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12th Economics Lesson 9 Questions in Tamil 
9] ப ொருளொதொர மேம் ொடு ேற்றும் திட்டமிடல்

1) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) த ாருளாோர “தேம் ாடு” ேற்றும் முன்தனற்றம் ஆகிய 

இரண்டு தசாற்களும் இருதவறு த ாருடளக் 

குறிக்கக்கூடியடவ.  

ⅱ) த ாருளாோர வளர்ச்சி நாட்டு வருோனம் 

அதிகரித்ேடைக் குறிக்கப்  யன் டும் தசால். 

ⅲ) நாட்டின் த ாருளாோர கட்டடேப்பில் நிகழும் நல்ை 

ோற்றங்கடள முன்தனற்றம் எனக் கருேைாம். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

2) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) முேல் உைகப்த ார் வடரயில் மூன்றாம் உைக 

நாடுகள் என்றடைக்கப் டும் ஏடை நாடுகளின் 

பிரச்சிடனகடளப்  ற்றி  டிக்க யாரும் ஆர்வம் 

காட்டவில்டை. 

ⅱ) த ாருளியல் வல்லுநர்கள் நாடுகளின் பிரச்சிடனகடள 

ஆய்வு தசய்து புதிய முன்தனற்ற ேற்றும் வளர்ச்சிக் 

தகாட் ாடுகடளயும், ோதிரிகடளயும் (Models) உருவாக்க 

ஆரம்பித்ேனர். 

ⅲ) இன்டறய வளரும் நாடுகள் அடனத்தும் இங்கிைாந்து 

ேற்றும் பிற ஐதராப்பிய நாடுகளிடம் 

அடிடேப் டுத்ே ட்டிருந்ே நாடுகள். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

3) த ாருளாோர முன்தனற்றம் எத்ேடன வடகயான 

அணுகுமுடறடய தகாண்டு விளக்கப் டுகிறது? 

a) இரண்டு  

b) மூன்று  

c) ஐந்து  

d) நான்கு  

4)  ைடேயான அணுகுமுடற தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) இந்ே அணுகுமுடற த ாருளாோர அடிப் டடகடளக் 

தகாண்டு ேட்டுதே முன்தனற்றத்துக்கு விளக்கேளிக்கிறது. 

ⅱ) ேனிந ர் வருோன உயர்வு அடித்ேட்டு ேக்களின் 

வருவாடயயும் அதிகப் டுத்தும் என்ற எடுதகாளின் 

அடிப் டடயில் முன்தனற்றத்துக்கு விளக்கேளிக்கிறது. 

ⅲ) இது விவசாய துடற வளர்ச்சிடய வலியுறுத்தும் 

அணுகுமுடறயாக உள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

5) நைம் சார்ந்ே புதிய அணுகுமுடற தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாருளாோர முன்தனற்றம் 1970- களில் 

ேறுவடரயடற தசய்யப் ட்டது.  

ⅱ) வறுடே, வருோன ஏற்றத்ோழ்வு ேற்றும் 

தவடையின்டே குடறத்ேல் ேற்றும் நாட்டின் உள்நாட்டு 

உற் த்தி அதிகப் டுத்ேேல் ஆகியடவ ஒருதசர நிகழ்வதே 

த ாருளாோர முன்தனற்றோகும். 

ⅲ) “வளர்ச்சியுடன் கூடிய  ங்கீடு” என் தே புகழ்த ற்ற 

முைக்கோகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

6) டேக்தகல் பி.தடாடாதராவின் கருத்தின் டி 

பின்வருவனவற்றுள் த ாருளாோர முன்தனற்றோக 

கருேப் டு டவ எடவ? 

ⅰ) த ாது ேக்களின் ேனநிடை ேற்றும் நாட்டின் நிறுவன 

அடேப்புகள் ஆகியவற்றில் நிகழும் த ரிய ோற்றங்கள் 

ⅱ) விடரவான வளர்ச்சி 

ⅲ) வருவாய் ஏற்றத்ோழ்விடன குடறத்ேல் 

ⅳ) அறியாடேடய அகற்றுேல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

7) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

(i) வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகடள ஒன்றுடன் ஒன்று 

தோடர்பு டுத்தி அறியைாம். 

(ii)  ன்னாட்டு  ண நிதியத்தின் வளர்ச்சி அறிக்டகயின் டி 

ேைாவீே தோத்ே நாட்டு வருோனத்தின் அடிப் டடயில் 

நாடுகடள வடகப் டுத்துகிறது. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

8) பின்வருவனவற்றுள் வளர்ச்சி குன்றிய 

த ாருளாோரத்தின்  ண்புகள் எடவ? 

ⅰ) குடறவான ேைா வருோனம் 

ⅱ)  ரவைான வறுடே 

ⅲ) வருவாய் ேற்றும் தசல்வ  கிர்வில் கடுடேயான 

ஏற்றத்ோழ்வு 
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ⅳ) அதிக கல்வியறிவு 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

9) ஒரு நாட்டில், அதிக ேக்கள் தோடகயினால் உற் த்தி 

குடறந்து, அவற்றின் விடளவாக குடறந்ே ேைா 

வருோனம் உடடய அதிக ேக்கடளக் தகாண்ட 

த ாருளாோரம் எது? 

a) வளர்ச்சியான த ாருளாோரம்  

b) நடுத்ேர த ாருளாோரம்  

c) குன்றிய த ாருளாோரம்  

d) வளர்ச்சி குன்றிய த ாருளாோரம்  

10) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) வளர்ச்சி என் து பின்ேங்கிய நாடுகளின் 

பிரச்சடனகடளயும், முன்தனற்றம் என் து முன்தனறிய 

நாடுகளின் பிரச்சடனகடளயும் தகாண்டோக உள்ளது. 

(ii) முன்தனற்றம் என் து தோடர்ச்சியற்றோகவும் ேற்றும் 

ேன்னிச்டசயாகவும் நிகைக்கூடிய ோற்றம், வளர்ச்சி 

என் து நீண்ட காைத்துக்கும்,  டிப் டியாகவும், 

நிோனோகவும் நடடத றும் ோற்றோகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

11) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறானவற்டறத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) வளர்ச்சி என் து உற் த்தியில் அேன் தசயல்திறடனக் 

குறிக்கிறது. 

ⅱ) முன்தனற்றம் என் து அதிகோன தவளியீட்டடக் 

குறிக்கிறது. 

ⅲ) முன்தனற்றம் என் து உற் த்தியில் ஒரு அைகு 

உள்ளீட்டிற்கான தவளியீட்டின் அளடவக் குறிக்கும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

12) வளர்ச்சி ேற்றும் கட்டடேப்பில் ஏற் டும் ோறுேல்கடள 

உள்ளடக்கியது எது? 

a) ோற்றத்தின் ேளர்வு  

b) ோற்றத்தின் தநாக்கம்  

c) த ாருளாோர முன்தனற்றம் 

d) வளர்ச்சி 

13) த ாருளாோர வளர்ச்சிதயாடு தோடர்புடடய கீழ்க்கண்ட 

கூற்றுகளில் சரியானவற்டற தேர்ந்தேடு.  

ⅰ) வளர்ந்ே நாடுகளின் த ாருளாோர பிரச்சடனகடள 

டகயாள்கிறது.  

ⅱ) ோற்றங்கள்  டிப் டியாகவும் நிோனோகவும் 

நிகழ்கிறது. 

ⅲ) அதிக அளவான உற் த்திடய குறிக்கிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

14) த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே எத்ேடன முடறகளில் 

அளவிடைாம்? 

a) நான்கு  

b) மூன்று  

c) இரண்டு  

d) ஐந்து  

15) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் தோத்ே 

உற் த்தி ேதிப்ட  அந்ே ஆண்டின் ேக்கள் தோடகயால் 

வகுக்கக் கிடடக்கும் ஈவுத் தோடகதய ேைாவீே தோத்ே 

நாட்டு உற் த்தியாகும். 

