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11th Economics Lesson 2 Questions in Tamil 

2] இந்தியப் ப ொருளொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும்  ின்னரும் 

1) வாஸ்ககாடகாமா இந்தியாவில் உள்ள ககாழிக்ககாடுக்கு 

எந்த ஆண்டு வருகக புரிந்தார்?  

A) கம 20, 1498 

B) கம 22, 1498 

C) கம 24, 1498 

D) கம 26, 1498 

2) 1510 இல் இருந்து ககாவாவுடன் வாணிகம் செய்து 

வந்தவர்கள் யார்?  

A) ஆங்கிகேயர்  

B) க ார்த்துகீசியர்கள்  

C) பிசெஞ்சுக்காெர்கள்  

D) டச்சுக்காெர்கள்  

3) ெர் தாமஸ் கொ, ஜஹாங்கீரிடமிருந்து சதாழிற்ொகேகள் 

அகமக்க எந்த ஆண்டு அனுமதி ச ற்றார்?  

A) 1610 இல்  

B) 1612 இல்  

C) 1614 இல்  

D) 1616 இல்  

4) எந்த ஆண்டு ஆங்கிே  ாொளுமன்றம், இந்தியாகவ 

ஆளும் அதிகாெத்கத கிழக்கிந்திய கம்ச னியிடம் இருந்து 

ஆங்கிகேயருக்கு மாற்றி ஒரு ெட்டம் இயற்றியது?  

A) 1857 இல்  

B) 1858 இல்  

C) 1859 இல்  

D) 1860 இல்  

5) 1757 முதல் 1813 வகெயிோன காேம் எவ்வாறு 

அகழக்கப் டுகிறது?  

A) வணிக மூேதனக் காேம் 

B) சதாழில் மூேதனக் காேம் 

C) நிதி மூேதனக் காேம் 

D) இகவ எதுவும் அல்ே  

6) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

I. கிழக்கிந்திய கம்ச னியின் முக்கிய க ாக்கம், இந்திய 

மற்றும் கிழக்கிந்திய ச ாருட்ககள ஒருவர் முழுகமயாக 

வாணி ம் செய்து ோ ம் ஈட்டுவகத ஆகும். 

II. இந்த காேகட்டத்தில் பிரிட்டனில் சதாழில் மூேதனத்கத 

முன்கனற்ற, இந்தியா ஒரு மிக முக்கிய சுெண்டல் 

பிெகதெமாக கிழக்கிந்திய கம்ச னியால் கருதப் ட்டது. 

III. கிழக்கிந்திய கம்ச னியின் அலுவேர்கள் அகனவரும் 

க ர்கமயற்று, ஊழல் நிகறந்தவர்களாக இருந்தனர். 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) II, III மட்டும் ெரி  

C) I, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

7) 1813 முதல் 1858 வகெயிோன காேம் எவ்வாறு 

அகழக்கப் டுகிறது?  

A) வணிக மூேதனக் காேம்  

B) சதாழில் மூேதனக் காேம்  

C) நிதி மூேதனக் காேம்  

D) இகவ எதுவும் இல்கே  

8) இந்திய ககவிகன ச ாருட்களின்  சிவு காேம்  ற்றிய 

கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

I.  ாகு ாடான சுங்க வாரிக்சகாள்கக மூேம் பிரிட்டிஷ் 

அெசு கவண்டுசமன்கற இந்தியக் ககவிகன 

ச ாருட்ககள அழித்தது. 

II.  வாப் மற்றும் அெெர்கள் காேம் முடிவுக்கு வந்தவுடன், 

இந்திய ககவிகனப் ச ாருட்ககள காப் ாற்ற 

எவருமில்ோத நிகே ஏற் ட்டது. 

III. இந்தியாவில் ெயில்கவ அறிமுகம் ஆனப்பின் பிரிட்டிஷ் 

ச ாருட்களுக்கான உள் ாட்டு ெந்கத அதிகரித்தது. 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) I, III மட்டும் ெரி  

C) II, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

9) சுதந்திெத்திற்கு முன் இந்தியாவில் கீழ்க்காணும் எந்த 

நிேவுகடகம முகற  கடமுகறயில் இருந்தன?  

I. ஜமீன்தாரி முகற  

II. மஹல்வாரி முகற  

III. இொயத்துவாரி முகற  

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இகவ அகனத்தும்  

10) காென்வாலிஸ் எந்த ஆண்டு நிெந்தெ சொத்துரிகம 

ெட்டத்கத அறிமுகப் டுத்தினார்?  

