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இந்திய ப ொருளொதொரத்தின் ததசிய வருமொனம் QUIZ NO – 1 

 

1. பதன் பதில் ததசின யருநாம் அதிகாப பூர்யநாக அியிக்கப்ட்ட ஆண்டு  …… 

அ) 1948 

ஆ) 1949 

இ) 1951 

ஈ) 1956 

யிடட 

2. “யறுடந & இந்தினாயிிருந்து ிரிட்டீஷ் அபசு யிகுதல்” ன் தட ழுதினயர் 
அ) யி.தக.ஆர்.யி. பாவ் 

ஆ) தாதாாய்  வ்தபாஜி 
இ) ி.சி.ஹா  ாிஸ் 

ஈ) டி.ஆர் காட்கில் 

யிடட 

3. குிப்ிட்ட காத்தில் ததசின உற்த்திடன ணத்தின் நதிப்ில் யடபனட சசய்யது து? 

அ) ிகப ததசின யருநாம் 

ஆ) ததசின யருநாம் 

இ) சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 
ஈ) சநாத்த ததசின உற்த்தி 

யிடட 

4. GDPனின் குதினில் உள்டய து? 

அ) தகர்தயார் சசயீங்கள் 

ஆ) அபசு சசயீங்கள் 

இ) சதாமில் சசயீங்கள் 

ஈ) சதாமில் பதலீடுகள் 

சரினாயற்டத் ததர்ந்சதடு 

அ) 1 நற்றும் 2  ஆ) 3 நட்டும் 

இ) 2 நற்றும் 4  ஈ) இடய அடத்தும் 

யிடட 

5. கீழ்கண்டயற்றுள் து சூழ்ிட சீர்தகட்டின் ணநதிப்டபம் அடிப்டடனாகக் சகாண்டு 

கணக்கிடப்டுயது 

அ) சுடந சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 
ஆ) சநாத்த ததசின உற்த்தி 
இ) சுடந கணக்கீடு 

ஈ) சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 
யிடட 

6. ததசின யருநாத்டதக் கணக்கிட 1949ம் யருடம் ந்தக் குழு அடநக்கப்ட்டது? 
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அ) ததசின யருநா கணக்கீட்டு பட  

ஆ) ததசின யருநா அகு 

இ) ததசின யருநா குழு 

ஈ) நத்தின புள்ினினல் ிறுயம் 

யிடட 

7. GNPடன ற்ின தயா கூற்டத் ததர்ந்சதடுக்கவும் 

அ) இது இபட்டட கணக்கீட்டு படடன தயிர்த்து சாருட்கள் நற்றும் தசடயகின் இறுதி ண 

நதிப்ட கணக்கில் சகாள்கிது. 

ஆ) இது ததசத்தின் அடிப்டட உற்த்திடன கணக்கிடும் பட 

இ) ஒரு ாட்டின் சாருட்கள் நற்றும் தசடயகின் ிகப நதிப்ட குிப்தாகும். 

ஈ) இதன் நதிப்பு சந்டத யிடனின் நதிப்ில் கணக்கிடப்டுகிது. 

யிடட 

 

8. ததசின யருநாத்டத ிர்ணனிக்கும் காபணிகள்? 

1.  ிம்,சதாமிார்கள்,காிட,நடம ஆகினயற்ின் அவு நற்றும் தபம். 

2. உற்த்தி துடனில் சதாமில் தட் அிடய யர்த்து சகாள்ளுதல் 

3.  ிடனா அபசினல் 

4. சதாமில் படதயாரின் தகுதினின் தபம் நற்றும் ண்ணிக்டக 

 

அ) 1 நற்றும் 4  ஆ) 2 நற்றும்  

இ) 2 நட்டும்  ஈ) இடய அடத்தும் 

யிடட 

9. நக்கள் யாழ்டய கணக்கிடும் சாழுது GDPனின் ல்டடன கண்டிக? 

1. ஊதினம் அிக்காத சாருாதாப சசனல்கின் நதிப்ட யிட்டுயிடுயது. 

2. யடீுகிால் சசயிடப்டும் சாருட்கள் நற்றும் தசடயகின் நதிப்புகட கணக்கில் டுத்து 

சகாள்யது. 

3. உற்த்திக்கு ததடயனா பப்சாருட்கின் நதிப்புகட கணக்கில் டுத்து சகாள்ாதது. 

