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GA QUESTIONS BASED ON BUDGET 2021 
 

Q1. 2020 ஆம் ஆண்டில் மமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் எவ்வளவு சரிவு 

ஏற்பட்டது? 

(a) 6.7%. 

(b) 7.7%. 

(c) 6%. 

(d) 8%. 

 

Q2. 2021ன் அமர்வில், பிரதொன் மந்திரி கரப்ீ கல்யொண் யயொஜ்னொ திட்டத்துக்கு 

எவ்வளவு மதிப்பீடு இறுதி மசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) 2.76 லட்சம் க ோடி. 

(b) 3 லட்சம் க ோடி. 

(c) 50,000 க ோடி. 

(d) 10 லட்சம் க ோடி. 

 

Q3. மமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில், ஆத்மனிர்பர் மதொகுப்பின் சதவீதம் 

என்னவொகும்? 

(a) 5%. 

(b) 13%. 

(c) 28%. 

(d) 70%. 

 

Q4. 2021க்கொன வரவு மசலவுத் திட்டத்திற்கொன அமர்வில், வொகனங்கள் 

மதொடர்பொன எந்த மகொள்கக அறிவிக்கப்பட்டது? 

(a) வோ ன ஆற்றல் திறன் க ோள்க . 

(b) க ோ ்குவரத்து ் க ோள்க . 

(c) சுற்றுசச்ூழல் க ோள்க . 

(d) தன்னோரவ் வோ ன ஸ்கிரோ ்க ஜ் க ோள்க . 

 

Q5. நொடு முழுவதும் எத்தகன புதிய அவசர சுகொதொர கமய்யங்கள் 

திறக்கப்படும்? 

(a) 17 

(b) 10 

(c) 9 

(d) 23 
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Q6. 2021 இல் அரசொங்கம், சுத்தமொன கொற்று திட்டத்திற்கு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

எவ்வளவு மதிப்பீட்கட இறுதி மசய்தது? 

(a) 2000 க ோடி. 

(b) 50,000 க ோடி. 

(c) 1 லட்சம் க ோடி. 

(d) 5000 க ோடி. 

 

Q7. 2021ன் வரவு மசலவு திட்டத்தில் சுகொதொரத் துகறக்கு எவ்வளவு மதிப்பீடு இறுதி 

மசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) 2.2 லட்சம் க ோடி. 

(b) 1 லட்சம் க ோடி. 

(c) 5 லட்சம் க ோடி. 

(d) 100 லட்சம் க ோடி. 

 

Q8. 2021 வரவு மசலவுத் திட்டத்தில், அரசு வங்கிகளுக்கு எவ்வளவு பணம் மகொடுக்க 

முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) 20,000 க ோடி. 

(b) 1 லட்சம் க ோடி. 

(c) 50,000 க ோடி. 

(d) 10,000 க ோடி. 

 

Q9. “உஜ்வலொ யயொஜனொ” என்ற அரசொங்கக் மகொள்ககயொல் எத்தகன யபர ்

பயனகடந்தனர்? 

(a) 1 க ோடி. 

(b) 8 க ோடி. 

(c) 50 க ோடி. 

(d) 25 க ோடி. 

 

Q10. 2021 வரவு மசலவுத் திட்டத்திற்கொன அமர்வில், எத்தகன புதிய மீன்பிடி 

கமய்யங்ககள விகரவில் திறக்க முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) 5. 

(b) 19. 

(c) 1. 

(d) 25. 
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Q11. எதிரக்ொலத்தில் எத்தகன ஆதர்ஷ் பள்ளிககள திறக்க அரசொங்கம் முடிவு 

மசய்துள்ளது? 

(a) 15,000. 

(b) 1000. 

(c) 1 லட்சம். 

(d) 1 க ோடி. 

 

Q12. 2021ன் வரவு மசலவுத் திட்டத்தில், மத்திய பல்ககலக்கழகத்கத எந்த 

மொநிலத்தில் / யு.டி.யில் திறக்க அரசு முடிவு மசய்துள்ளது? 

(a) ஜம்மு  ோஷ்மீர.் 

(b) கல. 

(c) மணி ்பூர.் 

(d) இமோசச்ல ் பிரகதசம். 

 

Q13. அரசொங்கத்தொல் எவ்வளவு புதிய இரொணுவ மபொதுப் பள்ளிகள் கடட்ப்படும்? 

(a) 100. 

(b) 500. 

(c) 250. 

(d) 358. 

