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Q.1) Food security Index value for the Kanyakumari district is ____ 
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a) 0.580    

b) 0.562 

c) 0.524    

d) 0.487 

e) Answer not known  

கன்ணிரகுரி ரட்டத்றற்கரண உவு தரதுகரப்பு குநறடீ்டு றப்பு ____ 

a) 0.580    

b) 0.562 

c) 0.524    

d) 0.487 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.2) Tamil Nadu developed a commitment to universal and well functioning public services thanks to the power of democratic 

action, public reasoning and social action". Who said this? 

a) Amartya Sen and Jean Dreze. 

b) Dutt and Sundaram. 

c) Raghuram Rajan and Abhijit Banerjee. 

d) Milton Friedman. 

e) Answer not known 

'ஜணரக தெல்தரடுகள் தகுத்நறபம் றநன், ெபக தெல்தரடுகள் ஆகறற்நறன் ிடபரக 

அடணருக்குரணதும், ெறநப்புடன் தெல்தடுதுரண ததரதுச்செடகடப ங்குறல் றழ்ரடு ணது 

அர்ப்திப்டத பர்த்துள்பது.' 

இவ்ரறு கூநறது ரர்? 

a) அர்த்றர தென் ற்றும் ஜனீ் டிசமற. 
b) த் ற்றும் சுந்ம் 

c) குரம் ரஜன் ற்றும் அதிஜறத் தரணர்ஜற. 
d) றல்டன் திரிட்தன். 

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.3) Human Development Index was developed by the Pakistani Economist Mahbub ul Haq and the Indian Economist _________ 

in 1990. 

a) Dr. Amartya Sen 

b) Dr. Manmohan Singh 

c) Dr. Jagdish Bhagwathi 

d) Dr. Arvind Subramanian 

e) Answer not known 

ணி சம்தரட்டுக் குநறடீு ன்தட தரகறஸ்ரன் ரட்டட ெரர்ந் ததரருபில் அநறஞர் யபூப் உல் யக் 

ன்தரும் இந்றரடச் செர்ந் ______ அர்களும் 1990ல் சம்தடுத்றணர். 

a) Dr. அர்றரதென்   

b) Dr. ன்சரகன் ெறங் 

c) Dr. தஜகீஷ் தகற 
d) Dr. அிந்த் சுப்திின் 

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.4) The measurement of multi- dimensional poverty index is based on___ 

a) Health, Education and living standard 

b) Education and Health 

c) Nutrition and Longevity 

d) National income and Inflation 

e) Answer not known 

தன்பக ழ்ட குநறடீ்டட அபிடும் படந __________ அடிப்தடடரகக் தகரண்டது 

a) சுகரரம், கல்ி ற்றும் ரழ்க்டக ம் 

b) கல்ி ற்றும் சுகரரம் 

c) ெத்துவு ற்றும் ீள்ரழ்வு 

d) செற ருரணம் ற்றும் தகீ்கம் 

e) ிடட தரிில்டன 

 



Q.5) According to Tamilnadu Human Commission report 2017 which district ranks at last under Child Development Index (HDI)  

a) Ariyalur     

b) Madurai  

c) Chennai     

d) Kanyakumari  

e) Answer not known  

றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக 2017 இன் தடி, குந்டகள் சம்தரட்டு குநறடீ்டின் (ச்.டி.) கலழ் ந் 

ரட்டம் கடடெறரக உள்பது? 

a) அரிலூர்    

b) துட 

c) தென்டண    

d) கன்ணிரகுரி 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.6) In which year was the Second Tamil Nadu Human Commission  Report released? 

a) 2015     

b) 2016  

c) 2017     

d)2018  

e) Answer not known 

இண்டரது றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக ந் ஆண்டில் தபிிடப்தட்டது?  

a) 2015     

b) 2016  

c) 2017     

d)2018  

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.7) Which district ranks first under Human Development Index (HDI) as per Tamil Nadu Human Rights Commission Report 

2017? 

a) Kanyakumari    

b) Madurai  

c) Chennai    

d) Nilgiris 

e) Answer not known  

றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக 2017 இன் தடி, ணி சம்தரட்டு குநறடீ்டின் (ச்.டி.) கலழ் ந் ரட்டம் 

பனறடத்றல் உள்பது? 

a) கன்ணிரகுரி   

b) துட 

c) தென்டண    

d) ீனகறரி 

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.8) In Which year the Prof. Amartya sen was awarded the Noble Prize for economics? 

