபிரட் ைொர்ஷல் (Alfred Marshall) 

ஒரு நொட்டில் பைொத்த உள்நொட்டு உற்ேத்தி (GDP)யில் வமரயறுக்கப்ேட்ட நிமலயில் பதசிய வருைொனம் 

அளவிடப்ேடுவதின் மூலம் அந்நொட்டின் நலத்மத அறிய முடியும்…. அதிக வளர்ச்சிக்கொன இலக்குகள் 

எதற்கொக எப்ேடி என்ேமத வமரயறுக்க பவண்டும். 

“ஓர் ஆண்டில் பேொருளொதொரத்தின் உற்ேத்தி அமைப்பில் இருந்து ேண்டங்களும் ேணிகளும் உற்ேத்தி 

பசய்யப்ேட்டு நிகர பவளியீடொக அமவ இறுதி நிமல நுகர்பவொரின் மககளுக்கு பசல்கின்றன அல்லது 

அந்த நொட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலதனப் பேொருட்களின் இருப்பேொடு நிகர கூடுதலொகச் பசர்கிறது”- மசைன் 

குஸ்நட்ஸ் 

பசலவு முமறயப் ேயன்ேடுத்தி கைக்கிடப்ேடும் 

GDP = C + I + G + (X – M) 

நிகர உள்நொட்டு உற்ேத்தி = GDP – பதய்ைொனம் 

சந்மத விமலயில் GNP = சந்மத விமலயில் GDP + பவளிநொட்டிலிருந்து கிமடக்கும் நிகர வருைொனம். 

நிகர பதசிய உற்ேத்தி (NNP at Market Prices)) 

NNP = GNP – பதய்ைொன கழிவு 

கொரணிபசலவில் NNP = சந்மத விமலயில் NNP – ைமறமுகவரி + ைொனியம் 

தனி நேர் வருைொனம் = பதசிய வருைொனம் – (சமூக ேொதுகொப்பு ேங்களிப்பு ைற்றும் ேகிரப்ேடொத கொர்ேபரட் 

இலொேம்) + ைொற்று பசலுத்துதல்கள் 

பசலவிடக்கூடிய வருைொனம் = தனிநேர் வருைொனம் – பநர்முகவரிகள் 

தலொவருைொனம் = 
தேசியவருமானம்

மக்கள்தோகக
 

நிமலயொன விமலயில்  

உண்மை வருைொனம் = நடப்பு விமலயில் பதசிய வருவொய் ÷ P1/P0 

GDP குமறப்ேொன் = 
பணமதிப்பு 𝐺𝐷𝑃

உண்கம 𝐺𝐷𝑃
 × 100 

உற்ேத்தி = வருைொனம் = பசலவு 

பதசிய வருவொய் Y = w + r + i + 𝜋 + (R-P) 

இதில் 

W = கூலி, r = வொடமக, i = வட்டி, 𝜋 = இலொேம், R = ஏற்றுைதி, P = இறக்குைதி 

பசலவு முமற GNP = C + I + G + (X- M) 
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C – தனியொர் நுகர்வுச் பசலவு 

I – தனியொர் முதலீட்டு பசலவு 

G – அரசின் பகொள்முதல் பசலவு 

X – M = நிகர ஏற்றுைதி 

கொரணி பசலவு (FC) 

பேொருள்கள் ைற்றும் ேணிகள உற்ேத்தி பசய்யும் துமறகளில் ேலவமகயொன உள்ளீடுகள் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. இந்த உள்ளீடுகள் உற்ேத்தி கொரணிகள் என அமைக்கப்ேடுகிறது. அமவயொவன: 

நிலம், உமைப்பு, முதல் ைற்றும் பதொழில் முமனவு. 

உற்ேத்தியொளர்கள் பைற்கூறிய உற்ேத்தி கொமரகளுக்கு, பேொருட்கள் ைற்றும் ேணிகமள உற்ேத்தி பசய்ய 

பசலவு பசய்கின்றன. இந்த பசலவுகள் பேொருளின் விமலயில் பசர்க்கப்ேடுகிறது. 

கொரணி பசலவு என்ேது ஒரு நிறுவனம் பேொருட்கள் ைற்றும் ேணிகமள உற்ேத்தி பசய்யும் பேொது உற்ேத்தி 

கொரணிகளுக்கு பசய்யும் பசலமவ குறிப்ேது ஆகும். 

இயந்திரங்கமள வொடமகக்கு எடுத்தல், நிலம் ைற்றும் இயந்திரம் வொங்குதல், கூலி ைற்றும் சம்ேளம் 

பகொடுத்தல், மூலதனத்மத பேற பசய்யும் பசலவு (வட்டி) ைற்றும் பதொழில் முமனபவொருக்கு கிமடக்கும் 

இலொேம் பேொன்றமவ உற்ேத்தி பசலவிற்கொன உதொரைங்கள் ஆகும். 

அரசிற்கு பசலுத்தும் வரிகள் உற்ேத்தி பசலவில் பசர்ப்ேது இல்மல. ஏபனனில் வரிகள் பநரடியொக உற்ேத்தி 

நடவடிக்மககளில் ேங்கு பேறுவது இல்மல. 

உற்ேத்தியில் உதவித்பதொமககள் (Subsidies) பநரடியொன விமளமவ ஏற்ேடுத்துவதொல், இத்பதொமககள் 

கொரணி பசலவில் பசர்க்கப்ேடுகின்றன. 

சந்மத விமல (Market Price (MP)) 

உற்ேத்தி பசய்யப்ேட்ட பேொருட்கள் ைற்றும் ேணிகள் சந்மதயில் விமலக்கு விற்க்கப்ேடுவமத குறிக்கிறது. 

சந்மத விமல என்ேது நுகர்பவொர்கள் பேொருளுக்கொன விமலமய விற்ேமனயொளர்களிடம் பசலுத்தி 

பேொருமள பேறுவது ஆகும். 

சந்மத விமல நிர்ையிக்கின்றபேொது, கொரணி விமலயில் (Factor price) அரசு விதித்த வரி 

பசர்க்கப்ேடுகிறது. ைொறொக அரசு வைங்கிய உதவித் பதொமககள் கொரணிவிமலயில் குமறக்கப்ேடுகிறது. 

அரசு விதிக்கும் வரிகள் உற்ேத்தியொளர்களுக்கு பசலவொக இருப்ேதொல், அமவகள் விமலயில் 

பசர்க்கப்ேடுகின்றன. ைொறொக, அரசு பசலுத்திய உதவி பதொமககள் ஏற்கனபவ கொரணிச் பசலவில் 

பசர்க்கப்ேட்டுள்ளதொல், இத்பதொமககள் விமலயில் பசர்க்கப்ேடுவது இல்மல. 

ஆகபவ சந்மத விமல (MP) = கொரணி பசலவு (FC) – உதவித்பதொமககள் 

அல்லது கொரணி பசலவு = சந்மத விமல (MP) – ைமறமுகவரி + உதவித்பதொமககள் 

பதசிய வருவொய் (NNPfc) = ஒரு நொட்டில் இருக்கும் அமனத்து உற்ேத்தி துமறகளும் உற்ேத்தி பசய்த ைதிப்பு 

– பதய்ைொனம் – நிகர ைமறமுகவரி + நிகர பவளிநொட்டு கொரணிகளின் வருைொனம். 

இங்கு, 

நிகர ைமறமுகவரிகள்  = ைமறமுகவரி – உதவித்பதொமககள் 
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பைொத்த ைதிப்பு கூட்டல் = உற்ேத்தியின் ைதிப்பு – இமடநிமல நுகர்வு 

உற்ேத்தியின் ைதிப்பு = விற்ேமன + இருப்பில் ைொற்றம் 

இருப்பில் ைொற்றம் = முடியும் இருப்பு (Closing Stock) – பதொடக்க இருப்பு (opening Stock) 

குறிப்பு: ஒரு ஆண்டில் உற்ேத்தி பசய்யப்ேட்ட பைொத்த பேொருள்களும் விற்க்கப்ேட்டொல், பைொத்த உற்ேத்தி, 

விற்ேமனக்கு சைைொக இருக்கும். 

உற்ேத்தியின் ைதிப்பு = விமல X விற்ேமன அளவு 

GDPMP = தனியொர் இறுதி நுகர்வு பசலவு + அரசின் இறுதி நுகர்வு பசலவு + பைொத்த உள்நொட்டு மூலதன 

ஆக்கம் + நிகர ஏற்றுைதி (ஏற்றுைதி – இறக்குைதி) 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க. 

1. உற்ேத்திக்கொரணியின் பசலவின் அடிப்ேமடயிலொன NNP 

அ) பதசிய வருவொய் 

ஆ) உள்நொட்டு வருைொனம் 

இ) தமல வீத வருைொனம் 

ஈ) சம்ேளம் 

2. முதன்மைதுமற என்ேது ___________ 

அ) பதொழில் 

ஆ) வியொேொரம் 

இ) விவசொயம் 

ஈ) கட்டடம் கட்டுதல் 

3. எத்தமன முமறகளொல் பதசிய வருவொய் கைக்கிடப்ேடுகிறது? 

அ) இரண்டு 

ஆ) மூன்று 

இ) ஐந்து  

ஈ) நொன்கு 

4. எவற்மறக் கூட்டி வருைொன முமறயில் பதசிய வருவொய் கைக்கிடப்ேடுகிறது? 

அ) வருவொய் 

ஆ) வரி 

இ) பசலவு 

ஈ) வருைொனம் 

5. கீபை பகொடுக்கப்ேட்டுள்ளவற்றில் எது மிகப்பேரிய எண்ைொக இருக்கும்? 

அ) பசலவிடக்கூடிய வருைொனம் 
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ஆ) தனிநேர் வருைொனம் 

இ) NNP 

ஈ) GNP 

6. ___________ துமறயில் பசலவு முமறயில் பதசிய வருவொய் ைதிப்பிடப்ேடுகிறது. 

அ) கட்டடத்துமற 

ஆ) விவசொயத் துமற 

இ) ேணித்துமற 

ஈ) வங்கித் துமற 

7. மூன்றொம் துமற _________எனவும் அமைக்கப்ேடுகிறது. 

அ) ேணிகள் 

ஆ) வருைொனம் 

இ) பதொழில் 

ஈ) உற்ேத்தி 

8. ஒரு நொட்டின் __________ பசயமல பதசிய வருவொய் குறிப்பிடுகிறது. 

அ) பதொழில் 

ஆ) விவசொயம் 

இ) பேொருளொதொரம் 

ஈ) நுகர்வு 

9. ___________ஆல் பதசிய வருவொமய வகுத்தொல் தமலவீத வருைொனம் கண்டறியலொம். 

அ) உற்ேத்தி 

ஆ) நொட்டின் ைக்கள் பதொமக 

இ) பசலவு 

ஈ) GNP 

10. GNP = __________ + பவளிநொட்டிலிருந்து வரும் நிகர கொரணி வருைொனம். 

அ) NNP 

இ) GDP 

ஈ) தனிநேர் வருைொனம் 

11. NNP என்ேது ___________ 

அ) Net National Product 

ஆ) National Net Product 

இ) National Net Provident 
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ஈ) Net National Provident 

12. பைொத்த ைதிப்பிலிருந்து _____________ஐ கழித்தொல் நிகர ைதிப்பு கிமடக்கும்? 

அ) வருைொனம் 

ஆ) பதய்ைொனம் 

இ) பசலவு 

ஈ) முடிவமடந்த பேொருட்களின் ைதிப்பு 

13. இந்தியொவில் நிதி ஆண்டு என்ேது _________ 

அ) ஏப்ரல் 1 முதல் ைொர்ச் 31 

ஆ) ைொர்ச் 1 முதல் ஏப்ரல் 30 

இ) ைொர்ச் 1 முதல் ைொர்ச் 16 

ஈ) ேனவரி 1 முதல் டிசம்ேர் 31 

14. NNP யிலிருந்து பவளிநொட்டு கொரணிகளின் நிகர வருைொனம் கழிக்கப்ேட்டொல் கிமடக்கும் நிகர ைதிப்பு 

___________ 

அ) பைொத்த பதசிய உற்ேத்தி 

ஆ) பசலவிடக்கூடிய வருைொனம் 

இ) நிகர உள்நொட்டு உற்ேத்தி 

ஈ) தனிநேர் வருைொனம் 

15. உற்ேத்திப் புள்ளியில் NNPயின் ைதிப்பு ____________ என அமைக்கப்ேடுகிறது. 

அ) கொரணி பசலவில் NNP 

ஆ) சந்மத விமலயில் NNP 

இ) கொரணி பசலவில் GNP 

ஈ) தமலவீத வருைொனம் 

16. ஒரு நொட்டின் சரொசரி வருைொனம் என்ேது __________ 

அ) தனிநேர் வருைொனம் 

ஆ) தமலவீத வருைொனம் 

இ) ேைவீக்க வீதம் 

ஈ) பசலவிடக்கூடிய வருைொனம் 

17. ேைவீக்கத்திற்கு சரிேடுத்தப்ேட்ட பதசிய வருவொயின் ைதிப்பு ________ என அமைக்கப்ேடுகிறது. 

அ) ேைவீக்க வீதம் 

ஆ) பசலவிடக்கூடிய வருைொனம் 

இ) GNP 
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ஈ) உண்மைத் பதசிய வருவொய் 

18. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஓட்ட (Flow) கருத்துரு? 

அ) சட்மடகளின் எண்ணிக்மக 

ஆ) பைொத்த பசொத்து 

இ) ைொத வருைொனம் 

ஈ) ேை அளிப்பு 

19. PQLI என்ேது _________ன் குறியீடு ஆகும். 

அ) பேொருளொதொர வளர்ச்சி 

ஆ) பேொருளொதொர நலன் 

இ) பேொருளொதொர முன்பனற்றம் 

ஈ) பேொருளொதொர பைம்ேொடு 

20. மிக அதிக அளவிலொன பதசிய வருவொய் __________லிருந்து வருகிறது. 

அ) தனியொர் துமற 

ஆ) உள்துமற 

இ) பேொதுத்துமற 

ஈ) எதுவும் இல்மல 

விமடகள் 

1. அ) பதசிய வருவொய்  2. இ) விவசொயம்  3. ஆ) மூன்று  4. ஈ) வருைொனம்  5. ஈ)  GNP  6. அ) கட்டடத்துமற  

7. அ) ேணிகள்  8. இ) பேொருளொதொரம்  9. ஆ) நொட்டின் ைக்கள் பதொமக  10. இ) GDP  11. அ) Net National 

Product  12. ஆ) பதய்ைொனம்  13. அ) ஏப்ரல் 1 முதல் ைொர்ச் 31  14. இ) நிகர உள்நொட்டு உற்ேத்தி  15. அ) 

கொரணி பசலவில் NNP  16. ஆ) தமலவீத வருைொனம்  17. ஈ) உண்மைத் பதசிய வருவொய்  18. இ) ைொத 

வருைொனம்  19. ஆ) பேொருளொதொர நலன்  20. அ) தனியொர் துமற 

 

[3] பவமலவொய்ப்பு ைற்றும் வருைொன பகொட்ேொடுகள் 

“புகுத்தப்ேட்ட பசொம்பேறித்தனத்தினொல், பவமலயில்லொதவர்கள், ஒழுக்கச்சிமதவு, நம்பிக்மகயின்மை, 

பவறுப்பு உைர்வு ைற்றும் சுய ைரியொமத இைப்பு ஆகியவற்றொல் துன்புறுகிறொர்கள்”. - ஒனொகொட். P 

ைற்றும் ஒனொகொட். R 

பசயின் அங்கொடி விதியில் முந்மதய பிந்மதய கருத்துக்கள் 

அளிப்பு அதன் பதமவமய தொபன உருவொக்கும் அல்லது பதரு முதலீடு, பதொகு பசமிப்புக்கு சைம் என்ற 

விதிகள் பிந்மதய கருத்துக்கு உகந்ததொக இருக்கும். இது சொதொரைைொக கைக்கியல் பநொக்கிற்கு ைட்டும் 

அமையும். பசயின் அங்கொடி விதி, பதொகு அளிப்பு அதொவது உற்ேத்தியொளர் உற்ேத்தி பசய்யும் பைொத்த 

உற்ேத்தி அமத வொங்குேவரின் பதொகு பதமவக்கு சைம் என்ேது முந்மதய கருத்துக்கு உகந்ததொகும். 
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J.M.கீன்ஸ் ஆம் நூற்றொண்டில் ஒரு தொக்கத்மத உருவொக்கிய ஒரு பேொருளியல் அறிஞர். 1883ல் 

Cambridgeல் இவர் பிறந்தொர். அவர் பேொருளொதொர அறிஞரொகப் ேணியொற்றினொர். அத்துடன் ஒரு குடிமைப் 

ேணியொளரொகவும் (Civil Servant), Bank of Englandல் இயக்குநரொகவும் Bretton woods ைொநொட்டில் ஒரு 

முடிமவ எடுப்ேதற்கொன ஒரு குழுவுக்குத் தமலவரொகவும் இருந்தொர். அவருமடய கருத்தின் அடிப்ேமடயில் 

அமைந்த பேொருளொதொரக் கருத்துக்கள் கீன்ஸியன் பேொருளொதொரம் என அமைக்கப்ேடுகின்றன. இன்மறய 

கொலகட்டத்திலும் அதிக தொக்கத்மத பேரியல் பேொருளியலில் ஏற்ேடுத்துகிறது. 

விமளவுத்பதமவ ED = Y = C + I = பவளியீடு = பவமலவொய்ப்பு 

பதொகு பதமவச் சொர்பு AD = C + I + G + (X – M) 

பைொத்த அளிப்பு = C + S + T + Rf 

சரியொன விமடமயத் பதரிவு பசய்க. 