A) 1791 ஆம் ஆண்டு  

B) 1793 ஆம் ஆண்டு  

C) 1795 ஆம் ஆண்டு  

D) 1797 ஆம் ஆண்டு  

11) கீழ்காணும் எது நிேச்சுவான்தாொ முகற என 

அகழக்கப் டுகிறது?  

A) ஜமீன்தாரி முகற  

B) மஹல்வாரி முகற  

C) இெயத்துவாரி முகற  

D) இகவ எதுவும் அல்ே  

12) கீழ்க்காணும் எந்த முகறயில் கிொம 

மக்களாோனக்குழுவினர் நிேச்சொந்தக்காெர்களாக 

இருந்து நிர்வாகம் செய்தனர்?  

A) ஜமீன்தாரி முகற 

B) மஹல்வாரி முகற 

C) இெயத்துவாரி முகற 

D) இகவ எதுவும் இல்கே  
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13) இெயத்துவாரி முகற அல்ேது சொந்த ொகு டி முகற 

முதன் முதலில் எந்த மாநிேத்தில் அறிமுகம் செய்யப் ட்டது?  

A) ஆந்திொ  

B) தமிழ் ாடு  

C) மகாொஷ்டிெம்  

D)  ஞ்ொப்  

14) கீழ்க்காணும் எந்த முகறயில் நிேத்கத சொந்தம் 

சகாண்டாடும் உரிகம, நிேத்துக்கான கட்டுப் ாடு 

க ான்றகவ நிே உரிகமயாளரிடம் இருந்தது?  

A) ஜமீன்தாரி முகற 

B) மஹல்வாரி முகற 

C) இெயத்துவாரி முகற 

D) இகவ எதுவும் இல்கே 

15) 19ம் நூற்றாண்டில் சதாழில் வளர்ச்சி  ற்றிய 

கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

I. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிகேய முதலீட்டாளர்கள் 

தாங்கள் ச ற்ற அனு வங்களின் அடிப் கடயில்  ே 

முன்கனாடி சதாழில் நிறுவனங்ககள இந்தியாவில் 

ஆெம்பித்தனர். 

II.  த்சதான் தாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிகேயர் சதாழில் 

புெட்சிக்கு வித்திட்ட க ாதும் அவர்கள் ோ த்கத 

ஈட்டுவகதகய முதன்கம குறிக்ககாளாகக் 

சகாண்டிருந்தனர். 

III.  த்சதான் தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியாவில் 

194 ஆகேகளும் அதிக எண்ணிக்ககயிோன சதாழில் 

பூங்காக்களும் இருந்தன. 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) II, III மட்டும் ெரி  

C) I, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

16) 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியாவில் 

எத்தகன ெணல் ஆகேகள் இருந்தன?  

A) 32 ஆகேகள்  

B) 34 ஆகேகள்  

C) 36 ஆகேகள்  

D) 38 ஆகேகள்  

17) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

கூற்று 1 - இரு தாம் நூற்றாண்டின் முற் குதியில் சுகதசி 

இயக்கம் இந்தியாவில் சதாழில் மயமாக்ககே 

ஊக்குவித்தது. 

கூற்று 2 - 1914 ஆம் ஆண்டில் முதல் உேகப் க ார் 

சவடிக்கும் வகெ இந்தியாவில்  கழய-புதிய 

நிறுவனங்கள் சமதுவான மற்றும் நிகேயான 

வளர்ச்சிகய  ொமரித்து வந்தனர். 

கூற்று 3 - இரும்பு, எஃகு சதாழிற்ொகேகளுக்கான 

அடித்தளம் இரு தாம் நூற்றாண்டில் அகமக்கப் ட்டது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் ெரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் ெரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் ெரி  

D) எல்ோ கூற்றுகளும் ெரி  

18) 1924 முதல் 1939 வகெயிோன காேகட்டத்தில் 

கீழ்காணும் எந்த சதாழில் நிறுவனங்கள்  ாதுகாப்பு 

வகளயத்தின் கீழ் சகாண்டுவெப் ட்டன?  

A)  ருத்தி ச ெவாகேகள்  

B) ெணல், தீப்ச ட்டி  

C) இரும்பு, எஃகு  

D) இகவ அகனத்தும்  

19) ஆங்கிகேயர் ஆதிக்கத்தால் ச ாருளாதாெத்தில் ஏற் ட்ட 

பிெச்சிகனகளாக கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ெரியானது?  

I. ஆங்கிே ச ாருளாதாெக் சகாள்கககள் இந்தியாவின் 

மூேதன ஆக்கத்கத குன்றச் செய்து வளர்ச்சிகய தடுத்து 

நிறுத்தியது. 