a) 1999     

b)1989   

c)1988     

d)1998 

e) Answer not known  

சதரெறரிர் அர்த்ற தென்ணிற்கு  ததரருபரரத்றற்கரக சரதல் தரிசு ங்கப்தட்ட  ஆண்டு 

a) 1999     

b)1989   

c)1988     

d)1998 

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.9) According to Tamilnadu Human Commission report 2017 which district ranks at top under Gender Inequality Index (HDI)  

a) Ariyalur     

b) Madurai  

c) Chennai    

d) Nilgiris  



e) Answer not known  

றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக 2017 இன் தடி தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீ்டின் (ச்.டி.) கலழ் ந் 

ரட்டம் பனறடத்றல் உள்பது 

a) அரிலூர்    

b) துட 

c) தென்டண    

d) ீனகறரி 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.10) HDL was developed by 

a) Mahbub-ul-hassan,amartya sen 

b) Saif Hassan ,V.K.R.varadaraijan 

c) Mahbub –ul-haq,amartya sen 

d) I.G patel ,regaran rajan 

e) Answer not known  

ணி சம்தரட்டுக் குநறடீ்டட உருரக்கறர்?  

a) யபூப் -உல்-யென், அர்த்றர தென் 

b) ெரகறப் யென், V.K.R ரஜன் 

c) யபூப் -உல்- க், அர்த்றர தென் 

d) I.G, தசடல் , குரம் ரஜன் 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.11) According to Tamilnadu Human Commission report 2017 which district ranks at top under Child Development Index 

(HDI)  

a) Ariyalur     

b) Madurai  

c) Chennai     

d) Kanyakumari  

e) Answer not known  

 
றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக 2017 இன் தடி, குந்டகள் சம்தரட்டு குநறடீ்டின் (ச்.டி.) கலழ் ந் 

ரட்டம் பனறடத்றல் உள்பது 

a) அரிலூர்    

b) துட 

c) தென்டண    

d) கன்ணிரகுரி 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.12) First Human Development report by Tamilnadu Government was published in the year  

a) 2000     

b) 2001  

c) 2002     

d)2003  

e) Answer not known 

றழ்ரடு அெறன் பல் ணி சம்தரட்டு அநறக்டக ந் ஆண்டில் தபிிடப்தட்டது 

a) 2000     

b) 2001  

c) 2002     

d)2003  

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.13) India ranks in which position in Global Innovation Index 2017? 

a) 6
th
     

 b) 16
th

 

c) 60
th
     

d) 66
th
 

e) Answer not known  

உனகபரி கண்டுதிடிப்பு குநறடீ்டு 2017 இல் இந்றர ந் றடனில் உள்பது? 



a) 6
th
     

 b) 16
th

 

c) 60
th
     

d) 66
th
 

e) ிடட தரிில்டன 

  

Q.14) Human Development Index is based on  

a) Life Expectancy Index   

b) Education Index  

c) GDP per Capita    

d) All the above  

e) Answer not known  

ணி சம்தரட்டு அட்டட டண அடிப்தடடரகக் தகரண்டது 

a) ஆபள் றர்தரர்ப்பு அட்டட 

b) கல்ி அட்டட 

c) ணிதர் தரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 
d)சசன உள்ப அடணத்தும் 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.15) What is the per capita GSDP of Tamil Nadu as per 2018 data?  

a) 2200 USD     

b) 1200 USD  

c) 1000 USD     

d) 2175 USD  

e) Answer not known  

2018 வுகபின்தடி றகத்றன் ணிதர் ஜற.ஸ்.டி.தி வ்பவு? 

a) 2200 USD     

b) 1200 USD  

c) 1000 USD     

d) 2175 USD  

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.16) In human development index, TN is ranked 

a) Second    

b) fourth  

c) sixth     

d) seventh 

e) Answer not known  

ணி பர்ச்ெறக் குநறடீ்டில் றழ்ரட்டின் ம்  

a)2      

b)4  

c)6      

d)7 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.17) Who Developed the Physical Quality Of Life Gender (PQLI)? 

a) Adam smith     

b)Amartyarsen  

c)Moris D.Mories    

d)karal marx 

e) Answer not known  

தெல்றநன் குநறடீ்டு ண்டண உருரக்கறர் ரர்? 