ⅱ) இந்ே அளவிடும் முடற குடறந்ே காைத்தில் ேைா 

உற் த்தி ேதிப்பு அதிகரித்ேடைக் குறிப்பிடுகிறது. 

ⅲ) ேைா வருோனம் அதிகரிக்கும் தவகம் ேக்கள் தோடக 

அதிகரிக்கும் தவகத்டேவிட உயர்வாக இருக்க தவண்டும் 

என இந்ே அளவிடும் முடற வலியுறுத்துகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

16) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i)  ண்டங்கள் ேற்றும்  ணிகடள ேக்கள் வாங்கி 

 யன் டுத்துவது அதிகரிப் டேதய த ாருளாோர 

வளர்ச்சியாக கருேப் டுகிறது. 

(ii) ேக்கள் நைன் என்ற கண்தணாட்டத்தில் த ாருளாோர 

முன்தனற்றத்டே ேக்களின் சுகாோரம், கல்வி ேற்றும் 

வாழ்க்டகத்ேரத்தில் குறிப்பிடத்ேகுந்ே அளவு 

தேம் டுவோக சார்ந்து வடரயறுக்கைாம். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

17) சமூகக் குறியீடுகள் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) ேக்களின் அடிப் டட ேற்றும் கூட்டுத் தேடவடய 

நிவர்த்தி தசய்வடே சமூக குறியீடுகள் என 

அடைக்கப் டுகிறது.  

ⅱ) தநரடியாக வைங்கப் டும் அடிப் டடத் தேடவ என் து 

ேக்களின் சுகாோரம், கல்வி, உணவு, குடிநீர், துப்புரவு 

ேற்றும் வீட்டு வசதி ஆகியடவயாகும். 
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ⅲ) இேனால் சமூக பின்னடடவு ஏற் டுகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

18) மூைேன உருவாக்கம் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஏற்கனதவ உள்ள இருப்புடன் ேற்த ாது கூடும் நிகர 

அளவு மூைேனதே மூைேன உருவாக்கம் என் ர். 

ⅱ) இதில் கண்ணுக்கு புைனாகக் கூடிய 

தோழிற்சாடைகள், இயந்திரங்களும், கண்ணுக்கு 

புைனாகாே உடல்நைம், கல்வி ேற்றும் ஆராய்ச்சி த ான்ற 

இரண்டு இனங்களுதே இதில் உள்ளடங்கும். 

ⅲ) தோழிைாளர்களின் உற் த்தி திறடன உயர்த்தி 

வருோனத்டே அதிகரிக்க மூைேன ஆக்கம் உேவுகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

19) சந்டேயின் அளவு தோடர் ான கீழ்க்கண்ட 

கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு  

(i) சந்டே அளவானது த ரிய அளவில் இருந்ோல் 

கூடுேைான உற் த்தி, அதிக தவடைவாய்ப்பு ேற்றும் 

தேசிய ேைா வருோன உயாா்வு ஆகியவற்டறத் தூண்டும். 

(ii) வளர்ந்ே நாடுகள் உைக வர்த்ேக டேயத்தின் வழியாக 

சந்டே அளடவ ேங்கள் நாடுகளுக்குள் டவத்துக் 

தகாள்வேன் மூைம் த ாருளாோர முன்தனற்றத்துக்கு 

உேவுகிறது. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

20) கட்டடேப்பு ோற்றம் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) கட்டடேப்பு ோற்றம் என் து த ாருளாோரத்தில் 

தோழில் கட்டடேப்பில் எற் டும் ோற்றத்டேக் குறிக்கும். 

ⅱ) நாட்டின்த ாருளாோரம் மூன்று துடறகளான 

பிரிக்கப் டுகின்றன. 

ⅲ) முேன்டேத் துடறயானது தோழிற்சாடை உற் த்தி, 

கட்டுோனப் ணிகள் த ான்றவற்டற உள்ளடக்கியும் 

ேற்றும் சார்புத் துடறகளான வாணி ம், வங்கி ேற்றும் 

வர்த்ேகம் த ான்றவற்டறயும் உள்ளடக்கியிருக்கும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

21) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) நிதியியல் முடற என் து ஒரு நாட்டில் திறடேயான 

ேற்றும் சிறந்ே முடறயில் கட்டடேக்கப் ட்ட வங்கி 

முடறயிடனக் தகாண்டோகும். 

(ii) ஒழுங்குற அடேக்கப் ட்ட  ண அங்காடியானது 

தேடவயான மூைேனத்டே வைங்குகிறது. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

22) விற் டனக்குரிய உ ரி தோடர் ான கீழ்க்கண்ட 

கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு  

(i) தவளாண் துடறயில் குடும் த்திற்கான நுகர்வுத் 

தேடவடயவிட கூடுேைாக தசய்யப் டும் உற் த்திடய 

வரவுக்குரிய உ ரி என்கிதறாம். 

(ii) கூடுேல் விடளப்த ாருட்கடள விவசாயிகள் சந்டேயில் 

விற்று வருோனம் ஈட்டைாம். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

23)  ன்னாட்டு வாணிகம் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ)  ன்னாட்டு வாணிகத்தில் சாேகோன சூழ்நிடை 

இருந்ோல் ஒரு நாடு த ாதுோன அளவு அந்நிய 

தசைாவணிடய டகயிருப்பில் டவக்கமுடியும். 

ⅱ) அந்நிய தசைாவணி டகயிருப்பு த ாதுோனோக 

இருந்ோல் அந்ே நாட்டின்  ணோற்று வீேம் ஏற்ற 

இறக்கத்தோடு காணப் டும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

24) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) ஒரு நாடு ேடடயில்ைா த ாருளாோரக் தகாள்டகடய 

கடடப்பிடித்ோல் கட்டடளப் த ாருளாோரத்டேவிட 

தவகோன வளர்ச்சி த றும். 

(ii) இது சிை நாடுகளுக்கு ேட்டும் த ாருந்தும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

25) "முன்தனற்றேடடவேற்கு மூைேனம் 

அடிப் டடயானதே ஒழிய அதுேட்டுதே த ாதுோனேல்ை” 

என்று கூறு வர் யார்? 

a) ராபின்ஸ  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) சாமுதவல் தென்சன்  
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d) ராகனர் நர்கஸ் 

26) கூற்று(A): ேனிே வளம் ேனிே மூைேனம் எனக் 

கூறப் டுகிறது. 

காரணம் (R): இது உற் த்தி திறடன அதிகப் டுத்தி நாட்டு 

வருோனத்டேயும் உயர்த்தும் ஆற்றல் த ற்றுள்ளது. 

a) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுதே சரி, கூற்றுக்கான 

சரியான விளக்கோக காரணம் உள்ளது. 

b) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுதே சரி ஆனால் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கோக காரணம் இல்டை. 

c) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ேவறு 

d) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

27) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாது சுகாோரம், கல்வி ேற்றும் ேக்களுக்கான 

வசதிகள் மீது தசய்யப் டும் தசைவுகள் ேனிே மூைேன 

ஆக்கத்டே அதிகரிக்கும்.  

ⅱ) திறடேமிக்க ேனிேர்கள் உற் த்திக்கு  ங்களித்து 

முன்தனற்றத்டேத் தீர்ோனிக்கிறார்கள். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

28) “புதிய தோழில் நுட்  முடறகள் உற் த்தி திறடன 

அதிகப் டுத்தும், இது த ாருளாோரம் முன்தனற்றத்துக் 

காரணோகிவிடும்” என்று கூறு வர் யார்? 

a) ராபின்ஸ  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) சாமுதவல் தென்சன்  

d) ராகனர் நர்கஸ் 

29) அரசியல் சுேந்திரம் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாருளாோர முன்தனற்றத்திற்கும் அரசியல் 

சுேந்திரத்திற்கும் தநருங்கிய தோடர்பு உள்ளது. 

