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11th Economics Lesson 3 Questions in Tamil 

3] இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள் 

1) பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியான விடைடய தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) இந்தியா 1947 ல் சுேந்திரம் அடையும்த ாது 

த ாருளாோரத்தில் பின் ேங்கிய நிடையிதைதய இருந்ேது. 

ⅱ) அறிவியல் மற்றும் தோழில் நுட் ங்களில் பின் ேங்கிய 

நிடையில் இருந்ேோல் தோழில்மயமாேல் 

மிகக்குடைவாகவும், உறுதியின்றியும் இருந்ேது. 

ⅲ) விவசாயத்துடை நிைப்பிரபுக்களின் டகயில் இருந்ேது. 

ⅳ) உற் த்தி திைன் மிகவும் குடைவாக இருந்ேது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

2) சுேந்திரத்திற்கு பின் நாட்டின் இரண்டு மிகப்த ரிய 

பிரச்சடன/கள் எது/எடவ? 

ⅰ) த ாக்குவரத்து  

ⅱ) ேகவல் தோைர்பு 

ⅲ) வறுடம 

ⅳ) தவடையின்டம 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

3) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) சுேந்திரத்திற்கு பிந்டேய காைத்தில் 1991 ஆம் ஆண்டு 

இந்திய த ாருளாோரத்தில் ஒரு திருப்புமுடனயாக 

இருந்ேது. 

ⅱ) ஒரு த ரிய த ாருளாோர தநருக்கடிடய இந்தியா 

சந்தித்ேது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

4) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) நாட்டின் கட்ைடமப்ட  தமம் டுத்தும் தகாள்டககடள 

அறிமுகப் டுத்தியேன் மூைம் த ாருளாோர 

தநருக்கடிகளுக்கு இந்தியா முற்றுப்புள்ளி டவத்ேது. 

ⅱ) த ாருளாோரத்தின்  ை துடைகளின்  ைவீனத்டேயும், 

முட்டுக்கட்டையாக இருந்ே கடுடமயான ேடைகடள 

மாற்றுவடேயும் முக்கிய தநாக்கமாக தகாண்டிருந்ேன. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

5) பின் வருவனவற்றுள் புதிய 

த ாருளாோரக்தகாள்டகயின் முக்கிய தூண்களாக 

இருந்ேடவ எடவ? 

ⅰ) ோராளமயம் 

ⅱ) ேனியார்மயம் 

ⅲ) உைகமயமாேல் 

ⅳ) நவீனமயமாேல் 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

6) பின் வருவனவற்றுள் ோராள மயமாக்கலின் அம்சங்கள் 

எடவ? 

ⅰ) உரிமங்கள், கட்டுப் ாடுகள், தநறிப் டுத்துேல் 

ஆகியவற்டை நீக்குேல், 

ⅱ) சலுடககள் மற்றும் ஊக்கத்தோடககள் வழங்குேல் 

ⅲ) அரசு முேலீடுகள் குடைப்பு  

ⅳ) தோழில்துடைக்கு அரசின் அதிக  ங்களிப்பு 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅰ), ⅱ)  

7) பின் வருவனவற்றுள் ேனியார் மயமாேலின் சாராம்சம் 

எடவ? 

ⅰ) சலுடககள் மற்றும் ஊக்கத்தோடககள் வழங்குேல் 

ⅱ) தோழில்துடைக்கு நிதி நிறுவனங்களின் அதிக 

 ங்களிப்பு 

ⅲ) அரசின் நாட்டுடைடமயாக்குேலின்டம 

ⅳ) த ாதுத்துடை நிறுவனங்கடள ேனியார் துடைக்கு 

மாற்றியடமத்ேல் 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

8) பின் வருவனவற்றுள் உைகமயமாக்குேலின் 

அளவீடுகள் எடவ? 

ⅰ) சுங்கவரிக்குடைப்பு 

ⅱ) சுங்க வரித்ேவிர்ப்பு 

ⅲ) இைக்குமதிடய எளிடமப் டுத்துேல் 

ⅳ) அரசு முேலீடுகள் குடைப்பு 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

9) பின் வருவனவற்றுள் LPG க்கு ஆேரவான கருத்துக்கள் 

எடவ? 

ⅰ) அரசு உரிடமக்தகாள்டககடள சற்தை ேளர்த்துவது 

அவசியமாக இருந்ேது.  
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ⅱ) த ாருளாோர வளர்ச்சியில் ேனியார் துடைக்கு 

த ாதுமான வாய்ப்புகள் வழங்கப் ைவில்டை என்று 

கருேப் ட்ைோல் ேனியார் மயமாேல் அவசியமானது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

10) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளின் உேவியின்றி வளர்ந்ே 

நாடுகள் தமலும் வளர முடியாது. 

ⅱ) வளரும் நாடுகளின் இயற்டக மற்றும் மனிே வளங்கள் 

முழுவடேயும் வளர்ந்ே நாடுகள் சுரண்டிக்தகாள்கின்ைன. 

ⅲ) வளர்ந்ே நாடுகள் ேங்களது உற் த்தி  ண்ைங்கடள 

சந்டேப் டுத்தும் அங்காடியாக வளரும் த ாருளாோர 

நாடுகடள  யன் டுத்திக்தகாள்கின்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)  

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ)  

d) ⅱ), ⅲ) 

11) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) வளர்ந்ே நாடுகள் ேங்களுடைய உ ரி முேலீட்டை 

பின்ேங்கிய நாடுகளில் அதிகமாக தசய்கின்ைன. 

ⅱ)  டழய வழக்தகாழிந்ே தோழில் நுட் ங்கடள வளர்ச்சி 

குன்றிய நாடுகளுக்கு விற் ேன் மூைம் வளர்ந்ே நாடுகள் 

முன்தனறுகின்ைன. 