a) ஆடம் ஸ்றத்    

b) அர்த்றரதென்  

c) சரரிஸ்டி சரரிஸ்    

d) கரர்ல் ரர்கஸ் 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.18) United nation development programme publishing human development report annually since 

a)1990     



b)1991   

c)1992     

d)1993 

e) Answer not known  

க்கற ரடுகள் பன்சணற்ந றட்டம், ணி ப சம்தரட்டு அநறக்டகட ந் ஆண்டில் இருந்து தபிிட்டு 

ருகறநது? 

a)1990     

b)1991   

c)1992     

d)1993 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.19) As per latest (2019)HDI report by the UNDP, India has been ranked?  

a)129      

b)146  

c)150      

d)130 

e) Answer not known  

UNDP ெீதத்றல் தபிிட்ட ணி பன்சணற்ந அநறக்டகின் (2019) தடி இந்றர____இடத்ட திடித்துள்பது. 

a)129      

b)146  

c)150      

d)130 

e)ிடட தரிில்டன 

 



 
Q.20) According to Tamilnadu Human Commission report 2017 which district ranks at last under Gender Inequality Index (HDI)  

a) Ariyalur     

b) Madurai  

c) Chennai     

d) Nilgiris 

e) Answer not known  

றழ்ரடு ணி ஆட அநறக்டக 2017 இன் தடி, தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீ்டின் (ச்.டி.) கலழ் ந் 

ரட்டம் கடடெறரக உள்பது? 

a) அரிலூர்    

b) துட 

c) தென்டண    

d) ீனகறரி 

e)ிடட தரிில்டன 
 

Q.21) Which of the following is/are the correct statement/s regarding Perarignar Anna with regard to the early days of the 

Dravidian movement? 

(i) He understood that medium is the message. 

(ii) He understood that affirmative action will lead to progress. 

(iii) He used theatre and cinema as effective instruments of communication. 

(iv) He was a non believer in distributive justice. 

a) (i) only    

b) (ii) and (iii) only 

c) (iv) only    

d) (i), (ii) and (iii) only 

e) Answer not known  

றரிட இக்கத்றன் தரடக்க கரனங்கடபப் ததரறுத்ட்டில் சதநறஞர் அண்ர தற்நற கலழ்க்கரணும் 

கூற்றுகபில் ெரிரணது து/ட ? 

(i) ஊடகச தெய்ற ன்தட அர் அநறந்றருந்ரர். 

(ii) உறுறப்தடுத்தும் டடிக்டககள் பன்சணற்நத்றற்கு றகுக்கும் ன்தட அர் அநறந்றருந்ரர். 

(iii) அர் ரடகம் ற்றும் றட அங்குகடப கல் தரடர்புக்கரண ெறநந் கருிகபரகப் தன்தடுத்றணரர். 

(iv) அர் தகறர்ந்பிக்கும் ீறில் ம்திக்டக தகரள்பரர். 

a) (i) ட்டும்    

b) (ii) ற்றும் (iii) ட்டும் 

c) (iv) ட்டும்    

d) (i), (ii) ற்றும் (iii) ட்டும் 

e)ிடட தரிில்டன 

 

Q.22) Find out the incorrect statement regarding to the Gender inequality index? 

a) Gender inequality index has the components of reproductive health, Empowerment, Labour market in the present situation. 

b) Gender inequality index measures the loss in potential of human development due to inequality between female and male 

achievements. 

c) Maternal mortality rate is one of the component of gender inequality index. 

d) Gender inequality do not effects the society and its development. 

e) Answer not known  

ெத்துறன்ட குநறடீு தரடர்தரண நரண அநறக்டகட கண்டுதிடிக்கவும்? 

a) ற்சதரட  சூழ்றடனில்  இணப்ததருக்க  ஆசரக்கறம், உறழ்வு, தரறனரபர்  ெந்ட  ஆகறற்நறன் 

கூறுகடப தரனறண ெத்துறன்ட  குநறடீ்டில் தகரண்டுள்பது. 

b) ததண்  ற்றும்  ஆண்  ெரடணகளுக்கு  இடடினரண  ெத்துறன்ட  கரரக  ணி  பர்ச்ெறின் 

ஆற்நடன இப்தட தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீு அபிடுகறநது. 

c) தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீ்டின் எரு அங்கரக சதறுகரன இநப்பு ிகறம் உள்பது. 

d) தரனறண ெத்துறன்ட ெபகத்டபம் அன் பர்ச்ெறடபம் தரறக்கரது. 

e) ிடட தரிில்டன 

 
Q.23) Statement (S): Women’s empowerment and the swore of male  & female literacy rate are the main factors affecting gender 