ⅱ) இந்தியாவின் வறுடேக்கு இந்தியாவின் தசல்வம் 

ஆங்கிதையர்கள் ஆட்சியில் எடுத்து தசல்ைப் ட்டதே 

காரணம் என ோோ ாய் நவ்தராஜி ேனது “ “வறுடேயும் – 

இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடறயும்” என்ற நூலில் 

எழுதியுள்ளார். 

ⅲ) பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடறோன் இந்தியாவில் வறுடே 

அதிகரிக்க முக்கியக் காரணோக இருந்ேது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

30) சமூக அடேப்பு தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) முன்தனற்றத்தின்  ைன்கள் சேோக அடனத்துத் 

ேரப்பினருக்கிடடயில்  கிர்ந்ேளிக்கப் டும் என்ற 

நம்பிக்டக இருந்ோல் ோன், நாடு முன்தனற தூண்டும் 

தசயல்கடள தசய்ய ேக்கள் முன் வருவார்கள்.  

ⅱ) த ாருளாோர முன்தனற்றம் துரிேோக நடடத ற 

ேக்களின்  ங்தகடுப்பு என் து மிகவும் அவசியோனோகும். 

ⅲ) குடற ாடுள்ள சமூக அடேப்புமுடறயில் ஒரு சிை 

பிரிவினர் ேட்டும் முன்தனற்றத்தின்  ைன்கடள 

கூடுேைாக த றுவடே அனுேதித்ோல் 

த ரும் ான்டேயான ேக்கள் த ாருளாோர முன்தனற்ற 

தசயல் ாடுகளில் கைந்து தகாள்ளோட்டார்கள். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

31) ஊைைற்ற அரசு நிர்வாகம் தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாருளாோரம் முன்தனற்றேடடேலில் ஊைலும் 

த ாருளாோர தநர்டேயின்டேயும் தநர்ேடற விடளடவ 

உருவாக்கும் காரணிகளாகும்.  

ⅱ) நாட்டு நிர்வாகத்தில் ஊைடை அகற்றாவிட்டால் 

முேைாளிகளும், வணிகர்களும் நாட்டின் வளங்கடள 

சுரண்டி விடுவார்கள். 

ⅲ) இேனால் வரி ஏய்ப்பு அதிகரித்து ஊைல் த ருகி 

முன்தனற்றதே ேடட டும் நிடை உருவாகிவிடும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

32) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) விருப் மிருந்ோல்ோன் ேக்கள் எந்ே ஒரு தசயடையும் 

தசய்து முடிப் ார்கள் த ாருளாோர முன்தனற்றத்துக்கு 

ேக்களின் விருப் ம் அவசியம் இல்டை. 

(ii) விதிப் டிோன் எல்ைாம் நடக்கும் என் டே 

த ரும் ாைான ேக்கள் நம்புவதும், வறுடேடய 

ேடைவிதியின் விடளவு என்றும் ஏற்றுக் 

தகாண்டுவிட்டால் அந்ே நாட்டில் த ாருளாோர 

முன்தனற்றத்துக்கான வாய்ப்புக் குடறவாக இருக்கும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

33) “ேக்கள் தநர்டேயற்றவர்களாக இருந்ோல் சந்டே 

தசயல் டாது” என்று கூறு வர் யார்? 

a) ோேஸ் பிக்தகட்டி  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) டக்ளஸ் சி. நார்த் 

d) ராகனர் நர்கஸ் 
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34) “ேக்கள் ேங்களின் வருோனம் ேற்றும் தநரத்தின் 

த ரும் குதிடய த ாழுது த ாக்கு நிகழ்ச்சிகளில் உற் த்தி 

நடவடிக்டக  ாதிக்கப் ட்டு த ாருளாோர முன்தனற்றம் 

ேடட டும்” என்று கூறு வர் யார்? 

a) ோேஸ் பிக்தகட்டி  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) டக்ளஸ் சி. நார்த் 

d) ராகனர் நர்கஸ் 

35) “ நிைம் உள்ளிட்ட தசாத்து குைந்டேகளுக்கு 

 ரம் டரயாக வந்து தசர்ந்ோல் குைந்டேகள் கடின 

உடைப்ட  விரும் ோட்டார்கள்” என்று கூறு வர் யார்? 

a) ோேஸ் பிக்தகட்டி  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) டக்ளஸ் சி. நார்த் 

d) ராகனர் நர்கஸ் 

36) வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) முன்தனற்றம் குடறவாக உள்ள நாடுகளில் 

குடறவான முன்தனற்றதே முன்தனற்றத்டேக் 

குடறவான அளவிதை தோடர்ந்து நீடிக்க தசய்யும் 

சுைற்சியிடன உருவாக்குகிறது. 

ⅱ) நச்சுச் சுைைானது ஒன்டறத் தோடர்ந்து ேற்தறான்று 

ஏடைநாடுகடள தோடர்ந்து வறுடே நிடையிதைதய 

டவத்திருக்கும் விேத்தில் தசயல் டுவடேக் குறிப் ோக 

ோேஸ் பிக்தகட்டி கூறுகிறார்.  

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

37) வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஒரு ஏடையிடம் உண் ேற்கு த ாதுோன உணவு 

இல்டை – குடறவான உணவு அவருடடய உடல் 

நிடைடய  ைவீனப் டுத்திவிடும். 

ⅱ)  ைவீனோக இருப் வரின் உடைக்கும் ேகுதி 

குடறவாக இருக்கும். உடைக்கும் திறன் குடறவாக 

இருந்ோல் குடறவான வருோனம் ஈட்டுவார் வருோனம் 

குடறவாக இருப் ோல் அவர் ஏடை.  

ⅲ) அவர் உண் ேற்கு த ாதுோன உணவு இருக்காது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

38) வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி தேடவப்  க்கத்திலிருந்தும் 

அளிப்பின்  க்கத்திலிருந்தும் தசயல் டுகிறது  

ⅱ) அளிப்பின்  க்கத்திலிருந்து  ார்த்ோல், குடறவான 

உண்டே வருோனம் காரணோக தசமிப்பு அளவு 

குடறகிறது. 

ⅲ) முேலீட்டு அளடவக் குடறயச் தசய்து மூைேன 

 ற்றாக்குடறடய உருவாக்குகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

39) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) தேடவப்  க்கத்திலிருந்து  ாரத்ோல், குடறவான 

உண்டே வருோனம் காரணோக தேடவயும் குடறவாக 

இருக்கும். 

(ii) முேலீட்டடக் குடறக்கச் தசய்யும், இேனால் மூைேன 

 ற்றாக்குடற ஏற் ட்டு உற் த்தி குடறந்து வருோனத்டே 

குடறக்கும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

40) வறுடேயின் நச்சு சூைற்சிடய உடடத்ேல் 

தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) அளிப்பு  க்கத்தில் வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி அதிகோன 

தசமிப்பு ேற்றும் அதிகோன முேலீட்டினால் இயங்கத் 

துவங்குகிறது.  

ⅱ) ஆகதவ பின்ேங்கிய நாடுகளில் முேலீட்டடயும் 

மூைேன ஆக்கத்டேயும் அதிகரிக்கும் த ாது நுகர்வு அளவு 

குடறயாேல் இருக்க தவண்டும். 

ⅲ) இேற்கு கடந்ே காை சராசரி தசமிப்பு விகிேத்டே விட 

இறுதிநிடை தசமிப்பு அளடவ அதிகோக இருக்குோறு 

தசய்ய தவண்டும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

41) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) தேடவப்  க்கத்தில் வறுடே நச்சு சுைற்சிடய 

உடடத்தேரிய, ோேஸ் பிக்தகட்டி சரிசே வளர்ச்சி 

உத்திடய  ரிந்துடர தசய்கிறார்.  