II.  ம்மிடமிருந்து சுெண்டப் ட்ட சொத்துக்கள் 

ஆங்கிகேயர்களின் மூேதன முன்கனற்றத்திற்கு 

நிதியுதவி செய்தன. 

III. இந்தியாவின் ச ரும் ான்கமயான மக்கள் தங்கள் 

வாழ்வாதாெத்திற்கு கவளாண்கமகய ொர்ந்த 

இருந்தக ாதும், இந்திய கவளாண்கம சதாழில் 

கதக்கமகடந்து  லிவுற்றது.  

A) I, II மட்டும் ெரியானது  

B) II, III மற்றும் ெரியானது  

C) I, III மட்டும் ெரியானது  

D) இகவ அகனத்தும் ெரியானது  

20) ஆசியாவின் மூன்றாவது முக்கிய ச ாருள் ஆதாெமாக 

விளங்குவது கீழ்க்கண்ட  ாடுகளுள் எது?  

A) சீனா  

B) இேங்கக  

C) இந்தியா  

D) வங்ககதெம்  

21) இந்தியாவின் சதாழில் சகாள்கக கீழ்காணும் எந்த 

ஆண்டில் கமற்சகாள்ளப் டவில்கே?  

A) 1948 இல்  

B) 1956 இல்  

C) 1975 இல்  

D) 1991 இல்  

22) இந்தியா தனது முதல் சதாழில் சகாள்கககய எந்த 

ஆண்டு அறிவித்தது?  

A) ஏப்ெல் 6, 1948 இல்  

B) கம 6, 1948 இல்  

C) ஜூன் 6, 1948 இல்  

D) ஜூகே 6, 1948இல்  

23) இந்தியாவின் 1998ஆம் ஆண்டின் 

சதாழிற்சகாள்ககயின் தீர்மானங்களில் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவறானது?  

A) இந்திய சதாழில்கள்  ான்கு வகககளாக 

பிரிக்கப் ட்டன. 
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B) இந்த சகாள்கக குடிகெத் சதாழில்கள் மற்றும் சிறிய 

அளவிோன சதாழில்ககள  ாதுகாக்க முயற்சி 

கமற்சகாண்டது.  

C) இந்திய அெசு பிற  ாடுகளில் இருந்து கிகடக்கக்கூடிய 

சவளி ாட்டு முதலீட்டின் முக்கியத்துவத்கத 

ஊக்குவிக்கவில்கே. 

D) இருப்புப்  ாகதகள் மற்றும் இரும்புத்தாது முதோன 

கனிம வளங்களுக்கான பிெத்கயக உரிகமயில் மாநிே 

மற்றும் மத்திய அெசுகள் ஏகக ாகம் ச ற்றிருந்தன 

24) 1948ஆம் ஆண்டின் சதாழிற்சகாள்ககயின் டி 

இந்திய சதாழில்கள் கீழ்காணும் எந்த வககயாக 

பிரிக்கப் டவில்கே?  

A) ச ாதுத்துகற  

B) ச ாது மற்றும் தனியார் துகற  

C) தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு துகற  

D) கட்டுப் டுத்தப் டாத தனியார் துகற  

25) கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டின் சதாழில் சகாள்கக 

ச ாதுத்துகறக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுத்தது?  

A) 1948ஆம் ஆண்டு சதாழிற்சகாள்கக  

B) 1956ஆம் ஆண்டு சதாழிற்சகாள்கக  

C) 1977ஆம் ஆண்டு சதாழிற்சகாள்கக  

D) 1991ஆம் ஆண்டு சதாழிற்சகாள்கக  

26) 1956ஆம் ஆண்டின் சதாழிற்சகாள்ககயின் டி, 

சதாழில்கள் எத்தகன வகககளாக பிரிக்கப் ட்டது?  

A) 3 வகககள்  

B) 4 வகககள்  

C) 5 வகககள்  

D) 6 வகககள்  

27) 1960-61இல் எத்தகன மாவட்டங்களில்" வழி  டத்தும் 

திட்டம்" எனும் ச யரில் புதிய சதாழில்நுட் த்கத 

கவளாண்துகறயில்  யன் டுத்த முயற்சி எடுக்கப் ட்டது?  

A) ஆறு மாவட்டங்கள்  

B) ஏழு மாவட்டங்கள்  

C) எட்டு மாவட்டங்கள்  

D) ஒன் து மாவட்டங்கள்  

28)  சுகம புெட்சியின் ொதகனகளாக 

கீழ்கண்டவகககளில் எகவ கூறப் டுகிறது?  