9 inequality Index 

Reason (R): Gender Inequality index is the measure of equality in health, education & empowerment for both men & women 

a) Statement is incorrect, reason is correct 



 
b) Statement is correct, reason is incorrect 

c) Both the statement and reason are incorrect 

d) Both the statement and reason are correct 

e) Answer not known  

கூற்று (S): ததண்கபின் அறகரம் ற்றும் ஆண் ற்றும் ததண் கல்ிநறவு ீத்றன் தற்நரக்குடந ஆகறட 

தரனறண 9 ெத்துறன்ட குநறடீ்டட தரறக்கும் பக்கற கரிகபரகும் 

கரம் (R): தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீு ன்தது ஆண்கள் ற்றும் ததண்கள் இருருக்கும் சுகரரம், 

கல்ி ற்றும் அறகரம் ஆகறற்நறல் ெத்துத்றன் அபடீு ஆகும் 

a(கூற்று நரணது, கரம் ெரிரணது 

b) கூற்று ெரிரணது, கரம் நரணது  

c) கூற்று ற்றும் கரம் இண்டும் நரணட 

d(கூற்று ற்றும் கரம் இண்டும் ெரிரணட 

e) ிடட தரிில்டன 

 
Q.24) Child development index takes into account of the following factors ? 

i) Juvenile sex ratio 

ii) Percentage of children never entered in school 

iii) Percentage of malnourished children 

iv) Under five mortality rate 

a) I, ii, iii    b) iii, iii, iv 

c) I, ii, iii, iv   d) None of the above 

e) Answer not known  

குந்ட சம்தரட்டுக் குநறடீு தின்ரும் கரிகடபக் கக்கறல் டுத்துக்தகரள்கறநர? 

i) இபம் தரனறண ிகறம் 

ii) தள்பிில் நுடர குந்டகபின் ெீம் 

iii) ஊட்டச்ெத்து குடநதரடுள்ப குந்டகபின் ெீம் 

iv) ந்து இநப்பு ிகறத்றன் கலழ் 

a) i, ii, iii    

b) iii, iii, iv 

c) i, ii, iii, iv   

d) சற்கூநற துவும் இல்டன 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.25) What is the correct meaning of under five mortality rate according to the percentage  

a) It is expressed as a percentage on scale of 0 to 340 deaths per 1,000 live births. 

b) It is expressed as a percentage on scale of 0 to 500 deaths per 1,000 live births. 

c) It is expressed as a percentage on scale of 0 to 700 deaths per 1,000 live births. 

d) It is expressed as a percentage on scale of 0 to 850 deaths per 1,000 live births. 

e) Answer not known  

ெீத்றற்கு ற்த ந்து இநப்பு ிகறத்றன் கலழ் ெரிரண ததரருள் ன்ண? 

a(1,000 சடி திநப்புகளுக்கு 0 பல் 340 இநப்புகள் ட இது எரு ெீரக தபிப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

b) இது 1,000 சடி திநப்புகளுக்கு 0 பல் 500 இநப்புகள் ட எரு ெீரக தபிப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

c) இது 1,000 சடி திநப்புகளுக்கு 0 பல் 700 இநப்புகள் ட எரு ெீரக தபிப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

d) இது 1,000 சடி திநப்புகளுக்கு 0 பல் 850 இநப்புகள் ட எரு ெீரக தபிப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.26) Which of the following statement correct according to the millennium development goals? 

i) Millennium developments goal are related to health and rising standards 

ii) It is related to the health & education 

iii) It is related to the cooking food and safe drinking water 

a) i,ii,iii    

b) ii,iii,iv 

c) All of the above   

d) None of these 

e) Answer not known  

றல்னறணரம் பர்ச்ெற இனக்குகபின்தடி தின்ரும் அநறக்டகில் து ெரிரணது? 

i) றல்னறசணரம் பர்ச்ெற குநறக்சகரள் சுகரரம் ற்றும் உரும் ங்களுடன் தரடர்புடடது 

ii) இது ஆசரக்கறத்துடன் தரடர்புடடது 



 

iii) இது ெடல் உவு ற்றும் தரதுகரப்தரண குடிீர் தரடர்தரணது 

a) i,ii,iii    

b) ii,iii,iv 

c) சற்கூநறட அடணத்தும்    

d(இட அல்னரட 

e) ிடட தரிில்டன 

 
Q. 27) Which of the following components are related to multi poverty index? 

a) Infant mortality rate, higher order birth rate drop out in primary and secondary education 

b) Gross enrollment ratio, transition rate from primary to upper primary, Juvenile sex ratio. 