ⅱ) ஒதர தநரத்தில்  ைவடகத் தோழில்களில் ஒரு நாடு 

முேலீடு தசய்ோல் தோழிைாளர்களுக்கு அந்ேத் 

தோழில்களில் தவடை கிடடக்கும்.  

ⅲ) அவர்கள் ேற்றத் தோழில்களில் உற் த்தி தசய்ே 

த ாருட்களுக்கு நுகர்தவார்களாக ோறுவார்கள். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

42) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) ஆடணயத்ோல் நன்கு வடிவடேக்கப் ட்ட, 

முன்கூட்டிதய நிர்ணயிக்கப் ட்ட குறிக்தகாள்கடளயும், 

தநாக்கங்கடளயும் அடடவேற்கான வழிமுடறதய 

திட்டமிடல் ஆகும். 

(ii) த ாருளாோரம், அரசியல், சமூக அல்ைது ராணுவ 

தநாக்கங்கடள திட்டமிடல் மூைம் அடடவேற்கான 

இைக்குகளாக இருக்கைாம். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

43) "த ாருளாோரத் திட்டமிடல் என் து ‘ேனியார் உற் த்தி 

ேற்றும் விநிதயாக நடவடிக்டககடள கூட்டாக 

கட்டுப் டுத்துவது அல்ைது ஒடுக்குவடே குறிப் ோகும்" 

என்று கூறு வர் யார்?  

a) ராபின்ஸ் 

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) டக்ளஸ் சி. நார்த் 

d) ராகனர் நர்கஸ் 

44) ”த ாருளாோரத் திட்டமிடல் என் து 

தேர்ந்தேடுக்கப் ட்ட இைக்குகடள அடடய உரிய 

த ாறுப்பில் உள்ளவர்கள் நிோனோக சிந்தித்து, 

இருக்கக்கூடிய த ாருளாோர வளங்கடள அதிக அளவில் 

 யன் டுத்ே சுட்டிக்காட்டும் வழிமுடறகதள ஆகும்” என்று 

கூறு வர் யார்? 

a) ராபின்ஸ் 

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) டால்ட்டன் 

d) ராகனர் நர்கஸ் 

45) இந்தியாவில் திட்டமிடல் தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) முன்கூட்டிதய நிர்ணயிக்கப் ட்ட த ாருளாோர 

தநாக்கங்கடளயும், வழிகாட்டுேல்கடளயும் 

அடிப் டடயாகக் தகாண்டு எடுக்கப் ட்ட முடிவுகடளயும் 

திட்டங்கடளயும் உள்ளடக்கிய வடர டதே த ாருளாோர 

திட்டமிடல் ஆகும். 

ⅱ) ேற்த ாடேய த ாருளாோர திட்டமிடல் சிந்ேடன 

மிகவும் புதியது, ஆனால் ோர்க்சிச தசாசலிசத்தில் 

அடிப் டடயில் ஓரளவு தவரூன்றியுள்ளது. 

ⅲ) 20 ஆம் நூற்றாண்டில் சிந்ேடனயாளர்கள் 

ஐதராப் ாவின் நிடைடய முன்னிருத்தி, 

முேைாளித்ேதுவத்டேயும், சமூகத்தில் ஏற் டும் 

ஏற்றத்ோழ்விடனயும் நிறுத்ே அரசின் ேடையிடுேல் 

அவசியம் என்றனர். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

46) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) தசாவியத் ஒன்றியம் திட்டமிடடை 1938-ல் 

தசயல் டுத்ேத் துவங்கியது.  

ⅱ) த ாருளாோரத் திட்டமிடதை தசாவியத் நாட்டட 

வல்ைரசு நாடாக ோற்ற உேவியது.  

ⅲ) நாட்டின் வளங்கள் அடனவருக்கும்  யனளிக்கும் 

வடகயில் சிறப் ாக ஒதுக்கீடு தசய்ய இரண்டாம் 

உைகப்த ாரினால் ஏற் ட்ட சூைல் நிர் ந்ேத்டே 

உருவாக்கியது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

47) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) இந்திய விடுேடைக்குப்பிறகு 1949-ல் தோழில் 

தகாள்டக அறிவிக்கப் ட்டது.  

ⅱ) இதில் டேயத் திட்டக்குழு ேற்றும் கைப்புப் 

த ாருளாோர அடேப்பு முடற ஆகிய இரண்டடயும் 

அடேக்க  ரிந்துடரக்கப் ட்டிருந்ேது. 

ⅲ) திட்டக் குழு ோர்ச் 15, 1950- ல் அடேக்கப் ட்டது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ)  

48) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) புகழ்த ற்ற த ாறியியல் 

வல்லுநரும்அரசியல்வாதியுோன எம். விஸ்தவஸ்வரய்யா 

1934-ல் இந்தியாவில் திட்டமிடுேலுக்கான அடித்ேளத்டே 

அடேத்ோர். 

ⅱ) டால்ட்டன் ேனது ஆதைாசடனயாக  த்ோண்டுத் 

திட்டதோன்டற அவர் எழுதிய “இந்திய த ாருளாோர 

திட்டமிடல்’’ என்ற புத்ேகத்தில் விளக்கியுள்ளார். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி   

49) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i)  வெர்ைால் தநரு (1938) “தேசியத் திட்டக் 

குழு“ ஒன்டற அடேத்ோர். 
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(ii) அன்டறய அரசியல் சூழ்நிடை காரணோகவும், 

இரண்டாம் உைகப் த ார் ஆரம்பித்ேோலும் தநருவின் 

முயற்சிகள் நின்றுவிட்டன. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி   

50) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) மும் யின் முன்னனி தோழிைதி ர்கள்  ாம்த  திட்டம் 

என்ற திட்டத்டே 1948-ல் முன்தோழிந்ேனர். 

(ii) இது  த்து ஆண்டுகளுக்கான தோழில் முேலீட்டுத் 

திட்டோகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி   

51) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) குேரப் ா (1944) என் வர் “காந்தியத் திட்டம்” என்ற 

திட்டத்டே 1944-ல் வைங்கினார். 

(ii) இது தவளாண்டே ேற்றும் கிராமியப் த ாருளாோர 

முன்தனற்றத்திற்கான திட்டோகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

52) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) எஸ்.என் அகர்வால் (1945) ேக்கள் திட்டம் என் டே 

வடிவடேத்ோர். 

(ii) இது தவளாண்டே உற் த்தி ேற்றும் விநிதயாகத்டே 

இயந்திர ேயோக்குவடேயும் நுகர்வுப் த ாருட்கடள அரதச 

விநிதயாகம் தசய்யதவண்டும் என் டேயும் 

வலியுறுத்தியது. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

53) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) விதனா ா  ாதவ (1950) “சர்தவாேயத் திட்டம்” 

ஒன்டற முன்தோழிந்ோர்.  

ⅱ) இது காந்தி ேற்றும் விதனா ா  ாதவ ஆகிதயாரின் 

கருத்துக்களின் உத்தவகத்ோல் ேயாரிக்கப் ட்டத் 

திட்டோகும். 

ⅲ) விவசாயம் ேட்டுேல்ைாேல் சிறு ேற்றும் குடிடசத் 

தோழில்களுக்கு ஊக்கேளிக்கும் கூறுகடளக் தகாண்டத் 

திட்டோகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

54) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) நாட்டின் சந்டேகளின் இயக்கத்டே முடுக்கிவிடுேலும் 

உறுதியாக்குேலும்  

ⅱ) தவடையின்டேடய அகற்றுேல் 

ⅲ) சேோன முன்தனற்றம் ஏற் டுத்துேல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

55) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) பின்ேங்கிய நாடுகளில் சந்டே சக்திகள் சரிவர 

இயங்காேேேற்கு அறியாடேயும், பிர ைமும் இல்ைாேதே 

ஆகும்.  

ⅱ) நாட்டில் த ரும் ாைான  குதியில்  ணோற்ற 

 றிோற்றம் நடடத றுகிறது. 