ⅲ)  ணக்கார நாடுகள் வளரும் நாடுகளின் 

த ாருளாோரத்தினால் தமலும் வளர்கின்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)  

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ)  

d) ⅱ), ⅲ) 

12) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) ோராளமயமாக்கும் தகாள்டக தவளிநாட்டில் உள்ள 

த ரிய நிறுவனங்களுக்கு வசதியாகிவிட்ைது. 

ⅱ) தவளிநாட்டு த ரிய நிறுவனங்கடள எதிர்க்க இயைாே 

உள்நாட்டு நிறுவனங்கள்  ாதிப்பிற்குள்ளாயின. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

13) ேனியார் மயமாக்கல் குறித்ே கீழ்க்கண்ைவற்றுள் 

சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) ேனியார் மயமாக்குேல் த ரிய நிறுவனங்களின் 

முற்றுரிடம சக்தியிடன வளர்க்கும் என்ை வாேம் 

உள்ளது. 

ⅱ) ஆதிக்கம் நிடைந்ே நிறுவனங்கள் மட்டுதம தோழிலில் 

நீடித்திருக்க முடியும். 

ⅲ) இதில் சமூக நீதிடய எதிர் ார்க்கதவா, 

நிடைநாட்ைதவா முடியாது. 

ⅳ) மக்களிடைதயயும், வட்ைார அளவிலும் தவறு ாடுகள் 

அதிகரித்து வருகின்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

14) உைகமயமாேல் குறித்ே கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான 

கூற்று எது? 

ⅰ) உைகமயமாக்கல் அடனத்து நிறுவனங்கடளயும் 

ஒன்றிடணத்து ஒதர குடையின் கீழ் தகாண்டு வந்ேது. 

ⅱ) உைகமயமானது த ாருளாோர சக்திகடள உைக 

அளவில் மறு கிர்வு தசய்ய வழிவடக தசய்கிைது. 

ⅲ) ஏற்கனதவ வளர்ந்ே நாடுகள் தமலும் வளர்ந்ேன. 

ⅳ) வளர்ச்சி குடைந்ே நாடுகளின் நைன்கள் 

புைக்கணிக்கப் ட்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

15) பின்வருவனவற்றுள் 1991க்கு பிைகு இந்தியாவில் 

ஏற் ட்ை மாற்ைங்கள் எடவ? 

ⅰ) தவளிநாட்டு தசைாவணியின் டகயிருப்பு 

அதிகரிக்கத்துவங்கியது. 

ⅱ) வளர்ந்ே நாடுகளின் த ாருளாோரச்சிக்கல்கள் 

வணிகத்தின் வாயிைாக வளரும் நாடுகளுக்கு  ரவின. 

ⅲ) தோழில்மயமாேல் விடரவாக நடைத ற்ைது.  

ⅳ) நுகர்வுமுடை தமம் ைத்துவங்கியுள்ளது. 

a)ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b)ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d)ⅰ) , ⅲ),ⅳ) 

16) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) சிை துடைகளின் வளர்ச்சிகள்  ைன்கள் சமுோயத்தில் 

விளிம்பு நிடை மக்களுக்கு தசன்ைடையவில்டை. 

ⅱ) சமூக, த ாருளாோர, அரசியல், மக்கட்தோடக மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சடனகள் மற்றும் சவால்கடள அடவ 

தோற்றுவிக்கின்ைன. 

ⅲ) துடைகளின் முன்தனற்ைம் நன்டமகடள தகாண்டு 

வருகிைது, ஆனால் அது எந்ே பிரிவினடர தசன்ைடைகிைது 

என் து சமூக த ாருளாோர நிடைடய சார்ந்ேது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ)  

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ)  

d) ⅱ), ⅲ) 

17) பின்வருவனவற்றுள் இந்திய மக்கள் எதிர்தகாள்ளும் 

அடிப் டைப் த ாருளியல் பிரச்சடனகள் எடவ? 
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ⅰ) த ேங்காட்டுேல் 

ⅱ) சமுோய புைக்கணிப்புகள் 

ⅲ) வளம் குன்றிய நிடை 

ⅳ) பின்ேங்கிய த ாருளாோரம் 

a) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) , ⅳ)  

b) ⅰ), ⅱ) , ⅲ) 

c) ⅲ) , ⅳ) 

d) ⅱ) , ⅲ) 

18) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) முேலீட்டு விைக்கல்: முேலீட்டு விைக்கல் என் து 

த ாதுத்துடை நிறுவனங்களின்  ங்குகடள பிை ேனியார் 

நிறுவனங்கள் அல்ைது வங்கிகளுக்கு விற் து. 

ⅱ) முேலீட்டு விைக்கம் முழுவதுமாக 

நடைமுடைப் டுத்ேப் ைவில்டை. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

19) எந்ே அடமப்பின் கணிப்புப் டி 2016 இல் இந்தியாவின் 

உள்நாட்டு தமாத்ே உற் த்தியின் அளவு 2251 பில்லியன் 

அதமரிக்க ைாைராக இருந்ேது? 

எந்ே அடமப்பின் கணிப்புப் டி 2016 இல் இந்தியாவின் 

உள்நாட்டு தமாத்ே உற் த்தியின் அளவு 2251 பில்லியன் 

அதமரிக்க ைாைராக இருந்ேது? 

a) உைக வங்கி  

b) உைக தோழிைாளர் அடமப்பு  

c) ஐ.நா அடமப்பு  

d)  ன்னாட்டு  ண நிதியம் 

20) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) நாணய மாற்று வீேத்தின் அடிப் டையில் உைக 

தமாத்ே GDP மதிப்பில் இந்தியாவின்  ங்கு 5 விழுக்காடு 

ஆகும். 

ⅱ) இந்தியா உைக மக்கள் தோடகயில் சுமார் 10 

சேவீேத்டேயும், உைக நிைப் ரப்பில் 2.4 சேவீேத்டேயும் 

தகாண்டுள்ளது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

21) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) ஆசிய நாடுகளில், தமாத்ே உற் த்தியில் சீனா, இந்தியா 

ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து வங்க தேசம் 3 வது இைத்தில் 

உள்ளது. 