c) Materal mortality rate, percentage of male and female  children, share of female and male literacy rate. 

d) Capita food grain production, per capita income, child mortality rate 

e) Answer not known  

தின்ரும் ந் கூறுகள் தன றுடக் குநறடீ்டுடன் தரடர்புடடட? 

a(ஆம்த ற்றும் இடடறடனக் கல்ிில் குந்ட இநப்பு ிகறம், உர் ரிடெ திநப்பு ிகறம் குடநகறநது 

b) தரத்  செர்க்டக  ிகறம், பன்ட  பல்  சல்  பன்ட  ட  ரற்நம்  ிகறம், ெறநரர்  தரனறண 

ிகறம். 

c) தட்டல்  இநப்பு  ிகறம், ஆண்  ற்றும்  ததண்  குந்டகபின்  ெீம், ததண்  ற்றும்  ஆண்  கல்ிநறவு 

ிகறம். 

d) ணிதர் உவு ரணி உற்தத்ற, ணிதர் ருரணம், குந்ட இநப்பு ிகறம் 

e)ிடட தரிில்டன 

 
Q.28) What are the following indexes given below are having the inter relationship to one other? 

a) Multi poverty index and child development index 

b) Multi poverty index and food security index 

c) Gender inequality index and child development index 

d) Food security index and gender inequality index 

e) Answer not known  

கலச தகரடுக்கப்தட்டுள்ப தின்ரும் குநறடீுகள் ன்ண? 

a) தன றுடக் குநறடீு ற்றும் குந்ட சம்தரட்டுக் குநறடீு 

 b) தன றுடக் குநறடீு ற்றும் உவு தரதுகரப்பு குநறடீு 

c) தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீு ற்றும் குந்ட சம்தரட்டுக் குநறடீு 

d) உவு தரதுகரப்பு குநறடீு ற்றும் தரனறண ெத்துறன்ட குநறடீு 

e) ிடட தரிில்டன 

 
Q.29) What are the components of food security index? 

a) Availability indicators, Accessibility indicators, Absortion indicators. 

b) Accessible indicators, Adopting indicators, Absorption indicators. 

c) Availability indicators, Adopting indicators, Accessible indicators. 

d) None of the above 

e) Answer not known  

உவு தரதுகரப்பு குநறடீ்டின் கூறுகள் ரட? 

a(கறடடக்கும் குநறகரட்டிகள், அணுகல் குநறகரட்டிகள், கருக்கடனப்பு குநறகரட்டிகள். 

b) அணுகக்கூடி குநறகரட்டிகள், த்தடுக்கும் குநறகரட்டிகள், உநறஞ்சுல் குநறகரட்டிகள். 

c) கறடடக்கும் குநறகரட்டிகள், த்தடுக்கும் குநறகரட்டிகள், அணுகக்கூடி குநறகரட்டிகள். 

d) சற்கூநற துவும் இல்டன 

e) ிடட தரிில்டன 

 

Q.30) Statement(S): Multi dimensional poverty  index and the food security index are having the inter relation indexes to one 

another. 

Reason(R): Because the multi dimensional poverty index and the food security indexes are based on the per capita income  and 

the absorption of the people 

a) Statement is incorrect, reason is correct 

b) Statement is correct, reason is incorrect 

c) Both the statement and reason are incorrect 

d) Both the statement and reason are correct 

e) Answer not known  



 

கூற்று  : தன  தரிர  றுடக்  குநறடீு  ற்றும்  உவுப்  தரதுகரப்பு  குநறடீு  ஆகறட  எருருக்தகரருர் 

தரடர்புக் குநறடீுகடபக் தகரண்டுள்பண. 

கரம் :தணன்நரல் தன தரிர றுடக் குநறடீு ற்றும் உவுப் தரதுகரப்புக் குநறடீுகள் எரு கரப்டிர 

ருரணம் ற்றும் க்கடப உநறஞ்சுல் ஆகறற்நறன் அடிப்தடடில் அடந்றருக்கறன்நண 

a)கூற்று நரணது, கரம் ெரிரணது 

b) கூற்று ெரிரணது, கரம் நரணது  

c) கூற்று ற்றும் கரம் இண்டும் நரணட 

d) கூற்று ற்றும் கரம் இண்டும் ெரிரணட 

e)ிடட தரிில்டன 

 

 

 

 