ⅲ) த ாருட்கள், உற் த்திக் காரணிகள்,  ணம் ேற்றும் 

மூைேன அங்காடிகள் அடேப்புமுடற ஆகியடவ ஒழுங்குற 

அடேக்கப்  ட்டுள்ளன. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

56) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) மூைேன குடறவும், தோழிைாளர்களின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிப்பும் ஏற் டுவோல் அதிகரித்துவரும் 

தோழிைாளர்களின் எண்ணிக்டகக்கு ஏற்  தவடை 

வாய்ப்ட  உருவாக்குவது அரசுகளுக்கு சவாைாக 

உள்ளது. 

ⅱ) பின்ேங்கிய நாடுகளில் தவடையின்டே ேற்றும் 

ேடறமுக தவடையின்டேடய அகற்ற தோழிைாளர்களின் 

எண்ணிக்டக அவசியோகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

57) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாருளாோரத்தின்  ை துடற சார்ந்ே 

நடவடிக்டககடள தேற்தகாள்ள த ாதுோன த ரிய 

நிறுவனங்கள் இல்ைாே சூழ்நிடையில் திட்டக்குழுதவ 

சரிசே முன்தனற்றத்டே ஏற் டுத்ே உேவும். 

ⅱ) பின்ேங்கிய நாடுகளில் தவளாண்டே, தோழில், சமூக 

கட்டடேப்பு, உள்நாட்டு ேற்றும்  ன்னாட்டு வாணிகம் 

ஆகியத் துடறகளின் முன்தனற்றம் நாட்டின் த ாருளாோர 

முன்தனற்றம் விடரவாக நடடத றத் தேடவப் டுகிறது. 
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a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

58)   கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) தவளாண்துடறயும் தோழில்துடறயும் ஒன்றுடன் 

ஒன்று இடணந்திருப் ோல் தவளாண் துடறயும், தோழில் 

துடறயும் தசர்ந்து முன்தனற்றேடடய தவண்டியுள்ளது.  

ⅱ) தோழில் துடறடய சீர் டுத்தும்த ாது அதில் உள்ள 

உ ரியான தோழிைாளர்கடள தவளாண் துடற ஈர்த்துக் 

தகாள்ளும். 

ⅲ) தவளாண் துடறயின் வளர்ச்சியினால் தோழில் 

துடறக்கு தேடவயான இடுத ாருள் கிடடக்கும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

59)   கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) தவளாண்துடற ேற்றும் தோழில்துடறயின் 

முன்தனற்றம் என் து த ாருளாோர ேற்றும் சமூக 

கட்டடேப்பு இல்ைாேல் முன்தனற்றம் த றமுடியாது.  

ⅱ)  ாசனக் கால்வாய்கள், சாடைகள், 

தோடர்வண்டிப் ாடேகள், ஆற்றல் வளம் த ான்றவற்டற 

ஏற் டுத்துேல் என் து தவளாண் ேற்றும் தோழில் 

துடறக்கு மிக முக்கியோனோகும். 

ⅲ) கட்டடேப்பு அடேக்க அதிகோன மூைேனம் ேற்றும் 

நீண்ட  ைன்ேரும் சிை காைங்கள் எடுக்கும், தேலும் 

குடறவான தவளியீடுகடளத் ேரக்கூடியடவ. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

60)   கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) உள்நாட்டு ேற்றும்  ன்னாட்டு வாணி ங்கள் வளர்ச்சி 

த ற தவளாண்துடற, தோழில் துடற, சமூக, த ாருளாோர 

கட்டடேப்புகளில்  ங்களிப்பும் ேட்டுேல்ைாது நிதி 

நிறுவனங்களின்  ங்களிப்பு அவசியோனோகும். 

ⅱ)  ண ேற்றும் மூைேன அங்காடி பின்ேங்கிய நாடுகளில் 

அதிகோக உள்ளது. 

ⅲ) உறுதியான  ணம் ேற்றும் மூைேன அங்காடிடய 

உருவாக்க திட்டமிடல் என் து அவசியோகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

61) “பின்ேங்கிய நாடுகளில் தேசிய வருவாடய 

உயர்த்துவேற்கான ஒருங்கிடணந்ே முயற்சிகள் மிகவும் 

அவசியம், இேற்கு திட்டமிடல் என் து வழிகடளயும், 

வழிமுடறடயயும் தகாண்ட ஒரு சாேனோக திகழ்கிறது” 

என்று கூறு வர் யார்? 

a) ராபின்ஸ்  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) ஆர்ேர் லூயிஸ் 

d) ராகனர் நர்கஸ்  

62) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) சந்டே இயங்காேல் தோல்வியடடந்ேோல் அரசு 

திட்டமிடல் மூைம் ேடையிடும் அவசியம் உருவானது. 

ⅱ) த ாருளாோரத் திட்டமிடுேலின் முக்கிய தநாக்கம் 

வளர்ந்ே நாடுகளில் த ாருளாோர நிடைத்ேன்டேடய 

அடடவது, பின்ேங்கிய நாடுகளில் வளர்ச்சிடயப் 

த றுவோகும். 

ⅲ) திட்டமிடுேல் குடறகளற்ற த ாருளாோரக் தகாள்டக 

ஆகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

63) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) திட்டமிடல் ேன் விருப் ம்த ால் தசயல் ட இயைாடே 

ேற்றும் ேன் விருப் ம் த ால் தசயல் ட இயைாேோல் 

த ாருளாோர வளர்ச்சிக்கு ேடடயாக இருக்கிறது. 

ⅱ) திட்டமிடல் கட்டுப் ாடுகடளயும் வழிமுடறகடளயும் 

விதித்து நாட்டிற்கு முதுதகலும் ாக உள்ளது. 

ⅲ) ேடையிடா த ாருளாோரத்தில் நுகர்வு,  ணிடய 

தேர்வு தசய்ேல், உற் த்தி தசய்ேல், ேற்றும் வடை 

நிர்ணயம் தசய்ேல் ஆகியவற்றில் ேன்விருப் ம் த ால் 

முடிதவடுக்க உள்ள அனுேதி உள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

64) “அடிடேத்ேனத்திற்கான  ாடே“ என்னும் நூலிடன 

எழுதியவர் யார்?  

a) ராபின்ஸ் 

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) தெயக் 

d) ராகனர் நர்கஸ்  

65) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) டேயப் டுத்ேப் ட்டத் திட்டமிடலில் நடவடிக்டககளில் 

ஊக்கப் டுத்துேல் ேற்றும் புதுடேகடள புகுத்துேல் 

ஆகியவற்றுக்கு ஊக்கமிருக் கும். 
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(ii) திட்டமிடுேைானது வைக்கோன தசயல்முடறகடளப் 

பின் ற்றி வளர்ச்சியில் தேக்கத்டே உண்டு ண்ணும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

66) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) ேனியார் உரிடே இல்ைாேது, இைா  தநாக்டக 

குடறத்து தோழில் முடனதவார் திறம் ட முடிவு 

எடுப் டேயும், இடர் எதிர்தநாக்குேடையும் குடறக்கிறது. 

(ii) அ ரிேோன இைா தே புதிய வழிமுடறகடளத் 

தேடவும், அேடன தசயல் டுத்ேவும், அதில் வரும் இடர் 

ோங்கி புதுடேடய புகுத்தி இைா த்டே த ற தூண்டும்.  

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

67) கூற்று (A): திட்டமிடல் த ாருளாோரத்தில் எவரும் 

இடர் ாடுகடள ஏற்று புதிய நிறுவனத்டே துவக்க முன் 

வர ோட்டார்கள். 