1. நடப்புக்கூலி விகிதத்தில் பவமலபசய்ய விரும்புகிற ஒவ்பவொருவரும் ேணியில் இருந்தொல் அது 

_________ எனப்ேடும். 

அ) முழுபவமலவொய்ப்பு 

ஆ) குமறந்தளவு பவமலவொய்ப்பு 

இ) பவமலவொய்ப்பின்மை 

ஈ) பவமலக்கொன வொய்ப்பு 

2. அமைப்புசொர் பவமலயின்மையின் இயல்பு _______ 

அ) இயங்கொ சமுதொயம் 

ஆ) சைதர்ை சமுதொயம் 

இ) இயங்கும் சமுதொயம் 

ஈ) கலப்புப் பேொருளொதொரம் 

3. ைமறமுக பவமலயின்மையில், உமைப்ேொளியின் இறுதிநிமல உற்ேத்தி 

அ) பூஜ்யம் 

ஆ) ஒன்று 

இ) இரண்டு 

ஈ) பநர்ைமற 

4. பதொன்மைப் பேொருளியல் பகொட்ேொட்டின் பிரதொன இயல்பு ________ 

அ) குமறந்த அளவு பவமலவொய்ப்பு 

ஆ) பேொருளொதொரம் எப்பேொதும் சை நிமலயில் இருக்கும் 

இ) பதமவ அதன் அளிப்மே உருவொக்குகிறது 

ஈ) நிமற குமற பேொட்டி 

5. J.B. பச ஒரு ____________ 
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அ) புதிய – பதொன்மை பேொருளியலொளர் 

ஆ) பதொன்மை பேொருளியலொளர் 

இ) நவீன பேொருளியலொளர் 

ஈ) புதிய பேொருளியலொளர் 

6. கீன்ஸின் கருத்துப்ேடி, முதலொளித்துவ பேொருளொதொர அமைப்பில் எப்ேடிப்ேட்ட பவமலயின்மை 

கொைப்ேடுகிறது. 

அ) முழு பவமலவொய்ப்பு 

ஆ) தன் விருப்ே பவமலயின்மை 

இ) தன் விருப்ேைற்ற பவமலயின்மை 

ஈ) குமறவு பவமலவொய்ப்பு 

7. பவமலவொய்ப்பு ேற்றி பதொன்மை பகொட்ேொட்டின் மையக் கருத்து என்ேது ________ 

அ) குமறந்து பசல் விமளவு விதி 

ஆ) பதமவ விதி 

இ) அங்கொடி விதி 

ஈ) நுகர்வு விதி 

8. கீன்ஸீன் கூற்றுப்ேடி பவமலயின்மை என்ேது _______ 

அ) விமளவு அளிப்பு ேற்றொக்குமற 

ஆ) விமளவு பதமவ ேற்றொக்குமற 

இ) இரண்டும் ேற்றொக்குமற 

ஈ) எமவயும் இல்மல 

9. பசமிப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் இமடபய சைநிமலமய பகொண்டு வருவது __________ பநகிழ்வு ஆகும். 

அ) பதமவயின் 

ஆ) அளிப்பின் 

இ) மூலதனத்தின் 

ஈ) வட்டியின் 

10. நவீன பேொருளொதொர பகொட்ேொட்டின் வளர்ச்சியில் _________ பகொட்ேொடு ஒரு திருப்பு முமனயொக 

அமைந்தது. 

அ) கீன்ஸ் 

ஆ) பச (Say) 

இ) பதொன்மையது 

ஈ) பவமலவொய்ப்பு 
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11. பவமலவொய்ப்பு ைற்றும் வருவொய் ேற்றிய கீன்ஸின் பகொட்ேொட்டின் அடிப்ேமடக் கருத்துரு 

_______________ ஆகும். 

அ) பதொகுத்பதமவ 

ஆ) பதொகு அளிப்பு 

இ) விமளவுத் பதமவ 

ஈ) இறுதிநிமல நுகர்வு விருப்பு 

12. பதொகுத் பதமவயின் கூறு ____________ஆகும். 

அ) தனிநேர் பதமவ 

ஆ) அரசுச் பசலவு 

இ) ஏற்றுைதி ைட்டும் 

ஈ) இறக்குைதி ைட்டும் 

13. பைொத்த அளிப்பு சைம் ___________ 

அ) C + I + G 

ஆ) C + S + G + (X – M) 

இ) C + S + T + (X – M) 

ஈ) C + S + T + Rf 

14. தமலயிடொக் பகொள்மகக்குப் ேதிலொக கீன்ஸீன் பகொட்ேொடு  ___________மய எடுத்துமரக்கிறது. 

அ) அரசுத் தமலயீடின்மை 

ஆ) உச்சஅளவுத் தமலயீடு 

இ) சில சூைல்களில் அரசின் தமலயீடு 

ஈ) தனியொர் துமற தமலயீடு 

15. கீன்ஸீன் பவமலவொய்ப்பு ைற்றும் வருவொய் பகொட்ேொட்டில், __________ பேொருளொதொர ைந்த 

நிமலக்குக் கொரைைொக உள்ளது. 

அ) குமறவொன உற்ேத்தி 

ஆ) அதிகத் பதமவ 

இ) பநகிழ்வற்ற அளிப்பு 

ஈ) உற்ேத்தித்திறன் ஒப்பிடும்பேொது மிகக் குமறந்தளவு பைொத்தத் பதமவ 

16. பதொன்மைக் பகொட்ேொடு ___________ஐ ஆதரிக்கிறது. 

அ) சைநிமல வரவு பசலவு 

ஆ) சைைற்ற வரவு பசலவு 

இ) உேரி வரவு பசலவு 
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ஈ) ேற்றொக்குமற வரவு பசலவு 

17. ____________ சைநிமலமய கீன்ஸிமடய பகொட்ேொடு வலியுறுத்தியது. 

அ) மிகக்குறுகிய கொலம் 

ஆ) குறுகிய கொலம் 

இ) மிக நீண்ட கொலம் 

ஈ) நீண்ட கொலம் 

18. பதொன்மைக் பகொட்ேொட்டின்ேடி, வட்டி வீதம் __________க்கொன பவகுைதி 

அ) முதலீடு 

ஆ) பதமவ 

இ) மூலதனம் 

ஈ) பசமிப்பு 

19. கீன்ஸின் பகொட்ேொட்டில், ேைத்திற்கொன பதமவமயயும் ேைத்தின் அளிப்மேயும் நிர்ையிப்ேது 

________ஆகும். 

அ) வட்டி வீதம் 

ஆ) விமளவுத் பதமவ 

இ) பதொகுத் பதமவ 

ஈ) பதொகு அளிப்பு 

20. ஒரு பேொருளொதொரத்தில் _________இயக்கத்மத பச (Say) யின் விதி வலியுறுத்தியது. 

அ) தூண்டப்ேட்ட விமலக் கருவி 

ஆ) தொனியங்கும் விமலக் கருவி  

இ) தூண்டப்ேட்ட பதமவ 

ஈ) தூண்டப்ேட்ட முதலீடு 

விமடகள் 

1. அ) முழுபவமலவொய்ப்பு  2. இ) இயங்கும் சமுதொயம்  3. அ) ) பூஜ்யம்  4. ஆ) பேொருளொதொரம் எப்பேொதும் சை 

நிமலயில் இருக்கும்  5. ஆ) பதொன்மை பேொருளியலொளர்  6. ஈ) குமறவு பவமலவொய்ப்பு  7. இ) அங்கொடி 

விதி   8. ஆ) விமளவு பதமவ ேற்றொக்குமற  9. ஈ) வட்டியின்  10. அ) கீன்ஸ்  11. இ) விமளவுத் பதமவ  12. 

ஆ) அரசுச் பசலவு  13. இ) C + S + T + (X – M)  14. இ) சில சூைல்களில் அரசின் தமலயீடு  15. ஈ) 

உற்ேத்தித்திறன் ஒப்பிடும்பேொது மிகக் குமறந்தளவு பைொத்தத் பதமவ  16. அ) சைநிமல வரவு பசலவு  17. 

ஆ) குறுகிய கொலம்  18. ஈ) பசமிப்பு  19. அ) வட்டி வீதம்  20. ஆ) தொனியங்கும் விமலக் கருவி  
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[4] நுகர்வு ைற்றும் முதலீடு சொர்புகள் 

“ைதிப்புக் பகொட்ேொட்டின் இரு ேக்கங்களொக பதமவக் பகொட்ேொடும் அளிப்புக் பகொட்ேொடும் உள்ளன. அது 

பேொல ஏற்ற இறக்கங்களின் (Business Cycle) பகொட்ேொட்டின் இருேக்கங்களொக பேருக்கி ைற்றும் முடுக்கில் 

பகொட்ேொடுகள் உள்ளன. இருேக்கங்களும் பசயல்ேடுவமத விளக்குவபத முழுக்பகொட்ேொடொகும்”. - 

J.R.ஹிக்ஸ் 

சரொசரி நுகர்வு நொட்டம்  

APC = 
𝐶

𝑌
 

இறுதிநிமல நுகர்வு நொட்டம் 

MPC = 
∆𝐶

∆𝑌
 

0 <
∆𝐶

∆𝑌
< 1 

சரொசரி பசமிப்பு நொட்டம் (APS) 

APS = 
𝑆

𝑌
 

இறுதிநிமல பசமிப்பு நொட்டம் 

MPS = 
∆𝑆

∆𝑌
 

தன்னிச்மச முதலீடு 

முதலீடு நொட்டு வருைொனத்மதச் சொர்ந்ததல்ல. 

இலொே பநொக்கின்றி நலத்திற்கொக முதலீடு பைற்பகொள்ளப்ேடுகிறது. 

உதொரைம் : சொமலகள் அமைத்தல், ேொலங்கள், ேள்ளிகள், பதொண்டு நிறுவனங்கள் 

உயரும் கச்சொப் பேொருட்கள் ைற்றும் உமைப்ேொளர்களின் ஊதியம் ஆகியவற்மற ேொதிக்கொது. 

நொட்டு வளர்ச்சிக்கும், பேொருளொதொர ைந்தத்திலிருந்து விடுேடுவதற்கும் இது அவசியம். 

பேொருளொதொர ைந்த கொலத்தில் அரசு தன்னிச்மச முதலீட்டிற்கு ஊக்கைளிக்கும். நலப் பேொருளொதொரத்தின் 

முக்கிய ேகுதி தன்னிச்மசயொன முதலீடு ஆகும். 

முதலீட்டு முடிமவ பைற்பகொள்ளும்பேொது கீழ்க்கண்ட மூன்று கொரணிகள் கவனத்தில் எடுத்துக் 

பகொள்ளப்ேடுகின்றது. 

1. மூலதனத்தின் பசலவு 

2. அதன் வொழ்நொளில் எதிர்ேொர்க்கப்ேடும் விமளவு விகிதம் 

3. அங்கொடியில் உள்ள வட்டிவிகிதம் 

பநர்ைமற பேருக்கியின் விமளவுகள் 

உட்பசலுத்தலில் துவக்க நிமலயில் ஏற்ேடும் அதிகரிப்ேொனது (கசிவு குமறயும் பேொது) பைொத்த உள்நொட்டு 

உற்ேத்தியில் மிகப்பேரிய இறுதிநிமல உயர்மவ ஏற்ேடுத்தும். 

எதிர்ைமறப் பேருக்கியின் விமளவுகள் 
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உட்பசலுத்தலில் துவக்க நிமலயில் ஏற்ேடும் குமறவொனது (கசிவு அதிகரிக்கும் பேொது) பைொத்த உள்நொட்டு 

உற்ேத்தியில் மிகப்பேரிய இறுதிநிமலக் குமறமவ ஏற்ேடுத்தும். 

பேருக்கியின் வமககள் 

1. வரி பேருக்கி 

2. பவமலவொய்ப்பு பேருக்கி 

3. பவளிநொட்டு வர்த்தக பேருக்கி 

4. முதலீடு பேருக்கி 

முடுக்கி விமளவுகள் 

நுகர்வுத் பதமவயின் அதிகரிப்பு→ நிறுவனங்கள் முழு உற்ேத்தித் திறமன பநருங்குதல்→  அதிகரித்த 

நுகர்வுத் பதமவமய ஈடு பசய்ய நிறுவனங்கள் முதலீட்மட அதிகரித்தல் 

முடுக்கி (𝛽) =  
∆𝐼

∆𝐶
 

“தூண்டப்பேற்ற முதலீட்டிற்கும் பதொடக்கத்தில் நுகர்வுச் பசலவில் ஏற்ேடும் ைொற்றத்திற்கும் இமடபயயுள்ள 

விகிதம்” - பக.பக. குரிஹொரொ 

மிமகப் பேருக்கி எளிய பேருக்கிமயவிட சிறந்ததொகும், ஏபனனில் எளிய பேருக்கி தன்னிச்மச முதலீட்மட 

ைட்டும் உள்ளடக்கி இருக்கும், ஆனொல் மிமகப் பேருக்கி தன்னிச்மச முதலீடு ைற்றும் தூண்டப்ேட்ட முதலீடு 

ஆகிய இரண்மடயும் பகொண்டிருக்கும். 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க.  

1. சரொசரி நுகர்வு நொட்டம் கைக்கிடப்ேடுவது 

அ) C/Y 

ஆ) C Y 

இ) Y / C 

ஈ) C + Y 

2. இறுதி நிமல நுகர்வு நொட்டம் கூடினொல் 

அ) நுகர்வுச் சொர்புக்பகொடு பசங்குத்மத பநொக்கிச் பசல்லும் 

ஆ) நுகர்வுச் சொர்பு பைல் பநொக்கி இடம் பேயரும் 

இ) நுகர்வுச் சொர்பு  பைல் பநொக்கி இடம் பேயரும் 

ஈ) பசமிப்புச் சொர்மே பைபல தள்ளும் 

3. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சொர்வு C = 10 +0.8ஆக இருந்து, பசலவிடக் கூடிய வருவொய் ₹1000 ஆக இருந்தொல், 

நுகர்வு எவ்வளவு? 

அ) ₹ 0.8 

ஆ) ₹ 800 

இ) ₹ 810 
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ஈ) ₹ 0.81 

4. கீன்ஸின் நுகர்வுச்  சொர்பு C = 10 + 0.8Y ஆக இருந்து, பசலவிடக்கூடிய வருவொய் 100 ஆக இருந்தொல், 

இறுதிநிமல நுகர்வு நொட்டம் எவ்வளவு? 

அ) ₹ 0.8 

ஆ) ₹800 

இ) ₹ 810 

ஈ) ₹ 0.81 

5. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சொர்பு C = 10 + 0.8Y ஆக இருந்து, பசலவிடக்கூடிய வருவொய் 100 ஆக இருந்தொல், 

சரொசரி நுகர்வு நொட்டம் எவ்வளவு? 

அ) ₹ 0.8 

ஆ) ₹ 800 

இ) ₹ 810 

ஈ) ₹ 0.9 

6. பதசிய வருவொய் உயரும்பேொது 

அ) APC யின் ைதிப்பு குமறந்து பசன்று MPC யின் ைதிப்மே பநருங்கிவிடும் 

ஆ) APC உயர்ந்து APC யின் ைதிப்மேவிட்டு விலகிச் பசல்லும் 

இ) APC ைொறொைல் இருக்கும் 

ஈ) APC முடிவிலிமய (INFINITY) பநருங்கிச் பசல்லும் 

7. ஒரு குறிப்பிட்ட வருவொய் அளவில், நுகர்வு அதிகரித்தொல் 

அ) பைொத்த பதமவ உயரும் 

ஆ) ஏற்றுைதி உயரும் 

இ) வரியின் மூலம் வரும் வருவொய் குமறயும் 

ஈ) இறக்குைதி பசலவு குமறயும் 

8. குமறவொன வட்டி வீதம் 

அ) நுகர்மவக் குமறக்கும் 

ஆ) கடனுக்கொன பசலமவ உயர்த்தும் 

இ) பசமிப்மே ஊக்குவிக்கும் 

ஈ) கடமனயும் பசலமவயும் அதிகரிக்கும் 

9. இறுதி நிமல நுகர்வு விருப்பு =  

அ) பைொத்த பசலவு / பைொத்த நுகர்வு 

ஆ) பைொத்த நுகர்வு / பைொத்தவருவொய் 
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இ) நுகர்வு ைொற்றம் / வருவொய் ைொற்றம் 

ஈ) பைற்கொண் ஏதுமில்மல 

10. பைொத்த வருவொய்க்கும் பைொத்த நுகர்வுச் பசலவுக்கும் உள்ள பதொடர்பு 

அ) நுகர்வுச் சொர்பு 

ஆ) பசமிப்புச் சொர்பு 

இ) முதலீட்டுச் சொர்பு 

ஈ) பைொத்த பதமவச் சொர்பு 

11. MPC ஐயும் MPSஐயும் கூட்டினொல் கிமடப்ேது 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 0.1 

ஈ) 1.1 

12. வருவொய் உயர்ந்தொல், நுகர்வு 

அ) குமறயும் 

ஆ) ைொறொது 

இ) ஏறி இறங்கும் 

ஈ) உயரும் 

13. முதலீடு தன்னிச்மசயொனது என அனுைொனிக்கப்ேட்டொல், ADயின் சொய்மவ நிர்ையிப்ேது. 

அ) இறுதிநிமல முதலீட்டு நொட்டம் 

ஆ) பசலவிடக்கூடிய வருவொய் 

இ) இறுதிநிமல நுகர்வு நொட்டம் 

ஈ) சரொசரி நுகர்வு நொட்டம்  

14. _____________ இடம்பேயர்ந்த பின்னர் _________ எவ்வளவு ைொறுகிறது என்ேமத பேருக்கி 

கூறுகிறது. 