ⅱ) 2016 ல் தமாத்ே ஆசியாவின் GDP அளவில் 8.50 

சேவீேம் இந்தியாவின்  ங்காக உள்ளது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

22) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) புதிய தோழிற்தகாள்டகடய ஜூடை 24, 1990 ல் 

 ாரே பிரேமர் அறிவித்ோர். 

ⅱ) புதிய தகாள்டக தோழில்துடையில் கணிசமாக 

கட்டுப் ாடுகடள ேளர்த்தியது.  

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

23) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் தோழிற்தகாள்டகயின் 

முேன்டமயான தநாக்கங்கள் எடவ? 

ⅰ) அதிகாரத்தின் பிடியில் இருக்கும்  ை தோழில்கடள 

முன்தனற்றுவது 

ⅱ) தவளிநாட்டு தநரடி முேலீடுகளில் உள்ள 

கட்டுப் ாடுகடள ஒழிப் து 

ⅲ) MRTP சட்ைக்கட்டுப் ாடுகளிலிருந்து உள்நாட்டு 

நிறுவனங்கடள ேளர்த்துவது. 

ⅳ) உற் த்தி திைனிலும், தவடை வாய்ப்பிலும் நீடித்ே 

வளர்ச்சிடய  ராமரிப் து 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

24) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் தோழிற்தகாள்டகயில் அரசு 

எடுத்ே முக்கிய முயற்சிகள் எடவ? 

ⅰ) தோழில் உரிமங்கள் விைக்கம் தசய்யப் ட்ைன. 

ⅱ) தோழில் துடையில் உள்ள ஒதுக்கீட்டை நீக்குேல் 

ⅲ) த ாதுத்துடைக்தகாள்டக (கட்டுப் ாடுகள் நீக்கம் 

மற்றும் சீர்திருத்ேங்கள்) தகாண்டு வரப் ட்ைது. 

ⅳ) MRTP சட்ைம் ஒழிப்பு 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

25) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) 1991 ன் புதிய தோழிற்தகாள்டகயின் மிக முக்கிய 

அம்சம் என்னதவனில் தோழிலுக்கு உரிமம் 

த றுவதிலிருந்து விைக்களித்ேல் மற்றும் சிவப்பு நாைா 

முடைடய முடிவுக்கு தகாண்டு வருேைாகும். 

ⅱ) தோழில் உரிடமக்தகாள்டகயின் கீழ் ேனியார் துடை 

தோழில் துவங்க உரிமம் த ை தவண்டியிருந்ேது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

26) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  
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ⅰ) முன்னோக மூைேன தோழிற்சாடைகளும் 

த ாதுத்துடைக்தகன ஒதுக்கப் ட்ைன. 

ⅱ) ேற்த ாது தோழிற்கட்டுப் ாடுகள் நீக்கப் ட்டு 

த ரும் ாைான தோழில்கள் ேனியார் துடைக்கு 

திைந்துவிைப் ட்ைன. 

ⅲ) புதிய தோழிற்தகாள்டகயின் கீழ் அணுசக்தி, சுரங்கம், 

மற்றும் இரயில்தவ ஆகிய மூன்று துடைகள் மட்டுதம 

த ாதுத்துடைக்கு ஒதுக்கீடு தசய்யப் ட்ைன. 

ⅳ) இந்ே மூன்று துடை ேவிர ஏடனய துடைகள் ேனியார் 

துடைக்கு திைந்து விைப் ட்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

27) த ாதுத்துடை தோைர் ான சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) த ாதுத்துடை சீர்திருத்ேங்கள் என் து திைடமயாக 

இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு ேன்னாட்சி வழங்குவோகும். 

ⅱ) த ாதுத்துடையில் எந்தேந்ே துடைகளுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்க தவண்டும் என் டே அரசு 

அடையாளம் காண்கிைது. 

ⅲ) ேனது முேலீட்டு குடைப்பு தகாள்டக மூைம் 

த ாதுத்துடை நிறுவனங்கடள ேனியாரிைம் ஒப் டைக்க 

வழிவகுக்கப் ட்டுள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

28) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 1991 ம் ஆண்டைய புதிய தோழிற்தகாள்டக 

முற்றுரிடம வாணி  கட்டுப் ாட்டு சட்ைத்டே தகாண்டு 

வந்ேது. 

ⅱ) 2015 ல் த ாட்டிக்குழு ஏற் டுத்ேப் ட்ைது. 

ⅲ) த ாட்டிக்குழு த ாருளாோர த ாட்டி நடைமுடைகடள 

கண்காணிக்கும். 

ⅳ) இக்தகாள்டக ேனியார் துடையில் த ாட்டிடய 

ஏற் டுத்ேவும் குறித்ே எண்ணிக்டகயிைான தவளிநாட்டு 

நிறுவனங்கடள ஈர்க்கவும் தசய்ேது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

29) தவளிநாட்டு முேலீட்டுக்தகாள்டக குறித்ே 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) த ாருளாோர சீர்திருத்ேத்தின் முக்கிய அம்சம் 

தவளிநாட்டு முேலீட்டிற்கு மற்றும் தவளிநாட்டு தோழில் 

நுட் த்திற்கு சிவப்பு கம் ள வரதவற்பு ேருவோகும். 

ⅱ) இந்ே நைவடிக்டக நாட்டில் தோழில்துடையில் 

த ாட்டிடய ஏற் டுத்தி வணிகச்சூழடை 

தமம் டுத்தியுள்ளது. 