காரணம் (R): திட்டமிடல் த ாருளாோரத்தில் 

அடனவருக்கும் அவர்களது முயற்சி, திறடே ேற்றும் 

உற் த்தி திறன் ஆகியவற்டற கணக்கில் தகாள்ளாேல் 

சேோன  ைன்கள் வைங்கப் டுகிறது. 

a) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுதே சரி, கூற்றுக்கான 

சரியான விளக்கோக காரணம் உள்ளது. 

b) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுதே சரி ஆனால் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கோக காரணம் இல்டை. 

c) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ேவறு 

d) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

68) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) உயர்  ேவியில் உள்ள அலுவைர்கள் அதிகாரத்டே 

ேவறாக  யன் டுத்தும் த ாக்கு திட்டமிடலில் ேவிர்க்க 

இயலும். 

ⅱ) சேவுடடடே த ாருளாோர நாடுகள் திட்டமிடலில் 

சந்திக்கும் பிரச்சடன இது. 

ⅲ) அரசுப்  ணிகடளப்  யன் டுத்துவதில் காை 

விரயோகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

69) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) திட்டமிடலின் தநாக்கதேன்னதவா தோழில்ேயோக்கல், 

சமூக நீதி, நாட்டு நிடைடேடய சேப் டுத்துேல் த ான்ற 

உயர்வானடவ ஆனால் அேற்கு நாடு தசைவிடும் தோடக 

அடடயவுள்ள ைடனவிட குடறவு. 

(ii) திட்டமிடலில் புள்ளிவிவரங்கடள தசகரித்து, தோகுத்து 

திட்டங்கடளத் ேயாரித்து தசயல் டுத்தி நிர்வகிப் தில் 

தேடவப் டும்  ணியாளர் எண்ணிக்டக மிக அதிகம்.  

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

70) ‘‘திட்டமிடல் சிறப் ாக அடேயதவண்டுோனால் 

கூடுேைான திட்டமிடல் நிபுணர்கள் தேடவ” ” என்று 

கூறு வர் யார்? 

a) ராபின்ஸ்  

b) த ாசப் சும்பீட்டர் 

c) லூயிஸ் 

d) ராகனர் நர்கஸ்  

71) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) அரசு ேடடயில்ைாே நாட்டில், விடை இயக்க 

முடறயில், விடை, தேடவ ேற்றும் அளிப்பு ஆகியடவ 

ோனாக இயங்கி ஒன்டறதயான்று சரி தசய்து தகாள்கிறது.  

ⅱ) உற் த்தியாளர்கள் ேங்களது அளிப்ட யும், 

நுகர்தவார்கள் ேங்களது தேடவகடளயும் விடை 

ோற்றத்துக்தகற்றவாறு சரிதசய்து தகாள்வார்கள் 

ⅲ) நுகர்வு ேற்றும் உற் த்தி அளவுகடள துல்லியோக 

முன்கூட்டிதய நிர்ணயிப் து எளிது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

72) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ)  ரவைாக்கப் ட்ட திட்டமிடல் முடற ேற்றும் கைப்பு 

த ாருளாோர நாடுகளில் ேனியார் ேற்றும் அரசு 

துடறகளுக்கு சேோன இடம் தகாடுத்து சிறப் ாக 

தசயல் டுகிறது.  

ⅱ) சந்டேப்த ாருளாோரம் திட்டமிட்ட த ாருளாோரத்டே 

விட திறம் ட தசயல் டுவோகதவ தோன்றுகிறது. 

ⅲ) அரசு ேடையிடுேடையும் சந்டே இயங்குேடையும் 

சரியான விகிேத்தில் கைந்து அனுேதிப் ோல் துரிேோன 

அதே தநரத்தில் நிடையான த ாருளாோர 

முன்தனற்றத்டேயும் சாதிக்க முடியும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

73) பின்வருவனவற்றுள் திட்டமிடலின் வடககள் எடவ? 

ⅰ) ேக்களாட்சி ேற்றும் சர்வாதிகாரம் 

ⅱ) வழிகாட்டுேல் டி திட்டமிடுேல் ேற்றும் தூண்டும் 

திட்டமிடல் 
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ⅲ) குறுகிய நடுத்ேர ேற்றும் நீண்ட காை திட்டமிடுேல்  

ⅳ) தசயல் ாட்டு ேற்றும் கட்டடேப்பு திட்டமிடல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ)  

c) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

74) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) த ாருளாோர முன்தனற்ற இைக்குகடள ஒரு குறிப்பிட்ட 

காை வரம்புக்குள் அடடய தேற்தகாள்ளப் டும் 

முயற்சிகடள குறிக்கும் தசயல் ாதட 

த ாருளாோரத்திட்டமிடைாகும். 

(ii) திட்டமிடல் தகாட் ாடு ேற்றும் தசயல் டுத்ேப் டும் 

விேங்களின் அடிப் டடயில்  ைவடககளாக 

பிரிக்கப் ட்டுள்ளது.  

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

75) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) திட்டங்கடள ேயாரித்ேல் ேற்றும் தசயல் டுத்துேலில் 

உள்ள அடனத்து நிடைகளிலும் ேக்கள் 

 ங்தகடுத்துக்தகாள்ளும் திட்டமிடதை ேக்களாட்சி 

திட்டமிடல். 

ⅱ) அரசு ேனியார் ேற்றும் த ாது ேக்கடள உள்ளடக்கிய 

மிகப் ரவைான ஆதைாசடனகடள த ற்று 

அவர்களாதைதய தசயல் டுத்ேப் டும் திட்டமிடல் 

முடறயாகும். 

ⅲ) திட்டக்குழுவினால் ேயாரிக்கப் ட்ட திட்ட 

வழிமுடறகடள அப் டிதய ஏற்றுக்தகாள்ள தவண்டியது 

அவசியம். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

76) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) டேயப் டுத்ேப் ட்ட திட்டமிடலில் அடனத்து 

நிடைகளிலும் திட்டம் தோடர்புடடய நடவடிக்டககள் 

டேயத்திட்டக்குழுவின் கட்டுப் ாட்டிலிருக்கும். 

ⅱ) நுகர்வு,  ரிவர்த்ேடன, விநிதயாகம் ஆகிய 

அடனத்துதே அரசு கட்டுப் ாட்டிலிருக்கும். 

ⅲ) திட்டக்குழுதவ அதிகாரமிக்க அங்கோகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

77) டேயப் டுத்ேப் ட்ட திட்டமிடல் தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) சர்வாதிகார திட்டமிடலில் த ாருளாோர 

நடவடிக்டககள் ேத்தியக்கட்டுப் ாடு ேற்றும் 

வழிகாட்டுேலின் டி ஒதர ஒரு திட்டோக இருக்கும்.  

ⅱ) திட்டக்குழுதவ திட்டம் தீட்டுேல், தநாக்கங்கடள 

நிர்ணயித்ேல், இைக்குகடள கண்டறிேல் ேற்றும் 

தீர்ோனித்ேல் ஆகியவற்டற தசய்கிறது. 

ⅲ) தேலிருந்து திட்டமிடல் என்றும் இேடன கூறைாம். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

78) கூற்று(A):  ரவைாக்கப் ட்ட திட்டமிடுேல் கீழிருந்து 

திட்டமிடல் எனவும் அடைக்கைாம். 

காரணம் (R):  ரவைாக்கப் ட்ட திட்டமிடுேலில் டேய 

அடேப்புகளின் கட்டுப் ாடுகளின்றி உள்ளூர் அடேப்புகள் 

ேற்றும் நிறுவனங்கள், திட்டங்கடள தீட்டுேல், 

தசயல் டுத்துேல் ேற்றும் கண்காணித்ேல் ஆகியவற்டற 

தசய்யும். 

a) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுதே சரி, கூற்றுக்கான 

சரியான விளக்கோக காரணம் உள்ளது. 

b) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுதே சரி ஆனால் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கோக காரணம் இல்டை. 

c) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ேவறு 

d) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி.  

79) வழிகாட்டுேல் திட்டமிடுேல் தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) திட்டக்குழு இைக்குகடள அடடயும் வழிமுடறகடள 

குறிப்புடரகளாக ேயாரித்து, பிற துடற நிபுணர்களிடம் 

கைந்து ஆதைாசித்து தசயல் டுத்தும் திட்டமிடதை 

வழிகாட்டுேல் திட்டமிடுேைாகும்.  

