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1. సంపద గూర్చి న సూత్రాల అధ్యయనమే ‘అర్థశాస్రం’ అని అననదవెర్ు ? 

1) జె.ఎం.కనీ్స్  2) ర్చకార్డో   3) ఆడంస్మి త్ 4) మార్షల్  

2. “Wealth of Nations” గరంథరనిన ర్చంచనవార్ు ఎవర్ు ? 

1) మార్షల్  2) వాలనా్స  3) పమగూ  4) ఆడంస్మి త్  

3. అర్థశాస్రం ని గృహనిర్ాాహణ శాస్రంగా పేర్కొనన వార్వెర్ు ? 

1) జె.ఎన్స. మిల్  2) ర్ాబిన్స్  3) అర్చస్ాా టిల్  4) ప ఎైవర్ుకాదు  

4. క్రందవిార్చలో కొర్త నిర్ాచనం ఇచిన వార్వెర్ు ? 

1) ఆడంస్మిత్  2) మార్షల్  3) ర్ాబిన్స్  4) జాన్స ర్ాబిన్న్స  

5. “Significiance of Economic Science” అనే గరంథరనిన ర్చంచనవార్ు ఎవర్ు ? 

1) ఆడంస్మిత్   2) మార్షల్  3) ర్చకార్డో   4) ర్ాబిన్స్  

6. మానవుని కోర్చక మేర్కు లభంచని వసు్ వును ఏమంటార్ు ? 

1) విలువగా వసు్ వు  2) కోర్తగల వసు్ వు  3) పయాోజనంగల వసు్ వు  4) 

వినిమయంగల వసు్ వు  

7. త్ొలి ఇంగలీష్ అర్చ్కవత్ేలను ఏమని పమలుస్ా్ ర్ు ? 

1) సంపదారయవాదులు  2) సవయసంపదారయవాదులు  3) కీని్యనుీ   4) ఉత్ర్ కనీి్యనుీ   

8. ర్ాబిన్స్ నిర్ాచనం వలన అర్థశాస్ా్ ా నిక ్...........లభంచంది ? 

1) విశ్ాసనీయత  2) సర్ాజనీనత  3) ఆమోదయోగయత  4) ఏద ికాదు  

9. కోర్చకల సంఖ్య దృష్టాా ా స్ాదరనల కొర్త అనదేి ? 

1) పపాంచ వాయప్మవుత ంది  2) విశ్ావాయప్మవుత ంది  3) స్ార్ాజనీనమ  ంది  4) ఏదకిాదు  

10. ర్ాబిన్స్ నిర్ాచనంలోని విమర్శ పధారనంగా ఈ క్రంది డరనిక్ సంబంధించనది ? 

1) లక్ష్యయల మధ్య తటసథత గుర్చంచ   2) కోర్చకలు అపర్చమిత్రల గుర్చంచ  3) స్ాధ్నరలు పర్చమిత్రల 

గుర్చంచ  4) 2 మర్చయు 3  

11. “ప్ాీ నో్స ఎకానమీ ఫర్ ఇండయిా” అనన గరంథరనిన ర్చంచనది ఎవర్ు ? 

1) మోక్షగుండం విశవాశ్ార్యయ  2) ర్జిని ప్ాయ్ దత్ 3) జవహర్ లాల్ నెహరు   4) మహాత్రి 

గాంధ ీ 
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12. “పజాల పణారళిక” త్ో ఎవర్చక ీసంబంధ్ం ఉంది ? 

1) సుభాష్ చందబాో స్  2) వినోబాభావే  3) ర్ాజగడప్ాల చరర్చ  4) యం.యన్స. ర్ాయ్  

13. పణారళిక సంఘం : 

1) ర్ాజాయంగ సంసథ   2) శాసన సంసథ   3) మంత్రా మండలి నిర్ణయంత్ో ఏర్ాాటు చసే్మన సంసథ  

 4) సహకార్ సంసథ  

14. మొదట ిపంచవర్ష పణారళికలో పబీిక్ స్ కాా ర్ ప టుా బడ ిఎంత ? 

