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இந்தியப் பபொருளொதொரம்
 

1. கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள இனங்களில் எது ழ ொம்ுக வொியை சொொ ்்தது? 

(A) அன்பளிப்பு வொி   (B) சுங்க வொி 

(C) உற்பத்தி வொி   (D) ழசயவ வொி 

 

2.  டப்புக் கணக்கு பற்றொக்குயறயையும் மூலதன கணக்குப் பற்றொக்குயறயையும் கூட்டி 

கியடப்பது 

(A) நிதிநிலை அறிக்லக பற்றொக்குலற 

(B) முதன்யம பற்றொக்குயற 

(C)  ிதிப் பற்றொக்குயற 

(D) வருவொை் பற்றொக்குயற 

 

3. கதொழில்துயற  டவடிக்யககளில் அரசின் கடட்ுபொடுகயள தளொத்்துவயத அல்லது 

முற்றிலுமொக விலக்கி ககொள்ளும் முயறயை 

(A) தனிைொொ ்மைமொக்கம்  (B) தொரொள மயமொக்கம் 

(C) உலக மைமொக்கம்   (D) மூலதன விலக்கல் 

 

4. எ ்த கதொழிற்ககொள்யக தொம்ொனத்தில் ”சமதொம் மொதிொி சமுதொைத்யத” ஏற்படுத்துதல் என்பது 

ஏற்றுக்ககொள்ளப்பட்டது? 

(A) 1948 ஆம் ஆண்டு கதொழிற்ககொள்யக தொம்ொனம்    

(B) 1956 ஆம் ஆண்டு பதொழிற்பகொள்லக தொ்மொனம் 

(C) 1985 ஆம் ஆண்டு கதொழிற்ககொள்யக தொம்ொனம் 

(D) 1991ஆம் ஆண்டு கதொழிற்ககொள்யக தொம்ொனம் 

 

5. பணவீக்கத்தொல் எதிொம்யறைொக பொதிக்க கூடிைவொக்ள் 

(A) லொபம் ஈடட்ுழவொொ ்   

(B) நிலையொன வருவொய் ஈட்டுவவொொ்  

(C) ஊக வொணிபத்தில் ஈடுபடுழவொொ ்

(D) முதலீட்டொளொ ்

 

6. பணவிைல் ககொள்யகயின் ழ ொக்கங்கள் என்பது 

I. வியல  ியலத்தன்யம  

II. கபொருளொதொர வளொச்ச்ி 

III. சமூக  ீதி 

IV. அரசு வரவு – கசலவு திட்டத்தின் பற்றொக்குயறயை குயறப்பது 
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(A) I மடட்ும்    (B) II மற்றும் III மடட்ும்   

(C) I, II மற்றும் III மட்டும்  (D) IV மடட்ும் 

 

7. கீே்கண்ட வொக்கிைத்யத கவனி 

இ ்திைொவில் 50 சதவீத ஏயே மக்கள் கீே்கண்ட மொ ிலங்களில் வொே்கிறொொக்ள். 

1. உத்திரபிரழதசம், பீகொொ,் மத்திை பிரழதசம் மற்றும் ஜொொக்ண்ட். 

2. ழகொவொ, கொ ்ொடகம், ஆ ்திர பிரழதசம் மற்றும் ஜொொக்ண்ட் 

3. பீஹொொ,் குஜரொத், இமொசல பிரழதசம் மற்றும் ஜம்மு 

4. ழகரளொ, சிக்கிம், அருணொசல பிரழதசம் மற்றும் பீஹொொ.் 

ழமழல ககொடுக்கப்பட்டள்ளவற்றில் எயவ (கள்) சொிைொனது. 

(A) 1 மட்டும்     (B) 2 மற்றும் 3   

(C) 4 மடட்ும்     (D) 1 மற்றும் 4 

 

8. விவசொை பயிர ்கொப்பீடு முயறயை இ ்திை அரசொங்கம் ககொண்டு வ ்த ஆண்டு எது? 