ⅱ) முன்த  முடிவு தசய்யப் ட்ட இைக்குகள், ேற்றும் 

முன்னுரிடேயின் அடிப் டடயில் திட்டம் 

தசயல் டுத்ேப் டும். 

ⅲ) திட்டக்குழு நிர்ணயம் தசய்ே இைக்குகடள  ல்தவறு 

நிதியியல் ேற்றும்  ணவியல் வழிமுடறகள் மூைம் 

ஊக்கங்கள் அளித்து அேன் நடவடிக்டககடள ேக்களால் 

தேற்தகாள்ளப் டுவதே தூண்டும் திட்டமிடல் என்கிதறாம். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

80) சுட்டிக்காட்டும் திட்டமிடல் தோடர் ான 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) கைப்பினப் த ாருளாோர நாடுகளுக்கு த ாருத்ேோன 

திட்டமிடல் முடறயாக “தோனட் திட்டம்“ என்ற த யரில் 
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பிரான்ஸ் நாடானது 1947 லிருந்து 1950 வடர 

தசயல் டுத்தியது.  

ⅱ) திட்டக்குழு வழிகாட்டுேல் வைங்கி திட்டம் ேயாரித்து 

தேலும் திட்டத்டே ஆடணயிடுேல் மூைம் 

தசயல் டுத்தினால் சுட்டிக்காட்டும் திட்டமிடல் ஆகும். 

ⅲ) அரசு த ாருளாோர நடவடிக்டககடள தசயல் டுத்ே, 

இைக்குகடள நிர்ணயம் தசய்து, அவற்டற ேனியார் 

நிறுவனங்கள் அடடவேற்கு தேடவயான வசதிகடள 

அடேத்துக்தகாடுத்து, ஒருங்கிடணக்கும்  ணிடய ேட்டும் 

தேற்தகாள்ளும் வடகயில் திட்டமிடல் அடேந்திருக்கும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

81) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) கண்டிப் ானத் திட்டமிடல் முடறயில், திட்டம் 

ேயாரித்ேல் ேற்றும் தசயல் டுத்துேலில் அரசு 

அதிகாரமிக்கது.  

ⅱ) திட்டம் ேயாரித்து முடித்துவிட்டால் எவ்விே 

ேடடகளுமின்றி திட்டங்கள் தசயல் டுத்ேப் டும். 

ⅲ) ரஷ்யாவின் அப்த ாடேய குடியரசுத் ேடைவர் 

ஸ்டாலின் “நேது திட்டம் நேக்கான அறிவுடரகளாகும்” 

என் டே  யன் டுத்தினார். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

82) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஓராண்டில் தசயல் டுத்ேப் டும் திட்டங்கள் 

குறுகியகாைத் திட்டங்களாகும்.  

ⅱ) 2 - 5 ஆண்டு காைத்தில் முடிவடடயும் திட்டங்கள் 

நடுத்ேரக் காைத்திட்டங்கள் ஆகும். 

ⅲ) 10 – 30 ஆண்டுகளுக்கு தீட்டப் டும் திட்டங்கள் 

நீண்டகாைத் திட்டமிடல். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

83) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) திட்டத்டே தசயல் டுத்ேத் தேடவயான நிதிடய  ண 

ேதிப்பில் ஒதுக்கீடு தசய்யும் திட்டமிடதை 

நிதித்திட்டமிடைாகும். 

(ii) உருவப்த ாருள் திட்டமிடல் என் து ேனிே வளம், 

இயற்டக வளம் ேற்றும் இயந்திரங்கள் த ான்ற  ருேப் 

த ாருட்கடள ஒதுக்கீடு தசய்யும் திட்டமிடல் முடறயாகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

84)  ணிகள் திட்டமிடல் தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஒரு நாடு த ற்றுள்ள த ாருளாோர ேற்றும் சமூக 

அடேப்பு முடறடய ோற்றாேல் த ாருளாோர 

சீர்தகடுகடள நீக்குவேற்குவழிகாட்டுேல்கள் ேட்டுதே 

தசய்யும் திட்டமிடல்,  ணிகள் திட்டமிடைாகும்.  

ⅱ) த ாருளாோர அடேப்பு முடறயில் ோற்றங்கடள 

தசய்து இைக்குகடள அடடயும் திட்டமிடதை கட்டடேப்பு 

திட்டமிடைாகும். 

ⅲ) இவ்வடகயான திட்டமிடல் த ரும் ாலும் பின்ேங்கிய 

நாடுகளில் காணப் டுகிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

85) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) நாட்டின் அடனத்து த ாருளாோர பிரச்சடனகடள 

தீர்ப் ேற்கான திட்டமிடல் கட்டடேப்பு திட்டமிடைாகும்.  

ⅱ) ஒரு சிை துடறகளுக்கு ேட்டுதே இைக்கு நிர்ணயம் 

தசய்து அடே அடடய தீட்டப் டும் திட்டம்  குதி திட்டோகும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

86) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) ஆகஸ்டு 3, 2013 இல் திட்டக்குழுவுக்கு  திைாக நிதி 

ஆதயாக் நிறுவனத்டே உருவாக்கும் முடிடவ இந்திய 

அரசு எடுத்ேது.  

ⅱ)  னவரி 1, 2015 அன்று அடேச்சரடவக்குழுவின் 

தீர்ோனத்தின் மூைோக நிதி ஆதயாக் அடேக்கப் ட்டது. 

ⅲ) அரவிந்த்  னகாரியா இேன் முேைாவது துடண 

ேடைவர். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

87) பின்வருவனவற்றுள் நிதி ஆதயாக் எேன் 

அடிப் டடயில் அடேக்கப் ட்டுள்ளது? 

ⅰ) ேக்கள் சார்பு  

ⅱ) தசயல் திறன் சார்பு  

ⅲ)  ங்தகற்பு  

ⅳ) தேம் ாடு 
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ)  

88) கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிதி ஆதயாக்கின்  ணிகள் 

எடவ? 

ⅰ) கூட்டுறவு ேற்றும் த ாட்டி அடிப் டடயிைான கூட்டாட்சி  

ⅱ) நாட்டின் நிகழ்வுகளில் ோநிைங்கடள  ங்தகடுக்க 

டவத்ேல் 

ⅲ)  ரவைாக்கப் ட்ட திட்டமிடல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

89) கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிதி ஆதயாக்கின்  ணிகள் 

எடவ? 

ⅰ) தோடை தநாக்கு ேற்றும் காட்சித் திட்டமிடல் நாட்டின் 

எதிர்காைத்டே கவனத்தில் தகாண்டு இடடக்காை ேற்றும் 

நீண்டகாை தோடை தநாக்கு கட்டடேப்ட  

வடிவடேத்ேல். 

ⅱ) நிபுணர்களின் கூட்டடேப்ட  உருவாக்குேல் அரசின் 

தகாள்டககள் வடிவடேப் திலும், திட்டங்கடள 

தசயல் டுத்துவதிலும் அரசுக்கு தவளியில் உள்ள 

நிபுணர்கள் ஒன்றிடணந்து  ங்குத ற டவத்ேல். 

ⅲ)  ைதுடறகள் ஒன்றிடணந்து தசயல் டுமிடங்களில் 

ஏற் டும் பிரச்சடனகடள கடளய தோடர்பு தகாள்ளுேல், 

ஒருங்கிடணத்ேல், டகதகார்த்ேல் ேற்றும் 

கூட்டிடணத்ேல் மூைம் உகந்ே  ணிடய தசய்கிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

90) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) ோநிை டேய அரசுகளுக்கு இடடயில், 

ோநிைங்களுக்கிடடயில், அரசுத் துடறகளுக்கிடடயில் 

நிைவும் சச்சரவுகளுக்குத் தீர்வுகான திட்டமிடல் ஒரு 

ேளத்டே அடேத்துக் தகாடுக்கிறது. 