I. புதுகமயான உத்திகளின் ச ரிய ொதகன, முதன்கம 

 யிர்களான ககாதுகம மற்றும் ச ல் க ான்ற  யிர்களின் 

உற் த்தி  ன்மடங்காகப் ச ருகியது ஆகும். 

II. அதிக விகளச்ெல் தெக்கூடிய வகககளான ச ல், 

ககாதுகம, மக்காச்கொளம் மற்றும் கொளம் க ான்ற 

 யிர்களுக்கு மட்டுகம  சுகமபுெட்சி முக்கியத்துவம் 

சகாடுத்தது. 

III. சிறந்த விகதகள் மூேமாக அகனத்து  யிர்களின் 

உற் த்தி திறனும் ச ருகியது. 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இகவ அகனத்தும்  

29)  சுகம புெட்சி  ற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது 

ெரியானது?  

கூற்று 1 -  சுகம புெட்சியின்க ாது வங்கிகள் மற்றும் 

கூட்டுறவு வங்கிகள் மூேமாக நிதி ஆதாெங்கள் 

வழங்கப் ட்டன. இந்த வங்கிகள் விவொயிகளுக்கு 

எளிகமயான முகறகளில் கடன்கள் வழங்கின. 

கூற்று 2 -  சுகம புெட்சியின் க ாது  ண்கணகள் 

இயந்திெமயமாக்கப் ட்ட தால்  ஞ்ொப் மற்றும் 

அரியானாவின் சிே  குதிககளத் தவிெ சிே 

கிொமப்புறங்களில் விவொய சதாழிோளர்களுக்கான 

கவகேயின்கம அதிகரித்தது,  

கூற்று 3 -  சுகம புெட்சியின்க ாது,  ல்வககப்  யிர் 

வளர்ப்பு முகற மற்றும் அதிக அளவில் கவதி உெங்ககளப் 

 யன் டுத்தியதால் உகடப்பிற்கான கதகவ அதிகரித்தது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் ெரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் ெரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

30) ச ாருத்துக  

I. மஞ்ெள் புெட்சி - a) ச ட்கொலியம்  

II. நீே புெட்சி - b) இறால்  

III. கருப்பு புெட்சி - c) மீன்  

IV. இளஞ்சிவப்பு புெட்சி - d) எண்சணய் வித்துக்கள்  

A) I-d, II-c, III-a, IV-b 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-a, II-c, III-b, IV-d 

D) I-c, II-a, III-b, IV-d 

31) இெண்டாவது  சுகமப் புெட்சியின் க ாக்கம் 2020இல் 

உணவு  யிர் உற் த்திகய____________ 

உயர்த்துதல் ஆகும். 

A) 300 மில்லியன் டன்களாக  

B) 400 மில்லியன் டன்களாக  

C) 500 மில்லியன் டன்களாக  

D) 600 மில்லியன் டன்களாக  

32) இெண்டாவது  சுகமப் புெட்சிக்கான கதகவகளுள் 

கீழ்கண்டவற்றில் எது தவறானது?  

A) ஒரு ஏக்கருக்கு உற் த்திகய இெண்டு மடங்காக 

தெக்கூடிய மெ ணு மாற்றம் செய்யப் ட்ட விகதககள 

அறிமுகம் செய்தல். 

B) மெ ணு மாற்றம் செய்யப் ட்ட விகதககள 

ெந்கதப் டுத்த தனியார் துகறயின்  ங்களிப்க  உறுதி 

செய்தல். 

C)  ாென வெதிககள துரிதப் டுத்துவதிலும், 

நீொதாெங்ககள நிர்வகிப் திலும் தனியார் முக்கிய  ங்கு 

வகிக்க கவண்டும். 



 11th 12th Economics                                                                                                       Winmeen Test Sheets 

 Line By Line Questions                                                                                    4 

D)  திநீர் இகணப்பின் மூேம் உ ரி நீகெ  ற்றாக்குகற 

உள்ள  குதிகளுக்கு  ரிமாற்றம் செய்ய கவண்டும். 

33) ச ரிய அளவிோன சதாழிற்ொகேகள் குறித்த 

கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

கூற்று 1 - ச ரிய அளவிோன சதாழிற்ொகே என் து 

ச ரிய உள்கட்டகமப்பு, அதிக மனித ெக்தி, அதிக மூேதன 

சொத்துக்ககள உள்ளடக்கியதாகும். 

கூற்று 2 - ச ரிய அளவிோன சதாழிற்ொகே என் து,  ே 

சதாழிற்ொகேககள கண்காணித்து ஒகெ 

சதாழிற்ொகேயின் கீழ் உள்ளடக்குவதாகும். 

