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11th Economics Lesson 1 Questions in Tamil 
1] இந்தியப் ப ொருளொதொரம்

1. "இலக்க முறை ப ொருளொதொரத்தில் இந்தியொ ஒரு 

உலகளொவிய ப ொட்டியொளரொகும்" என்று கூறியவர் 

A) மொர்க் ஸுக்கர்ப ர்க் 

B) அப்துல்கலொம் 

C) சுந்தர் பிச்றை 

D) மயில்ைொமி அண்ணொதுறர 

2. ஒரு நொட்டின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி அந்நொட்டின் 

வருமொனத்தொல் அளவிடப் ட்டொலும், அது 

______________ ஆல் குறிப்பிடப் டுகிைது. 

A) GNP 

B) GDP 

C) NNP 

D) தலொவருமொனம் 

3. ஒரு நொட்டு மக்களின் வொழ்க்றகத் தரத்தின் அளவீடுகள் 

எவற்றை ப ொறுத்தது? 

1. மனிதவள பமம் ொட்டுக் குறியீடு (HDI) 

2. வொழ்க்றகத் தரக்குறியீடு (PQLI) 

3. பமொத்த நொட்டு மகிழ்ச்சிக் குறியீடு (GNHI) 

4. தனிந ர் வருமொனம் 

A) 1, 2, 3  

B) 1, 2, 4  

C) 2, 3, 4  

D) அறனத்தும் 

4. “பமொத்த நொட்டு மகிழ்ச்சி” என்ை பதொடர் __________ 

ஆண்டு ஜிக்பம-சிங்பய-வொங்சுக் என் வரொல் 

உருவொக்கப் ட்டது. 

A) 1962  

B) 1952  

C) 1972  

D) 1978 

5. உலக நொடுகள் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து 

பகொண்டிருக்கும் நொடுகள் என்று எதன் அடிப் றடயில் 

வறகப் டுத்தப் டுகின்ைன? 

A) இயற்றக வளம், தலொ வருமொனம் 

B) வளர்ச்சி, முன்பனற்ைம் 

C) GDP, GNP 

D) GDP, HDI 

6. கீழ்க்கண்ட வளர்ந்த ப ொருளொதொர நொடுகளில் தவைொனது 

எது? 

A) கனடொ 

B) பிரொன்ஸ் 

C) ஜப் ொன் 

D) இந்பதொபனசியொ 

7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மூன்ைொம் உலக நொடுகள் என்று 

அறைக்கப் டு றவ எறவ? 

1. ஆப்பிரிக்கொ 2.  ங்களொபதஷ் 3. மியொன்மர் 

4.  ொகிஸ்தொன் 5. இந்பதொபனசியொ 

A) அறனத்தும் 

B) 1, 2, 3, 5 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 4, 5 

8. உலகின் வலிறமயொன மற்றும் ப ரிய 

ப ொருளொதொரங்களின் வரிறையில் இந்தியொ 

___________ இடத்றதப் பிடித்திருக்கிைது. 

A) 5  

B) 6  

C) 7  

D) 8 

9. பதொழில்மயமொதல் மற்றும் ப ொருளொதொர வளர்ச்சியின் 

அடிப் றடயில் முன்பனறிக்பகொண்டிருக்கும் நொடுகளில் 

இந்தியொ ___________ ைதவீத ப ொருளொதொர 

வளர்ச்சியுடன் உள்ளது. 

A) 6  

B) 7  

C) 8  

D) 9 

10. முன்பனறிய நொடுகளின் இயல்புகளில் தவைொனறத 

பதர்ந்பதடு. 

A) உயர்ந்த நொட்டு வருமொனம் வளர்ச்சி 

B) முழு பவறலவொய்ப்பு 

C) அரசியல் நிறலத்தன்றம மற்றும் நல்ல ஆட்சி 

D) குறைவொன நகர்மயமொதல் 

11. இந்தியொவில் ______________ ைதவீத மக்கள் 

தங்கள் வொழ்க்றக ஆதொரமொக பவளொண்றம மற்றும் 

பவளொண்றம ைொர்ந்த நடவடிக்றககளில் ஈடு டுகிைொர்கள். 

A) 50%  

B) 55%  

C) 60%  

D) 70% 

12. இந்தியொவின் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் 

____________ ைதவீதம் பவளொண் துறையிலிருந்து 

கிறடக்கிைது. 

A) 15%  

B) 16%  

C) 17%  

D) 18% 

13. உலகப் ப ொருளொதொரத்தில் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி 

(GDP) மற்றும் வொங்கும் ைக்தி (PPP) ஆகியவற்றில் முறைபய 

______________ இடத்றத இந்தியொ ப ற்றுள்ளது. 

A) 6, 7  

B) 7, 2  

C) 6, 2  
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D) 7, 3 

14. 2016-17ல் இந்தியொவின் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி 

A) 6.9%  

B) 7.0%  

C) 7.1%  

D) 7.2% 

15. இந்திய ப ொருளொதொரத்தின்  லங்களில் தவைொனது எது? 

A) இந்தியொ ஒரு கலப்பு ப ொருளொதொரம் 

B) பவகமொக வளரும் ப ொருளொதொரம் 

C) ப ரளவு உள்நொட்டு நுகர்ச்சி 

D) அதிக மக்கள்பதொறக 

16. இந்தியொவில் மக்கள்பதொறக அதிகரிப்பு ஒவ்பவொரு 

1000 ப ருக்கும் ____________ என்ை வீதத்தில் 

அதிகரிக்கிைது. 

A) 1.2  

B) 1.5  

C) 1.7  

D) 1.9 

17. இந்தியொவில் ஆண்டுபதொறும் ஏற் டும் மக்கள்பதொறக 

ப ருக்கம் _____________ நொட்டின் பமொத்த 

மக்கள்பதொறகக்கு ைமமொக உள்ளது. 

A) கனடொ 

B) மியொன்மர் 

C) சிங்கப்பூர் 

D) ஆஸ்திபரலியொ 

18. இந்திய ப ொருளொதொரம் கீழ்க்கண்ட எந்த  ண்ற க் 

பகொண்டுள்ளது? 

A) பவறலவொய்ப்புள்ள வளர்ச்சி 

B) பவறலவொய்ப் ற்ை வளர்ச்சி 

C) பதொழில்நுட்  வளர்ச்சி 

D) உள் கட்டறமப்பு வளர்ச்சி 

19. இந்திய ப ொருளொதொரத்தின்  லவீனங்களில் தவைொனது 

எது? 