1) ర్ూ. 1000 కోటుీ   2) ర్ూ. 1600 కోటుీ   3) ర్ూ. 1900 కోటుీ   4) ర్ూ. 1960 కోటుీ   

15. ర్ెండవ పంచవర్ష పణారళికలో ఏ ర్ంగానిక ్ప్ాాధరనయత ఇవాబడంిది ? 

1) వయవస్ాయ ర్ంగం  2) ప్ార్చశార మిక ర్ంగం  3) ర్వాణర  4) ఇంధ్నం  

16. ఈ క్రంది వానిని జతపర్చండి ? 

పర్చశ్రమ      ప్ాాంతం  

A. భలాయ్ ఉకుొ కర్ాిగార్ం      1. ఛత్్తసగడ్   

B. ర్ూర్ెొలా ఉకుొ కర్ాిగార్ం   2. ప ర్ంబూర్   

C. దుర్ాగ పూర్ ఉకుొ కర్ాిగార్ం   3. పశ్చిమ బ ంగాల్  

D. ఇంటగెరల్ కోచ్ కర్ాిగార్ం   4. ఒర్చస్ా్  

1) A-2, B-4, C-1, D-3   2) A-3, B-4, C-2, D-1  3) A-1, B-4, C-3, D-2 

 4) A-4, B-1, C-3, D-2 

17. వార్చషక పణారలికలు ఈ క్రంద ిసంవత్ర్ాలలో ఎపుాడు అమలు చయేబడలేదు ? 

1) 1966-1967  2) 1967-1968 3) 1968-1969  4) 1969-1970 

18. నరలుగవ పంచవర్ష పణారళిక కాలం ఈ క్రంది వానిలో ఏది ? 

1) 1969-1974  2) 1970-1974   3) 1968-1972  4) 1968-1973 

19. ర్డలింగ్ ప్ాీ న్స ఏ సంవత్ర్ంలో ప్ాార్ంభంచబడింద ి? 

1) 1980-1981  2) 1979-1980  3) 1978-1980  4) 1977-1978 

20. 12వ పంచవర్ష పణారళిక కాలం ? 

1) 2007-2012 2) 2012-2017  3) 2010-2015  4) 2014-2017  

21. 9వ పంచవర్ష పణారళికలో సూథ ల జాత్తయోతాత్్ర ప ర్ుగుదల ర్టేు ఎంత శాతం నమోదెైంది ? 

1) 5.4%  2) 7.87%  3) 6 %  4) 7.78 %  
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22. పణారళిక సంఘం మొదటి అధ్యక్షుడు ఎవర్ు ? 

1) డర. ఎస్. ర్ాధరకృష్ణన్స   2) డర. ర్ాజేందపాసా్ాద్ 3) జవహర్ లాల్ నెహరు   4) సుఖ్మయి 

చకరవర్చ్  

23. జాత్తయ అభవృదిి  మండలిని ఏ సంవత్ర్ంలో ఏర్ాాటు చేశార్ు ? 

1) 1948 2) 1950 3) 1952 4) 1954 

24. 11వ పంచవర్ష పణారళిక వృదిి  ర్టేు ? 

1) 8.2  2) 9.0   3) 9.5   4) 7.5 

25. జాత్తయ అభవృదిి  మండలిక్ పర్చప్ాలన సంబంధతివిష్యాలలో ఎవర్ు సహాయం చేస్ా్ ర్ు ? 

1) ఆర్చథక సంఘం  2) పణారళిక సంఘం  3) పర్చప్ాలన సంసొర్ణల సంఘం  4) ప వైవేికాదు  

26. వివిధ్ పణారలికలను అంత్రమంగా ఆమోదించే అధకిార్ం ఎవర్చకీ ఉంది ? 

1) ర్ాషా్పాత్ర  2) పధారనమంత్రా   3) జాత్తయ అభవృదిి  మండలి  4) పణారళిక సంఘం  

27. కమూయనిటీ డవెలప ింట్ ప్ర ా గార ం ఏ సంవత్ర్ంలో ప్ాార్ంభంచబడింది ? 