கூற்று 3 - இரும்பு மற்றும் எஃகு சதாழிற்ொகே, ச ெவுத் 

சதாழிற்ொகே, ஆட்கடாசமாக ல் சதாழிற்ொகே 

க ான்றகவ மிகப்ச ரிய அளவிோன சதாழிற்ொகேகள் 

ஆகும். 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் ெரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் ெரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

34) இந்தியாவின் முதல் எஃகு சதாழிற்ொகே எந்த 

இடத்தில் நிறுவப் ட்டது?  

A) ஜார்கண்ட்  

B) கர் ாடகா  

C) மஹாொஷ்டிெம்  

D) மத்தியபிெகதெம்  

35) ச ரிய அளவிோன இரும்பு எக்கு சதாழிற்ொகேயான, 

TISCO ஜாம்செட்பூரில் எந்த ஆண்டு நிறுவப் ட்டது?  

A) 1905 இல்  

B) 1906 இல்  

C) 1907 இல்  

D) 1908 இல்  

36) இந்தியாவில் முதன் முதலில் ச ாதுத்துகற நிறுவனம் 

எந்த இடத்தில் நிறுவப் ட்டது?  

A) அமொவதி 

B) அகமதா ாத்  

C)  த்ொவதி 

D) கான்பூர்  

37) ச ாதுத்துகறயில் எஃகு நிறுவனங்களின் 

இடங்ககளயும் அகவ அகமய உதவி செய்த 

 ாடுககளயும் ச ாருத்துக. 

I. ரூர்ககோ - a) ெஷ்ய அெசு  

II. பிோய் - b) இங்கிோந்து அெசு  

III. துர்காபூர் - c) சஜர்மனி  

IV.  ர்னபூர் - d) தனியார் துகற  

A) I-c, II-a, III-b, IV-d 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-a, II-c, III-b, IV-d 

D) I-c, II-a, III-d, IV-b 

38) கீழ்காணும் எந்த இடத்தில் அகமந்துள்ள 

ச ாதுத்துகற எஃகு நிறுவனம், எந்த ஒரு  ாட்டின் 

உதவியும் இல்ோமல் இந்திய அெொல் உருவாக்கப் ட்டது?  

A) துர்காபூர்  

B) விொகப் ட்டினம்  

C) ச ாகாகொ  

D) கெேம்  

39) இந்தியா எஃகு உற் த்தியில் உேக அளவில் எந்த 

இடத்தில் உள்ளது?  

A) ஆறாவது  

B) ஏழாவது  

C) எட்டாவது  

D) ஒன் தாவது  

40) கமற்குவங்க மாநிேத்தில் உள்ள கெெொ எனும் 

ஊரில்  வீனமயப் டுத்தப் ட்ட ெணல் சதாழிற்ொகே 

முதன் முகறயாக எந்த ஆண்டு உருவாக்கப் ட்டது?  

A) 1855 இல்  

B) 1860 இல்  

C) 1865 இல்  

D) 1870 இல்  

41) மும்க யின் நூற்பு மற்றும் ச ெவு கம்ச னி (MUMBAI'S 

SPINNING AND WEAVING CO) எந்த ஆண்டு 

சதாடங்கப் ட்டது?  

A) 1852 இல்  

B) 1854 இல்  

C) 1856 இல்  

D) 1858 இல்  

42) இந்தியாவின் சமாத்த ெர்க்ககெ உற் த்தி அளவில், 

மூன்றில் ஒரு  ங்கு அளகவ எந்த மாநிேம் 

உருவாக்குகிறது?  

A) உத்தெப் பிெகதெம் 

B) மகாொஷ்டிொ 

C) ஜார்கண்ட் 

D) மத்திய பிெகதெம் 

43) 1812 ஆம் ஆண்டு, எந்த இடத்தில் காகித 

சதாழிற்ொகே உருவாக்கப் ட்டது?  

A) கமற்கு வங்கம்  

B) ஜார்கண்ட்  

C) மத்தியபிெகதெம்  

D) மஹாொஷ்ட்ெம்  

44) ச ாருத்துக  

I. ெணல் சதாழிற்ொகே - a) செொம்பூர்  

II. துணி ஆகே - b) குகளாஸ்டர்  

III. காகித சதாழிற்ொகே - c) ஜாம்செட்பூர்  

IV. இரும்பு சதாழிற்ொகே - d) கெஸ்ொ  

A) I-d, II-b, III-a, IV-c 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-a, II-c, III-b, IV-d 
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D) I-c, II-a, III-b, IV-d 

45) இந்தியாவின்  ருத்தி சதாழில்  ற்றிய கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது ெரியானது? 