அ) வருவொய், நுகர்வு 

ஆ) பவளியீடு, முதலீடு 

இ) முதலீடு, பசமிப்பு 

ஈ) பைொத்த பதமவ, பவளியீடு 

15. பேருக்கியின் ைதிப்பு = 

அ) 1/(1-MPC) 
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ஆ) 1/MPS 

இ) 1/MPC 

ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

16. MPC = 0.5 எனில், பேருக்கியின் ைதிப்பு 

அ) 2 

ஆ) ½ 

இ) 0.2 

ஈ) 20 

17. ஒரு திறந்துவிடப்ேட்ட பேொருளொதொரத்தில் (Open Economy) இறக்குைதி, பேருக்கியின் ைதிப்மே 

அ) குமறக்கிறது 

ஆ) உயர்த்துகிறது 

இ) ைொற்றொது 

ஈ) ைொற்றும் 

18. கீன்ஸீன் கருத்துப்ேடி, முதலீடு MEC ஐயும் _________ சொர்ந்தது. 

ஆ) பதமவமயயும் 

ஆ) அளிப்மேயும் 

இ) வருவொமயயும் 

ஈ) வட்டி வீதத்மதயும் 

19. மிமகப் பேருக்கி (Super Multiplier) என்ற கருத்மத முதன்முதலில் ேயன்ேடுத்தியவர் 

அ) J.R. ஹிக்ஸ் 

ஆ) R.G.D. ஆலன் 

இ) கொன் 

ஈ) கீன்ஸ் 

20. MEC என்ற கருத்துருமவ அறிமுகப்ேடுத்தியவர் யொர்? 

அ) ஆடம் ஸ்மித் 

ஆ) J.M. கீன்ஸ் 

இ) ரிகொர்படொ 

ஈ) ைொல்தஸ் 

விமடகள் 

1. அ) C/Y  2. அ) நுகர்வுச் சொர்புக்பகொடு பசங்குத்மத பநொக்கிச் பசல்லும்  3. இ) ₹ 810  4. அ) ₹ 0.8  5. ஈ) ₹ 

0.9  6. அ) APC யின் ைதிப்பு குமறந்து பசன்று MPC யின் ைதிப்மே பநருங்கிவிடும்  7. அ) பைொத்த பதமவ 
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உயரும்  8. ஈ) கடமனயும் பசலமவயும் அதிகரிக்கும்  9. இ) நுகர்வு ைொற்றம் / வருவொய் ைொற்றம்  10. அ) 

நுகர்வுச் சொர்பு  11. அ) 1  12. ஈ) உயரும்  13. இ) இறுதிநிமல நுகர்வு நொட்டம்  14. ஈ) பைொத்த பதமவ, 

பவளியீடு  15. ஈ) அ ைற்றும் ஆ  16. அ) 2  17. அ) குமறக்கிறது  18. ஈ) வட்டி வீதத்மதயும்  19. அ) J.R. ஹிக்ஸ்  

20. ஆ) J.M. கீன்ஸ் 

 

[5] ேைவியல் பேொருளியல் 

ேைவீக்கம் சட்டபூர்வைற்ற வரிவிதிப்பு.- மில்டன் பிபரடுபைன். 

ேண்டைொற்றும் முமறயின் வரலொறு 6000 BCயில் துவங்கியது. 

பைசேபடமியொ ேைங்குடியினரொல் ேண்டைொற்று முமற ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. 

ஃபேொனீஷியர்களொல் (Phoenicians) கடல் கடந்து ேல்பவறு நகரங்களில் இம்முமற ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. 

ேொபிபலொனியர்கள் பேொருட்களுக்குப் பேொருட்கமள ைொற்றும் ேண்டைொற்று முமறமய ேயன்ேடுத்தினர். 

ேைக் குறியீடு ₹ 

இந்திய பதொழில்நுட்ேக் கைகம் (IIT) மும்மேயில் முதுகமலப் ேட்டம் பேற்ற திரு. D. உதயகுைொரொல் 

வடிவமைக்கப்ேட்ட புதிய ேைக் குறியீடு ேுமல 15, 2010ம் ஆண்டில் ைத்திய அமைச்சரமவக் கூட்டத்தில் 

பதர்ந்பதடுக்கப்ேட்டது. பதவநொகரி எழுத்து ‘ரொ’ வும் பரொைன் எழுத்து ‘R’ இல் பசங்குத்துக்பகொடு இல்லொைலும் 

உள்ள வடிவமைப்ேொகும். அபைரிக்கொ, பிரிட்டன், ேப்ேொன், ஐபரொப்ேொ நொடுகளுக்குப்பின் இந்தியொ தனிப் 

ேைக் குறியீடு பகொண்ட நொடொக விளங்குகின்றது. 

பரொக்க ேரிவர்த்தமன சைன்ேொடு: 

ேை அளிப்பு = ேைத்பதமவ 

MV = PT 

1. ைொர்ஷலின் சைன்ேொடு 

M = KPY 

2. கீன்ஸின் சைன்ேொடு 

N = pk (or) p = n/k 

இலக்கைங்கள் 

“குமறந்த அளவு ேண்டங்கமள அதிக அளவு ேைம் துரத்தும் நிமல” -பகொல்ேர்ன் 

“வொங்கும் சக்திக்கொன அளவின் அசொதொரை குமற நிமலயொகும்” – கிரிபகரி 

21ஆம் நூற்றொண்டின் முதல் உயர் ேைவீக்கம் முன்பனப்பேொழுதும் இல்லொத அளவொக ஜிம்ேொப்பவ நொட்டில் 

ஆண்டிற்கு 3714 சதவிகிதைொக ஏப்ரல் 2007 இறுதியில் உயர்ந்தது. 

சரியொன விமடமயத் பதரிவு பசய்க. 

1. ஆர்பிஐ-ன் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் 

அ) டில்லி 

ஆ) பசன்மன 
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இ) மும்மே 

ஈ) பேங்களூரு 

2. ேைம் என்ேது 

அ) உள்ளடக்க ைதிப்பு இருந்தொல் ஏற்றுக்பகொள்ளப்ேடுவது 

ஆ) நிமலயொன வொங்கும் சக்திமய பகொண்டது 

இ) உள்ளவற்றில் அதிக நீர்மைத்தன்மை பகொண்ட பசொத்து ஆகும். 

ஈ) வளங்கமள ேங்கிட்டுக்பகொள்ள பதமவப்ேடுகிறது. 

3. கொகிதப்ேை முமறமய பைலொண்மை பசய்வது 

அ) மைய ேைவியல் அமைப்பு 

ஆ) ைொநில அரசு 

இ) மைய அரசு 

ஈ) வங்கிகள் 

4. M1 ைற்றும் M2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியொசம் 

அ) அஞ்சலக அமனத்து மவப்புகள் 

ஆ) அஞ்சலக பசமிப்பு வங்கியின் பசமிப்பு மவப்புகள் 

இ) வங்கியின் கொல மவப்புகள் 

ஈ) கொகிதப்ேைம்  

5. இர்விங் ஃபிஷரின் ேை அளவுக் பகொட்ேொடு பிரேலைொன ஆண்டு 

அ) 1908 

ஆ) 1910 

இ) 1911 

ஈ) 1914 

6. MV என்ேது 

அ) ேைத்பதமவ 

ஆ) சட்டப்பூர்வ ேை அளிப்பு 

இ) வங்கிப் ேை அளிப்பு 

ஈ) பைொத்த ேை அளிப்பு 

7. ேைவீக்கம் என்ேது 

அ) விமலகள் அதிகரிப்பு 

ஆ) விமலகள் குமறதல் 

இ) ேைைதிப்பு அதிகரிப்பு 
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ஈ) விமலகள் ைொறொதிருத்தல் 

8. _________ ேைவீக்கம் ேைைதிப்பில் தீவிர ைதிப்பு குமறவிமன ஏற்ேடுத்துகிறது. 

அ) தவழும் 

ஆ) நடக்கும் 

இ) ஓடும் 

ஈ) உயர் 

9. கூலி ைற்றும் மூலப்பேொருட்கள் பசலவு கூடுவதொல் பேொருட்களின் பேொது விமலைட்டம் அதிகரிப்ேது 

___________ ேைவீக்கம் ஆகும். 

அ) பசலவு உந்து 

ஆ) பதமவ இழுப்பு 

இ) ஓடும் 

ஈ) தொவும் 

10. ேைவீக்கத்தின்பேொழுது ேயனமடேவர்கள் யொர்? 

அ) கடன் பேற்பறொர்கள் 

ஆ) கடன் வைங்கிபயொர் 

இ) கூலி ைற்றும் சம்ேளம் பேறுபவொர் 

ஈ) அரசு 

11. __________ என்ேது ேைவீக்க விகிதம் குமறந்து பசல்வது ஆகும். 

அ) எதிர் ேைவீக்கம் 

ஆ) ேைவொட்டம் 

இ) பதக்கவீக்கம் 

ஈ) ைந்தம் 

12. பதக்கவீக்கத்தில் ேைவீக்க விகிதத்துடன் இமைந்திருப்ேது 

அ) பதக்கம் 

ஆ) பவமலவொய்ப்பு 

இ) உற்ேத்தி 

ஈ) விமல 

13. பேொருளொதொர நடவடிக்மககளில் ஏற்ேடும் ஏற்றத்தொழ்வுகமள ____________ அமைக்கின்பறொம். 

அ) பூரிப்பு 

ஆ) பின்னிறக்கம் 

இ) மீட்சி 
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ஈ) வணிகச்சுைற்ச்சி 

14. ைந்த கொலத்தில் பேொருளியல் நடவடிக்மககள் இவ்வொறு இருக்கும் 

அ) உயர்ந்தேட்சைொக 

ஆ) மிக பைொசைொக 

இ) மிக குமறந்தேட்சைொக 

ஈ) மிக நல்லநிமலயில் 

15. “ேரிவர்த்தமனகளில் பேொதுவொக ஏற்றுக்பகொள்ளப்ேடும் ஒரு இமடயீட்டுக்கருவியொகவும், அளவீடு 

ைற்றும் ைதிப்பிமன இருப்பு மவத்தல் ஆகியவற்றிமன பசய்யும் ஒரு பேொருள் ேைம்” என்ற 

இலக்கைத்மத வைங்கியவர் 

அ) கிபரௌதர் 

ஆ) பிகு 

இ) வொக்கர் 

ஈ) பிரொன்சிஸ்டி பேக்கொன் 

16. ேற்று அட்மட என்ேது __________ உதொரைம் ஆகும். 

அ) கட்டமளப்ேை 

ஆ) கொகிதப்ேை 

இ) பநகழி ேை 

ஈ) கடன் ேை 

17. ஃபிஷரின் ேை அளவுக் பகொட்ேொடு ேைத்தின் இந்த ேணியின் அடிப்ேமடயில் அமைக்கப்ேட்டது 

அ) ைதிப்ேளவு 

ஆ) ைதிப்பின் நிமலக்கலன் 

இ) ேரிவர்த்தமன கருவி 

ஈ) வருங்கொல பசலூத்தல்களுக்கொன அடிப்ேமட 

18. MV = PT என்ற சைன்ேொட்டில், V என்ேது 

அ) வொணிேத்தின் அளவு 

ஆ) ேைத்தின் சுைற்ச்சி பவகம் 

இ) பரொக்கப் ேைத்தின் அளவு 

ஈ) வங்கி ைற்றும் கடன் ேைஅளவு 

19. விமலவொசி பைதுவொக உயரும் பேொழுது அது அமைக்கப்ேடுவது. 

அ) தொவும் ேைவீக்கம் 

ஆ) மிதைொன ேைவீக்கம் 
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இ) உயர் ேைவீக்கம் 

ஈ) ேைவொட்டம் 

20. ___________ ேைவீக்கம் பேொருளொதொரத்திமன எந்த வமகயிலும் ேொதிக்கொது. 

அ) நடக்கும் 

ஆ) ஓடும்  

இ) தவழும் 

ஈ) தொவும் 

விமடகள் 

1. இ) மும்மே 2. இ) உள்ளவற்றில் அதிக நீர்மைத்தன்மை பகொண்ட பசொத்து ஆகும். 3. அ) மைய ேைவியல் 

அமைப்பு 4. ஆ) அஞ்சலக பசமிப்பு வங்கியின் பசமிப்பு மவப்புகள் 5. இ) 1911  6. ஆ) சட்டப்பூர்வ ேை அளிப்பு  

7. அ) விமலகள் அதிகரிப்பு  8. ஈ) உயர்  9. அ) பசலவு உந்து  10. அ) கடன் பேற்பறொர்கள்  11. அ) எதிர் 

ேைவீக்கம்  12. அ) பதக்கம்  13. ஈ)வணிகச்சுைற்ச்சி  14. இ) மிக குமறந்தேட்சைொக  15. அ) கிபரௌதர் 16. இ) 

பநகழி ேை  17. இ) ேரிவர்த்தமன கருவி  18. ஆ) ேைத்தின் சுைற்ச்சி பவகம்   19. ஆ) மிதைொன ேைவீக்கம்  

20. இ) தவழும் 

 

[6] வங்கியியல் 

“வணிக வங்கிகள் வொணிேத்திற்கொன குறுகியகொல கடமன அளித்தல், ைற்றும் கடன் உருவொக்கம் பசய்யும் 

நிறுவனங்கள் ஆகும்”- கல்ேர்ட்சன் (Culbertson) 

இந்திய வங்கிகளின் வரலொறு 

ஹிந்துஸ்தொன் வங்கி (Bank of Hindustan) இந்தியொவின் முதல் வங்கி (1770) (பவள்மளயர் ஆட்சியில்) 

இந்தியொவில் உள்ள வங்கிகள் அமைப்பு பிரசிபடன்சி வங்கிகளொல் (Presidency Banks) கட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டும் 

ஆதிக்கம் பசலுத்தப்ேட்டும் வந்தது. 

மூன்று பிரசிபடன்சி வங்கிகள் இருந்தன. 

1. வங்கொள வங்கி (Bank of Bengal) (1809) 

2. மும்மே வங்கி (Bank of Bombay) (1840) 

3. பசன்மன வங்கி (Bank of Madras) (1843) 

இமவகள் பிரசிபடன்சி வங்கிகள் என்று அமைக்கப்ேட்டன. 

 

முதன்மை மவப்புக்கள் 
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முதன்மை மவப்புக்கமளக் பகொண்பட வங்கிகள் கடன்களும் முன்ேைங்களும் வொடிக்மகயொளர்களுக்கு 

வைங்குகின்றது. 

இதற்கொன முயற்சிகமள வொடிக்மகயொளர்கபள பசய்கின்றனர். இதில் வங்கிகளின் ேங்கு பசயலற்றது. 

எனபவ இந்த மவப்புக்கள் பசயலற்ற மவப்புக்கள் எனப்ேடுகின்றது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

வரலொறு 

1934ஆம் ஆண்டு சட்ட விதிப்ேடி 1935ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1ம் பததி அமைக்கப்ேட்டது. 

ேனவரி 1ம் பததி 1946ம் ஆண்டு பதசிய ையைொக்கப்ேட்டு ைத்திய அரசுக்குச் பசொந்தைொனது. 

1937ல் தமலமை அலுவலகம் கல்கத்தொவிலிருந்து மும்மேக்கு ைொற்றப்ேட்டது. 

ஓஸ்பேொர்ன் ஸ்மித் (Osborne smith) RBIஇன் முதல் ஆளுநர் ஆவொர். 

நிர்வொகம் 

மைய வங்கி/ைற்ற இந்திய வங்கிகளின் பநறியொளர் 

கமடசி நிமலக் கடன் ஈபவொன் 

ஆளுநர், நொன்கு துமை ஆளுநர்கள் ைற்றும் மைய அரசொல் நியமிக்கப்ேடும் மைய நிர்வொகக் குழு 

உறுப்பினர்கள் 

ேணிகள் 

கொகிதப்ேைம் பவளியிடுதல் 

அரசின் வங்கியொகச் பசயல்ேடுதல் (அரசிற்கொன நிதி வருவொமயப் பேற்றுக் பகொள்ளுதல் ைற்றும் அரசின் 

பசலவினங்களுக்குப் ேைம் வைங்குதல்) 

இந்திய வங்கி அமைப்புக்கமள பநறிப்ேடுத்துதல் 

அந்நியச் பசலொவணியின் ேொதுகொவலன் 

கடன் அளிப்மே பநறிப்ேடுத்துதல். 

18ம் நூற்றொண்டில் கொகிதப் ேைம் பவளியிடும் முமற துவங்கியது. தனியொர் வங்கிகளொன வங்கொள வங்கி, 

மும்மே வங்கி ைற்றும் பசன்மன வங்கிகள் முதலில் கொகிதப் ேைத்மத அச்சடித்தது. 