ⅲ) தவளிநாட்டு தநரடி முேலீடு மற்றும் தவளிநாட்டு 

தோகுப்பு முேலீடு த ான்ைவற்றிற்கு இைகுவான வழி 

திைந்துவிைப் ட்ைது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

30) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 1991 ல் சிை உயர் தோழில் நுட் ம் மற்றும் த ரளவு 

முேலீடு தேடவப் டும் முக்கிய தோழிற்சாடைகளுக்கு 

அனுமதியளிக்கப் ட்ைது. 

ⅱ) இதில் 51 சேவீே  ங்குகள் வடர தவளிநாட்டு தநரடி 

முேலீடு தசய்ய அனுமதிக்கப் ட்ைது. 

ⅲ) இேன் அளவு  ை நிறுவனங்களுக்கு 74 

சேவீேமாகவும், பின்னர் 100 சேவீேமாகவும் 

மாற்றியடமக்கப் ட்ைது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

31) தவளிநாட்டு முேலீடு ஊக்குவிப்பு வாரியம் 

அடமக்கப் ட்ைேற்கான கரணம்/கள் எது/எடவ? 

ⅰ) தநரடி தவளிநாட்டு முேலீடு தசய்ய  ன்னாட்டு 

நிறுவனங்களுைன் தோைர்பு தகாள்ளல் 

ⅱ) தவளிநாட்டு முேலீட்டை ஊக்குவித்ேல் 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

32) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) த ாருளாோர சீர்திருத்ே நைவடிக்டககளின் 

தோைக்கத்திலிருந்தே இந்தியப் த ாருளாோரம், 

தோழில்துடை மற்றும் தசடவத்துடைகளில் ஒரு 

குறிப்பிைத்ேக்க வளர்ச்சிடய அடைந்துள்ளது. 

ⅱ) இவ்வளர்ச்சி தவளாண் துடை வளர்ச்சிடய ேடை 

தசய்ேது. 

ⅲ) 1984 - 85 ல் 3.62 சேவீேமாக இருந்ே வளர்ச்சி, 1995 

- 96 முேல் 2004 -05 வடர 1.97 சேவீேமாக குடைந்ேது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

33) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) தவளாண்துடை விடளச்சல் மற்றும் உற் த்தி திைனில் 

ஒரு த ரிய இடைதவளிடய  திவு தசய்துள்ளது. 



 11th 12th Economics                                                                                                       Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    5 

ⅱ)  ணப் யிர்  யிரிடுேலுக்கு விவசாயிகள் 

இைம்த யர்ந்ேனர். 

ⅲ) கைன் சூழல்களால்  ல்தவறு விவசாயக் குடும் ங்கள் 

வறுடமக்கும், ேற்தகாடை த ான்ை தகாடூர முடிவுகடள 

டகயிதைடுக்கும் நிடைக்கும் ேள்ளப் ட்டுள்ளனர். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

34) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) இந்தியாவில் தவளாண் துடை தவள்ளத்ோலும், 

வைட்சியாலும் அதிகம்  ாதிக்கப் டுகிைது. 

ⅱ) இயற்டக சீற்ைங்களிலிருந்து விவசாயிகடளப் 

 ாதுகாத்து அடுத்ே  ருவத்திற்கு ேயார் தசய்வேற்காக 

மத்திய அரசு  ல்தவறு விவசாய திட்ைங்கடள தகாண்டு 

வந்துள்ளது.  

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

35) பிரேம மந்திரி  யிர் காப்பீட்டு திட்ைம் எப்த ாது 

அறிமுகப் டுத்ேப் ட்ைது? 

a) 18 பிப்ரவரி 2017 

b) 18 பிப்ரவரி 2016 

c) 18 ஜனவரி 2015 

d) 15 பிப்ரவரி 2018 

36) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ)  ழங்களின் உற் த்தியில் இந்தியா உைக அளவில், 

மிகப்த ரிய உற் த்தியாளராக உள்ளது. 

ⅱ) காய்கறிகள் உற் த்தியில் இரண்ைாவது மிகப்த ரிய 

உற் த்தியாளராக விளங்குகிைது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

37) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) அறுவடைக்கு பின்னால் ஏற் டும் 10% முேல் 50% 

வடரயிைான இழப்புகளினால், ேனிந ருக்கு 

கிடைக்கக்கூடிய  ழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் அளவு 

மிகக்குடைவாகதவ உள்ளது. 

ⅱ) நுகர்தவாடர அடையும் தநரத்தில்  ண்ைத்தின் ேரம் 

கணிசமான அளவில் குடைகிைது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

38) விடரவில் அழுகும் ேன்டமயுடைய  ழங்கள் மற்றும் 

காய்கறிகடள சந்டேப் டுத்துவதில் ஏற் டும் 

பிரச்சடனகள் எடவ? 

ⅰ) வியா ாரச்தசைவுகள் 

ⅱ) சந்டேகளில் தேக்கம் 

ⅲ) விடையில் ஏற்ைத்ோழ்வுகள் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

39) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) 1955 ஆம் ஆண்டு அத்தியாவசியப்த ாருட்கள் 

சட்ைத்தின் மூன்ைாவது பிரிவின் டி "குளிர் ேன கிைங்கு 

ஆடண 1964" (cold storage order) என் டே 

ஏற் டுத்தியது. 

ⅱ) இருந்ே த ாதிலும் இன்ைளவும் குளிர் ேன தசமிப்பு 

கிைங்கு வசதி த ாதிய அளவில் இல்டை. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

40) உழவர் கைன் அட்டைத்திட்ைம் குறித்ே 

பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்டை தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) கிசான் கிதரடிட் கார்ட் (KCC) என் து கைன் 

தேடவப் டுகிை ஒரு விவசாயியின் ேகுதிக்தகற்  கைன் 

மிக எளிோக மற்றும் சரியான தநரத்தில் 

வழங்குவேற்கான ஓர் ஏற் ாைாகும். 

ⅱ) 1998 ம் ஆண்டில் இந்திய டமய வங்கி மற்றும் 

"விவசாய மற்றும் கிராமப்புை தமம் ாட்டிற்கான தேசிய 

வங்கி" ஆகியவற்ைால் தோைங்கப் ட்ைது. 