I. இந்தியாவில் ச ெவு சதாழில் மிகப்  ழகமயானதாகும். 

இது அதிக சதாழிோளர்ககள சகாண்ட துகற ஆகும். 

II. இந்தியாவில் ச ெவுத் சதாழிோனது, ஒரு 

ஒழுங்ககமக்கப் ட்ட ச ரிய அளவிோனதும்  ெந்து ட்ட 

அளவிலும் வளர்ந்துள்ளது. 

III. சமாத்த உள் ாட்டு உற் த்தியில் 10 ெதவீதம், ச ெவு 

சதாழில் மூேம் இந்தியாவிற்கு கிகடக்கிறது. 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) II, III மட்டும் ெரி  

C) I, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோ கூற்றுகளும் ெரி  

46) இயற்ககயான  ட்டு தயாரிப்பில் உேக அளவில் 

இந்தியா எந்த இடத்தில் வகிக்கிறது?  

A) முதோம் இடம்  

B) இெண்டாமிடம்  

C) மூன்றாமிடம்  

D)  ான்காமிடம்  

47) இந்தியா உற் த்தி செய்யும்  ட்டு வகககள் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. மல்ச ரி  ட்டு 

II. சவப்  மண்டே டஸ்ெர்  ட்டு 

III. ஓக் டஸ்ெர்  ட்டு  

IV.  ட்டு எரி  

V. முகா  ட்டு  

A) I, II, III மட்டும்  

B) I, III, IV மட்டும்  

C) II, III, IV, V மட்டும்  

D) இகவ அகனத்தும்  

48) இந்தியாவின் எந்த மாநிேத்தில் 1889ம் ஆண்டு 

முதன்முகறயாக எண்சணய் கிணறு கதாண்டப் ட்டது?  

A) கமற்கு வங்காளம் 

B) ஜார்கண்ட் 

C) அருணாச்ெேப் பிெகதெம் 

D) அஸ்ஸாம் 

49) உத்தெகண்ட் மாநிேத்தில் உள்ள கடொடூன் என்னும் 

 கரில் எண்சணய்  ரிவாயுக் கழகம் எந்த ஆண்டு 

உருவாக்கப் ட்டது?  

A) 1952 இல்  

B) 1956 இல்  

C) 1958 இல்  

D) 1960 இல்  

50) இந்தியாவில் ச ாருளாதாெ முன்கனற்றத்தில் சிறு 

சதாழில்களின்  ங்களிப்பு  ற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் 

எது ெரியானது?  

I. இந்திய ச ாருளாதாெ முன்கனற்றத்தில் சிறுசதாழில்கள் 

முக்கிய  ங்கு வகிக்கின்றன. சமாத்த புத்தாக்கங்களில் 60 

முதல் 70% வகெ சிறு சதாழில்கள் மூேமாக கிகடக்கிறது. 

II. சிறு சதாழில்கள் அதிக சதாழிோளர்ககள  யன் டுத்தும் 

உத்திகய  யன் டுத்துகின்றன.இதனால் அதிக 

கவகேவாய்ப்பு சகாடுக்கும் துகறயாக உள்ளது. 

III. சிறு சதாழில் துகறயில் உகழப்பு முதலீட்டு விகிதம் 

குகறவு. 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) I, III மட்டும் ெரி  

C) II, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

51) சிறு சதாழில்களின் வளர்ச்சியால் 

கீழ்க்கண்டகவகளில் எகவ குகறகிறது?  

I. மக்கள் சதாகக ச ருக்கம் 

II. கெரிகளின் வளர்ச்சி 

III. சுகாதாெமின்கம 

IV. மாசு ாடு  

A) I, II, III மட்டும்  

B) I, III, IV மட்டும்  

C) I, II, IV மட்டும்  

D) இகவ அகனத்தும்  

52) இந்தியாவின் ச ாதுத்துகற வங்கி  ற்றிய கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

I. ச ாதுத்துகற வங்கிகளில் அெசின்  ங்கு 50 

ெதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும். 

II. ச ாதுத்துகற வங்கிகள் கதசியமயமாக்கப் ட்ட வங்கிகள் 

மற்றும் மாநிே வங்கிகள் என இரு 

வககப் டுத்தப் டுகின்றன. 

A) I மட்டும் ெரி  

B) II மட்டும் ெரி  

C) இெண்டும் ெரி  

D) இெண்டும் தவறு  

53) கீழ்க்காணும் எந்த வங்கி கதசியமயமாக்கப் ட்ட வங்கி 

அல்ே?  