A) ஏற்ைத்தொழ்வு மற்றும் வறுறம 

B) அத்தியொவசியப்  ண்டங்களின் விறல உயர்வு 

C) உள் கட்டறமப்பு  லவீனம் 

D) நவீன பதொழில்நுட் ம் 

20. மக்கள்பதொறக அம்ைங்கள்  ற்றி அறிவியல் பநறிப் டி 

 டிப் து ______________ எனப் டும். 

A) புவியியல் 

B) மக்கள் பதொறகயியல் 

C) மக்கள்பதொறக வளர்ச்சியியல் 

D) பூபலொகவியல் 

21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இந்திய மக்கள்பதொறக ப ொக்கின் 

கூறுகள் எறவ? 

1. வளர்ச்சி வீதம்  

2. பிைப்பு மற்றும் இைப்பு விகிதம் 

3. மக்கள் பதொறக அடர்த்தி  

4.  ொலின விகிதம் 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) அறனத்தும் 

22. இந்தியொவின் மக்கள் பதொறக கடந்த நூறு 

ஆண்டுகளில் ____________ மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

23. தவைொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (உலகளவில் 

இந்தியொவின் நிறல) 

1.  ரப்பு - 1.2% 

2. வருவொய் - 2.4% 

3. மக்கள்பதொறக - 19.5% 

A) அறனத்தும்  

B) 1, 2  

C) 2, 3  

D) 1, 3 

24. கூற்று 1: உலக மக்கள் பதொறகயில் 6ல் ஒருவர் 

இந்தியர். 

கூற்று 2: உத்திரபிரபதைம் மற்றும் மகொரொஸ்டிரொ இவற்றின் 

மக்கட்பதொறகயின் கூடுதறல ஒப்பிட்டொல் மக்கள் 

பதொறகயில் மூன்ைொம் இடம் பிடிக்கும் அபமரிக்க ஐக்கிய 

நொடுகறள விட அதிகம். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

25. மக்கள் பதொறகயில் 1921-ம் வருடம் ____________ 

எனப் டுகிைது. 

A) சிறிய பிரிவிறன வருடம் 

B) மக்கள்பதொறக பவடிப்பு வருடம் 

C) நகரமயமொதல் வருடம் 

D) ப ரும் பிரிவிறன வருடம் 

26. மக்கள் பதொறகயில் “சிறு பிளவு ஆண்டு" என 

அறைக்கப் டுவது 

A) 1931  

B) 1948  

C) 1951  

D) 1961 

27. ____________ ஆண்றட "மக்கள்பதொறக பவடிப்பு 

ஆண்டு” என்கிபைொம். 

A) 1921  

B) 1951  

C) 1961  

D) 1971 
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28. கூற்று 1: 1991ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதொறக ஒரு 

பில்லியன் (100 பகொடி) அளறவக் கடந்தது. 

கூற்று 2: 2011 மக்கள் பதொறக கணக்பகடுப்பின் டி 

இறளஞர்களின் மக்கட்பதொறக குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 

உள்ளது. இது "மக்கட்பதொறக மொறுதறலக்" குறிக்கிைது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

29. ஆயிரம் மக்களுக்கு இைப் வர் எண்ணிக்றக என் து 

A) கச்ைொ இைப்பு வீதம் 

B) கச்ைொ பிைப்பு வீதம் 

C) கச்ைொ சிசு வீதம் 

D) மகப்ப று இைப்பு வீதம் 

30. தவைொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (ஆண்டு - பிைப்பு 

வீதம்) 

1. 1951 - 39.9 

2. 2001 - 21.8 

3. 2011 - 25.4 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 1, 3 தவறு 

C) 2, 3 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

31. ஆயிரம் மக்களுக்கு பிைப் வர் எண்ணிக்றக என் து 

A) கச்ைொ இைப்பு வீதம் 

B) இைப்பு வீதம் 

C) பைொர்வு வீதம் 

D) கச்ைொ பிைப்பு வீதம் 

32. ைரியொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (ஆண்டு - 

இைப்புவீதம்) 

1. 1951 - 27.4 

2. 2001 - 8.4 

3. 2011 - 8.11 

A) அறனத்தும் ைரி 

B) 1, 2 ைரி 

C) 2, 3 ைரி 

D) 1, 3 ைரி 

33. இந்தியொவில் மிகக் குறைந்த பிைப்பு விகிதத்றத 

பகொண்டுள்ள மொநிலம் 

A) பமற்கு வங்கொளம் 

B) ஒரிைொ 

C) பகரளொ 

D) உத்திரபிரபதைம் 

34. அதிக அளவு பிைப்பு விகிதத்றத பகொண்டுள்ள இந்திய 

மொநிலம் 

A) பமற்கு வங்கொளம் 

B) ஒரிைொ 

C) பகரளொ 

D) உத்திரபிரபதைம் 

35. மிகக் குறைந்த இைப்பு விகிதத்றத பகொண்டுள்ள 

இந்திய மொநிலம் 

A) பமற்கு வங்கொளம் 

B) ஒரிைொ 

C) பீகொர் 

D) உத்திரபிரபதைம் 

36. இந்தியொவில் அதிக இைப்பு விகிதத்றத பகொண்டுள்ள 

மொநிலம் 

A) பமற்கு வங்கொளம் 

B) ஒரிைொ 

C)  ஞ்ைொப் 

D) உத்திரபிரபதைம் 

37. 2001-2011 இறடப் ட்ட  த்தொண்டுகளில் அதிக மக்கள் 

பதொறக ப ருக்கத்றத பகொண்டுள்ள இந்திய மொநிலம் 

A)  ஞ்ைொப் 

B) பீகொர் 

C) மத்திய பிரபதைம் 

D) உத்திர பிரபதைம் 

38. "BIMARU" பிமரு மொநிலங்கள் என் றவ 

_____________ ஆகும். 

A) அதிக மக்கள்பதொறக அடர்த்தி பகொண்ட மொநிலங்கள் 

B) குறைந்த மக்கள்பதொறக அடர்த்தி பகொண்ட மொநிலங்கள் 

C) அதிக மக்கள்பதொறக பகொண்ட மொநிலங்கள் 

D) குறைந்த மக்கள்பதொறக பகொண்ட மொநிலங்கள் 

39. மக்கள பதொறக அடர்த்தி என் து 

A)  ொலின விகிதம் / அப் குதியின் நிலப் ரப்பு 

B) பிைப்பு விகிதம் / அப் குதியின் நிலப் ரப்பு 

C) நிலப் ரப்பு / பமொத்த மக்கள்பதொறக 

D) பமொத்த மக்கள் பதொறக / அப் குதியின் நிலப் ரப்பு 

40. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதொறகக் கணக்கீட்டின் டி 

இந்தியொவின் மக்கள் பதொறக அடர்த்தி 

A) 117  

B) 325  

C) 352  

D) 382 

41. இந்தியொவின் ைரொைரி அடர்த்திறய விட மக்கள் பதொறக 

அடர்த்தி மிகுந்து கொணப் டும் மொநிலங்கள் எறவ? 