ⅲ) விவசாயிகள் கைனுக்காக முடைசாரா வங்கிகடள 

சார்ந்திருப் டே குடைப் தே அேன் தநாக்கமாகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

41) பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்டை தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) முடைசாரா வங்கிகளில் கைன் த றுவது எளிது, 

ஆனால் வட்டி வீேம் அதிகம். 

ⅱ) கைன் அட்டைடய கிராமப்புை, கூட்டுைவு மற்றும் 

த ாதுத்துடை வங்கிகள் வழங்குகின்ைன. 

ⅲ) அரசு KCC கைன் அட்டைடய மின் ேகவல் கைன் 

அட்டையாக மாற்றி வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 
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42) தவளாண்டமயில் அறுவடைக்கு பின் 

ஓராண்டுக்கான இழப்பீடு, 92651 தகாடியாகவுள்ளோக 

கணித்துள்ள அடமப்பு எது? 

a)  ன்னாட்டு நிதியம்  

b) உைக வங்கி  

c) ஐ.நா. வளர்ச்சி முகடம  

d) இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சிக்கழகம்  

43) விவசாய விடளத ாருட்களின் விரயங்கடள 

குடைப் ேற்காகவும் மற்றும் அறுவடைக்கு பின் ஏற் டும் 

இழப்புகடள குடைப் ேற்கும் அரசு தமற்தகாண்ை 

நைவடிக்டககள் எடவ? 

ⅰ) த ரிய உணவுப்பூங்கா 

ⅱ) ஒருங்கிடணந்ே குளிர் இடணப்பு 

ⅲ) மதிப்பு கூட்டி  ாதுகாக்கும் கட்ைடமப்பு  

ⅳ) நவீன இடைச்சி வடேக்கூைங்கள் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

44) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) விடள நிைங்களிலிருந்து நுகர்தவார் வடரயிைான 

ஒருங்கிடணந்ே குளிர் ேன மற்றும்  ேப் டுத்தும் 

கட்ைடமப்பு வசதிகடள இந்திய அரசு தசய்துள்ளது. 

ⅱ) எனினும் த ரிய முன்தனற்ைம் எதுவும் தேரியவில்டை. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

45) தவளாண்டம அல்ைது தோட்ைப் யிர்கள் அல்ைது 

கால்நடைப்த ாருட்கடள வர்த்ேகம் தசய்வேற்கு மாநிை 

அரசாங்கத்ோல் உருவாக்கப் ட்ை ஒரு சட்ைப்பூர்வமான 

அடமப்பு எது? 

a) விவசாயப்த ாருட்களுக்கான அங்காடி குழு 

b) குளிர் ேன கிைங்கு  

c) குடைந்ே  ட்ச விடை நிர்ணய குழு  

d) ஒருங்கிடணந்ே குளிர்  ேன வசதி  

46) பின்வருவனவற்றுள் APMC ன்  ணிகள் எடவ? 

ⅰ) தவளாண் சந்டேகளில் த ாது மற்றும் 

ேனியர்களிடைதய கூட்டுைடவ வளர்ச்சி த ை தசய்ேல். 

ⅱ) சந்டே சார்ந்ே விரிவாக்க தசடவகடள 

விவசாயிகளுக்கு வழங்குேல்.  

ⅲ) விடை நிர்ணயம் மற்றும் அங்காடி  ரிமாற்ைங்களில் 

தவளிப் டைத்ேன்டம தகாண்டு வருேல்  

ⅳ) விவசாய உற் த்திகடள விற் டன தசய்ே அதே 

நாளில் விவசாயிகளுக்கு  ணம் தசலுத்துவடே உறுதி 

தசய்ேல். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

47) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) விடேகதள விவசாயிகளுக்கான மிகப்த ரிய உள்ளீடு 

ஆகும். 

ⅱ) ோராளமயமாக்கப் டுவேற்கு முன் நாடு முழுவதும் 

விவசாயிகள் மத்திய அரசாங்க நிறுவனங்களிலிருந்து 

விடேகடள த ற்று வந்ேனர். 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

48) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ோராளமயமாக்கல் மூைம் இந்தியாவின் விடேகள் 

சந்டே உைகளாவிய தவளாண் தோழிலுக்கு திைந்து 

டவக்கப் ட்ைது. 

ⅱ) கட்டுப் ாடுகள் ேளர்த்ேப் ட்ைோல் 2003 ஆம் ஆண்டு 

 ை மாநிை அரசு நிறுவனங்கள் மூைப் ட்ைன. 

ⅲ) விடைகள் உயர்வு மற்றும் த ாலி விடேகள் 

உருவாக்கம் த ான்ை பிரச்சடனகடள தமலும் 

பூோகாரமாக்கியது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

49) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விடைடயத் 

தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) ஏற்றுமதி தநாக்கத்துைன் மிளகாய்,  ருத்தி, மற்றும் 

புடகயிடை த ான்ை  ணப் யிர்கடள  ாரம் ரியப் 

 யிர்கதளாடு ஊடு  யிராக வளர்ப் ேற்கு விவசாயிகடள 

ஊக்குவித்ேனர். 

ⅱ) ோராளமயமாக்கல் தகாள்டககள், பூச்சிக்தகால்லி 

மற்றும் உர மானியத்டே குடைத்து விட்ைோல் 

உரங்களின் விடைகள் 300% அதிகரித்ேன. 

ⅲ) மின் கட்ைணங்களும் அதிகரித்துள்ளன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

50) பின்வருவனவற்றுள் சரியான விடைடயத் 

தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) உைகமயமாக்குேலின் விடளவாக இைக்குமதி தமல் 

விதிக்கப் ட்ை வரிகள் குடைக்கப் ட்ைன. 