 பஷர் ஷொ சூரி (Sher shah suri) என்ேவரொல் ₹1 க்கு 40 பசம்பு நொையங்கள் என்ற விகிதத்தில் முதல் 

ரூேொய் பவளியிடப்ேட்டுள்ளது. சைஸ்கிருதச் பசொல்லொன பரௌப்பியொ (Raupya) விலிருந்து ரூேொய் என்ற 

வொர்த்மத பதொன்றியது. இந்தியொவின் ேன்முகத் தன்மைமய விளக்கும் விதைொக ஒவ்பவொரு ரூேொய் 

பநொட்டிலும் அதன் ைதிப்பு 17 பைொழிகளில் எழுதப்ேட்டிருக்கும் (முன்ேக்கத்தில் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் 

பின்ேக்கத்தில் ைற்ற 15 பைொழிகளிலும்) 

ேைத்தின் அளிப்மேக் கட்டுப்ேடுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கியொல் பைற்பகொள்ளப்ேடும் கருவிகபள பரபேொ 

விகிதம் ைற்றும் மீள்பரப்பேொ விகிதங்களொகும். பரப்பேொ விகிதம் எப்பேொழுதும் மீள்பரப்பேொ விகிதத்மத விட 

அதிகைொகபவ இருக்கும். 
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பரப்பேொ விகிதம் (Repo Rate) 

வணிக வங்கிகளுக்கு மைய வங்கி குறுகிய கொல கடன் வைங்கும்பேொழுது விதிக்கும் வட்டி விகிதபை 

பரப்பேொ விகிதம் எனப்ேடுகிறது. இவ்வங்கிகளுக்கு நிதிப்ேற்றொக்குமற ஏற்ேடும்பேொழுது அமவகள் 

ேத்திரங்கமள ஈடொக மவத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் கடன்கமள பேறும். அந்நிமலயில் விதிக்கப்ேடும் 

வட்டி விகிதபை பரப்பேொ விகிதம் எனப்ேடுகிறது. ேைவீக்கத்மத கட்டுப்ேடுத்த பரப்பேொ விகிதத்மத 

அதிகரிப்ேதன் மூலம் கடன் வொங்குவதற்கொன பசமவ அதிகப்ேடுத்தி, கடன் வொங்குவமதக் குமறக்கிறது. 

ேைவொட்ட சூழ்நிமலயில் பரப்பேொ விகிதம் குமறக்கப்ேட்டு கடன் வைங்குதல் அதிகரிக்கும். 

மீள் பரப்பேொ விகிதம் (Reverse Repo Rate) 

வணிக வங்கிகளிடமிருந்து வொங்கும் கடனுக்கொன இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பகொடுக்க விரும்பும் வட்டி 

விகிதபை மீள் பரப்பேொ விகிதம் எனப்ேடுகிறது. மீள் பரப்பேொ விகிதத்மத உயர்த்தினொல், அது வணிக 

வங்கிகளுக்கு இலொேகரைொன வட்டி விகிதைொகி அமவகளிடம் உள்ள ேைத்மத ரிசர்வ் வங்கியிடம் 

பகொண்டு வந்து பசர்க்கிறது. இதனொல் அந்த ேைத்திற்கு உயர் ேொதுகொப்பு கிமடக்கிறது. இதனொல் வணிக 

வங்கிகள் தனது வொடிக்மகயொளருக்கு கடன் பகொடுப்ேது குமறகிறது. இது இயற்மகயொகபவ 

வொடிக்மகயொளர்களுக்கு வைங்கப்ேடும் கடனுக்கொன வட்டி விகிதத்மத உயர்த்தும். 

ICICI வங்கியின் ேணிகள் 

பதொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவுதல் 

அந்நியச் பசலொவணி கடன்கள் வைங்குதல் 

வர்த்தக வங்கிப் ேணிகள் 

கடன் பேற சொன்று வைங்கல் 

திட்டங்கமள நிமறபவற்ற ஏற்ேொடு பசய்தல் 

வீட்டு வசதிக் கடன்கள் வைங்குதல் 

குத்தமக நடவடிக்மககமள பைற்பகொள்ளுதல் 

ேைக்பகொள்மகயின் இரண்டு நிமலகள் 

ேைவீக்கம் 

ைலிவுப்ேைக்பகொள்மக 

 கடன் பேறுதல் எளிது 

 நுகர்பவொர் அதிகம் நுகர்வர் 

 வியொேொரம் விசொலைொகும் 

 அதிக ைக்கள் பவமல பேறுவொர்கள் 

 ைக்கள் அதிகம் பசலவு பசய்வொர்கள் 

ைந்தநிமல 

அருமைப்ேைக்பகொள்மக 

 கடன் பேறுதல் கடினம் 
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 நுகர்பவொர் குமறவொக நுகர்வர் 

 வியொேொர விரிவொக்கம் தள்ளிப்பேொகும் 

 பவமலயின்மை அதிகரிக்கும் 

 உற்ேத்தி குமறயும் 

NEFT 

பதசிய மின்னணு வழி ேைப்ேரிவர்த்தமன 

பதொகுப்ேொக ேரிைொற்றம் பசய்யப்ேடுகின்றது. எனபவ தொைதைொகும் 

பநரம் : கொமல 8 ைணி முதல் ைொமல 6.30 ைணி வமர (ைொமல 12.30 வமர ைட்டும் சனிக்கிைமைகளில்) 

குமறந்தேட்ச அளவு கிமடயொது 

RTGS 

நிகழ்பநர பேருந்திரள் தீர்வுகள் 

நிகழ்பநரத்தில் ேரிைொற்றம். எனபவ விமரவொகச் பசயல்ேடும். 

பநரம் கொமல 9 ைணி முதல் ைொமல 4.30 வமர (ைொமல 1.30 வமர சனிக்கிைமைகளில்) 

குமறந்தேட்ச அனுப்பும் பதொமக ₹ 2 இலட்சம் 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க. 

1. ஒரு வங்கி என்ேது 

அ) நிதி நிறுவனம் 

ஆ) கூட்டு ேங்கு நிறுவனம் 

இ) பதொழில் 

ஈ) பசமவ நிறுவனம் 

2. ஒரு வணிக வங்கி பசய்யும் பசமவ 

அ) மவப்புகமள ஏற்றுக் பகொள்வது 

ஆ) கடன் வைங்குவது 

இ) அ ைற்றும் ஆ 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

3. வணிக வங்கிகளின் ேணிகளின் இருபேரும் பிரிவு 

அ) முதன்மைப் ேணிகள் 

ஆ) இரண்டொம் நிமல ேணிகள் 

இ) ைற்ற ேணிகள் 

ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும் 

4. வங்கிக் கடன் என்ேது எமதக் குறிக்கிறது? 
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அ) கடன் ேைம் 

ஆ) முன்ேைம் 

இ) கடன் ேைம் ைற்றும் முன்ேைம் 

ஈ) கடன் பேறுதல் 

5. கடன் உருவொக்கம் என்ேதன் பேொருள் 

அ) கடன் ைற்றும் முன்ேை பேருக்கம் 

ஆ) வருவொய் 

இ) பசலவு 

ஈ) பசமிப்பு 

6. வங்கியல்லொ நிதிநிறுவனங்கள் _______ மவத்திருப்ேதில்மல. 

அ) வங்கி உரிைம் 

ஆ) அரசு அங்கீகொரம் 

இ) ேைச்சந்மத அங்கீகொரம் 

ஈ) நிதி அமைச்சக அனுைதி 

7. மைய வங்கி நொட்டின் ____________ அதிகொர அமைப்பு. 

அ) ேைவியல் 

ஆ) நிதியியல் 

இ) கூலி 

ஈ) பதசிய வருவொய் 

8. வங்கிகளின் வங்கி என அமைக்கப்ேடுவது 

அ) ஸ்படட் ேொங்க் ஆப் இந்தியொ 

ஆ) நேொர்டு  

இ) ICICI 

ஈ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

9. கமடசி பநரத்தில் உதவும் உற்ற நண்ேன் என்ற ேணியிமனச் பசய்வது 

அ) மைய வங்கி 

ஆ) வணிக வங்கிகள் 

இ) நிலவளவங்கிகள் 

ஈ) கூட்டுறவு வங்கிகள் 

10. வங்கி விகிதம் என்ேது 

அ) முதல்நிமல ேத்திரங்கமள ைறு தள்ளுேடி பசய்வது 
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ஆ) வட்டி விகிதம் 

இ) அந்நிய பசலொவணி 

ஈ) வளர்ச்சி விகிதம் 

11. பரப்பேொ விகிதம் என்ேதன் பேொருள் 

அ) வணிக வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கொன வட்டி விகிதம் 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கொன வட்டி விகிதம் 

இ) அந்நிய பசலொவணி விகிதம் 

ஈ) நொட்டின் வளர்ச்சி விகிதம் 

12. பநறிமுமற தூண்டல் என்ேது 

அ) உத்தைநிமலப் ேடுத்தல் 

ஆ) உச்சநிமலப்ேடுத்தல் 

இ) தூண்டுதல் நடவடிக்மக 

ஈ) குமறவு நிமலப்ேடுத்துதல் 

13. விவசொய ைறுநிதி பைம்ேொட்டுக் கைகம் துவங்கப்ேட்டது 

அ) ேூன் 3, 1963 

ஆ) ேூமல 3, 1963 

இ) ேூன் 1, 1963 

ஈ) ேூமல 1, 1963 

14. நேொர்டு வங்கி எப்பேொழுது ஆரம்பிக்கப்ேட்டது? 

அ) ேூமல 1962 

ஆ) ேூமல 1972 

இ) ேூமல 1982 

ஈ) ேூமல 1992 

15. ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கி துவங்கப்ேட்டது? 

அ) ேூன் 1982 

ஆ) ஏப்ரல் 1982 

இ) பை 1982 

ஈ) ைொர்ட், 1982 

16. ைொநில நிதிக் கைகம் எந்த சட்டத்தின் கீழ் துவங்கப்ேட்டது? 

அ) இந்திய அரசு 

ஆ) தமிைக அரசு 
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இ) யூனியன் பிரபதசம் 

ஈ) உள்துமற அரசு 

17. ேைவியல் பகொள்மகமய வடிமைப்ேது 

அ) கூட்டுறவு வங்கிகள் 

ஆ) வணிக வங்கிகள் 

இ) மைய வங்கி 

ஈ) பவளிநொட்டு வங்கி 

18. நிகழ்நிமல வங்கியகம் என்ேது எவ்வொறு அமைக்கப்ேடுகிறது? 

அ) இ – வங்கி 

ஆ) இமைய வங்கி 

இ) ஆர்.டி.ஜி.எஸ் 

ஈ) பநப்ட் 

19. ஏ.டி.எம் (ATM) என்ேதன் விரிவொக்கம் என்ன? 

அ) தொனியங்கி ேைம் வைங்கும் இயந்திரம் 

ஆ) சரி பசய்து ேைம் வைங்கும் இயந்திரம் 

இ) தொனொக ேைம் வைங்கும் முமற 

ஈ) எந்த பநரமும் ேைம் (Any Time Money) 

20. 2016ல் ேைைதிப்பு நீக்கம் எந்பதந்த ைதிப்பு ேைங்களுக்கு ஏற்ேடுத்தப்ேட்டது? 

அ) ₹ 500 ைற்றும் ₹ 1000 

ஆ) ₹ 1000 ைற்றும் ₹ 1200 

இ) ₹ 200 ைற்றும் ₹ 500 

ஈ) பைற்பசொன்னமவ அமனத்தும் 

விமடகள் 

1. அ) நிதி நிறுவனம்  2. இ) அ ைற்றும் ஆ  3. ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும்  4. இ) கடன் ேைம் ைற்றும் 

முன்ேைம்  5. அ) கடன் ைற்றும் முன்ேை பேருக்கம்  6. அ) வங்கி உரிைம்  7. அ) ேைவியல்  8. ஈ) இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி  9. அ) மைய வங்கி  10. அ) முதல்நிமல ேத்திரங்கமள ைறு தள்ளுேடி பசய்வது  11. ஆ) ரிசர்வ் 

வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கொன வட்டி விகிதம்  12. இ) தூண்டுதல் நடவடிக்மக  13. 

இ) ேூமல 1, 1962  14. இ) ேூமல 1982  15. ஈ) ைொர்ட், 1982  16. அ) இந்திய அரசு  17. இ) மைய வங்கி  18. 

ஆ) இமைய வங்கி  19. அ) தொனியங்கி ேைம் வைங்கும் இயந்திரம்  20. அ) ₹ 500 ைற்றும் ₹ 1000 
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[7] ேன்னொட்டுப் பேொருளியல் 

“நொடுகளின் பேொருளொதொரம் பேொருள், வொணிகம் ைற்றும் நிதி சந்மதகளொல் இமைக்கப்ேட்டுள்ளது”. - 

டொர்ன்புஸ்ச் , பிசர் ைற்றும் ஸ்டொர்ட்ஸ் 

பதொன்மை வொணிேக் பகொட்ேொடுகள் 

வணிகவொதம் (16ம் நூற்றொண்டுக்கு முன்) 

 நொம் – அவர்கள் வொணிேக் கருத்மதக் பகொண்டது. 

 பிற நொட்டின் ஆதொயம் நம் நொட்டின் நஷ்டம் 

தமடயில்லொ வொணிேக் பகொட்ேொடுகள் 

 முழு நன்மை (ஆடம் ஸ்மித், 1776) 

 ஒப்பீட்டு நன்மை (படவிட் ரிக்கொர்படொ, 1817) 

 உற்ேத்தியில் சிறப்புத்பதர்ச்சி, ேண்டங்களின் தமடயில்லொ நகர்வு வொணிேத் பதொடர்பு பகொண்டுள்ள 

அமனத்துப் பேொருளொதொரங்களுக்கும் நன்மை ேயக்கும். 

தமடயில்லொ வொணிேம் சரிபசய்த பகொட்ேொடுகள் 

 கொரணி – சரிவிகிதம் (பஹக் பசர் – ஓலின் 1919) 

 ேன்னொட்டு பேொருளின் வொழ்க்மக சுைற்சி (பர பவர்னன்  1966) 

கொரணி இருப்பு ைொதிரி 

 பஹக்பசர், ஒலின் உருவொக்கினொர். 

 அதிகைொன கொரணி இருப்புகமளக் பகொண்ட நொடுகள் உற்ேத்தியில் சிறப்புத் பதர்ச்சி பேற்று 

வொணிேத்தில் ஈடுேடலொம். 

 திறன் உமைப்பின் இருப்பு →  சிறப்புத் பதர்ச்சி →  ஏற்றுைதி →  திறனற்ற உமைப்பு பகொண்ட 

நொடுகளொல் உற்ேத்தி பசய்யப்ேட்ட ேண்டங்கள், ேணிகளுக்குப் ேரிைொற்றம் பசய்தல். 

 ஏற்றுைதிகள் இருப்பு அதிகைொக உள்ள கொரணியுடன் பதொடர்புமடயது. 

 இறக்குைதிகள் ேற்றொக்குமறயொன கொரணியுடன் பதொடர்புமடயது. 

 அதிக கொரணிப் பேயர்வு என்ேமத எடுபகொளொகக் பகொள்கிறது. 

1. நிகர ேண்டைொற்றுவொணிே வீதம் 

Tn = (Px /Pm) x 100 

2. பைொத்த ேண்டைொற்று வொணிே வீதம் 

Tg = (Qx / Qm) x 100 

3. வருவொய் வொணிே வீதம் 

Ty = (Px/Pm) Qx 

உற்ேத்தி கொரணிகள் ேரிைொற்றம் அடிப்ேமடயிலொன வொணிே வீத வமககள் 

1. ஒற்மறக் கொரணி வொணிே வீதம் 
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Tf = (Px / Pm) Fx 

2. இரட்மடக் கொரணி வொணிே வீதம் 

Tff = (Px / Pm) (Fx / Fm) 

அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமலக் கைக்கு வமரேடம் 

வரவு (வருவொய்) – ேற்று (பசலவு) = நிகரநிமல [ேற்றொக்குமற (-) , உேரி (+)] 

ேற்றொக்குமற (பசலவு > வருவொய்) 

அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமலயின் சைனற்ற நிமல 

R / P =  

சொதகைொன அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமல 

R/P >1. 

ேொதகைொன அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமல 

R / P <1 

இந்தியொவில் பசலொவணி ைதிப்பு குமறப்பு நிகழ்வுகள் 

இந்திய ரூேொய் 1947லிருந்து மூன்று முமற ைதிப்பிறக்கம் பசய்யப்ேட்டது. 

1. பசப்டம்ேர் 29, 1949 

2. ேூன் 6, 1966 

3. ேூமல 1, 1991 

பசலொவணி விகிதம் 

ஒரு நொட்டின் ேைத்மத ைற்பறொரு நொட்டின் ேைத்திற்கு ைொற்றும் விகிதம் 

பைய்யொன ேை ைொற்று வீதம் = 
𝑒𝑃𝑓

𝑃
 

ஒரு முதலீடு ேன்னொட்டு முதலீடொக ைொறும் நிமல 

ஒரு நொட்டின் (வைங்கும் நொடு) ைக்களும் அரசொங்கமும் ைற்பறொரு நொட்டின் (பேறும் நொடு) 

பதொழிற்சொமலகளில் பசய்யும் முதலீடு ேன்னொட்டு முதலீடொக ைொறுகிறது. 

பவளிநொட்டு நிதி மூலதனம் (FPI) 

ஒரு நொட்டில் பவளிநொட்டினர் வங்கிகளில் நிறுவன ேங்கு வொங்குவதில், கடன் ேத்திரம் வொங்குவதில் 

ைற்றும் முன் பேர. வர்த்தகத்தில் முதலீடு பசய்வமத பவளிநொட்டு நிதி மூலதனம் (Foreign Portfolio 

Investment) எனலொம். இது வொணிேச் பசலுத்துச் சைநிமல மூலதனக் கைக்கின் ஒரு ேகுதியொகும். 

பவளிநொட்டு நிதி நிறுவன முதலீடு (FII) 

பவளிநொட்டு நிதி நிறுவன முதலீடு என்ேது ேைசந்மத ைற்றும் முன்பேர நிதி சந்மதகளில் நிதி 

நிறுவனங்கள் வழியொக பசய்யப்ேடும் நிதி மூலதனைொகும். குறுகிய கொல லொேத்திற்கொக பசய்யப்ேடும் 

முதலீடொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஐக்கிய நொடுகளிலுள்ள ஒரு ேரஸ்ேர நிதி நிறுவனம் இந்தியொமவ சொர்ந்த 

ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு பசய்யலொம். 
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சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க. 