1. பகரளொ 2. பமற்கு வங்கொளம் 3. பீகொர் 

4. உத்திரப் பிரபதைம் 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 2, 4  

D) அறனத்தும் 

42. ஒரு ைதுர கிமீக்கு 1102 ந ர்கள் என மிகவும் அதிக 

மக்கள் பதொறக அடர்த்தி பகொண்ட இந்திய மொநிலம் 

A) பகரளொ  

B) பமற்கு வங்கொளம் 
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C) பீகொர் 

D) உத்திரப்பிரபதைம் 

43. மிக குறைந்த மக்கள் பதொறக அடர்த்திறயப் ப ற்றுள்ள 

இந்திய மொநிலம் 

A) ஒரிைொ 

B) பமகொலயொ 

C) நொகலொந்து 

D) அருணொைலப் பிரபதைம் 

44. ைரியொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (ஆண்டு -  ொலின 

விகிதம்) 

1. 1951 – 946 

2. 2001 – 933 

3. 2011 – 940 

A) அறனத்தும் ைரி 

B) 1, 2 ைரி 

C) 2, 3 ைரி 

D) 1, 3 ைரி 

45. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கீட்டின் டி, பகரளொவின் வயது 

வந்பதொர்  ொலின விகிதம் 

A) 940  

B) 1048  

C) 1084  

D) 1097 

46. 2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி, மிகக்குறைந்த 

 ொலின விகிதம் பகொண்ட இந்திய மொநிலம் 

A)  ஞ்ைொப் 

B) ஹரியொனொ 

C) மத்திய பிரபதைம் 

D) உத்திர பிரபதைம் 

47. கூற்று 1: பிைப்பின் ப ொது எதிர் ொர்க்கப் டும் வொழ்நொள் 

அளபவ வொழ்நொள் எதிர் ொர்ப்பு எனக் குறிக்கப் டுகிைது. 

கூற்று 2: அதிக வொழ்நொள் கொலம் அதிக இைப்பு 

விகிதத்றதயும், குறைந்த வொழ்நொள் கொலம் குறைந்த இைப்பு 

விகிதத்றதயும் குறிப்பிடுகின்ைது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

48. 1901 - 1911 ஆண்டுகளில் இந்தியொவில் வொழ்நொள் 

எதிர் ொர்ப்பு விகிதம் ______________ வருடங்கள் 

ஆகும். 

A) 18  

B) 23  

C) 25  

D) 32 

49. 2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி இந்தியொவின் 

வொழ்நொள் எதிர் ொர்ப்பு விகிதம் 

A) 62.5  

B) 58.7  

C) 32.1  

D) 63.5 

50. 2001ல் ஆண்களுக்கொன வொழ்நொள் எதிர் ொர்ப்பு கொலம் 

A) 62.5  

B) 63.3  

C) 61.6  

D) 64.2 

51. 1991ஆம் ஆண்டின் கணக்பகடுப்பின் டி இந்தியொவின் 

வொழ்நொள் எதிர் ொர்ப்பு விகிதம் 

A) 58.6  

B) 59.0  

C) 58.7  

D) 61.6 

52. 1951 ஆம் ஆண்டில் ப ண்ண்களுக்கொன வொழ்நொள் 

எதிர் ொர்ப்பு கொலம் 

A) 32.5  

B) 31.7  

C) 32.1  

D) 33.2 

53. கூற்று 1: 1951ல் ஆண்கள் நொன்கில் ஒருவர் மற்றும் 

ப ண்கள்  ன்னிபரண்டில் ஒருவர் என்ை அளவிபலபய 

எழுத்தறிவு ப ற்பைொர் எண்ணிக்றக இருந்தது. 

கூற்று 2: 1951ல் ைரொைரியொக ஆறு ப ருக்கு ஒருவர் மட்டுபம 

எழுத்தறிவு ப ற்ைவர் ஆவொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

54. 2011ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ஒட்டுபமொத்த 

எழுத்தறிவு விகிதம் 

A) 82.1%  

B) 65.5%  

C) 75.3%  

D) 74.04% 

55. 2001ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ஒட்டுபமொத்த 

எழுத்தறிவு விகிதம் 

A) 75.3%  

B) 53.7%  

C) 82.1%  

C) 64.8% 

56. 1951ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் ஒட்டுபமொத்த 

எழுத்தறிவு விகிதம் 

A) 27.2%  

B) 18.3%  

C) 29.8%  

D) 32.8% 

57. ப ொருத்துக. (மொநிலம் – எழுத்தறிவு விகிதம்) 
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1. பகரளொ - i) 92% 

2. பகொவொ - ii) 82% 

3. ஹிமொச்ைல பிரபதைம் - iii) 76% 

4. மகொரொஸ்டிரொ - iv) 75% 

5. தமிழ்நொடு - v) 74% 

A) i ii iii iv v 

B) ii i iii v iv 

C) ii iii v iv i 

D) iii v iv ii i 

58. 2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின் டி குறைவொன 

எழுத்தறிவு விகிதம் ப ற்ை மொநிலம் 

A)  ஞ்ைொப் 

B) அருணொைலபிரபதைம் 

C) கர்நொடகொ 

D) பீகொர் 

59. ைரியொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு.(மக்கள் பதொறக 

கணக்பகடுப்பு ஆண்டு – மக்கள் பதொறக - ைரொைரி ஆண்டு 

வளர்ச்சி) 

1. 1911 - 25.21 - 0.56 

2. 1951 - 36.11 - 1.25 

3. 1971 - 54.81 – 2.20 

4. 1991 - 84.33 - 2.16 

5. 2011 - 121.02 - 1.66 

A) அறனத்தும் ைரி 

B) 2, 3, 4 ைரி 

C) 1, 3, 5 ைரி 

D) 1, 2, 4 ைரி 

60. கூற்று 1: நீண்ட கொலங்கள் நிறலத்து இருக்கக்கூடிய 

மீண்டும் உருவொக்கக் கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய 

வளங்கள் ஆகும். 