(A) 1986     (B) 1984 

(C) 1985     (D) 1989 

 

9. கபொருத்துக பட்டிைல் I மற்றும் II யை கபொருத்தி கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள சரிைொன வியடயை 

ழதரவ்ு கசை்க. 

பட்டிைல் I ( ிகே்வு)     பட்டிைல் II (ஆண்டு) 

(a) சிறப்பு கபொருளொதொர மண்டல ககொள்யக 1. 1991 

(b) புதிை பன்னொடட்ு வொணிப ககொள்யக  2. 2000 

(c) கபொருள் மற்றும் பணி வரிச ்சட்டம்  3. 2015 

(d)  ரசிம்மம் கமிட்டி     4. 2017 

 

(a) (b) (c) (d) 

(A) 2 3 4 1 

(B) 2 4 1 3 

(C) 4 2 3 1 

(D) 4 3 2 1 

 

10. “மொவட்ட  ிரவ்ொகம் என்பது ஒடட்ு கமொத்த கபொது விவகொர ழமலொண்யம” என கூறிைவர?் 

(A) S.S. பகரொ    (B) ரொம்ழச கமக் கடொனொல்டு 

(C) வொரன் ழஹஸ்டிங்ஸ்   (D) அனும ்த ரொவ் 
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11. கிரொமபுற முன்ழனற்றமும், இ ்திைொவும் என்பது, கீே்க்கண்ட வொக்கிைத்தில் கூறுக 

1. வறுயம ஒழிப்பும், கிரொமபுற மக்களின்  ன்யமயும் 

2. கிரொமபுறங்கயள  கரயமைமொக்குதலுக்கு வழிவயக கசை்தலும் 

சரிைொன வொக்கிைத்யத ழதொ ்்கதடு 

(A) 1 மட்டும்     (B) 2 மடட்ும் 

(C) 1, 2 இரண்டும்    (D) 1, 2 இரண்டுழம இல்யல 

 

12. கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள வரி குரூப்பில் எது GST வரம்புக்குள் வருபயவ? 

(A)   ிறுவன வரி, சுங்க வரி, ழசயவ வரி 

(B)  கைொை் வரி, பபொழுதுவபொக்கு வரி, விற்பலன வரி 

(C)  குயற ்தபடச் மொற்று வரி, விற்பயன வரி, மொ ில VAT 

(D)  ஆடம்பர வரி, மூலதன லொபம் வரி, தரய்வ மற்றும் கூடுதல் வரி 

 

13. கீழே குறிப்பிடப்படட்ுள்ளயவகளில் கவளி ஆதொரங்கயள இழுப்பதற்கொன முக்கிை 

கொரணங்கள்  

1. கதொழில் நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் 

2. வளரும்  ொடுகளில் கபொருளொதொர முன்ழனற்றம் 

3. அறிவு சொர ்்த கபொருளொதொரம் 

4. சொதக வொணிபச ்சூே் ியல 

குறியீடுகளில் இரு ்து சரிைொன வியடயை கதரிவு கசை்க. 

(A) 1  மற்றும் 2     (B) 4 மற்றும் 2 

(C) 1, 2  மற்றும் 3    (D) 1, 3 மற்றும் 4 

 

14. பின்வருவனவற்றுள் வங்கி துயறயியன மின்னனுப்படுத்துவதற்குக்  கொரணமொன கொரணிகள் 

ைொயவ? 

1. நுகரழ்வொரின்  டவடிக்யகயில் மொறுதல் 

2.  ிதியில் உள்ளடக்கம் மற்றும் அரசின் முைற்சி 

3. அதிக அளவில் சுமொரட்் யகழபசி பைன்படுத்துதல் 

குறியீடுகளில் இரு ்து சரிைொன வியடயை கதரிவு கசை்க. 

(A) 1  மற்றும் 2     (B) 2 மற்றும் 3 

(C) 1  மற்றும் 3     (D) 1, 2  மற்றும் 3 
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