ⅱ) 2005 இல் 1500க்கும் தமற் ட்ை த ாருட்கள் மீோன 

இைக்குமதிக்கட்டுப் ாடுகளும் நீக்கப் ட்ைன. 

ⅲ) இைக்குமதி மலிந்து, த ாருட்கள் சந்டேயில் குவிந்ேன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  
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c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

51) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 1991 க்கு பின்னர் தேசியமயமாக்கப் ட்ை வங்கி உட் ை 

வணிக வங்கிகளின் கைனளிப்பு முடையில் ஏற் ட்ை 

த ரும் மாற்ைத்ோல் விவசாயத்திற்கு த ாதுமான கைனுேவி 

அளிக்க இயைவில்டை. 

ⅱ) இது விவசாயிகடள அதிக வட்டி வசூலிக்கக்கூடிய 

வட்டிக்கடைக்காரர்கடள சார்ந்திருக்க 

கட்ைாயப் டுத்தியது. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

52) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 1991க்கு முன், இந்திய இைக்குமதியானது 

ஒழுங்கு டுத்ேப் ட்டு காணப் ட்ைது. 

ⅱ) 1994 லிருந்து இைக்குமதியானது வடரயறுக்கப் ட்ை 

எதிர்மடை  ட்டியல் மூைம் ஒழுங்கு டுத்ேப் டுகிைது.  

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

53) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஏப்ரல் 1, 1994 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப் ட்ை வர்த்ேக 

தகாள்டகயின் டி ஏைத்ோழ அடனத்து இடைவிடன 

மற்றும் மூைேன  ண்ைங்களுக்கான இைக்குமதி 

சுேந்திரமாக்கப் ட்ைது. 

ⅱ) 50 த ாருட்கள் மட்டுதம ேடை தசய்யப் ட்ை  ட்டியலில் 

உள்ளன. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

54) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ராஜ தசல்டையா குழு அறிக்டக இைக்குமதிக்கான 

தீர்டவகடள த ருமளவு குடைக்க  ரிந்துடர 

தசய்துள்ளது. 

ⅱ) உச்ச அளவாக 70 சேவிகிேம் குடைக்க 

 ரிந்துடரத்துள்ளது. 

ⅲ) இந்ேத்தீர்டவகடள  டிப் டியாக குடைப் ேன் முேல் 

முயற்சியாக 1991 -92 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி 

அறிக்டகயில் இைக்குமதி வரி 300 சேவிகிேத்திலிருந்து 

150 சேவிகிேமாக குடைக்கப் ட்ைது. 

ⅳ) அடுத்ேடுத்ே நிதி அறிக்டககளில், சுங்க வரிடய 

 டிப் டியாக குடைப் ேற்கான முயற்சி 

தமற்தகாள்ளப் ட்ைது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

55) 2015 - 2020 வடரயிைான காைத்திற்கான புதிய 

தவளிநாட்டு வாணி  தகாள்டக எப்த ாது 

அறிவிக்கப் ட்ைது? 

a) 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 

b) 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18 

c) 2012 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 

d) 2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 

56) ஏற்றுமதி இைக்குமதி தகாள்டகயின் முேன்டமயான 

தநாக்கம் எது? 

ⅰ) ஏற்றுமதி சூழல்கடள தமம் டுத்துேல் 

ⅱ) உற் த்தி அதிகரிப்பு 

ⅲ) "இந்தியாவில் ேயாரிப்பு" மற்றும் “மின்னணு இந்தியா” 

த ான்ை திட்ைங்களுக்கு ஆேரவளித்ேல். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

57) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஏற்றுமதி உேவிகடள 25 சேவீே அளவு குடைக்கவும், 

இந்தியப்த ாருட்கடள ஊக்குவிக்கவும் "இந்திய ேயாரிப்பு " 

என்ை கருத்து உருவாக்கப் ட்ைது.  

ⅱ) டிஜிட்ைல் இந்தியா முடைப் டி, வரித்ோக்கல் 

முத்திடரத்ோள் கட்ைணம் தசலுத்துேல், 

த ான்ைவற்றிற்கான டகத சி தசயலி மற்றும்  ட்ைய 

கணக்காளர், கணக்கு காசாளர் த ான்தைாரால் மின்னணு 

முடையில் டகதயாப் மிைப் ட்ை ஆவணங்கள் 

ேயாரிக்கப் டுகின்ைன.  

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

58) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஏற்றுமதியாளர் / இைக்குமதியாளர் சுய விவர 

ஆவணங்களின் அசல் நகல்கடள மீண்டும் மீண்டும் 

சமர்ப்பிக்க தவண்டிய அவசியமில்டை.  

ⅱ) ேற்த ாது உைக வர்த்ேகத்தில் 3% மாக இருக்கிை 

இந்தியாவின்  ங்டக 2020க்குள், ஏற்றுமதி 

இைக்குமதிக்தகாள்டக (2015 - 2020) இரு மைங்கு 

அதிகரிக்கும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. 

ⅲ)  ாதுகாப்பு, இராணுவக்கிைங்கு, விண்தவளி மற்றும் 

அணுசக்தி த ான்ைடவ தோைர் ான ஏற்றுமதி 

தகாரிக்டககளுக்கு காை அளவு 24 மாேங்களாகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 
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d) ⅱ), ⅲ) 

59) சிைப்பு த ாருளாோர மண்ைைக் தகாள்டக 

உருவாக்கப் ட்ைேற்கான காரணங்கள் எடவ? 

ⅰ) அனுமதி வழங்குவதில் த ருகியிருந்ே கட்டுப் ாடுகடள 

சமாளித்ேல் 

ⅱ) உள்கட்ைடமப்பு வசதியின்டம டய சமாளித்ேல் 

ⅲ) குடைவான நிதி த ான்ை குடை ாடுகடள சமாளித்ேல் 

ⅳ) தநரடி முேலீட்டை ஈர்த்ேல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

60) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 2005 ஆம் ஆண்டின் சிைப்பு த ாருளாோர 

மண்ைைக்தகாள்டகயின் டி 500 சிைப்பு த ாருளாோர 

மண்ைைங்கள் அறிவிக்கப் ட்ைன.  