1) 1950 2) 1952  3) 1956 4) 1960  

28. జాత్తయ అభవృదిి  మండలిలో ఎవర్ు సభ్ుయలుగా ఉండర్ు ? 

1) పధారనమంత్రా   2) పణారళిక సంఘ సభ్ుయలు  3) వివిధ్ ర్ాష్టాా ా ల ముఖ్యమంత ాలు  

 4) ర్ాషా్పాత్ర  

29. ఏ పణారళికలో విదేశీ సహాయం దరార్ా నిదుల సమీకర్ణకు ప్ాాధరనయత ఇచరిర్ు ? 

1) మూడవ  2) నరలగవ  3) ఐదవ  4) వార్చషక పణారళికలు  

30. మనదేశ్ంలో మొదటిస్ార్చగా ర్ూప్ాయిని ఎవర్చ కాలంలో జార్ల చయేడం జర్చగచంది ? 

1) అకబర్  2) షరే్ాష  సూర్చ      3)  అలాీ వుదీీన్స ఖిలీ్జ  4) బిాటషి్  

31. భార్త్తయ ర్చజర్ుా బాయంకుని ఏ సంవత్ర్ంలో స్ాథ పమంచరర్ు ? 

1) 1935  2) 1937  3) 1928  4) 1927 

32. ఇండయిా ఏ సంవత్ర్ంలో అంతర్ాీ త్తయ దవాయనిధి సభ్యత్రానిన ప్ ందింది ? 

1) 1942 2) 1947 3) 1948 4) 1949  

33. భార్త్తయ ర్చజర్ుా బాయంకు త్ోలి భార్త్తయ గవర్నర్ ఎవర్ు ? 

1) సర్ అబ్స్ బార్న ఆర్ానల్ స్మిత్   2) స్మ.డి. దేశ్మిఖ్  3) ఎల్.క.ెఝూ   4) 

మలోో త్రా  



 

 

www.manavidya.in Indian 
Economy 

w w w . m a n a v i d y a . i n  
 

Indian Economy 

34. ర్చజర్ుా బాయంకు కంటే ముందు మనదశే్ంలో కేంద ాబాయంకు విధ్ులు నిర్ార్చ్ంచన బాయంకు ఏది ? 

1) ఇంపరీ్చయల్ బాయంకు అఫ్ ఇండియా  2) బాయంకు అఫ్ ఇండియా   3) దనేర బాయంకు  

 4) అలహాబాద్ బాయంకు  

35. పసాు్ తం స్ేాట్ బాయంకు అఫ్ ఇండియా, అనుబంధ్ బాయంకులు ఎనిన ఉనరనయి ? 

1) ఐదు  2) ఆర్ు   3) ఏడు  4) ఎనిమిద ి 

36. ఇండయిాలో బాయంకుల జాత్తయిీకర్ణ ఏ సంవత్ర్ంలో త్ొలిస్ార్చగా జర్చగచంది ? 

1) 1968 2) 1969 3) 1970 `4) 1975 

37. ర్ూప్ాయి విలువ తగచగంపు అంటే ఏమిట ి? 

1) మన ఎగుమత లు బాగా తగచగప్ర యి,విదశేీమార్క దవాయం తకుొవ ఉండటం  2) ఇతర్ దేశాల కర్నెీ్ త్ో 

మనదేశ్ ర్ూప్ాయి విలువను తగచగంచటం  3) ఐ.యం.యఫ్. సూత్రాల దరార్ా తకుొవ కర్ెనీ్ని 

ముదింాచడం  4) ఒక దేశ్ కర్ెనీ్ క్ మన దశే్ ర్ూప్ాయి విలువక ్మధ్య ఉనన త్డేర  

38. ర్ూప్ాయి విలువ తగచగంచ ేఅధకిార్ం ఎవర్చక్ ఉంది ? 

1) అనిన వాణజియ బాయంకులు  2) ఆర్చిక మంత్ర ా  3) భార్త్తయ ర్చజర్ుా బాయంకు  4) 

ర్ాషా్పాత్ర  

39. మనదేశ్ంలో త్ొలిస్ార్చగా ర్ూప్ాయి విలువను ఏ సంవత్ర్ంలో తగచగంచరర్ు ? 