கூற்று 2: மீண்டும் உருவொக்க முடியொத நிறலத்து இருக்க 

முடியொதறவகள் புதுப்பிக்க இயலொத வளங்கள் எனப் டும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

61. இந்தியொ பமொத்த  ரப் ளவில் ______________ ைதுர 

கிபலொமீட்டர் நிலப் ரப்புடன் உலகில் ஏைொவது இடத்றத 

ப ற்றுள்ளது. 

A) 18.2 லட்ைம் 

B) 22.8 லட்ைம் 

C) 32.8 லட்ைம் 

D) 38.2 லட்ைம் 

62. 2007ஆம் ஆண்டு கணக்கீட்டின்  டி இந்திய 

கொடுகளின்  ரப்பு 

A) 59.93 மில்லியன் பஹக்படர் 

B) 58.82 மில்லியன் பஹக்படர் 

C) 64.08 மில்லியன் பஹக்படர் 

D) 69.09 மில்லியன் பஹக்படர் 

63. இந்தியொவின் பமொத்த நிலப் ரப்பில் கொடுகளின் ைதவீதம் 

A) 18.22%  

B) 20.01%  

C) 21.02%  

D) 24.32% 

64. இந்தியொவில் பஹமறடட் இரும்புத்தொது 

____________ மில்லியன் டன் அளவிற்கு இருப்பு 

உள்ளது. 

A) 3460  

B) 4630  

C) 5680  

D) 6850 

65. இந்தியொவில் பமக்னறடட் இரும்புத்தொது 

____________ மில்லியன் டன் அளவிற்கு இருப்பு 

உள்ளது. 

A) 10322  

B) 10619  

C) 10784  

D) 11822 

66. நிலக்கரி உற் த்தியில் இந்தியொ __________ 

இடத்தில் அறமந்துள்ளது. 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

67. கூற்று 1: பமற்கு வங்கொளம், பீகொர், மத்திய பிரபதைம், 

மகொரொஷ்டிரொ, ஒடிைொ மற்றும் ஆந்திரபிரபதைம் முக்கிய 

நிலக்கரி கிறடக்கக்கூடிய இடங்களொகும். 

கூற்று 2: வங்கொளம், ஜொர்கண்ட் மொநில நிலக்கரி 

வயல்களிலிருந்து அதிக அளவு நிலக்கரி கிறடக்கிைது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

68. கீழ்க்கண்ட எந்த இடங்களில்  ொக்றைட் தொது அதிக 

அளவில் பைறிந்து கொணப் டுகிைது? 

1. ஒடிைொ 2. ஆந்திரபிரபதைம் 

3. பகரளொ 4. மகொரொஷ்டிரொ 

A) 1, 2  

B) 2, 3  

C) 1, 4  

D) 3, 4 

69. தவைொனக் கூற்றைத் பதர்ந்பதடு. 

A) றமகொ ஒரு பவப் த்றத தடுக்கும் கனிமம் மற்றும் 

அரிதிற் மின் கடத்தி ஆகும். 
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B) இந்தியொ பமொத்த வியொ ொரத்தில் 60%  ங்குடன், 

றமக்கொதொள் உற் த்தியில் இரண்டொம் இடத்றதப் 

பிடித்துள்ளது. 

C) ப க்மறடட் எனப் டும் றமக்கொ வறக ஆந்திர பிரபதைம், 

ஜொர்க்கண்ட், பீகொர் மற்றும் ரொஜஸ்தொனில் கிறடக்கிைது. 

D) றமக்கொ மின் உ கரணங்களில் மின் தடுப் ொனொக 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. 

70. இந்தியொவில் சுத்திகரிக்கப் டொத எண்பணய் 

எடுக்கப் டும் இடங்கள் 

1. அருணொைல பிரபதைம் 2. குஜரொத் 

3. அஸ்ஸொம் 4. ஒடிைொ 

A) 1, 2  

B) 2, 3  

C) 3, 4  

D) 1, 4 

71. தவைொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. 

1. பகொலொர் தங்க வயல் சுரங்கம் - கர்நொடகம் 

2. ஹட்டி தங்க வயல் சுரங்கம் – பதலுங்கொனொ 

3. ரொம்கிரி தங்க வயல் சுரங்கம் – ஆந்திரொ 

A) 2 மட்டும் தவறு 

B) 3 மட்டும் தவறு 

C) 1, 3 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

72. UNECE அறிக்றகயின் டி இந்தியொ முழுவதிலும் 

___________ கொரட் றவரங்கள் கிறடக்கின்ைன. 

A) 3582 ஆயிரம் 

B) 3825 ஆயிரம் 

C) 4285 ஆயிரம் 

D) 4582 ஆயிரம் 

73. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருளொதொர கட்டறமப்பு 

அல்லொதது எது? 

A) ப ொக்குவரத்து பதொறலபதொடர்பு 

B) ஆற்ைல் வளங்கள் 

C) நீர் ொைனம் 

D) சுகொதொரம் 

74. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைமூக கட்டறமப்பு ைொர்ந்தறவ 

எறவ? 

1. கல்வி 2.  யிற்சி மற்றும் ஆரொய்ச்சி 

3. சுகொதொரம் 4. வீட்டு வைதி 

A) 1, 2, 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) அறனத்தும் 

75. 63,000 கி.மீ நீளம் பகொண்ட இந்திய இருப்புப் 

 ொறதயில் __________ கி.மீ மின் மயமொக்கப் ட்டுள்ளது. 

A) 8000  

B) 11,000  

C) 13,000  

D) 14,000 

76. இந்தியொ _____________ கி.மீ நீளம் பகொண்ட 

ைொறலகளொல் உலகத்தின் மிகப்ப ரிய ைொறல 

ப ொக்குவரத்து பகொண்ட நொடொக திகழ்கிைது.  