A)  ாெத ஸ்கடட் வங்கி 

B)  ஞ்ொப் க ெனல் வங்கி 

C) க ங்க் ஆப்  கொடா 

D) ஆக்சிஸ் வங்கி 

54) இந்தியாவில் உள்ள சமாத்த வங்கிகளில் 

__________ ச ாதுத்துகற வங்கிகள் ஆக உள்ளன. 

A) 71.4 ெதவீத வங்கிகள்  

B) 72.9 ெதவீத வங்கிகள் 

C) 74.5 ெதவீத வங்கிகள் 

D) 73.7 ெதவீத வங்கிகள் 

55) எண்ணிக்கக அடிப் கடயில் எத்தகன ச ாதுத்துகற 

வங்கிகள் இந்தியாவில் உள்ளன?  

A) 21 வங்கிகள்  
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B) 23 வங்கிகள்  

C) 25 வங்கிகள்  

D) 27 வங்கிகள்  

56) இந்திய அெசு எந்த ஆண்டு 14 ச ரிய வங்கிககள 

கதசிய மயமாக்க முடிவு செய்தது?  

A) ஜூகே 19, 1968 இல்  

B) ஜூகே 19, 1969 இல்  

C) ஜூகே 19, 1970 இல்  

D) ஜூகே 19, 1971 இல்  

57) வங்கிகள் கதசியமயமாக்கப் ட்டதின் க ாக்கம் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. கவளாண்கம, சிறு சதாழில் மற்றும் குடிகெத் சதாழில் 

நிறுவனங்களின்  ங்களிப்க  விரிவு டுத்துதல். 

II. வங்கி வெதிகள் இல்ோத இடத்தில் வட்டாெங்களிகடகய 

இருந்த ஏற்றத்தாழ்வுககள குகறக்க உதவுதல். 

III. கிொமப்புற மக்களிகடகய வங்கி செயல் ாடுககள 

ஊக்குவித்தல் 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) II, III மட்டும் ெரி  

C) I, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

58) கீழ்க்காணும் எந்த வங்கி ஜூகே 19, 1969 ஆம் 

ஆண்டில் கதசியமயமாக்கப் ட்ட 14 வணிக வங்கிகளுள் 

அல்ோதது ஆகும்?  

A) இந்தியன் வங்கி 

B) விஜயா வங்கி 

C) இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி  

D)  ஞ்ொப் க ெனல் வங்கி. 

59) கீழ்காணும் எந்த வங்கி ஏப்ெல் 15, 1980 இல் 

கதசியமயமாக்கப் ட்ட வங்கி அல்ே?  

A) ஆந்திொ வங்கி 

B) விஜயா வங்கி 

C)  ஞ்ொப் சிந்து வங்கி 

D) இந்தியன் வங்கி  

60) ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வாயிோக ச ாருளாதாெ 

திட்டமிடகே கமற்சகாள்ளும் முகற எந்த  ாட்டில் இருந்து 

இந்தியா தருவித்துக் சகாண்டது?  

A) ஜப் ான்  

B) சீனா  

C) ெஷ்யா  

D) அசமரிக்கா  

61) சிறு சதாழில் நிறுவனங்கள்  ற்றிய கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) ெமூகத்தில் சதாழில்முகனகவார் வர்க்கம் உருவாக 

சிறுசதாழில் நிறுவனங்கள் உதவுகின்றன 

B) சிறு சதாழில் நிறுவனங்கள் கவகே கதடுகவாகெ, 

கவகே வாய்ப்க  வழங்குகவாொக மாற்றுகின்றன. 

C) மக்கள் சுய கவகேவாய்ப்பு மற்றும் தற்ொர்பு நிகேகய 

அகடய சுய சதாழில் நிறுவனங்கள் உதவுகின்றன. 

D) இந்தியாவின் தனி  ர் வருமானம் குகறய, சிறு 

சதாழில் நிறுவனங்கள் உதவுகின்றன. 

62) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது?  

I. குறு உற் த்தி நிறுவனங்கள் என் கவ சதாழிற்ொகே 

மற்றும் உ கெணங்களுக்கான முதலீடு ரூ ாய் 25 

ேட்ெத்திற்கு மிகாமல் இருக்க கவண்டும். 

II.  டுத்தெ உற் த்தி நிறுவனங்கள் என் கவ, 

சதாழிற்ொகே மற்றும் உ கெணங்களுக்கான முதலீடு 

ரூ ாய் 25 ேட்ெத்திற்கு அதிகமாகவும் ஐந்து ககாடிக்கு 

மிகாமலும் இருக்க கவண்டும். 