1. இரண்டு நொடுகளுக்கிமடயிலொன வொணிகம் என்ேது ________ 

அ) பவளிவொணிகம் 

ஆ) உள்வொணிகம் 

இ) ைண்டலங்களுக்கிமடயொன வொணிகம் 

ஈ) உள்நொட்டு வொணிகம் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வொணிகத்மத தீர்ைொனிக்கும் கொரணி எது? 

அ) ஒரு பேொருளின் பைம்ேொட்டு கொல கட்டம் 

ஆ) உற்ேத்தி கொரணிகளின் ஒப்பீட்டு விமல 

இ) அரசொங்கம் 

ஈ) பைற்கண்ட அமனத்தும் 

3. ேன்னொட்டு வொணிகம் உள்நொட்டு வொணிகத்திலிருந்து பவறுேடக் கொரைம் 

அ) வணிகக் கட்டுப்ேொடுகள் 

ஆ) உற்ேத்திக் கொரணிகள் இடம் பேயர இயலொமை 

இ) நொடுகளின் பகொள்மக பவறுேொடுகள் 

ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும் 

4. நொடுகள் ேன்னொட்டு வொணிகத்தில் ஈடுேட அடிப்ேமடக் கொரைம் 

அ) ஒரு நொடு ஒரு குறிப்பிட்டப் பேொருமளயும் பவறு நொடு ைற்பறொரு பேொருமளயும் உற்ேத்தி பசய்ய 

விரும்புகிறது. 

ஆ) உற்ேத்தி வளங்கள் நொடுகளுக்கிமடபய ஏற்றத்தொழ்வுடன் ேகிரப்ேட்டுள்ளது. 

இ) ேன்னொட்டு வொணிகம் லொே குவிப்பு வொய்ப்மே அதிகப்ேடுத்துகிறது 

ஈ) நொடுகளில் நிலவும் வட்டி வீதமும் பவவ்பவறு அளவில் உள்ளது 

5. புதிய ேன்னொட்டு வொணிேக் பகொட்ேொடு எதன் அடிப்ேமடயில் அமைந்தது? 

அ) முழுமைச் பசலவு 

ஆ) ஒப்புமைச் பசலவு 

இ) உற்ேத்திக் கொரணிக் பகொட்ேொடு 

ஈ) எதுவுமில்மல 

6. ேை ைொற்று வீதம் நிர்ையைொகும் சந்மத 

அ) ேை சந்மத 

ஆ) அந்நிய பசலொவணி 

இ) ேங்கு சந்மத 
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ஈ) மூலதன சந்மத 

7. கீழ்க்கண்ட எந்த ேைைொற்று நிர்ையமுமறயில் சந்மத விமலகளொன பதமவயும் அளிப்பும் ேை ைொற்று 

வீதத்மத நிர்ையிக்கிறது. 

அ) ைொறொ ேைைொற்று வீதம் 

ஆ) ைொறுகின்ற ேை ைொற்று வீதம் 

இ) நிமலத்த ேைைொற்று வீதம் 

ஈ) அரசு ஒழுங்கொமைப்பும் முமற 

8. ஏற்றுைதி நிகரம் என்ேது 

அ) ஏற்றுைதி X இறக்குைதி 

ஆ) ஏற்றுைதி + இறக்குைதி 

இ) ஏற்றுைதி – இறக்குைதி 

ஈ) ேணிகள் ஏற்றுைதி 

9. கீழ்க்கண்டவர்களில் யொர் ஒற்மறக் கொரணி வொணிே வீதத்மத வடிவமைத்தவர் 

அ) பேக்கப் மவனர் 

ஆ) G.S. படொரன்ஸ் 

இ) எப்.டபில்யூ. டொசிக் 

ஈ) பே.எஸ் மில் 

10. வொணிே வீதம் __________ ேற்றி குறிப்பிடுகின்றது. 

அ) பேொருள் ஏற்றுைதி இறக்குைதி 

ஆ) இறக்குைதி வழி விகிதம் 

இ) ஏற்றுைதி விமல இறக்குைதி விமல விகிதம் 

ஈ) (அ) வும் (இ) யும் 

11. சொதகைொன வொணிக சூைலில் ஏற்றுைதி இறக்குைதிமயவிட _________ ஆக இருக்கும், 

அ) அதிகைொக 

ஆ) குமறவொக 

இ) கிட்டத்தட்ட சைைொக 

ஈ) சைைொக  

12. இறக்குைதி ஏற்றுைதிமயவிட அதிகைொக இருத்தமல கீழ்க்கண்ட வழிகளில் எது சரி பசய்யும் 

அ) சுங்கத் தீர்மவமயக் குமறத்தல் 

ஆ) ஏற்றுைதி வரிமய அதிகரித்தல் 

இ) ஏற்றுைதிக்கு ஊக்கைளித்தல் 
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ஈ) இறக்குைதிக்கு ஊக்கைளித்தல் 

13. அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமல உள்ளடக்கிய இனங்கள் 

அ) புலனொகும் பேொருட்கள் ைட்டும் 

ஆ) புலனொகொத ேணிகள் ைட்டும் 

இ) அ ைற்றும் ஆ 

ஈ) ேண்ட வொணிேம் ைட்டும் 

14. அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமல கூறுகள் கீழ்கண்டவகளில் எமவ? 

அ) நடப்பு கைக்கு 

ஆ) மைய வங்கி இருப்பு 

இ) மூலதன கைக்கு 

ஈ) அ, ஆ, இ மூன்றும் 

15. வொணிேக் பகொடுப்ேல் நிமல அறிக்மகயில்  

அ) பேொருள் ேரிவர்த்தமன ைட்டும் ேதிவொகிறது 

ஆ) பேொருள்ைற்றும்ேணிகள்ேரிவர்த்தமனகள்ேதிவொகிறது 

இ) மூலதனம்ைற்றும்நிதிேரிவர்த்தமனகள்ேதிவொகிறது 

ஈ) பைற்கண்டஅமனத்தும்ேதிவொகிறது. 

16. சுற்றுலொ ைற்றும் பவளிநொட்டுப் ேயைம் பதொடர்புமடய ேரிவர்த்தமனகள் அயல்நொட்டு 

பசலுத்துநிமலயின் எந்த கைக்கின் கீழ் ேதிவொகிறது? 

அ) பேொருள் வொணிகக் கைக்கு 

ஆ) ேணிகள் வொணிக கைக்கு 

இ) ேைேரிவர்த்தமன கைக்கு 

ஈ) மூலதன கைக்கு 

17. சுைற்சி அயல்நொட்டுச் பசலுத்துநிமல சைைற்ற நிமலக்கொன கொரைம் 

அ) வொணிக சுைற்சியின் ைொறுேட்ட கொல கட்டம் 

ஆ) வருவொய் ைற்றும் விமல பதமவ பநகிழ்ச்சி நொடுகளுக்கிமடபய பவறுேடுதல் 

இ) நீண்டகொல பேொருளொதொர ைொற்றங்கள் 

ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

18. கீழ்க்கண்டமவகளில் எமவ பவளிநொட்டு பநரடி மூலதனத்திற்கொன உதொரைைொக கூற முடியொது? 

அ) பவளிநொட்டில் தன்னூர்தி ஆமல அமைத்தல் 

ஆ) பவளிநொட்டில் பசயல்ேட்டுக் பகொண்டிருக்கிற இரும்பு உருக்கு ஆமலமய வொங்குதல் 

இ) பவளிநொட்டு துணி நிறுவனம் பவளியிட்ட ேங்கு அல்லது கடன் ேத்திரத்மத வொங்குவது 
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ஈ) முழு தனி உரிமையுடன் ஒரு புதிய நிறுவத்மத பவளிநொட்டில் பதொடங்குவது 

19. இந்தியொவில் பவளிநொட்டு பநரடி மூலதனம் அனுைதிக்கப்ேடொத துமற? 

அ) வங்கி 

ஆ) அணு ஆற்றல் 

இ) ைருந்து உற்ேத்தி 

ஈ) கொப்பீடு 

20. பகொட்ேொடு அடிப்ேமடயில் பவளிநொட்டு பநரடி மூலதனத்தின் நன்மைகளொவன 

அ) பேொருளொதொர வளர்ச்சி 

ஆ) ேன்னொட்டு வொணிே வளர்ச்சி 

இ) பவமல வொய்ப்பு ைற்றும் திறன் அதிகரித்தல் 

ஈ) பைற்கண்ட அமனத்தும் 

விமடகள் 

1. அ) பவளிவொணிகம்  2. ஈ) பைற்கண்ட அமனத்தும்  3. ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும்  4. ஆ) உற்ேத்தி 

வளங்கள் நொடுகளுக்கிமடபய ஏற்றத்தொழ்வுடன் ேகிரப்ேட்டுள்ளது.  5. இ) உற்ேத்திக் கொரணிக் பகொட்ேொடு 

6. ஆ) அந்நிய பசலொவணி  7. ஆ) ைொறுகின்ற ேை ைொற்று வீதம்  8. இ) ஏற்றுைதி – இறக்குைதி  9. அ) 

பேக்கப் மவனர்  10. அ) பேொருள் ஏற்றுைதி இறக்குைதி  11. அ) அதிகைொக  12. ஆ) ஏற்றுைதி வரிமய 

அதிகரித்தல்  13. இ) அ ைற்றும் ஆ  14. ஈ)அ, ஆ, இ மூன்றும்  15. அ) பேொருள் ேரிவர்த்தமன ைட்டும் 

ேதிவொகிறது  16. ஆ) ேணிகள் வொணிக கைக்கு  17. ஈ) அ ைற்றும் ஆ  18. இ) பவளிநொட்டு துணி நிறுவனம் 

பவளியிட்ட ேங்கு அல்லது கடன் ேத்திரத்மத வொங்குவது  19. ஆ) அணு ஆற்றல்  20. ஈ) பைற்கண்ட 

அமனத்தும். 

 

[8] ேன்னொட்டு பேொருளொதொர அமைப்புகள் 

“பைம்ேட்ட ஆற்றல் வளம் ேரந்த நிமலயில் கொைப்ேடும் பேொழுது இடர்கள் நிர்வகிக்கப்ேட்டொல் எண்ைற்ற 

அளவில் அந்நிய மூலதனத்திற்கொன சூழ்நிமலகள் பதரிவு பசய்யப்ேடுகின்றது”  - ருடி டொர்புஷ் 

ேொன் பைனொர்டு கீன்ஸ் ைற்றும் பஹரிபடக்ஸ்டர் பவொய்ட் ஆகிபயொர்கள் உலக வங்கி ைற்றும் ேன்னொட்டு 

ேைநிதியம் ஆகிய இரண்மடயும் பதொற்றுவிக்க கொரைைொனவர்களொவர். 

ேன்னொட்டு ேைநிதியம் ைற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்றின் 189வது உறுப்பு நொடொக ேசிபிக் பேருங்கடலில் 

அமைந்துள்ளன. மிகச் சிறிய பதன் ேசிபிக் தீவு நொடொகிய நவ்ரு குடியரசு இமைந்தது. 

சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் (Special Drawing Rights) 

தொள் தங்கம் என்று அமைக்கப்ேடும் சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் (SDRs) என்ற திட்டத்மத நிறுவியதில் நிதியம் 

பவற்றி பேற்றுள்ளது. ேன்னொட்டு நீர்மைத் தன்மைமய உருவொக்க 1969ல் நிதியம் ேன்னொட்டு 

ேைஇருப்புகமள ஏற்ேடுத்தியது. இமவ நிதியத்தின் உறுப்பு நொடுகளுக்கு அவர்களின் மூலதனப் ேங்குத் 

பதொமகயின் அளவுகளுக்கு ஏற்றொற்பேொல் அளிக்கப்ேடுகின்றது. இதன் மூலம் சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் 
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ேன்னொட்டு ைதிப்ேளமவயொகவும் பசலுத்து நிமலயொகவும் பசயல்ேடுகின்றது. நிதியம் வைங்கும் மவப்புகள், 

மூலதனம் பேொன்ற அமனத்து பசயல்ேொடுகளும் சிறப்பு எடுப்புரிமையில் பவளிப்ேடுத்தப்ேடுகின்றது. 

 பஹயின் (Haien) கூறியேடி “நிதியம் ஒரு ேன்னொட்டு ைத்திய வங்கி பேொல் உள்ளது” என்ற கருத்பத 

நிதியத்தின் சொதமனயொகும். 

எஸ்.டி.ஆர். (SDR) யொது? 

 ஐ,எம்,எப்-ன் கட்டமளப்ேைைொகும். 

 நொைய குழுைத்தின் வலுவொன உரிமை பகொரல் 

எஸ்.டி,ஆர். குறிப்ேது யொது? 

 சிறப்பு எடுப்பு உரிமைகள் (SDR) 

எஸ்.டி. ஆர். ஏன் உருவொக்கப்ேட்டது? 

 உலக மவப்பு நொையைொக பசயல்ேடுவதற்கு 

 உலக அளவிலொன ேை நீர்மைமய உருவொக்குவதற்கு 

எஸ்.டி.ஆர். எவ்வனம் ைதிப்பிடப்ேடுகிறது? 

 1969ல் உருவொக்கப்ேட்டது பதொடக்கத்தில் எஸ்.டி.ஆரின் ைதிப்ேொக 0.888671 கிரொம் தூய பேொன் – 

அந்த கொலகட்டத்தில் 1US$ சைைொனதொகும். 

உலக வங்கியின் பநொக்கங்கள் 

1. ைறுநீரமைப்பு ைற்றும் பைம்ேொடு 

2. மூலதன முதலீட்டிற்கு ஊக்குவிப்பு 

3. ேன்னொட்டு வொணிேத்திற்கு ஊக்குவிப்பு 

4. அமைதிகொல பேொருளொதொரத்மத உருவொக்கல் 

5. சுற்றுச்சூைல் ேொதுகொப்பு 

இந்தியொ ைற்றும் IBRD : நீடித்த பநடுநொள் உறவு 

உலக வங்கி குழுைத்தில் உள்ள ஐந்து அமைப்புகளில் நொன்கு அமைப்புகளில் இந்தியொ உறுப்பினரொக 

உள்ளது. 

ைறுகட்டமைப்பு ைற்றும் பைம்ேொட்டிற்கொன ேன்னொட்டு வங்கி (IBRD, 1945) 

ேன்னொட்டு பைம்ேொட்டு அமைப்பு (IDA, 1960) 

ேன்னொட்டு நிதிக் கைகம் (IFC, 1956) 

ேன்முக முதலீட்டு ஒப்புறுதி முகமை (MIGA, 1958) 

முதலீட்டு தகரொறுகள் தீர்விற்கொன ேன்னொட்டு மையம் (ICSID, 1966) (இந்தியொ இதில் உறுப்பினரொக 

இல்மல) 

இந்தியொ பதொடக்க கொல உறுப்பினரொக IBRD, IDA, IFC ஆகியவற்றில் உள்ளது. 
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இந்தியொவிற்கொன உலக வங்கியின் உதவி, பவளொண் இயந்திர பசயல்திட்டம் பதொடங்கப்ேட்ட 1948 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து வைங்கப்ேட்டது. 

IFC யின் முதல் இந்திய முதலீடொக US$ 1.5 மில்லியன் 1959ஆம் ஆண்டு பசலுத்தியது. 

ேனவரி 1994ஆம் ஆண்டு MIGA வில் இந்தியொ உறுப்பினரொனது  

இந்தியொ IBRD/IFC/IDA/ MIGA ஆகிய அமைப்புகளில் இயக்குநர் அமவயின் பசயல் இயக்குநரொக இருந்து 

வருகிறது. 

உலக வர்த்தக மையம் 

WTC என்ேது அபைரிக்கொவில் உள்ள நியூயொர்க்மக தமலமையகைொகக் பகொண்டு அமைந்துள்ளது. 

இரட்மடக் பகொபுரங்கள் என்று அமைக்கப்ேட்ட அது ஏப்ரல் 4, 1973ல் துவங்கப்ேட்டது. பின்னர் பசப்டம்ேர் 11, 

2001 அன்று விைொனத் தொக்குதலொல் அழிக்கப்ேட்டது. உலகம் முழுவதும் ேன்னொட்டு வொணிேத்தில் ஈடுேடும் 

வணிகங்கமள அது ஒன்று பசர்க்கிறது. 

உங்களுக்குத் பதரியுைொ? 

1995ஆம் ஆண்டு உலக வர்த்தக அமைப்பு ஏற்ேடுத்திய வணிகம் பதொடர்ேொன அறிவுசொர் பசொத்துரிமை 

(TRIPS) ஒப்ேந்தம் ேன்னொட்டு அறிவுசொர் பசொத்துரிமை சட்டத்திலும் பகொள்மக முடிபவடுப்ேதிலும் 

ைொற்றங்கமள ஏற்ேடுத்தியது. அறிவுசொர் பசொத்துரிமை ஒப்ேந்தத்தில் உள்ள குமறேொடுகளும் 

முரண்ேொடுகளும் வர்த்தகத்மத ேொதிப்ேபதொடு அதன் ேயமனத் தடுப்ேதொக உள்ளது என்ேமத TRIPS 

பசயல்ேொட்டொளர்கள் பதொடர்ேொன வர்த்தகத்துக்கு துமை புரிவதொக இருந்தொலும் அமைப்பு நொடுகள் 

பவறுேட்ட உள்நொட்டுக் பகொள்மககமள கமடப்பிடிக்க வழிவமககள் உள்ளன. 