A) 20 லட்ைம் 

B) 30 லட்ைம் 

C) 40 லட்ைம் 

D) 45 லட்ைம் 

77. இந்திய இரயில்பவ முதல் Wi-fi வைதிறய 

___________ல் பதொடங்கியது. 

A) றஹதரொ ொத் 

B) பைன்றன 

C) ப ங்களுரு 

D) படல்லி 

78. இந்திய விமொன ப ொக்குவரத்து நிறுவனம், ஏர் இந்தியொ 

மற்றும் இந்தியன் ஏர்றலன்ஸ் ஆகியவற்றை 

______________அன்று ஒன்ைொக இறணத்தது. 

A) 28-7-2007 

B) 27-8-2007 

C) 28-9-2007 

D) 29-8-2007 

79. பதசிய துறைமுக வொரியம் உருவொக்கப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1948  

B) 1950  

C) 1954  

D) 1956 

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் புதுப்பிக்ககூடிய மின்ைக்தி 

மூலவளங்கள் எறவ?  

1. சூரியைக்தி 2. கொற்று ைக்தி 3. அறலகள் ைக்தி 

4. புவி பவப்  ைக்தி 5. உயிரி எரிவொயு ைக்தி 

A) அறனத்தும்  

B) 1, 2, 3  

C) 1, 2, 3, 5  

D) 1, 2, 5 

81. மனித வளங்கறள பமம் டுத்துவதும், ப ொருளொதொர 

வளர்ச்சிக்கு மறைமுகமொகத் துறண பைய்வதுமொன 

அறமப்புகறள ______________ என்கிபைொம். 

A) ப ொருளொதொர கட்டறமப்புகள் 

B) ைமூகக் கட்டறமப்புகள் 

C) ஆற்ைல் கட்டறமப்புகள் 

D) ைமூகக் கட்டறமப்புகள் 

82. இந்திய நொட்டின் கல்விக் பகொள்றககறளயும், 

திட்டங்கறளயும் வகுத்து நறடமுறைப் டுத்தும் 

அறமச்ைகம் 

A) உள்துறை அறமச்ைகம் 

B) மனிதவள பமம் ொட்டுத் துறை அறமச்ைகம் 

C) பவளியுைவுத்துறை அறமச்ைகம் 

D)  ொதுகொப்புத்துறை அறமச்ைகம் 
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83. ___________ ஆண்டு வறர கல்வி மொநில அரசின் 

ப ொறுப்பில் இருந்தது. 

A) 1951  

B) 1969  

C) 1976  

D) 1978 

84. இந்திய கல்வி முறை, அடிப் றடயில் 

______________ நிறலகறளக் பகொண்டுள்ளது. 

A) 4  

B) 6  

C) 8  

D) 12 

85.  ல்கறலக் கைகங்களின் தரம் ____________ 

ைட்டத்தின் டி அளவிடப் டுகிைது. 

A) இந்தியக் கல்விச் ைட்டம் 

B) மனிதவள பமம் ொட்டுத் துறைச் ைட்டம் 

C)  ல்கறலக்கைக மொனியக் குழுச் ைட்டம் 

D)  ள்ளிக்கல்விச் ைட்டம் 

86. இந்திய வரவு பைலவுத் திட்டத்தில் 

______________ ைதவீத நிதி கல்வித் துறைக்கு 

ஒதுக்கப் டுகிைது. 

A) 2%  

B) 3%  

C) 4%  

D) 5% 

87. தவைொன கூற்றைத் பதர்ந்பதடு. 

A) இந்தியொவின் உடல்நலம் மொநில அரசின் ப ொறுப்பில் 

வருகிைது. 

B) மத்திய சுகொதொரம் மற்றும் நலவொழ்வு கைகம்  ல்பவறு 

நலக் பகொள்றககறளயும் திட்டங்கறளயும் 

நறடமுறைப் டுத்தி வருகிைது. 

C) மத்திய உள்துறை அறமச்ைகம் நலத்துறையின் 

நிர்வொகத்றதயும், அதற்கொன பதொழில்நுட்  பதறவகறளயும் 

கவனித்துக்பகொள்கிைது. 

D) இந்தியொவில் அறனத்து மருத்துவ நறடமுறைகளும் 

ஒபர அறமச்ைகத்தின் கீழ் (ஆயுஷ் -AYUSH) தற்ப ொது 

உள்ளன. 

88. இந்தியொவில் _______________ மொநிலம் 

உடல்நலம் ப ணுதலில் சிைப் ொன இடத்றத 

ப ற்றிருக்கிைது. 

A) தமிழ்நொடு 

B) பகரளொ 

C) மகொரொஷ்டிரொ 

D) ஆந்திரொ 

89. திருவள்ளுவரொல் வொழ்வின் ப ரும் ஆதொரமொக 

கருதப் டுவது 

A) உறைப்பு 

B) கொலம் 

C) முதல் 

D) மறை 

90. "ப ருமவற்றுள் யொமறிவது இல்றல அறிவறிந்த 

___________ அல்ல பிை" 

A) ப ொறையுறடயொன் 

B) மறை 

C) மக்கட்ப று 

D) வொழ்வொர் 

91. வள்ளுவர் ____________ ஐ அடிப் றட 

ப ொருளொதொர நடவடிக்றக என்கிைொர். 

A) மருத்துவம் 

B) வணிகம் 

C) தச்சுத் பதொழில் 

D) பவளொண்றம 

92. "ஒரு நொடு அதன் பைலவுகறளக் கட்டுக்குள் 

றவத்திருக்கும்  ட்ைத்தில், அதன் வருமொனம் குறைவொக 

இருந்தொலும்  ொதகமில்றல" என்ைவர் 

A) மகொத்மொ கொந்தியடிகள் 

B) வள்ளுவர் 

C) ஜவஹர்லொல் பநரு 

D) அம்ப த்கர் 

93. ப ொதுச் பைலறவக் கீழ்க்கண்ட எவற்றிற்கு 

பைலவிடுமொறு வள்ளுவர் வலியுறுத்துகிைொர்? 

1.  ொதுகொப்பு 2. ப ொதுப் ணிகள்  

3. ைமூகப் ணிகள் 4. பதொழில்மயமொதல் 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 4 

94. பவளி உதவி பகொரும் நொடுகள் நொடுகபள அல்ல என்று 

திருவள்ளுவர் ____________ குைளில் குறிப்பிடுகிைொர். 