 

Q14. நொட்டு மக்கள் அகனவருக்கும் டிஜிட்டல் முகறயில் பணம் மசலுத்துவதில் 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த, அரசொங்கத்தொல் எவ்வளவு மதிப்பீடு 

வழங்கப்படுகிறது? 

(a) 1500 க ோடி. 

(b) 2000 க ோடி. 

(c) 3500 க ோடி. 

(d) 50,000 க ோடி. 

 

Q15. எந்த மொநிலம் / யூனியன் பிரயதசங்களில் அரசொங்கம் 2021 பட்மஜட ்

கூட்டத்மதொடரில் எரிவொயு குழொய் திட்டம் ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டுள்ளது? 

(a) கடல்லி. 

(b) ஜம்மு மற்றும்  ோஷ்மீர ்

(c) புதுசக்சரி  

(d) தமிழ்நோடு 
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Q16. யதசிய ஆரொய்சச்ி அடித்தள திட்டத்திற்கு எவ்வளவு பணம் மசலவிடப்படும்? 

(a) 10,000 க ோடி 

(b) 50,000 க ோடி 

(c) 2000 க ோடி 

(d) 1 lakh க ோடி 

 

Q17. 2021 ஆம் ஆண்டு பட்மஜட்(மசலவுத் திட்ட) அமர்வில், மக்கள் மதொகக 

கணக்மகடுப்பு 2021 க்கு எவ்வளவு பட்மஜட் என்பகத அரசொங்கம் 

தீர்மொனிக்கிறது? 

(a) 50,000 க ோடி 

(b) 1 லட்சம் க ோடி 

(c) 20,000 க ோடி 

(d) 1000 க ோடி  

 

Q18. 2021 பட்மஜட்(மசலவுத் திட்ட) அமர்வில், வரி தணிக்கக வரம்கப 5 

யகொடியிலிருந்து ___ ஆக அதிகரிக்க அரசு முடிவு மசய்துள்ளது? 

(a) 20 க ோடி 

(b) 8 க ோடி 

(c) 10 க ோடி 

(d) 6 க ோடி 

 

Q19. விவசொயிகள் தங்கள் பயிரக்ளுக்கு குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகலகய விட 

எவ்வளவு மடங்கு வழங்கப்படுவொரக்ள்? 

(a) 3 மடங்கு 

(b) 1.5 மடங்கு 

(c) 5 மடங்கு 

(d) 2.5 மடங்கு 

 

Q20. 2021 பட்மஜட் (மசலவுத் திட்ட) அமர்வில் ஜல் ஜீவன் அகமசச்கத்திற்கு 

எவ்வளவு பட்மஜட ்இறுதி மசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) 2.87 லட்சம் க ோடி ள். 

(b) 5 லட்சம் க ோடி ள். 

(c) 100 லட்சம் க ோடி ள்.  

(d) 3.5 லட்சம் க ோடி ள். 
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SOLUTIONS 

 

S1. Ans.(b) 

Sol. விகட- 

• இந்தியோவின் கமோத்த உள்நோட்டு உற் த்தியில் மி  ்க ரிய வீழ்சச்ி உள்ளது. 

அதோவது 7.7%. 

 

S2. Ans.(a) 

Sol. விகட - 

• பிரதோன் மந்திரி  ரீ ்  ல்யோண் திட்டத்திற் ோன 2.76 லட்சம் க ோடி  டக்ஜடக்ட 

அரசு இறுதி கசய்துள்ளது. 

• பிரதோன் மந்திரி  ரீ ்  ல்யோண் திட்டம் டிசம் ர ் 16 இல் பிரதமர ் நகரந்திர 

கமோடியோல் கதோடங்  ் ட்டது.  

 

S3. Ans.(b) 

Sol. 

• ஆத்மநிர ்ர ்கதோகு ்பு என் து கமோதத் உள்நோட்டு உற் த்தியில் 13% ஆகும். 

• கமலும் க ோகரோனோ கவரஸ் கதோற்றுகநோய் ளின் க ோது 2020 கம 12 அன்று 

நகரந்திர கமோடியோல் ஆத்மனிர ்ர ்கதோகு ்பு வழங்  ் டட்து. 

 

S4. Ans.(d) 

Sol. 

• 2021  டக்ஜட ்அமரவ்ில் தன்னோரவ் வோ ன  ழித்தல் க ோள்க  கதோடங்  ் ட்டது. 