(ii)  ன்னாட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து கிடடக்கும் நிதி 

வளங்கடள நாட்டின் முன்தனற்றத்துக்குப்  யன் டும் 

வடகயில் த ற்றுத்ேரும் த ாறுப்பு அலுவைகோக நிதி 

ஆதயாக் தசயல் டும். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

91) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) உள்நாட்டு ஆதைாசடன வைங்குேல் தகாள்டககள் 

ேற்றும் திட்டங்கள் வகுக்க ோநிை ேற்றும் டேய 

அரசுகளுக்கு ஆதைாசடனகடள திட்டக்குழு வைங்குகிறது. 

(ii) அரசுத் துடறகளில் திறடன வளர்க்கவும் தோழில் 

நுட் த்டே தேம் டுத்ேவும், தேைாண்டே நுட் ங்கள் 

வழியாகவும் திறன் உருவாக்கும்  ணிடயயும் திட்டக்குழு 

தசய்கிறது. 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

92) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு  

(i) அரசு தசயல் டுத்தும் திட்டங்கடள நிதி ஆதயாக் 

கண்காணித்து அேன் விடளகடள ேதிப்பீடும் தசய்கிறது. 

(ii) இந்திய ேருத்துவ கைகத்திற்கு தேசிய ேருத்துவ 

வாரியம் என த யர் ோற்றம் தசய்வேற்கும் 

நாடாளுேன்றத்தில் அறிக்டகடய ோக்கல் தசய்ேது நிதி 

ஆதயாக். 

a) (i) ேற்றும் (ii) சரி  

b) (i) ேற்றும் (ii) ேவறு  

c) (i) சரி (ii) ேவறு  

d) (i) ேவறு (ii) சரி  

93) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) நிதி ஆதயாக் த ாறுப்புணர்டவயும் உருவாக்குகிறது.  

ⅱ) கண்காணிப்பு ேற்றும் ேதிப்பீட்டு அலுவைகம் அரசின் 

 ல்தவறு துடறகளின் அலுவைகங்களில் புள்ளி 

விவரத்டே தசகரித்து அவற்றின் தசயல் ாட்டட 

கண்காணிக்கிறது. 

ⅲ) ோநிைங்கடளயும் வரிடசப் டுத்தி 

த ாட்டியடிப் டடயிைான கூட்டாட்சி உணர்டவ 

திட்டக்குழு வளர்க்கிறது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

94) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) அங்காடி அடேப்பின் தோல்விோன் நிதி ஆதயாக்குக்கு 

வழிவகுத்ேது. 

ⅱ) திட்டமிடும் முடறகள் அரசின் கட்டுப் ாடு 

அடிப் டடயில்  ல்தவறு வடககளாக காணப் டுகிறது. 

ⅲ) சேவுடடடே நாடுகளில் சர்வாதிகார முடறயும், 

பிரான்ஸ் த ான்ற நாடுகளில் ேக்களாட்சி ேற்றும் 

சுட்டிக்காட்டும் திட்டமிடலும் உள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 
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95) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) த ாருளாோர வளர்ச்சி என் து உண்டே தோத்ே 

நாட்டு உற் த்தி அதிகரிப் டேக் குறிக்கும். 

ⅱ) த ாது சுகாோரம், கல்வி, துப்புரவு, குடிநீர், உணவு, 

வசிப்பிடம் த ான்றடவ த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே 

அளவிடும் சமூகக் குறியீடுகள் 

ⅲ) முன்தனற்றம் என் து அறிவியல் ேற்றும் தோழில் 

நுட் த்டே ஒரு குறிப்பிட்ட தநாக்கம் ேற்றும் தேடவடய 

அடடய  யன் டுத்தும் வழிமுடறடயக் குறிக்கும்.  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

96) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறானவற்டறத் தேர்ந்தேடு 

ⅰ) மூைேன ஆக்கம் என் து நாட்டிலிருக்கும் 

மூைேனத்தில் புதிோக நடப்பு ஆண்டில் தசர்ந்ே மூைேனம்.  

ⅱ) நிதித் திட்டமிடல் என் து த ாருள், ேனிேவளம் ேற்றும் 

இயந்திரங்களாக வளங்கடள ஒதுக்கீடு தசய்யும் 

திட்டமிடல் முடற 

ⅲ) உருவகத் திட்டமிடல் என் து  ண ேதிப்பில் 

வளங்கடள ஒதுக்கீடு தசய்யும் திட்டமிடல் முடற  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

97) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) முன்தனாக்குத் திட்டமிடல் என் து  திடனந்திலிருந்து 

முப் ோண்டுகளுக்கு நீண்டகாைத் திட்டமிடல் முடறதய 

முன்தனாக்குத் திட்டமிடல் முடற வளர்ச்சி  

ⅱ) குடறந்ே த ாருளாோரம் என் து குடறவான ேைா 

வருோனம்,  ரவைான வறுடே, குடறவான கல்வி நிடை, 

குடறவான சராசரி வாழ்நாள் த ான்ற  ண்பு கூறுகள் 

குடறவான முன்தனற்றத்டே குறிக்கின்றன.  

ⅲ) ேனிே மூைேனம் என் து ேனிேர்கடள அதிக 

உற் த்தி திறன் தகாண்டவர்களாக உருவாக்கும் 

கல்வியும்  யிற்சியும் ேனிே மூைேனோகும். 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

98) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு 

ⅰ) பின்ேங்கிய நாடுகளில் சுைற்சி தோடர்புடடயவற்றால் 

த ாருளாோர முன்தனற்றம்  ாதிக்கச் தசய்வடேக் 

குறிப் து வறுடேயின் நச்சு சுைற்சி 

ⅱ) குறிப்பிட்ட காைத்துக்குள் இைக்குகடள அடடயும் 

திடசயில் த ாருளாோர தசயல் ாடுகடள தசய்வடேதய 

திட்டமிடல் என்கிதறாம். 

ⅲ) திட்டமிடல் நடவடிக்டக முழுவதும் டேய 

திட்டக்குழுவின் அதிகாரத்திற்குள் இருக்கும் வடகயானத் 

திட்டமிடல் முடற 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

99) தோடர் ான கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் 

தேர்ந்தேடு. 

ⅰ)  ை காரணிகள் த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே 

நிர்ணயம் தசய்கின்றன.  

ⅱ) த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே நிர்ணயிக்கும் 

காரணிகள் 3 வடகயாக பிரிக்கைாம். 

ⅲ) இவற்டற த ாருளாோரம் ேற்றும் த ாருளாோரம் 

சாராே பிற காரணிகள் என எளிடேயாக இரண்தட 

வடகயாக பிரித்து விடைாம்.  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

100) பின்வருவனவற்றுள் த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே 

நிர்ணயிக்கும் முக்கியோன காரணிகள் எடவ? 

ⅰ) இயற்டக வளங்கள்  

ⅱ) மூைேன உருவாக்கம்  

ⅲ) சந்டேயின் அளவு  

ⅳ) கட்டடேப்பு ோற்றம்  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

d) ⅲ), ⅳ) 

101) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடு. 

ⅰ) ஒரு நாடு த ற்றுள்ள இயற்டக வளங்களின் அளவு 

அந்நாட்டின் த ாருளாோர முன்தனற்றத்டே நிர்ணயிக்கும் 

காரணியாகும்.  

ⅱ)  ப் ான் நாட்டில் வளங்கள்  ற்றாக்குடறயாக 

இருந்ோலும் முன்தனறிய நாடாக உள்ளது. 

ⅲ) இந்தியா அதிக அளவில் வளங்கடள த ற்றிருந்ோலும் 

முன்தனற்றம் குடறந்ே நாடாக உள்ளது. 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

 

 

 