A) 589  

B) 628  

C) 729  

D) 739 

95. " சிக்பகொடுறமயிலிருந்து ப றும் விடுதறலபய 

ஒவ்பவொரு மனிதனும் ப ைக்கூடிய அடிப் றட சுதந்திரம் 

என்றும் அறனத்து குடிமகனும் இதறன அனு விக்க 

பவண்டும் என்றும் கருதியவர் 

A) மகொத்மொ கொந்தியடிகள் 

B) வள்ளுவர் 

C) ஜவஹர்லொல் பநரு 

D) அம்ப த்கர் 

96. பதொழில்தொன் உண்றமயொன பைல்வம், பமலும் 

உறைப்பு தொன் மிகப் ப ரும் வளம் என்றும் கருதியவர் 

A) மகொத்மொ கொந்தியடிகள் 

B) வள்ளுவர் 

C) J.C. குமரப் ொ 
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D) அம்ப த்கர் 

97. ஒரு நலம் ப ணும் அரசில் கீழ்க்கண்ட எறவ 

இருக்கொது என வள்ளுவர் கூறுகிைொர்? 

1. வறுறம 2. எழுத்தறிவின்றம  

3. பநொய்கள் 4.  ொதுகொப்பின்றம 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 4 

98. "ஒரு பதைத்தின் அல்லது ஒரு தனியொரின் தொர்மீக 

ஒழுக்க பநறிகறள கொயப் டுத்தினொல் அந்த ப ொருளொதொர 

நடவடிக்றகயும் இழுக்கொனது பமலும் அது  ொவமொனது" 

என்று கொந்தி எழுதிய ஆண்டு 

A) 1918  

B) 1919  

C) 1920  

D) 1921 

99. அதிக அளவில் இயந்திரங்கறளப்  யன் டுத்துதல், 

நகர்மயமொதல் மற்றும் பதொழில்மயமொதல் ஆகியவற்றை 

எதிர்த்தவர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) கொந்தியடிகள் 

C) பி.ஆர்.அம்ப த்கர் 

D) J.C.குமரப் ொ 

100. "உண்றமயொன இந்தியொ வொழ்வது நகரங்களிபலொ 

புைநகரங்களிபலொ இல்றல கிரொமங்களில் தொன்" என்று 

கூறியவர் 

A) மகொத்மொ கொந்தியடிகள் 

B) வள்ளுவர் 

C) ஜவஹர்லொல் பநரு 

D) அம்ப த்கர் 

101. கொந்தி  ற்றிய கருத்துகளில் தவைொனறத பதர்ந்பதடு. 

A) மனித உறைப்பு என் பத உடல் உறைப்பு தொன் என்று 

கொந்தி கூறினொர். 

B) உணவுப்ப ொருட்களின் மீதொன எந்தவிதக் 

கட்டுப் ொடுகறளயும் கொந்தி எதிர்த்தொர். 

C) கொந்தி பையற்றகயொன குடும் க் கட்டுப் ொட்டு 

முறைகறள ஆதரித்தொர். 

D) இந்தியொ குடிகொரர்களின் நொடொக இருப் றத விட 

ஏறைகளின் நொடொக இருப் பத பமல் என்று கொந்தி 

கூறினொர். 

102. கொந்தியப் ப ொருளொதொரம் ____________ ஐ 

அடிப் றடயொகக் பகொண்டது. 

A) அகிம்றை 

B) பதொழில்மயமொதல் 

C) நன்பநறி 

D) கிரொமக் குடியரசு 

103. கூற்று 1: நவீன இந்தியொறவ கட்டறமத்த முதன்றம 

சிற்பிகளில் ஒருவர் ஜவஹர்லொல் பநரு. 

கூற்று 2: சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் பிரதம அறமச்ைரொக 

 தவிபயற்ை நொள் முதல் 1964ல் இைக்கும்வறர பநரு  தவி 

வகித்தொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

104. "திட்டமிடுதலின் ைொரம் என் து மனித ைக்தி வளங்கள், 

 ணம் இவற்றை சிைந்த வழிகளில்  யன் டுத்துவறத 

குறிக்கும்" என்ைவர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) கொந்தியடிகள் 

C) பி.ஆர்.அம்ப த்கர் 

D) J.C.குமரப் ொ 

105. இந்தியொவில் ஜனநொயக ைமதர்மத்றதக் 

பகொண்டுவந்தவர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) P.C. மஹலபனொபிஸ் 

C) டொக்டர்.இரொபஜந்திர பிரைொத் 

D) இந்திரொகொந்தி 

106. பநரு குறித்த கூற்றுகளில் தவைொனறத பதர்ந்பதடு. 

A) ஜனநொயகத்றத உறுதியொக நம்பியவர் பநரு. 

B) ப ச்சுரிறம குடிமக்கள் உரிறம, வொக்குரிறம, ைட்டத்தின் 

வழி ஆட்சி மற்றும்  ொரொளுமன்ை ஜனநொயகம் ஆகியவற்றை 

பநரு நம்பினொர். 

C) பநரு பிரதமரொகப்  ணியொற்றிய கொலத்தில் தொன்  ல, IIT 

மற்றும் ஆரொய்ச்சி நிறுவனங்கள் பதொடங்கப் ட்டன. 

D) பநரு எப்ப ொதும் அறிவியல் மனப் ொன்றமறய 

எதிர்த்தொர். 

107. இந்திய அரசியல் அறமப்புச் ைட்டத்றத உருவொக்கிய 

சிற்பி, ைமதர்ம கொவலர், ைமூக நீதி  ொதுகொவலர், அரசின் 

திட்டங்கறள வடிவறமத்தவர் ப ொன்ை  ல 

ப ருறமகளுக்குரியர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) கொந்தியடிகள் 

C) பி.ஆர்.அம்ப த்கர் 

D) J.C.குமரப் ொ 

108. தவைொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (அம்ப த்கரின் 

நூல்கள்) 

1.  ைங்கொல இந்திய வர்த்தகம் – 1915ல் பகொலம்பியொ 

 ல்கறலக் கைகத்தில் முதுகறல  ட்டப் டிப்பிற்கொக 

ைமர்ப்பிக்கப் ட்ட ஆய்வுக்கட்டுறர. 