• 20 வயதுகடய வோ னம் இந்த ் க ோள்க யின் கீழ் வருகிறது 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. 17 புதிய அவசர சு ோதோர கமயம் நோடு முழுவதும் திற ்  ் டும் என்று 2021 

வரவுகசலவுத் திட்டத்தில் இந்திய நிதியகமசச்ர ்நிரம்லோ சித்தரோமன் கதரிவித்தோர.் 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. தூய  ோற்றிற் ோன 5 ஆண்டு திட்டத்திற்கு 2000 க ோடி ரூ ோய் வழங்  ் டுகிறது. 

 

S7. Ans.(a) 

Sol.  

• இந்தியோவின் சு ோதோரத ் துகறயில் 2.2 லட்சம் க ோடி  டக்ஜட ் இறுதி 

கசய்ய ் டட்ுள்ளது.  

• ஏகனனில், க ோவிட் கதோற்றுகநோய் ளில் நோம் சு ோதோரத் துகறயிலும் 

ஆத்மனிர ்ர ்ஆகிகறோம். 
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S8. Ans.(a) 

Sol. ரூ 20,000 க ோடி அரசோங்  வங்கி ளு ்கு வழங்  ் டுகிறது… இதனோல் இந்த 

கதோற்றுகநோயோல் சோமோனியர ்ளோல் அதி ம்  ோதி ்  ் ட முடியோது.. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol.  

• பிரதமர ்நகரந்திர கமோடியோல் கதோடங்  ் ட்ட உஜ்ஜவோலோ கயோஜனோவோல் 8 க ோடி 

ம ் ள்  யனகடந்தனர.் 

• கமலும், இது 2016 இல் கதோடங்  ் ட்டது. 

 

S10. Ans.(a) 

Sol. நோடு முழுவதும் 5 புதிய மீன்பிடி கமயம் திற ்  ் டும். 

 

S11. Ans.(a)  

Sol. நோடு முழுவதும் 15,000 புதிய ஆதரஷ்்  ள்ளி ள் திற ்  ் டும். அதோவது 

இந்தியோவில் ந ர ்்புற மற்றும் உள்ளூர ் குதி ளில்  ல்வி அளகவ அதி ரி ்  கமோடி 

அரசோங் த்தோல் இறுதி கசய்ய ் ட்டது. 

  

 

S12. Ans.(b) 

Sol. கலவில், யூனியன் பிரகதசத்கத உருவோ ்கிய பின்னர ் கலவின் ஒவ்கவோரு 

குடிம ் கள க ோண்டு லோ ம் ஈட்ட அரசோங் ம் முடிவு கசய்துள்ளது 

அந்த சூழ்நிகலயில் நோட்டின் ஒவ்கவோரு மூகலயிலும்  ல்விகய வழங்  கலவில் 

மத்திய  ல் கல ் ழ ம்  ட்ட ் டும். 

 

S13. Ans.(a) 

Sol. எதிர ்ோலத்தில் இந்தியோ முழுவதும் 100 ரோணுவ க ோது ்  ள்ளி  ட்ட ் டும். 

 

S14. Ans.(a) 

Sol. டிஜிட்டல் முகறயில்  ட்டணம் கசலுத்தும் முகற குறித்து இந்திய ம ் ள் 

மத்தியில் விழி ்புணரக்வ அதி ரி ் தற் ோ  ரூ .1500 க ோடிகய கமோடி அரசு இறுதி 

கசய்யும். 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. ஜம்மு- ோஷ்மீர ் யூனியன் பிரகதசத்தில்,அங்கு  ோஜ  கவற்றி க ற்ற பிறகு 

எரிவோயு குழோய் திட்டம் கதோடங்  ் டும். 

 

S16. Ans.(b) 

Sol. ரூ 50,000 க ோடி 
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S17. Ans.(a) 

Sol. ரூ 50,000 க ோடி இந்தியோவில் 2021 ஆம் ஆண்டு ம ் ள் கதோக  

 ண ்க டு ்பிற் ோ  கசலவிட ் டும் என கமோடி அரசு முடிவு கசய்தது. கமலும் , இந்த 

முகற ம ் ள் கதோக   ண ்க டு ்பு டிஜிட்டல் முகறயில் கசய்ய ் டும். 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. 10 க ோடி 

 

S19. Ans.(b) 

Sol.  யிர ்ள் மீது குகறந்த டச் ஆதரவு விகலகய விட 1.5 மடங்கு வழங்  ் டும்  

 

S20. Ans.(a) 

Sol. ரூ 2.87 லட்சம் க ோடி ள் 
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