4. GDP ன்து உத்ததச யம்.நாாத நத்தின யம் அல். 

அ) 1,3 நற்றும் 4  ஆ) 2 நற்றும்  

இ) 2 நற்றும் 4  ஈ) இடய அடத்தும் 

யிடட 

10. ல் ிர்யாகம்,ிடத்த சபக சாருாதாப யர்ச்சி,காச்சாப ாதுகாப்பு நற்றும் சூழ்ிட 

ாதுகாப்பு ஆகினடயகட தூண்காக கருதுயது? 

அ) சுடந சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 
ஆ) சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 
இ) ிகப ததசின உற்த்தி 
ஈ) சநாத்த ததசின உற்த்தி 
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யிடட 

11. ததசின யருநாம் ன்து இயற்ின் ண நதிப்டீு அல். 

அ) சாது நற்றும் தினார் ிறுயங்கின் உற்த்தி நற்றும் தசடயகள். 

ஆ) உகாயின ரியர்த்தடனின் ிகப ாம். 

இ) சாருட்கின் சந்டத நதிப்பு 

ஈ) சாருட்கள் நற்றும் தசடயகின் ிகப நதிப்பு. 

யிடட 

12. உற்த்தி காபணிகின் அடிப்டடனில் ததசின யருநாம் ற்ின கீழ்கண்ட கூற்றுகட கயிக்க 

1. சதாமில் படதயாரின் உற்த்தி காபணிகால் கிடடக்கும் சநாத்த யருநாம் 

2. இடய உற்த்திக்கு னன்டாத சசவுகட கணக்கில் சகாள்யதல். 

3. NIFC = NNP-நடபக யரிகள் நற்றும் நாினங்கள். 

4. பதலீடு தகர்வு,அபசு சதாமில்கள்,சிப்புப் டிகள் நற்றும் திர் ண ரியர்த்தட ஆகினயற்ட 

உள்டக்கினது. 

கீழ்கண்டயற்ில் தயா கூற்ட ததர்ந்சதடு. 

அ) 1,2 நற்றும் 3                           ஆ) 2 நற்றும் 4 

இ) 2 நற்றும் 4                                ஈ) துவும் இல்ட. 

யிடட 

13. கீழ்கண்ட கூற்றுகட கயிக்கவும் 

1. திர் சசவு சசய்னத்தக்க யருநாம் (DPI=திர் யருநாம் - திர் யரிகள்) 

2. திர் யருநாம் - ததசின யருநாம் - கம்சி யரிகள் - ங்கிடப்டாத கம்சினின் ாம் - 

சபக ாதுகாப்ிற்கா ங்கிப்புகள் - ண ரியர்தடகள்.  

3. GDP = C+I=G=(X-M) 

4. DPI=தகர்வு+தசநிப்பு 

தயா கூற்ட ததர்ந்சதடு 

அ) 1 நற்றும் 2                                         ஆ) 3 

இ) தநற்கண்ட அடத்தும்             ஈ) துவும் இல்ட. 

யிடட 

14. இக்குழுயின் ரிந்துடபனின்டி யரி யருயாய்கள் நத்தின நற்றும் நாி அபசுகளுக்கிடடதன 

கிர்ந்திக்கப்ட்டது 

அ) திட்டக்குழு 

ஆ) ததர்தல் குழு 

இ) ிதிக்குழு 

ஈ) சாதுக்கணக்கு குழு 

யிடட 

15. தற்தாடதன இந்தினப் சாருாதாபம் இவ்யாறு அடமக்கப்டுகிது. 

அ) ின்தங்கின சாருாதாபம் 

ஆ) யர்ந்த சாருாதாபம் 



 

 

இந்திய ப ொருளொதொரத்தின் ததசிய 

வருமொனம் QUIZ NO – 1 

 
 

  
Page 4 

 
  

இ) யர்ந்து யரும் சாருாதாபம் 

ஈ) தநற்குிப்ிட்டடயகில் துநில்ட 

யிடட 

 

 
 
 
 
 
 
விடைகள்: 
 

1.1956 

2. தாதாாய்  வ்தபாஜி 
3. சநாத்த ததசின உற்த்தி 
4. 3 நட்டும் 

5. சுடந கணக்கீடு 

6. ததசின யருநா குழு 

7. ஒரு ாட்டின் சாருட்கள் நற்றும் தசடயகின் ிகப நதிப்ட குிப்தாகும். 

8. இடய அடத்தும் 

9. 1,3 நற்றும் 4 

10. சநாத்த ததசின உற்த்தி 
11. சாருட்கின் சந்டத நதிப்பு 

12. 2 நற்றும் 4 

13. தநற்கண்ட அடத்தும் 

14. ிதிக்குழு 

15. யர்ந்து யரும் சாருாதாபம் 

 

 