2. இந்தியொவின் பதசிய  ங்கீடு  ற்றி வரலொறு மற்றும் 

 குப் ொய்வு ஆய்வறிக்றக - முறனவர்  ட்டத்திற்கொக 

ைமர்பிக்கப் ட்ட ஆய்வுக் கட்டுறர 

A) 1 மட்டும் தவறு 
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B) 2 மட்டும் தவறு 

C) இரண்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்றல 

109. அம்ப த்கருறடய பிரிட்டிஷ் இந்தியொவின் மொகொண 

நிதி  ரவலொக்கள் என்ை ஆய்வுக் கட்டுறர ஏற்றுக் 

பகொள்ளப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1920  

B) 1921  

C) 1922  

D) 1923 

110. B.R அம்ப த்கர் இந்தியப் ப ொருளொதொரப் 

பிரச்ைறனகறள இதன் அடிப் றடயில் ஆரொய்கிைொர் 

A) குறைந்த நிலவுறடறம மற்றும் தீர்வுகள் 

B) இந்திய ரூ ொயின் சிக்கல்கள் 

C) ைமதர்மப் ப ொருளொதொரம் 

D) பமற்கண்ட அறனத்தும் 

111. இந்திய ரிைர்வ் வங்கியொனது அம்ப த்கருறடய 

______________ என்ை நூலில் வைங்கப் ட்ட 

வழிகொட்டுதலின் டி கருத்தொக்கம் ப ற்ைது. 

A) பிரிட்டிஷ் இந்தியொவின் மொகொண நிதி  ரவலொக்கள் 

B) இந்தியொவின் பதசிய  ங்கீடு -  ற்றி வரலொறு மற்றும் 

 குப் ொய்வு ஆய்வறிக்றக 

C)  ைங்கொல இந்திய வர்த்தகம் 

D) ரூ ொயின் பிரச்சிறனகள் அதன் பதொற்ைமும் - அதன் 

தீர்வும் 

112. ைரியொன இறணறயத் பதர்ந்பதடு. (அம்ப த்கருறடய 

மொகொண நிதிப் ப ருக்கத்தின் மூன்று நிறலகள்) 

1. ஒப் றடப்பு வரவு பைலவுத்திட்டம் (1871 - 72 முதல் 1876 

- 77 முடிய) 

2. ஒதுக்கீடு வரவு பைலவுத் திட்டம் (1877 - 78 முதல் 1881 

- 82 முடிய) 

3. வருவொய்  ங்கீடு வரவு பைலவுத் திட்டம் (1882 - 83 

முதல் 1920 - 1921 முடிய) 

A) அறனத்தும் ைரி 

B) 1, 2 ைரி 

C) 2, 3 ைரி 

D) 1, 3 ைரி 

113. அம்ப த்கர் "இந்தியொவில் குறைந்த நிலவுடறம மற்றும் 

தீர்வுகள்" என்ை கட்டுறரறய எழுதிய ஆண்டு 

A) 1916  

B) 1917  

C) 1918  

D) 1919 

114. “ைொதி முறை ைமூக  தட்டத்திற்கு கொரணமொக 

அறமகிைது. ைொதி முறை அரசியல் ஜனநொயத்றத விடவும், 

ைமூக ஜனநொயத்றத அறமப் தில் 

பதொல்வியறடந்திருக்கிைது" என்று கூறியவர் 

A) ப ரியொர் 

B) கொந்தி 

C) அம்ப த்கர் 

D) J.C. குமரப் ொ 

115. "அறனத்து முக்கியமொன பதொழில்கறளயும் நொட்டு 

உடறம ஆக்க பவண்டுபமன்றும் நிலத்றத அரபை 

நிர்வகிக்க பவண்டும் என்றும் கூட்டு பவளொண்றம 

நடத்தப் ட பவண்டும்" என்று வலியுறுத்தியவர் 

A) ப ரியொர் 

B) கொந்தி 

C) அம்ப த்கர் 

D) J.C. குமரப் ொ 

116. கிரொமப் ப ொருளொதொர முன்பனற்ைக் பகொள்றககளின் 

முன்பனொடியொக அறியப் டு வர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) P.C. மஹலபனொபிஸ் 

C) டொக்டர்.இரொபஜந்திர பிரைொத் 

D) J.C குமரப் ொ 

117. பஜொைப் பைல்லத்துறர குமரப் ொ தமிழ்நொட்டின் 

தஞ்ைொவூரில் பிைந்த ஆண்டு 

A) 1891 ஜனவரி 4 

B) 1891 ஜனவரி 14 

C) 1892 ஜனவரி 4 

D) 1892 ஜனவரி 14 

118. கொந்தியின் கருத்தொன கிரொமத் பதொழில்கள், கிரொமத் 

பதொழில் வளர்ச்சி ைங்கம் ஆகியவற்றை வலுவொக 

ஆதரித்தவர் 

A) ஜவஹர்லொல் பநரு 

B) P.C. மஹலபனொபிஸ் 

C) டொக்டர்.இரொபஜந்திர பிரைொத் 

D) J.C குமரப் ொ 

119. குமரப் ொ உப்பு ைத்தியொக் கிரகத்தின் ப ொது 

______________  த்திரிக்றகயில்  ணியொற்றினொர். 

A) சுபதசிமித்திரன் 

B) யங் இந்தியொ 

C) கொமன் வீல் 

D) இந்தியொ 

120. J.C குமரப் ொ அறனத்திந்திய கிரொம பதொழில் 

கைகத்றத பதொற்றுவித்த ஆண்டு 

A) 1931  

B) 1934  

C) 1935  

D) 1937 

121. கீழ்க்கண்டவற்றுள் J.C குமரப் ொவொல் எழுதப் டொத நூல் 

எது? 

A) நிறலத்த ப ொருளொதொரம் 

B) இபயசுவின் வழிமுறைகள் 

C) கிறிஸ்துவம்: அதன் ப ொருளொதொரமும் வொழ்க்றக 

முறையும் 
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D) இந்திய ப ொருளியல் வொழ்வில் என்ன தவறு? 

122. J.C. குமரப் ொறவ ‘ ச்றை கொந்தி’ என்று அறைத்தவர் 

A) இரொமச்ைந்திர  ரமஹம்ைர் 

B) இரொபஜந்திர பிரைொத் 

C) இரொமச்ைந்திர குஹொ 

D) ஜவஹர்லொல் பநரு 

123. கூற்று 1: கொந்திறய பின் ற்று வர்கள் சுற்றுப்புை 

சூைலியல் குறித்து நிறைய பகொட் ொடுகறள 

உருவொக்கினொர். 