WTO- ன் முக்கிய ேணிகள் 

 WTO உடன்ேடிக்மககமள நிர்வகித்தல் 

 வொணிே பேச்சுவொர்த்மதகளுக்கொன ைன்றம் 

 வொணிே தகரொறுகமள மகயொளுதல் 

 பதசிய வொணிக பகொள்மககமள கண்கொணித்தல் 

 வளர்ந்து வரும் நொடுகளுக்கொன பதொழில் நுட்ே உதவி ைற்றும் ேயிற்சி 

உலக வர்த்தக அமைப்பின் வணிக அமைச்சர்களின் ைொநொடு 

 

1. கசகிஸ்தொன் - 2020 

2. பியூ பநொஸ் ஏரிஸ் – 10 – 13 டிசம்ேர் 2017 

3. மநபரொபி – 15 – 18 டிசம்ேர் 2015 

4. ேொலி – 3 – 6 டிசம்ேர் 2013 

5. பேனிவொ – 15 – 17 டிசம்ேர் 2011 
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6. பேனிவொ – 30 நவம்ேர் – 2 டிசம்ேர் 2009 

7. ஹொங்கொங் – 13 – 18 டிசம்ேர் 2005 

8. கொன்கன் – 10 – 14 பசப்டம்ேர் 2003 

9. படொகொ – 9 -13 நவம்ேர் 2001 

10. சீட்டில் – 30 நவம்ேர் – 3 டிசம்ேர் 1999 

11. பேனிவொ – 18- 20 பை 1998 

12. சிங்கப்பூர் – 9 – 13 டிசம்ேர் 1996 

நிறுவனம்  தமலமையகம்  பதொற்றுவிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 

SAARC  கொத்ைண்டு    1985 

ASEAN  ேஹொர்த்தொ    1967 

BRICS   ஷொங்கொய்    2001 

சொர்க் நொடுகள் 

 ஆரம்ேத்தில் வங்கொளபதசம், பூடொன், இந்தியொ, ைொலத்தீவுகள், பநேொளம், ேொகிஸ்தொன் ைற்றும் 

இலங்மக ஆகிய ஏழு நொடுகள் இமைந்து ஆரம்பித்தன. ஏப்ரல் 3, 2007க்கு பிறகு ஆப்கொனிஸ்தொன் 

இமைந்தது. 

பிரிக்ஸ் ேற்றிய சில தகவல்கள் 

 BRICS நொடுகள் உலக பைொத்த பதசிய உற்ேத்தியில் 21 சதவீதம் பேற்றுள்ளன. கடந்த 15 

ஆண்டுகளில் உலக GDPல் தனது ேங்கிமன மூன்று ைடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

 உலக ைக்கள் பதொமகயில் BRICS 43 சதவீதத்மத இருப்பிடைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

 BRICS நொடுகள் இமைந்து சுைொர் $4.4 டிரில்லியன் அன்னிய இருப்மே பேற்றுள்ளது. 

சரியொன விமடமயத் பதரிவு பசய்க. 

1. ேன்னொட்டு ேை நிதியம் கீழ்க்கண்ட இந்த ைொநொட்டில் உருவொக்கப்ேட்டது 

அ) ேொன்டுங் ைொநொடு 

ஆ) சிங்கப்பூர் ைொநொடு 

இ) பிரிட்டன் வூட்ஸ் ைொநொடு 

ஈ) பதொஹொ ைொநொடு 

2. ேன்னொட்டு ேை நிதியத்தின் தமலமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் 

அ) வொஷிடங்டன் டி.சி 

ஆ) நியூ யொர்க் 

இ) வியன்னொ 

ஈ) பேனிவொ 

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


Economics                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            40 

3. ஐபிஆர்டி இவ்வொறொகவும் அமைக்கப்ேடுகிறது 

அ) ேன்னொட்டு ேைநிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஆசியொன் 

ஈ) ேன்னொட்டு நிதிகைகம் 

4. சிறப்பு எடுப்பு உரிமையின் ைற்பறொரு பேயர் 

அ) தொள் தங்கம் 

ஆ) ேங்களவுகள்  

இ) தன் விருப்ே ஏற்றுைதி தமடகள் 

ஈ) இமவ ஏதுமில்மல 

5. நீண்டகொலக் கடன் வைங்கும் நிதி நிறுவனம் 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ேன்னொட்டுப் ேை நிதியம் 

இ) உலக வர்த்தக அமைப்பு 

ஈ) பிரிக்ஸ் 

6. கீழ்க்கண்ட நொடுகள் எது சொர்க் அமைப்பின் உறுப்பினர் இல்மல? 

அ) இலங்மக 

ஆ) ேப்ேொன் 

இ) வங்கொளபதசம் 

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

7. ேன்னொட்டு பைம்ேொட்டு அமைப்பு கீழ்க்கண்ட இதன் துமை அமைப்ேொகும் 

அ) ேன்னொட்டுப் ேை நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) சொர்க் 

ஈ) ஆசியொன் 

8. கொப்புரிமை, ேதிப்புரிமை, வொணிக ரகசியம் பேொன்றமவ __________ உடன் பதொடர்புமடயமவ. 

அ) வணிகம் சொர் பசொத்துரிமை 

ஆ) வணிகம் சொர்ந்த முதலீட்டு வழிமுமறகள் 

இ) கொட்ஸ் 

ஈ) NAMA 

9. உலக வர்த்தக அமைப்பின் முதலொவது அமைச்சர்கள் அளவிலொன ைொநொடு நமடபேற்ற இடம் 
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அ) சிங்கப்பூர் 

ஆ) பேனிவொ 

இ) சியொட்டில் 

ஈ) படொஹொ 

10. ஆசியன் கூட்டங்கள் ____________ ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடபேறும். 

அ) 2 

ஆ) 3 

இ) 4 

ஈ) 5 

11. கீழ்க்கண்டமவகளில் எது SAARC உறுப்பினர் நொடு அல்ல? 

அ) ேொகிஸ்தொன் 

ஆ) ஸ்ரீலங்கொ 

இ) பூடொன் 

ஈ) சீனொ 

12. சொர்க் உச்சி ைொநொடு _____________ ஆண்டுகளுக்பகொருமுமற நமடபேறுகிறது. 

அ) 2 

ஆ) 3 

இ) 4 

ஈ) 5 

13. ஆசியொன் அமைப்பின் தமலமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் 

அ) ேகொர்த்தொ 

ஆ) புது படல்லி 

இ) பகொழும்பு 

ஈ) படொக்கிபயொ 

14. பிரிக் (BRIC) என்ற சுருக்கச் பசொல் பகொர்க்கப்ேட்ட ஆண்டு 

அ) 2001 

ஆ) 2005 

இ) 2008 

ஈ) 2010 

15. ஆசியொன் அமைப்பு நிறுவப்ேட்ட ஆண்டு 

அ) 1965 

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


Economics                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            42 

ஆ) 1967 

இ) 1972 

ஈ) 1997 

16. ேத்தொவது பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உச்சி ைொநொடு ேுமல 2018ல் நமடபேற்ற இடம் 

அ) பீஜிங் 

ஆ) ைொஸ்பகொ 

இ) பேொகனஸ் ேர்க் 

ஈ) பிரசிலியொ 

17. புதிய பைம்ேொட்டு வங்கி இந்த அமைப்புடன் பதொடர்புமடயது. 

அ) பிரிக்ஸ் 

ஆ) டபிள்யூ. டி.ஓ 

இ) சொர்க் 

ஈ) ஆசியொன் 

18. ஆசியொன் விவொதத்தில் ேங்பகடுக்கும் ஆறு நொடுகளில் பசரொத நொடு 

அ) சீனொ 

ஆ) ேப்ேொன் 

இ) இந்தியொ 

ஈ) வடபகொரியொ 

19. சொர்க் பவளொண் தகவல் மையம் துவங்கிய ஆண்டு 

அ) 1985 

ஆ) 1988 

இ) 1992 

ஈ) 1998 

20. பேனிலக்ஸ் (BENELUX) என்ேது இதன் வடிவைொகும். 

அ) தமடயற்ற வர்த்தகப் ேகுதி 

ஆ) பேொருளொதொர ஒன்றியம் 

இ) பேொது சந்மத 

ஈ) சுங்கவரி ஒன்றியம் 

விமடகள் 

1. இ) பிரிட்டன் வூட்ஸ் ைொநொடு  2. அ) வொஷிடங்டன் டி.சி  3. ஆ) உலக வங்கி  4. அ) தொள் தங்கம்  5. அ) 

உலக வங்கி  6. ஆ) ேப்ேொன்  7. ஆ) உலக வங்கி  8. அ) வணிகம் சொர் பசொத்துரிமை  9. அ) சிங்கப்பூர்  10. 
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ஆ) 3  11. ஈ) சீனொ  12. அ) 2  13. அ) ேகொர்த்தொ  14. அ) 2001  15. ஆ) 1967  16. இ) பேொகனஸ் ேர்க்  17. அ) 

பிரிக்ஸ்  18. ஈ) வடபகொரியொ  19. ஆ) 1988  20. ஈ) சுங்கவரி ஒன்றியம் 

 

[9] நிதிப் பேொருளியல் 

வரி விதிப்பு விதிகள் 

1. சிக்கன விதி 

2. சைத்துவ விதி 

3. வசதி விதி 

4. உறுதி விதி 

5. திறன் ைற்றும் பநகிழ்வு விதி 

உேரி வரவு பசலவுத் திட்டம் = அரசு எதிர்ேொர்க்கிற வருவொய் > திட்டமிடப்ேட்டுள்ள பசலவு 

ேற்றொக்குமற வரவு பசலவுத் திட்டம் = அரசு எதிர்ேொர்க்கிற வருவொய் < திட்டமிடப்ேட்டுள்ள பசலவு 

வருவொய் ேற்றொக்குமற (RD) = பைொத்த வருவொய் பசலவினம் (RE) – பைொத்த வருவொய் வரவுகள் (RR) 

வரவு பசலவுத் திட்ட ேற்றொக்குமற = பைொத்தச் பசலவு – பைொத்த வரவு 

நிதிப்ேற்றொக்குமற = வரரவு பசலவுத் திட்ட ேற்றொக்கூமற – அரசின் அங்கொடிக் கடன்களும் ஏமனய 

பேொறுப்புகளும் 

முதன்மைப் ேற்றொக்குமற (PD) = நிதிப்ேற்றொக்குமற (FD) – வட்டி பசலுத்துதல் (IP) 

வரி எவ்வொறு பிரிக்கப்ேடுகிறது? 

 இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு – 280ன் கீழ் நிதிக்குழு 5 ஆண்டுக்கு ஒருமுமற 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டு, அது ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசின் வரி ேகிர்மவ ேரிந்துமர பசய்யும். 

 15-வது நிதிக்குழு ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசின் நிதிப்ேகிர்வு சொர்ந்த ேரிந்துமர 2020- முதல் 

நமடமுமறக்கு வரும். 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க. 

1. நவீன அரசு எனப்ேடுவது 

அ) தமலயிடொ அரசு 

ஆ) பைல்ைட்டத்தில் உள்ளவர்களின் அரசு 

இ) நலம் பேணும் அரசு 

ஈ) கொவல் அரசு 

2. கீழ்வருவனவற்றுள் தனியொர் நிதியின் ேண்புகளில் இல்லொதது 

அ) வருைொனம் – பசலவு சைம் 

ஆ) இரகசியம் 

இ) வருைொனத்தின் ஒரு ேகுதிமயச் பசமித்தல் 
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ஈ) விளம்ேரப்ேடுத்துதல் 

3. வரி கீழ்க்கொணும் குைங்கமளக் பகொண்டது 

அ) கட்டொயத் தன்மை 

ஆ) பிரதிேலன் கருதொமை 

இ) வரி ைறுப்பு ஒரு குற்றம் 

ஈ) பைல் கூறப்ேட்ட அமனத்தும் 

4. ஆடம் ஸ்மித்தொல் கூறப்ேடொத புனித வரிவிதிப்பு விதி எது? 

அ) சைத்துவம் நிதி 

ஆ) நிச்சத்தன்மை விதி 

இ) வசதி விதி 

ஈ) எளிமை விதி 

5. கீபை உள்ள வொக்கியங்கமளக் கருத்தில் பகொண்டு, சரியொன ஒன்மற அமடயொளம் கொண்க. 

i) ைொநில ேட்டியலிபலொ, இமைப்பு ேட்டியலிபலொ குறிப்பிடப்ேடொத வரிமய விதிப்ேதற்கு மைய அரசுக்கு தனி 

உரிமையில்மல 

ii) அரசியலமைப்பு சில வரிகமள மைய அரசு ேட்டியலில் இருந்து ைொநில அரசு ேட்டியலுக்கு ைொற்ற வசதி 

பசய்கிறது. 

அ) i) ைட்டும் 

ஆ) ii ைட்டும் 

இ) இரண்டும் 

ஈ) ஏதுமில்மல 

6. GST இதற்கு சைம்? 

அ) விற்ேமன வரி 

ஆ) பதொழிற்குழுை வரி 

இ) வருைொன வரி 

ஈ) உள்ளொட்சி வரி 

7. இந்த நன்மைமய பநர்முக வரி பகொண்டிருக்கவில்மல 

அ) சைத்துவம் 

ஆ) வசதி 

இ) நிச்சயத்தன்மை 

ஈ) நொட்டுப்ேற்று 

8. கீழ்வருவனவற்றுள் எது பநர்முக வரி? 
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அ) கலொல் வரி 

ஆ) வருைொன வரி 

இ) சுங்க வரி 

ஈ) பசமவ வரி 

9. கீபை உள்ளவற்றில் எந்த வரி மைய அரசின் ேட்டியலில் இல்மல? 

அ) தனிநேர் வருைொன வரி 

ஆ) நிறுவன வரி 

இ) விவசொய வருைொன வரி 

ஈ) கலொல் வரி 

10. அரசின் வருவொய் வரவு (Revenue Receipts) கைக்கில் பசரொதது 

அ) வட்டி 

ஆ) இலொேம் ைற்றும் இலொே ஈவு 

இ) கடன்கமளத் திரும்ேப் பேறுதல் 

ஈ) பசொத்திலிருந்து கிமடக்கிற வொரம் 

11. வருவொய் பசலவு (Revenue Expenditure) வருவொய் வருவொமயவிட (Revenue receipts) அதிகைொக 

இருந்தொல், அது 

அ) வருவொய் ேற்றொக்குமற 

ஆ) நிதிப்ேற்றொக்குமற 

இ) வரவு பசலவு ேற்றொக்குமற 

ஈ) அடிப்ேமடப் ேற்றொக்குமற (Primary deficit) 

12. பைொத்தச் பசலவு, கடன் அல்லொத பைொத்த வருவொமய விட அதிகைொக இருந்தொல், அது 

அ) நிதிப்ேற்றொக்குமற 

ஆ) வரவு பசலவு திட்ட ேற்றொக்குமற 

இ) முதன்மை ேற்றொக்குமற 

ஈ) வருவொய் ேற்றொக்குமற 

13. ேற்றொக்குமற நிதியொக்கத்தின் அடிப்ேமட பநொக்கைொவது 

அ) பேொருளொதொர முன்பனற்றம் 

ஆ) பேொருளொதொர நிமலத்தன்மை 

இ) பேொருளொதொர சைத்துவம் 

ஈ) பவமலவொய்ப்பு உருவொக்குதல் 

14. ேற்றொக்குமற வரவு பசலவுத் திட்டம் என்ேதன் பேொருளொவது 
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அ) அரசின் பசலமவ விட அரசின் வருவொய் அதிகம் 

ஆ) அரசின் நடப்புக்கைக்குச் பசலவு நடப்புக்கைக்கு வருவொமய விட அதிகம் 

இ) அரசின் பைொத்தச் பசலவு பைொத்த வருவொமயவிட அதிகம் 

ஈ) பைபல கூறியவற்றில் எதுவும் இல்மல 

15. பேொதுக்கடமனத் திரும்பிச் பசலுத்தும் முமற 

அ) கடமன ைொற்றுதல் 

ஆ) மூழ்கும் நிதி 

இ) ேகுதியொகச் பசலுத்துதல் 

ஈ) இமவ அமனத்தும் 

16. பேொதுக்கடமன ைொற்றுதல் என்ேது 

அ) ேமைய கடன் ேத்திரங்களுக்குப் ேதிலொக புதிய கடன் ேத்திரங்கமள ைொற்றுதல் 

ஆ) அதிக வட்டி வீதம் பகொண்ட கடன் ேத்திரங்களுக்குப் ேதிலொக குமறவொன வட்டி வீதம் பகொண்ட கடன் 

ேத்திரங்கமளக் பகொடுத்தல் 

இ) குறுகியகொல ேத்திரங்களுக்குப் ேதிலொக நீண்ட கொல ேத்திரங்கமளத் தருதல் 

ஈ) பைற்கூறிய அமனத்தும் 

17. ேட்பேட் என்ற ேதம் ஃப்பரன்ஞ்ச் வொர்த்மதயொகிய (Bougette) விலிருந்து பேறப்ேட்டது. அதன் பேொருள் 

அ) சிறிய மே 

ஆ) பேரிய பேட்டி 

இ) கொகிதங்கள் அடங்கிய ேஒ 

ஈ) பைற்கூறிய எதுவுமில்மல 

18. கீபை பகொடுக்கப்ேட்டுள்ளவற்றில் எது இந்தியொவில் பேரிய ேற்றொக்குமறயொக இருக்கும்? 

அ) வருவொய் ேற்றொக்குமற 

ஆ) வரவு பசலவுத் திட்ட ேற்றொக்குமற 

இ) நிதிப் ேற்றொக்குமற 

ஈ) முதன்மைப் ேற்றொக்குமற 

19. நிதிக்குழு நிர்ையம் பசய்வது எது? 