1) 1947 2) 1948 3) 1949 4) 1950 

40. పపాంచ జనరభా 700 కోటీకు ఎపుాడు చేర్ుకుననది ? 

1) అకోా బర్ 31, 2011  2) నవంబర్ 30, 2011  3) ఆగష్ ా  31, 2011  4) మార్చి  31, 2012  

41. ‘హర్చత విపీవం’ వలీ ఏ పంట బాగా లాభ్పడింది ? 

1) చెర్ుకు  2) పత్్ర   3) గడధ్ుమ  4) వర్చ  

42. మనదేశ్ంలో ర్ూప్ాయి నోటీను ఎవర్చ సంతకంత్ో విడుదల చసే్ా్ ర్ు ? 

1) వాణిజయ బాయంకులు వాట ిచెరై్ినీ సంతకాలత్ో  2) పధారనమంత్రా   3) ర్చజర్ుా బాయంకు 

గవర్నర్  4) కార్యదర్చశ, ఆర్చికమంత్రతాాశాఖ్ 

43. పేపర్ కర్నెీ్ ని మనదశే్ంలో త్ొలి స్ార్చగా ఏ సంవత్ర్ంలో ప్ాార్ంభంచరర్ు ? 

1) 1880 2) 1881 3) 1882 4) 1884 

44. మనదేశ్ంలో త్ొలిస్ార్చగా డ-ీమానిటెైజషే్న్స ఏ సంవత్ర్ంలో చయేడం జర్చగచంది ? 

1) 1942 2) 1946 3) 1952 4) 1956 



 

 

www.manavidya.in Indian 
Economy 

w w w . m a n a v i d y a . i n  
 

Indian Economy 

45. ర్ెండవ స్ార్చ బాయంకుల జాత్తయిీకర్ణ ఏ సంవత్ర్ంలో జర్చగచంది ? 

1) 1976 2) 1980 3) 1982 4) 1984 

46. మనదేశ్ంలో ఆర్చిక సంవత్ర్ం ఏ త్దేని మొదలవుత ంద ి? 

1) 1 జనవర్చ  2) 1 ఏపమలా్  3) 31 మార్చి  4) 31 జనవర్చ  

47. ప్ార్చశార మిక ఋణం మంజూర్ులో పథామ స్ాథ నంలో ఉనన బాయంకు ఏది ? 

1) IDBI  2) ICICI  3) IFRB  4) BIFR  

48. హర్చత విపీవం దరార్ా హకెాా ర్ క్ దిగుబడి గడధ్ుమ విష్యంలో ఇంతకు చరే్ుకుంద ి? 

1) 1500 kg 2) 2000 kg  3) 2200 kg  4) 3000 kg  

49. అడరాలార్ం (Advolemrom) డూయట ిఏ ప్ాాత్రప్ాదికగా విదిస్ా్ ర్ు ? 

1) వసు్ వు ధ్ర్   2) డమిాండ్  3) నరణయత  4) సప లీ  

50. త్ొలిస్ార్చగా మనదశే్ంలో తలసర్చ ఆదరయానిన గుర్చంచన అంచనరలు ఎవర్ు చశేార్ు ? 

1) జవహర్ లాల్ నెహరు   2) పమ.స్మ. మహల్ నోబిస్  3) దరదరభాయి నౌర్డజీ  4) ప వైర్వెర్ు కాదు 

 

1. 3 2. 4 3. 3 4. 3 5. 1 
6. 2 7. 1 8. 2 9. 3 10. 1 
11. 1 12. 4 13. 3 14. 4 15. 2 
16. 3 17. 4 18. 1 19. 3 20. 2 
21. 1 22. 3 23. 3 24. 1 25. 2 
26. 3 27. 2 28. 4 29. 4 30. 2 
31. 1 32. 2 33. 2 34. 1 35. 1 
36. 2 37. 2 38. 3 39. 3 40. 1 
41. 3 42. 4 43. 3 44. 2 45. 2 
46. 2 47. 1 48. 3 49. 1 50. 3 

  