கூற்று 2: குமரப் ொ 1930 - 1940 ஆண்டுகளுக்கு இறடபய 

சுற்றுப்புை சூைலியல் குறித்து நிறைய புத்தகங்கறள 

எழுதினொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

124. நொட்டு வருமொனத்றத பமொத்த மக்கள் பதொறகயொல் 

வகுக்க கிறடப் து 

A) பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி 

B) பமொத்த பதசிய வருமொனம் 

C) தலொ வருமொனம் 

D) அந்நிய பைலொவணி இருப்பு 

125. "சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்தியொவின் 

தறலசிைந்த ப ொருளியல் அறிஞர்களொக D.R. கொட்கில், C.N. 

வக்கில் மற்றும் V.K.R.V ரொவ் ஆகிபயொறரக் குறிப்பிடலொம். 

இந்த அறிஞர்கள் சிைந்த கனவுகபளொடும் இந்தியப் 

ப ொருளொதொர பிரச்ைறனகறள ஆரொய்ந்து 

பகொள்றககறளயும் திட்டங்கறளயும் இந்தியொவின் 

முன்பனற்ைத்திற்கொக வைங்கியிருக்கிைொர்கள்" என்று 

கூறியவர் 

A) பநரு 

B) மஹலபனொபிஸ் 

C) அமர்த்தியொகுமொர் பைன் 

D) P.R பிரமொனந்தொ 

126. V.K.R.V ரொவ் கீழ்க்கண்ட எந்த கருத்துக்களில் 

ஆர்வமுறடயவரொக இருந்தொர்? 

1. பதசிய வருமொனம் 

2. உணவு, ஊட்டச்ைத்து மற்றும்  ண்டங்களின்  கிர்வு 

3. பவறலவொய்ப்பு மற்றும் பதொழில்  கிர்வு 

4. சுற்றுப்புை சுைலியல் 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 4 

127. கூற்று 1: V.K.R.V. ரொவ் J.M.கீன்சின் மொணவர் 

மட்டுமல்லொது பகொலின் கிளொர்க் அவர்களுடன்  ணி பைய்து 

இருக்கிைொர். 

கூற்று 2: H.W. சிங்கர், "கீன்சின் மொணவர்களில் 

சிைந்தவரொக V.K.R.V ரொவ் அவர்கறளக் கருதுகிைொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

tC) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

128. "முழு பவறலவொய்ப்பும் ப ொருளொதொர முன்பனற்ைமும்" 

என்ை ஆய்வுக் கட்டுறர யொருறடயது? 

A) J.C. குமரப் ொ 

B) J.M. கீன்ஸ் 

C) H.W. சிங்கர் 

D) V.K.R.V ரொவ் 

129. "இந்திய ப ொருளியல் வொழ்வில் என்ன தவறு?" என்ை 

புத்தகத்றத இயற்றியவர் 

A) V.K.R.V ரொவ் 

B) மஹலபனொபிஸ் 

C) அமர்த்தியொகுமொர் பைன் 

D) P.R பிரமொனந்தொ 

130. 'முன்பனற்ைம் அறடயொத நொடுகளின் முதலீடு, 

வருமொனம் மற்றும் ப ருக்கி ஆகியவற்றிற்கு 

இறடபயயொன பதொடர்பு’ என்ை ரொவின் புத்தகம் 

பவளியிடப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1948  

B) 1950  

C) 1952  

D) 1954 

131. கீழ்க்கண்டவர்களுள் J.M.கீன்சின் அடிகறள 

பின் ற்றியவர் யொர்? 

A) J.C. குமரப் ொ 

B) அமர்த்தியொகுமொர் பைன் 

C) H.W. சிங்கர் 

D) V.K.R.V ரொவ் 

132. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ரொவ் உருவொக்கிய பதசிய 

அளவிலொன ஆரொய்ச்சி நிறுவனங்கள் எறவ? 

1. படல்லி ப ொருளொதொரப்  ள்ளி (படல்லி) 

2. ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக் கைகம் (படல்லி) 

3. ைமூக ப ொருளொதொர மொற்ைத்திற்கொன கைகம் (ப ங்களூரு) 

4.  ம் ொய் ப ொருளொதொரப்  ள்ளி ( ம் ொய்) 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 4 

133. ப ொருளொதொரத்திற்கொன பநொ ல்  ரிறை அமர்த்தியொ 

பைன் ப ற்ை ஆண்டு 

A) 1998  

B) 2000  

C) 2008  

D) 2010 
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134. பைன்னின் வறுறம மற்றும்  ஞ்ைம்: உரிமம் மற்றும் 

இைப்பு  ற்றிய கட்டுறர பவளியிடப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1979  

B) 1980  

C) 1981  

D) 1982 

135. "திைன் என் து அடிப் றட கச்ைொப் ப ொருட்கறள மக்கள் 

நலத்திற்கொக மொற்றி அறமப் து" என் து யொருறடய 

கருத்து 

A) V.K.R.V ரொவ் 

B) மஹலபனொபிஸ் 

C) அமர்த்தியொகுமொர் பைன் 

D) P.R பிரமொனந்தொ 

136. "பதொழில்நுட் த் பதரிவு" என்ை புத்தகத்றத 

இயற்றியவர் 

A) J.C. குமரப் ொ 

B) J.M. கீன்ஸ் 

C) அமர்த்தியொகுமொர் பைன் 

D) V.K.R.V ரொவ் 

137. கூற்று 1: பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்திறயப் ப ொறுத்து 

முன்பனைொத நிறலயிலிருந்த ஒரு ப ொருளொதொரம் 

முன்பனறிய நிறலறய அறடவது ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 

எனப் டும். 

கூற்று 2: தலொ வருமொனத்றதப் ப ொறுத்து ஒரு நொட்டு 

மக்களின் வொழ்க்றகத்தரம் மற்றும் நொட்டு நலன் ஆகியறவ 

அதிகரிப் து ப ொருளொதொர முன்பனற்ைம் எனப் டும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 

B) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

138. ஒரு நொட்டில் ஒரு ஆண்டில் உற் த்தி பைய்யப் டும் 

 ண்டங்கள் மற்றும்  ணிகளின் பமொத்த  ண மதிப்பு 

என் து 

A) பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி 

B) நிகர உள்நொட்டு உற் த்தி 

C) பமொத்த பதசிய உற் த்தி 

D) நிகர பதசிய உற் த்தி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