அ) இந்திய அரசின் நிதியிமன 

ஆ) நிதி வளங்கமள ைொநில அரசுக்கு ைொற்றுதல் 

இ) ேல்பவறு துமறகளுக்கு நிதிமய ைொற்றுதல் 

ஈ) பைற்கூறப்ேட்ட எதுவுமில்மல 

20.  கீபை பகொடுக்கப்ேட்டுள்ளவற்றுள் எது சரியொன பசொற்பறொடர் எனக் கண்டுபிடி. 
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i) ேனொதிேதியொல் நிதிக்குழு ேணியைர்த்தப்ேடுகிறது. 

ii) ஒரு நிதிக்குழுவின் கொலம் 5 ஆண்டுகள் 

அ) i ைட்டும் 

ஆ) ii ைட்டும் 

இ) இரண்டும் 

ஈ) இரண்டும் இல்மல 

விமடகள் 

1. இ) நலம் பேணும் அரசு  2. ஈ) விளம்ேரப்ேடுத்துதல்  3. ஈ) பைல் கூறப்ேட்ட அமனத்தும்  4. ஈ )எளிமை 

விதி  5. ஆ) Ii ைட்டும்  6. அ) விற்ேமன வரி  7. ஆ) வசதி  8. ஆ) வருைொன வரி  9. இ) விவசொய வருைொன 

வரி  10. ஈ) பசொத்திலிருந்து கிமடக்கிற வொரம்  11. அ) வருவொய் ேற்றொக்குமற  12. அ)நிதிப்ேற்றொக்குமற  13. 

அ) பேொருளொதொர முன்பனற்றம்  14. இ) அரசின் பைொத்தச் பசலவு பைொத்த வருவொமயவிட அதிகம்  15. ஈ) 

இமவ அமனத்தும்  16. ஆ) அதிக வட்டி வீதம் பகொண்ட கடன் ேத்திரங்களுக்குப் ேதிலொக குமறவொன வட்டி 

வீதம் பகொண்ட கடன் ேத்திரங்கமளக் பகொடுத்தல்  17. அ)சிறிய மே  18. இ) நிதிப் ேற்றொக்குமற  19. ஆ) நிதி 

வளங்கமள ைொநில அரசுக்கு ைொற்றுதல்  20. இ) இரண்டும் 

 

[10] சுற்றுச்சூைல் பேொருளியல் 

“சுற்றுச்சூைல் பிரச்சமனகள் உைமையொகபவ சமுதொயப் பிரச்சமனகள்…. அமவகளின் துவக்கத்திற்கு 

ைக்கபளகொரைைொகவும் முடிவில் ேொதிக்கப்ேடுவதும் ைக்கபள” - சர் எட்ைண்டு ஹிலரி. 

உலக அளவில் ஒவ்பவொரு நொளும் 15 வயதிற்கு உட்ேட்ட குைந்மதகளின் 93 சதவீதம் பேர் (1.8 பில்லியன்) 

ைொசுேட்ட கொற்மற சுவொசிப்ேதொல் உடல் நலம் ேொதிக்கப்ேட்டு பைொசைொன இடர்ப்ேொடுக்கு உள்ளொகின்றனர். - 

உலக சுகொதொர நிறுவனம் WHO 

உவர் நிலம் (Alkali Soil) 

 ேொசன வசதி பேற்ற நிலங்கள் ைற்றும் வறண்ட ேகுதிகளில் உள்ள கிட்டத்தட்ட  சதவீத நிலங்களில் 

ஓரளவு உவர் பிரச்சமன உள்ளது. ேயிரின் பவர்ப்ேகுதிகளில் அதிக அளவு இப்பு/அமிலம் ேடிந்து நிலத்தின் 

உற்ேத்தித் திறமன ேகுதியொகபவொ அல்லது முழு அளவொகபவொ ேொதிக்கின்றது. இத்தமகய நிலங்கள் 

பிரச்சமன (உவர், உப்பு ைற்று அமிலம்) நிலங்கள் எனப்ேடுகின்றது. இத்தமகய நிலங்கள் ேொசனவதி 

பேறொத வறண்ட நிலங்களில் கொைப்ேடுகின்றது. 

 இத்தமகய உவர் நிலங்கள் பேரும்ேொலும் ேஞ்சொப், ஹரியொனொ, உத்திரப்பிரபதசம் ஆகிய 

ைொநிலங்கள் உள்ளடங்கிய இந்து கங்மகச் சைபவளிகளில் கொைப்ேடுகின்றது. சத்தீஸ்கொர், ரொேஸ்தொன், 

ஆந்திரப்பிரபதசம், குேரொத், ைஹொரொஷ்ட்டிரொ, கர்நொடகொ, ைத்தியப்பிரபதசம் ைற்றும் தமிழ்நொடு ஆகிய 

ைொநிலங்களில் ஒருசில ேகுதிகளிலும் கொைப்ேடுகின்றது. 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க.   

1. “என்மவரொன்பைன்ட்” (Environment) என்ற வொர்த்மத ________ என்ற பேொருள் பகொள்ளும் எந்த 

பிரஞ்ச் வொர்த்மதயிலிருந்து பதொன்றியது? 

அ) என்மவரொன் 
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ஆ) என்மவரொன்ஸ் 

இ) என்மவபரொனியொ 

ஈ) என்மவர் 

2. “உயிர்ச்சொர்” (biotic) என்ற வொர்த்மதயின் பேொருள் என்ன? 

அ) உயிர் வொழ்வன 

ஆ) உயிரற்றமவ 

இ) ேருப்பேொருள் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

3. சூைலியல் என்ேது எந்த ஒன்றின் சிறிய ேகுதி? 

அ) அயபனொஸ்பியர் 

ஆ) லித்பதொஸ்பியர் 

இ) மேபயொஸ்பியர் 

ஈ) பைஸ்ப ொஸ்பியர் 

4. “பேொருள்சொர் சைநிமல அணுகுமுமறமய” நிறுவியவர் யொர்? 

அ) தொைஸ் ைற்றும் பிக்கொர்டி 

ஆ) ஆலன் நீஸ் ைற்றும் ஆர்.வி. அய்யர்ஸ் 

இ) பேொன் ரொபின்சன் ைற்றும் பே.எம்.கீன்ஸ் 

ஈ) பேொசப் ஸ்டிக்லிஸ் ைற்றும் எட்வர்ட் பசம்ேொலின் 

5. சுற்றுச்சூைல் பேொருட்கள் என்ேமவ ____________? 

அ) சந்மதப் பேொருட்கள் 

ஆ) சந்மதயிடொ பேொருட்கள் 

இ) இரண்டும் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

6. தூய பேொதுப்பேொருட்களில், நுகர்ச்சி என்ேது __________ 

அ) பேொட்டி உமடயது 

ஆ) பேொட்டியற்றது 

இ) இரண்டும் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

7. சுற்றுச்சூைல் பேொருளியலின் அடிப்ேமட கருத்துக்களில் ஒன்றும், சந்மத பதொல்விக்கு கொரைைொனதும் 

_____________ ஆகும். 

அ) பநர்ைமற புற விமளவுகள் 
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ஆ) எதிர்ைமற புற விமளவுகள் 

இ) இரண்டும் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

8. பவளிக் கொற்றுைொசுவுக்கு __________ கொரைைொகும். 

அ) சூடொக்குவதும் சமைப்ேதும் 

ஆ) ேொரம்ேரிய அடுப்புகள் 

இ) பைொட்டொர் வொகனங்கள் 

ஈ) பைற்கண்ட அமனத்தும் 

9. கொர்ேன் பைனொக்மசட் அதிகைொதில் ேங்களிப்மேச் பசய்வது 

அ) பைொட்டொர் வொகனங்கள் 

ஆ) பதொழில் பசயற்ேொடுகள் 

இ) நிமலயொக எரிபேொருள் எரிக்கும் கருவிகள் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுமில்மல 

10. பின்வரும் எது உலக பவப்ேையைொதலுக்கு கொரைம்? 

அ) பூமியின் ஈர்ப்பு விமச 

ஆ) ஆக்ஸிேன் 

இ) மையபநொக்கு விமச 

ஈ) பவப்ேநிமல அதிகைொதல் 

11. பின்வரும் எந்த ஒன்று புற ஊதொக் கதிர்களிலிருந்து ைனிதர்கமள ேொதுகொக்கிறது? 

அ) UV – A 

ஆ) UV – C 

இ) ஓபசொன் ேடலம் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுமில்மல 

13. பின்வரும் எந்த ஒன்று உலக பவப்ேையைொதலின் எதிர்ேொர்க்கப்ேடும் விமளவு? 

அ) கடல்ைட்டம் உயர்தல் 

ஆ) ைமைப்பேொழிவு ைொறுதல் 

இ) ேொமலவனம் அதிகரித்தல் 

ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும் 

14. சத்துக்கமள அதிகப்ேடுத்தும் பசயல் எப்ேடி அமைக்கப்ேடுகிறது? 

அ) யூட்பரொபிபகசன் 

ஆ) சத்துக்கமள கட்டுப்ேடுத்துதல் 
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இ) பசறிவூட்டல் 

ஈ) சிஸ்படொஸ்மியொசிஸ் 

15. ைண்ைொசுவிற்கு முதல்நிமல கொரைம் ________. 

அ) பூச்சிமய கட்டுப்ேடுத்தும் நடவடிக்மககள் 

ஆ) நில பைம்ேொடு 

இ) விவசொய நிலங்கள் வழியொக ேொய்ந்பதொடும் ைமைநீர் 

ஈ) இரசொயன உரங்கள் 

16. வன அழிவிற்கொன முதன்மை கொரைம் யொது? 

அ) ைரம் பவட்டும் பதொழில் 

ஆ) இயற்மக வன அழிவு 

இ) நிலத்மத சைப்ேடுத்துதல் 

ஈ) தட்ேபவப்ேநிமல சைப்ேடுத்துதல் 

17. மின்னணு கழிவுகளுள் ___________ என்ற பேொதுவொக குறிப்பிடப்ேடுகின்றன. 

அ) திடக் கழிவுகள் 

ஆ) குப்மேக் கழிவுகள் 

இ) இ – கழிவுகள் 

ஈ) ைருத்துவைமனக் கழிவுகள் 

18. அமிலைமைக் __________விமளவுகளில் ஒன்று. 

அ) கொற்று ைொசு 

ஆ) நீர் ைொசு 

இ) நில ைொசு 

ஈ) ஒலி ைொசு 

19. நீடித்த வளர்ச்சி (அல்லது) வளங்குன்றொ வளர்ச்சிக் குறிக்பகொள்கமள அமடய விதிக்கப்ேட்டிருக்கும் 

கொலம் ________ 

அ) 2020 

ஆ) 2025 

இ) 2030 

ஈ) 2050 

20. கொர நிலம் அதிகைொக கொைப்ேடும் சைபவளி எது? 

அ) சிந்து – கங்மக 

ஆ) வட இந்திய 
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இ) கங்மக 

ஈ) பைற்கூறிய அமனத்தும் 

விமடகள் 

1. இ) என்மவபரொனியொ  2. அ) உயிர் வொழ்வன  3. இ) மேபயொஸ்பியர்  4. ஆ) ஆலன் நீஸ் ைற்றும் ஆர்.வி. 

அய்யர்ஸ்  5. ஆ) சந்மதயிடொ பேொருட்கள்  6. ஆ) பேொட்டியற்றது  7. ஆ) எதிர்ைமற புற விமளவுகள்  8. இ) 

பைொட்டொர் வொகனங்கள்  9. அ) பைொட்டொர் வொகனங்கள்  10. ஈ) பவப்ேநிமல அதிகைொதல்  11. இ) ஓபசொன் 

ேடலம்  12. ஆ) UV – C  13. அ) கடல்ைட்டம் உயர்தல்  14. அ) யூட்பரொபிபகசன்  15. ஈ) இரசொயன உரங்கள்  

16. அ) ைரம் பவட்டும் பதொழில்  17. இ) இ – கழிவுகள்  18. அ) கொற்று ைொசு  19. இ) 2030  20. ஈ) பைற்கூறிய 

அமனத்தும் 

 

[11] பேொருளொதொர பைம்ேொடு ைற்றும் திட்டமிடல் 

தவறொக நமடமுமறப்ேடுத்துவதனொல் நன்கு வடிவமைக்கப்ேட்டத் திட்டம் பதொல்வியமடயலொம். ஆனொல் 

சரியொக நமடமுமறப்ேடுத்துவதனொபலபய தவறொக வடிவமை திட்டம் பவற்றியமடந்துவிடொது. 

இன்மறக்கும் என்மறக்கும் உன்னுமடய பவமலகமளத் திட்டமிட்டு பிறகு நமடமுமறப்ேடுத்து. 

 - ைொர்கபரட் தொட்சர் 

பேொருளொதொர வளர்ச்சிகுன்றிய நொடுகளின் சிறப்பியல்புகள் 

அறிமுகம் 

 வளர்ச்சி குன்றிய நொடுகமள ஒன்றுடன் ஒன்று பதொடர்புேடுத்தி அறியலொம். 

 உலக வங்கியின் வளர்ச்சி அறிக்மகயின்ேடி தலொவீத பைொத்த நொட்டு வருைொனத்தின் அடிப்ேமடயில் 

நொடுகமள வமகப்ேடுத்துகிறது. 

உலக வங்கி அறிக்மக 

குமறந்த வருைொனமுமடய நொடுகள் 

தலொ வீத பைொத்த நொட்டு உற்ேத்தி $906 ைற்றும் அதற்கு குமறவு 

நடுத்தர வருைொனம் உமடய நொடுகள் 

தலொ வீத பைொத்த நொட்டு உற்ேத்தி $906 - $11,11 இமடபய உள்ள நொடுகள் 

அதிக வருைொனம் உமடய நொடுகள் 

தலொ வீத பைொத்த நொட்டு உற்ேத்தி $, பைல் உள்ள நொடுகள் 

சர்வொதிகொர திட்டமிடல் 

மையத் திட்டக் குழு ஒரு திட்டத்மத மகயில் மவத்துக்பகொண்டு நொட்டின் அமனத்து பேொருளொதொர 

நடவடிக்மககமளயும் கட்டுப்ேடுத்தி, விரும்பிய திமசயில் நமடபேற மவப்ேபத சர்வொதிகொரத் திட்டமிடல். 

சரியொன விமடமயத் பதரிவு பசய்க. 

1. “வளர்ச்சியுடன் கூடிய ைறுேகிர்வு” கீழ்க்கண்ட எந்த அணுகுமுமறயின் புகழ்பேற்ற முைக்கம் இது. 

அ) ேைமையொன அணுகுமுமற 
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ஆ) புதிய பேொது நல அணுகுமுமற 

இ) பதொழில் அணுகுமுமற 

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

2. பின்வருவனவற்றுள் பேொருளொதொர வளர்ச்சியின் தன்மை இல்லொதமவ எது? 

அ) வளர்ந்த நொடுகமள ேற்றியது 

ஆ) ேடிப்ேடியொன ைொற்றம் 

இ) எண்களின் அடிப்ேமடயில் அமைந்தது 

ஈ) விரிவொக கருத்து 

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ பின்தங்கிய நொடுகளின் ேண்புகளில் ஒன்றொகும் 

அ) வறுமையின் நச்சு சுைற்சி 

ஆ) பேரும் நுகர்மவ அதிகப்ேடுத்துதல் 

இ) பதொழில்சொமலகள் வளர்ச்சி 

ஈ) அதிக அளவில் நகர்ையைொதல் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த பேொருளொதொரம் சொரொத கொரணி, பேொருளொதொர முன்பனற்றத்மத நிர்ையிக்கிறது. 

அ) இயற்மக வளங்கள் 

ஆ) ைனிதவளங்கள் 

இ) மூலதன உருவொக்கம் 

ஈ) ேன்னொட்டு வொணிேம் 

5.  பேொருளொதொர வளர்ச்சி ________ஐ அளவிடுகிறது. 

அ) உற்ேத்தித் திறன் வளர்ச்சி 

ஆ) பேயரளவு வருைொன அதிகரிப்பு 

இ) உற்ேத்தி அதிகரிப்பு 

ஈ) இமவ எதுவுமில்மல 

6. அளிப்பு ேக்கத்திலிருந்து இயங்கும் வறுமையின் நச்சு சுைற்சியின்ேடி ஏமைநொடுகள் ஏமையொகபவ 

இருக்கின்றன எபனன்றொல் 

அ) பசமிப்பு குமறவொகபவ உள்ளது 

ஆ) முதலீடு குமறவொகபவ உள்ளது 

இ) திறன் மிக்க அரசு இல்மல 

ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

7. கீழ்க்கண்ட எந்த திட்டத்தில், பவளொண்மை ைற்றும் கிரொைப் பேொருளொதொரத்மத மையைொகக் பகொண்டது? 

அ) ைக்கள் திட்டம் 
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ஆ) ேொம்பே திட்டம் 

இ) கொந்தியத் திட்டம் 

ஈ) விஸ்பவசுவரய்யொ திட்டம் 

8. கீழ்க்கண்ட திட்டங்கமள அமவ முன்பைொழியப்ேட்ட ஆண்டின் அடிப்ேமடயில் கொலகிரை வரிமசப்ேடி 

பதொகுத்து விமடமயத் பதர்ந்பதடுக்கவும் 

i) ைக்கள் திட்டம் 

ii) ேொம்பே திட்டம் 

iii) ேவஹர்லொல் பநரு திட்டம் 

iv) விஸ்பவசுவரய்யொ திட்டம் 

அ) i) ii) iii)  iv)  

ஆ) iv) iii) ii) i) 

இ) i) ii) iv) iii) 

ஈ) ii) i) iv) iii) 

9. எம்.என்.ரொய் வைங்கியத் திட்டம் கீழ்க்கண்டமவகளில் எது? 