ⅱ) இக்தகாள்டகயினால் த ரும் ாைான விவசாயிகள் 

ேங்கள் விடளநிைங்கடளயும் வாழ்வாோரங்கடளயும் 

இழக்க தவண்டிய சூழ்நிடை வந்ேது. 

ⅲ) உைகமயமாேதைாடு கூடிய ஏற்றுமதி முன்தனற்ைம் 

மற்றும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சிடய அடைவேற்காக  ை 

நாடுகளில் SEZ அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டுள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

61) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஏற்றுமதி தசயைாக்க மண்ைை மாதிரிகளின் 

 யன் ாட்டை உணர்ந்ே நாடுகளில் முேன்டமயானது 

இந்தியாவாகும். 

ⅱ) 1965 ஆம் ஆண்டில்  ாரதீப்பில் முேல் ஏற்றுமதி 

தசயைாக்க மண்ைைம் அடமக்கப் ட்ைது. 

ⅲ) சிைப்பு த ாருளாோர மண்ைைங்கள்  ை 

மண்ைைங்கடள உள்ளைக்கியுள்ளன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

62) பின்வருவனவற்றுள் SEZ - ன் முக்கிய தநாக்கங்கள் 

எடவ? 

ⅰ) தவளிநாட்டு முேலீட்டை அதிகரிக்க, முக்கியமாக 

தவளிநாட்டு தநரடி முேலீட்டை ஈர்த்து, நம் நாட்டில் தமாத்ே 

உள்நாட்டு உற் த்தி(GDP) டய அதிகரித்ேல். 

ⅱ)  ன்னாட்டு வியா ாரத்தில்/ உைக ஏற்றுமதியில் நமது 

 ங்கிடன அதிகரித்ேல். 

ⅲ) கூடுேல் த ாருளாோர நைவடிக்டககடள 

உருவாக்குேல். 

ⅳ) உைக அங்காடி தோழில் நுட் ங்கடள  கிர்ந்து 

தகாள்ளுேல். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

63) பின்வருவனவற்றுள் SEZ ன் முக்கிய இயல்புகள் 

எடவ? 

ⅰ)  ாதுகாப்புைன் கூடிய நிைப் குதிகள் 

ⅱ) கட்ைடமப்பு வசதிகடள உருவாக்குேல். 

ⅲ) ேனி அடமப் ால் நிர்வகிக்கப் டுகிைது  

ⅳ) தநறிமுடைப் டுத்ேப் ட்ை நடைமுடைகள் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

64) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) நிதிப் ற்ைாக்குடை தமாத்ே உள்நாட்டு உற் த்தியில் 

மூன்று சேவீேத்திற்கு தமல் இருக்கக்கூைாது என்ை ஒரு 

வழிகாட்டுேடை உைக வங்கி தகாண்டு வந்ேது. 

ⅱ) இந்ே வழியில் அரசானது வரவு தசைவு திட்ைத்தில் 

தசைவுகடள இைக்காக தகாண்டு வருவாடய த ருக்கும். 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

65) பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்டை தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) தநரடி வரி அளடவ மாற்றியடமப் ோல் ஆைம் ர 

நுகர்வு குடையும். 

ⅱ) த ாதுநிதிடய கூட்டுவதிலும் த ாது தசைடவ 

குடைப் திலும் அரசாங்கம் மிகக்குறியாக இருந்ேது. 

ⅲ) தசைடவக்குடைக்கும் முகத்ோன் உர மானியம் 

மற்றும் சர்க்கடர மானியங்கள் குடைக்கப் ட்ைன. 

ⅳ) வருவாடய அதிகப் டுத்ே த ாதுத்துடை தசாத்துக்கள் 

விற்கப் ட்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

66) பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்டை தேர்ந்தேடு. 

ⅰ)  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகள் வரி என் து நுகர்தவார் 

நுகரும்  ண்ைங்கள் மற்றும்  ணிகள் மீது விதிக்கப் டும் 

வரியாகும். 

ⅱ) விரிவான மடைமுக வரியாக, உற் த்தி, விற் டன 

மற்றும் நுகர்வு மீது விதிக்க இது முன்தமாழியப் ட்ைது. 

ⅲ) இது மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகள் விதிக்கும் 

அடனத்து மடைமுக வரிக்கு மாற்ைாக 

தகாண்டுவரப் ட்ைது. 
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ⅳ) உற் த்தி மற்றும்  ண்ைங்கள்  ணிகள் மீோன அடுக்கு 

வரி  ாேக விடளடவ நீக்கும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

67)  ண்ைங்கள் மற்றும் தசடவகள் மீோன வரிக்கு 

 ாராளுமன்ைத்தில் எப்த ாது ஒப்புேல் வழங்கப் ட்ைது? 

a) 29.03.2017 

b) 17.07.2017 

c) 01.07.2017 

d) 05.03.2017 

68) பின்வருவனவற்றுள் GST யின் நன்டமகள் எடவ? 

ⅰ) அடுக்கு வரி விடளவுகடள நீக்கியது 

ⅱ) ஒருமுடன வரியாக உள்ளது. 

ⅲ)  திவுக்கான வாசைாக உள்ளது. 

ⅳ) சிறிய நிறுவனங்களுக்கான கைடவ திட்ைங்கள் 

உள்ளன 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

69)  ணம் மற்றும் நிதித்துடை சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ)  ணம் மற்றும் நிதித்துடை சீர்திருத்ேங்கள் வங்கி 

அடமப்ட  மிகுந்ே திைனுடையோய் மாற்ை முயற்சித்ேன. 