அ) கொங்கிரஸ் திட்டம் 

ஆ) ைக்கள் திட்டம் 

இ) ேொம்பே திட்டம் 

ஈ) இமவ எதுவுமில்மல 

10. சுட்டிக்கொட்டும் திட்டமிடமல பசயல்ேடுத்திய நொடு 

அ) பிரொன்சு 

ஆ) பேர்ைனி 

இ) இத்தொலி 

ஈ) ரஷ்யொ 

11. குறுகிய கொலத் திட்டத்தின் இன்பனொரு பேயர் 

அ) கட்டுப்ேடுத்தும் திட்டம் 

ஆ) கட்டுப்ேொட்மட நீக்கும் திட்டம் 

இ) சுைல் திட்டம் 

ஈ) சுைற்சியற்ற திட்டம் 

12. நீண்டகொலத் திட்டத்தின் ைற்பறொரு பேயர் 

அ) பைம்ேொட்டுத் திட்டம் 

ஆ) பைம்ேொடு இல்லொத திட்டம் 
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இ) முன்பனொக்குத் திட்டம் 

ஈ) முன்பனொக்கைற்ற திட்டம் 

13. நீண்ட கொலத்திட்டமிடலின் அடிப்ேமடக் கருத்து நொட்டின் ________ைொற்றைொகும். 

அ) நிதி 

ஆ) பவளொண்மை 

இ) பதொழில் 

ஈ) கட்டமைப்பு 

14. சர்பவொதொயத் திட்டத்மத முன்பைொழிந்தவர் யொர்? 

அ) ைஹொத்ைொ கொந்தி 

ஆ) பேயப்பிரகொஷ் நொரொயைன் 

இ) எச்.என். அகர்வொல் 

ஈ) எம்.என்.ரொய் 

15. இந்தியொவில் திட்டக்குழு அமைக்கப்ேட்ட ஆண்டு _______ 

அ) 1950 

ஆ) 1951 

இ) 1947 

ஈ) 1948 

16. “அடிமைத்தனத்திற்கொன ேொமத” என்ற புத்தகத்மத எழுதியவர் யொர்? 

அ) பிரபடரிக் பஹயக் 

ஆ) பே.ஆர்.ஹிக்ஸ் 

இ) படவிட் ரிக்கொர்படொ 

ஈ) டி.ஆர். ைொல்தஸ் 

17.  முன்பனொக்குத் திட்டத்தின் ைற்பறொரு பேயர் ________ 

அ) குறுகிய கொல திட்டமிடல் 

ஆ) நடுத்தரக்கொலத் திட்டமிடல் 

இ) நீண்ட கொலத் திட்டமிடல் 

ஈ) இமவ எதுவுமில்மல 

18. நிதி ஆபயொக் கீழ்க்கண்ட எதன் மூலைொக அமைக்கப்ேட்டது? 

அ) குடியரசு தமலவரின் அவசர ஆமை 

ஆ) குடியரசு தமலவரின் சுற்றறிக்மக 

இ) அமைச்சரமவத் தீர்ைொனம் 
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ஈ) இமவ எதுவுமில்மல 

19. நிதி ஆபயொக்கின் (NITI Aayog) சரியொன ஆங்கில விரிவொக்கம் 

அ) National Institute for Transport in India 

ஆ) National Institute for Trade in India 

இ) National Institute for Tomorrow’s India 

ஈ) National Institution for Transforming India 

20. சட்டப்பூர்வைொக நிதி ஆபயொக்கின் தமலவரொக கீழ்க்கண்ட எந்தப் ேதவியில் உள்ள ஒருவர் 

பசயல்ேடுவொர்? 

அ) பிரதைர் 

ஆ) குடியரசுத் தமலவர் 

இ) உதவி குடியரசுத் தமலவர் 

ஈ) நிதி அமைச்சர் 

விமடகள் 

1. ஆ) புதிய பேொது நல அணுகுமுமற  2. ஈ) விரிவொக கருத்து  3. அ) வறுமையின் நச்சு சுைற்சி  4. ஆ) 

ைனிதவளங்கள்  5. இ) உற்ேத்தி அதிகரிப்பு  6. ஈ) அ ைற்றும் ஆ  7. இ) கொந்தியத் திட்டம்  8. ஆ) iv) iii) ii) i)  

9. ஆ)ைக்கள் திட்டம்  10. அ) பிரொன்சு  11. அ) கட்டுப்ேடுத்தும் திட்டம்  12. இ) முன்பனொக்குத் திட்டம்  13. ஈ) 

கட்டமைப்பு  14. ஆ) பேயப்பிரகொஷ் நொரொயைன்  15. அ) 1950  16. அ)பிரபடரிக் பஹயக்  17. இ) நீண்ட 

கொலத் திட்டமிடல்  18. இ) அமைச்சரமவத் தீர்ைொனம்  19. ஈ) National Institution for Transforming India  20. 

அ) பிரதைர் 

 

[12] புள்ளியியல் முமறகள் ைற்றும் பேொருளொதொர அளமவயியல் ஓர் அறிமுகம் 

“புள்ளியியல் என்ேது அறிவியலின் இலக்கைம்” - கொர்ல் பியர் ன் 

புள்ளியியலின் தந்மத 

கடந்த நூற்றொண்டில் இங்கிலொந்து நொட்டில் வொழ்ந்த தொவரவியல் அறிஞர் பரொனொல்டு பிஷர் புள்ளியியலில் 

அடிப்ேமட பநறிமுமறகமள ஏற்ேடுத்தினொர். அவருமடய புள்ளியியல் ஆய்வுகள் ேரிைொை வளர்ச்சிமய 

ேகுப்ேொய்வு பசய்யவும் நவீன ைரபியல் ஆய்வுகளுக்கு அடித்தளைொகவும் அமைந்துள்ளது. 

“புள்ளியியல் என்ேது ைதிப்பீடுகமள ைற்றும் நிகழ்தகவுகமளப் ேற்றிய அறிவியல்”   - 

பேொடிங்டன் 

“புள்ளியியல் என்ேது எண்ணிலொன விவரங்கமள திரட்டி, ஒருங்கிமைத்து வைங்கி, ேகுத்தொய்ந்து, 

விவரிப்ேது ஆகும்”.  - கிரொக்ஸ்டன் ைற்றும் பகௌடன் 

புள்ளியியலின் ேணிகள் 

 புள்ளியியல் விவரங்கமள துல்லியைொன வடிவில் வைங்குகிறது. 

 இது ேரந்த விவரங்கமள சுருக்கித் தருகிறது. 
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 இது ஒப்பீடுகமளச் பசய்ய உதவுகிறது. 

 இது எடுபகொள்கமள உருவொக்கவும், பசொதமனக்கு உட்ேடுத்தவும் உதவுகிறது. 

 இது ைதிப்பீடுகமளச் பசய்ய உதவுகிறது. 

 பகொள்மககமள உருவொக்குவதில் இது உதவுகிறது. 

சரொசரி என்ேதன் பேொருள் 

 “மையப்பேொக்கு அளமவ என்ேது எந்த எண்மைச் சுற்றி ைற்ற எண்கள் இருக்கின்றபதொ அந்த 

எண்ணிமன கண்டறிவது”. 

 “எந்த ஒரு எண்மை ைற்ற எண்கள் பிரதிேலிக்கின்றபதொ அந்த எண்பை சரொசரி ஆகும்”. 

 “பைொத்தைொக அமனத்து எண்கமளயும் பதொகுத்துச் பசொல்கிறபதொ அதுதொன் எண்களின் மையம் 

எனப்ேடுகிறது”. 

பநொேல் நிமனவு ேரிசு பரக்னர் ஃபிரிஸ் (1969) 

பேொருளியல் + கணிதம் = கணிதப் பேொருளியியல் 

கணிதப் பேொருளியல் + புள்ளிவிவரங்கள் ைற்றும் புள்ளியியல் முமறகள் = பேொருளொதொர அளமவயியல் 

{பேொருளொதொரம் + புள்ளியியல் + கணிதம்} + எண்வடிவ புள்ளி விவரங்கள் = பேொருளொதொர அளமவயியல் 

இலக்கைங்கள் 

 ஆர்தர் எஸ். பகொல்ட்பேர்க்கர் கூற்றுப்ேடி, “பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ேது பேொருளொதொர 

பகொட்ேொடு, கணிதம், புள்ளியியல் உய்த்துைர்வு ஆகிய கருவிகமளக் பகொண்டு பேொருளியல் நிகழ்வுகமள 

ஆய்வு பசய்யும் ஒரு சமூக அறிவியல் ஆகும்”. 

 பேர்ஹொர்டு டின்ேர்கன் பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ேது “பேொருளொதொரம் ேற்றிய சில 

கண்பைொட்டங்களின் விமளவொக, பேொருளியல் விவரங்களின்மீது கணித புள்ளியியமல புகுத்தி 

கணிதப்பேொருளியலொல் உருவொக்கப்ேட்ட பேொருளியல் ைொதிரிக்கு உறுதித் தன்மைமய தரும் விதத்தில் 

எண்ணியல் முடிவுகமள பேறும் ஒரு ேொடம்” என்கிறொர். 

 பதய்ல் அவர்களின் கூற்றுப்ேடி, “பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ேது பேொருளொதொர விதிகளுக்கு 

எண் விவரங்கமள அளிப்ேது ஆகும்”. 

 பரக்னர் ஃபிரிஷ்க் பேொருளொதொர அளமவயியல் கருத்தும் ைற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் ேொர்மவகள் 

ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்பகொன்று ேரஸ்ேர ஊடுருவமல பகொண்டிருப்ேதொகும், எனக் கூறுகிறொர். 

சரியொன விமடமய பதரிவு பசய்க.  

1. ‘ஸ்டொட்டிஸ்டிக்ஸ்’ (Statistics) என்ற வொர்த்மத _______ ஆகும். 

அ) ஒருமை 

ஆ) ேன்மை 

இ) ஒருமை ைற்றும் ேன்மை 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 
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2. புள்ளியியல் எண்விவரங்கமள ேற்றி ேடிக்கும் ேயன்ேொட்டுக் கணிதத்தின் ஒரு சிறப்புப் ேகுதி என்று 

கூறியவர் யொர்? 

அ) பஹரொஸ் பசக்ரிஸ்ட்  

ஆ) ஆர்.ஏ. ஃபிஷர் 

இ) யொ-லந்சூ 

ஈ) பேொடிங்ட்டன் 

3. இரண்டொம்நிமல விவரங்களுக்கொன ஆதொரம் __________- 

அ) பவளியிடப்ேட்ட விவரங்கள் 

ஆ) பவளியிடப்ேடொத விவரங்கள் 

இ) பைற்பசொன்ன இரண்டில் ஒன்று 

ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

4. பகள்வித்தொள் மூலம் புள்ளிவிவரம் திரட்டப்ேட்டொல் அது _______ 

அ) முதல்நிமல விவரம் 

ஆ) இரண்டொம் நிமல விவரம் 

இ) பவளியிடப்பேற்ற விவரம் 

ஈ) பதொகுக்கப்ேட்ட விவரம் 

5. பநர்பகொட்டு உறவிமன பகொண்டிருக்கும் இரு ைொறிகளின் உறவிமன அளவிமன அளக்கும் முமறக்கு 

_______ பேயர். 

அ) சரிவு 

ஆ) அச்சுபவட்டு 

இ) உடன்பதொடர்புக் பகழு 

ஈ) ஒட்டுறவுச் சைன்ேொடு 

6. X ைற்றும் Y ைொறிகள் இரண்டும் ஒபர திமசயில் ைொறினொல், உடந்பதொடர்புக் பகழு எவ்வொறு இருக்கும்? 

அ) பநர்ைமறயொக 

ஆ) எதிர்ைமறயொக 

இ) 0 

ஈ) 1 

7. ஒரு சிதறல் விளக்கப்ேடத்தில் ஒரு ைொறி அதிகரித்துச் பசல்லும்பேொழுது ைற்பறொரு ைொறி குமறந்து 

பசன்றொல் உடன்பதொடர்புக்பகழுவின் அளவு எவ்வொறொக இருக்கும்? 

அ) முழு பநர்ைமறயொக 

ஆ) முழு எதிர்ைமறயொக 
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இ) எதிர்ைமறயொக 

ஈ) 0 

8. உடன்பதொடர்புக் பகழு 𝛾 –ன் அளவு எந்த எல்மலக்குள் இருக்கும் 

அ) 0 ைற்றும் 1 

ஆ) -1 ைற்றும் 0 

இ) -1 ைற்றும் 1 

ஈ) -0.5 ைற்றும் 0.5 

9. ஒட்டுறவு என்ற கருத்திமன முதலில் ேயன்ேடுத்தியவர் 

அ) நியூட்டன் 

ஆ) பியர் ன் 

இ) ஸ்பியர்பைன் 

ஈ) கொல்டன் 

10. ஒட்டுறவு ேகுப்ேொய்வுவின் பநொக்கம்? 

அ) ஒரு கொரணியின் ைதிப்பிமனக் பகொண்டு அடுத்து கொரணியின் ைதிப்பிமன கண்டறிவது 

ஆ) சிதறல் விளக்கப்ேடத்தில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு ேதிலொக பகொட்டிமன வமரவது 

இ) இரு ைொறிகளும் எந்த அளவுக்கு உறவுபகொண்டுள்ளன என்ேமத பதரிந்து பகொள்வதற்கு 

ஈ) சொரொ ைொறியின் எதிர்ேொர்க்கப்ேடும் ைதிப்பிமன பதரிந்துபகொள்ள சொர்பு ைொறியின் ைதிப்பிமன அளித்தல். 

11. சொர்பு ைொறியின் ைதிப்பிமன ைதிப்பீடு பசய்வதற்கொக சொரொ ைொறிகமள ேயன்ேடுத்தும் பசயலுக்கு 

__________ பேயர். 

அ) உடன் பதொடர்புக் பகழு 

ஆ) சரிவு 

இ) ஒட்டுறவு 

ஈ) பிமைக் கருத்து 

12. Y = 2 – 0.2X எனில், Y அச்சு பவட்டு ________- ஆகும். 

அ) -2 

ஆ) 2 

இ) 0.2X 

ஈ) பைற்பசொன்ன அமனத்தும் 

13. Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑥, என்ற ஒட்டுறவுச் சைன்ேொட்டில் Y என்ேது __________ 

அ) சரரொ ைொறி 

ஆ) சொர்பு ைொறி 
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இ) பதொடர்ச்சி ைொறி 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

14. Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 என்ற ஒட்டுறவுச் சைன்ேொட்டில் x என்ேது __________ 

அ) சொரொ ைொறி 

ஆ) சொர்பு ைொறி 

இ) பதொடர்ச்சி ைொறி 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

15. பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ேது எதன் இமைப்பு? 

அ) பேொருளியல் ைற்றும் புள்ளியியல் 

ஆ) பேொருளியல் ைற்றும் கணிதம் 

இ) பேொருளியல், கணிதம் ைற்றும் புள்ளியியல் 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவுைல்ல 

16. பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ற வொர்த்மதமய உருவொக்கியவர்? 

அ) ஃபிரொன்ஸி கொல்டன் 

ஆ) ரொக்னொ, ஃபிரிஸ் 

இ) கொர்ல் பியர்சன் 

ஈ) ஸ்பியர்பைன் 

17. பேொருளொதொர அளமவயியலுக்கொன மூலப்பேொருள் _________-- 

அ) புள்ளிவிவரம் 

ஆ) பேொருட்கள் 

இ) புள்ளியியல் 

ஈ) கணிதம் 

18. U என்ேது ___________- 

அ) விலகல் 

ஆ) திட்டப்பிமை 

இ) பிமைக் கருத்து 

ஈ) பைற்பசொன்ன எதுவும் அல்ல 

19. U என்ேது எமதக் குறிக்கிறது? 

அ) விடுேட்ட கொரணிகள் 

ஆ) திட்டப்பிமை 

இ) பிமை 
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ஈ) பதொடர்ச்சியற்ற கொரணி 

20. பேொருளொதொர அளமவயியல் என்ேது எத்தமன ேொடங்களின் இமைப்பு? 

அ) 3 ேொடங்கள் 

ஆ) நொன்கு ேொடங்கள் 

இ) 2 ேொடங்கள் 

ஈ) 5 ேொடங்கள் 

விமடகள் 

1. இ) ஒருமை ைற்றும் ேன்மை 2. ஈ) பேொடிங்ட்டன் 3. ஈ) அ ைற்றும் ஆ 4. அ) முதல்நிமல விவரம் 5. இ) 

உடன்பதொடர்புக் பகழு 6. அ) பநர்ைமறயொக 7. இ) எதிர்ைமறயொக 8. இ) -1 ைற்றும் 1 9. ஈ) கொல்டன் 10. அ) 

ஒரு கொரணியின் ைதிப்பிமனக் பகொண்டு அடுத்து கொரணியின் ைதிப்பிமன கண்டறிவது 11. ஆ) சரிவு 12. 

ஆ) 2 13. ஆ) சொர்பு ைொறி 14. அ) சொரொ ைொறி 15. இ) பேொருளியல், கணிதம் ைற்றும் புள்ளியியல் 16. ஆ) ரொக்னொ, 

ஃபிரிஸ் 17. அ) புள்ளிவிவரம் 18. இ) பிமைக் கருத்து 19. ஆ) திட்டப்பிமை 20. அ) 3 ேொடங்கள் 
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