ⅱ) வட்டி வீேங்களில் காணப் ட்ை தவறு ாடுகடள 

கடளய ஏற் ாடுகள் தசய்யப் ட்ைன. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

70) பின்வருவனவற்றுள் GST யின் நன்டமகள் எடவ? 

ⅰ) 1994 ஆம் ஆண்டு நரசிம்மம் குழு  ரிந்துடரப் டி, சட்ை 

ரீதியான நீர்டம விகிேம், மற்றும் தராக்க இருப்பு வீேம், 

குடைக்கப் ட்ைது. 

ⅱ) 1995 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் SLR மற்றும் CRR 

விகிேங்கள் மிக அதிகமாக இருந்ேன. 

ⅲ) மூன்ைாண்டு காை அளவில் SLR விகிேத்டே 38.5% 

லிருந்து 25% ஆக குடைக்க முயற்சி தமற்தகாள்ளப் ட்ைது. 

ⅳ) CRR விகிேத்டேயும் நான்கு ஆண்டுகளில் 3 முேல் 5% 

ஆக குடைக்க முயற்சி தமற்தகாள்ளப் ட்ைது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

c) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

71) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எேடன 

கட்டுப் டுத்தி வந்ேது?  

ⅰ) டவப்புகளுக்கான வட்டி விகிேம் 

ⅱ) வங்கிக்கைன்களுக்கான வட்டி வீேம் 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

72) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

ⅰ) த ாதுத்துடை, ேனியார் துடை மற்றும் அயல்நாட்டு 

வங்கிகளுக்கிடைதயயான அதிகப் டியான த ாட்டிடய 

சமாளிக்க நிர்வாகத்தில் இருந்ே ேடைகள் நீக்கப் ட்ைன.  

ⅱ) தசயல் ாட்டிலிருக்கும் வங்கிகளின் வடையடமப்ட  

 ரவைாக்க வங்கிக்கிடளகளுக்கான உரிமம் வழங்குேல் 

ேளர்த்ேப் ட்ைது.  

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

73) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) புதிய கிடளகடள கண்ைறிய மற்றும் சிைப்பு 

கிடளகடள திைக்க வங்கிகளுக்கு சுேந்திரம் 

வழங்கப் ட்ைது.  

ⅱ) புதிய ேனியார் துடை வங்கிகள் தோைங்குவேற்காக 

வழிமுடைகள் வழங்கப் ட்ைன. 

ⅲ) நரசிம்மம் குழு அறிக்டகயின் டி வாராக்கைன் மற்றும் 

தசாத்து மதிப்பிடன கணக்கிை புதிய விதிமுடைகள் 

வகுக்கப் ட்ைன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

74) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) புதிய த ாருளாோர தகாள்டக நடைமுடைக்கு பின் 

இந்திய த ாருளாோரத்தில் வியத்ேகு முன்தனற்ைம் 

ஏற் ட்டுள்ளது என் தில் ஐயமில்டை. 

ⅱ) ஒரு நாட்டு த ாருளாோரத்தின் அளதவ அந்நாட்டின் 

அரசியல் மற்றும் த ாருளாோர  ைத்டே நிர்ணயிக்கும் 

எனில் இந்தியா 1991 முேல் உண்டமயாக வளர்ந்துள்ளது. 

ⅲ) இந்திய GDP 2015 - 16 ஆம் ஆண்டில் 2 டிரில்லியன் 

ைாைடர கைந்துள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

75) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஒருமுடை Dr. ராஜா தசல்டையா அவர்களால் 

 யன் டுத்ேப் ட்ை "இந்து வளர்ச்சி வீேம்" என் ேன் 

அடிப் டையில் குடைவான த ாருளாோர வளர்ச்சியுடைய 
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நாடு என்று வர்ணிக்கப் ட்ை இந்தியா ேற்த ாது உைகில் 

மிக தவகமாக வளர்ந்து வருகிைது. 

ⅱ) தவடையின்டம, வறுடம, உைல்நைக்குடைவு 

த ான்ை அடிப் டை பிரச்சடனகள் தீர்க்கப் ைாமதைதய 

உள்ளன. 

ⅲ) அதிகரித்ே தமாத்ே உள்நாட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி 

விகிேம் த ாதுமக்களின் துன் ங்கடள ேணிக்க ேவறி 

விட்ைது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

76) 1991 க்கு பின் ஏற் ட்ை தோழில்துடை கட்டுப் ாடுகள் 

எடவ? 

ⅰ) மது மற்றும் த ாடேப்த ாருட்களுக்கான உரிமத்திற்கு 

ேடை  

ⅱ)  ாதுகாப்பு, அணு ஆற்ைல், இரயில்தவ ஆகியடவ 

த ாதுத்துடையில் இருக்கும். த ரிய அளவிைான ேனியார் 

மயமாேல், முேலீட்டை திரும்  த றுேல் த ான்ை 

நைவடிக்டககள்  

ⅲ) விடைடய நிர்ணயிக்க அங்காடிகளுக்கு அனுமதி  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ)  

c) ⅰ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ) 

77) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) EPZ அதிக த ாருளாோர மண்ைைங்கடள ஈர்த்ேேன் 

விடளவாக 2000 இல் இந்திய அரசு புதிய தகாள்டகயின் 

மூைம் சிைப்பு த ாருளாோர மண்ைைம் என் டே 

ஏற் டுத்தியது.  

ⅱ) காண்ட்ைாவில் ஏற் டுத்ேப் ட்ை ஏற்றுமதி தசயைாக்க 

மண்ைை தவற்றிடய அடுத்து 1980 ன் துவக்க காைத்தில் 

தமலும் 8 EPZ கள்  ம் ாய், தநாய்ைா, சூரத், தசன்டன, 

 ால்ைா, விசாகப் ட்டினம் த ான்ை இைங்களில் 

துவங்கப் ட்ைன. 

a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ), ⅱ) சரி  

d) இரண்டும் ேவறு  

 