A) I மட்டும் ெரி  

B) II மட்டும் ெரி  

C) இெண்டும் ெரி  

D) இெண்டும் தவறு  

63) ச ாருத்துக  

I. குறு உற் த்தி நிறுவனம் - a) முதலீடு 2 ேட்ெம் முதல் 2 

ககாடி வகெ  

II. குறு கெகவ நிறுவனம் - b) முதலீடு 25 ேட்ெம் முதல் 5 

ககாடி வகெ  

III. சிறு உற் த்தி நிறுவனம் - c) முதலீடு 25 ேட்ெம் வகெ  

IV. சிறு கெகவ நிறுவனம் - d) முதலீடு  த்து ேட்ெம் வகெ  

A) I-c, II-d, III-b, IV-a 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-a, II-c, III-b, IV-d 

D) I-c, II-a, III-b, IV-d 

64) சிறு சதாழில் நிறுவனங்கள்  ற்றிய கீழ்க்காணும் 

கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) சிறுசதாழில் மூேதனத்தின் கதகவ குகறவு.கமலும் 

இந்தத் துகறயிலும் செய்த முதலீட்டிற்கு காத்திருப்பு காேம் 

(Gestation Period) மிகக் குகறவாக இருக்கும். 

B) இந்தியாவின் கிொமங்களிலும் சிறு  கெங்களிலும் 

உள்ள உள்ளூர் சதாழில் முகனகவார் ககளயும் 

சுயசதாழில் முகனகவார் ககளயும் வளர்த்சதடுக்க 

சிறுசதாழில் உதவுகிறது. 

C) சிறு சதாழில்துகறக்கு அதி வீன இயந்திெங்கள் அதிகம் 

கதகவ. எனகவ சவளி ாட்டிலிருந்து இயந்திெங்ககள 

இறக்குமதி செய்வது அவசியமாகிறது. 

D) சிறுகெமிப்பு, சதாழில்முகனகவார் திறகம க ான்ற 

உள்ளூர் ொர்ந்த வளங்கள்  யன் ாடற்று வீணாகாமல், 

அது சவளிப் டவும்  ேருக்கும்  யன் டவும் சிறுசதாழில் 

காெணமாகிறது. 

65) ச ாருத்துக  

I. முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் - a) மஹேகனாபிஸ் மாதிரி  

II. இெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் - b) காட்கில் திட்டம்  

III. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் - c) ஹாசெட் டாமர் 

மாதிரி  
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IV. ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் - d) வறுகம ஒழிப்பு  

A) I-c, II-a, III-b, IV-d 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-a, II-c, III-b, IV-d 

D) I-c, II-a, III-d, IV-b 

66) முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம்  ற்றிய கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) இது ஹாகெட் டாமர் (Harrod-Domar) மாதிரிகய 

அடிப் கடயாகக் சகாண்டது. 

B) இதன் முதன்கம க ாக்கம்  ாட்டின் கவளாண்கம 

முன்கனற்றமாகும். 

C) இந்தத் திட்டம் 3.6 ெதவீத வளர்ச்சி விகிதத்துடன் 

சவற்றி ச ற்றது 

D) 1952 முதல் 1957 ஆம் ஆண்டு வகெயிோன காேத்தில் 

செயல் டுத்தப் ட்டது 

67) கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டு காேம் திட்ட விடுமுகற 

காேமாக அறிவிக்கப் ட்டது?  

A) 1961 முதல் 1966 வகெ  

B) 1966 முதல் 1969 வகெ  

C) 1967 முதல் 1971 வகெ  

D) 1969 முதல் 1974 வகெ  

68) கீழ்காணும் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் கவளாண்கம 

சதாழில்துகற மற்றும் சுெங்கத் சதாழிலுக்கு முன்னுரிகம 

அளித்து?  

A) இெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

B) மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

C)  ான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  

D) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  

69) வறுகம ஒழிப்பு என் து கீழ்காணும் எந்த ஐந்தாண்டு 

திட்டத்தின் ேட்சியமாகும்?  

A) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

B) ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 

C) ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

D) எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

70) கீழ்காணும் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் சவற்றி 

அகடயவில்கே?  

A) முதோம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

B) இெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

C)  ான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

D) ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

71) கீழ்காணும் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் 

முதல்முகறயாக ச ாதுத் துகறக்கு கமோக தனியார் 

துகறக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப் ட்டது?  

A) ஆறாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

B) ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

C) எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

D) ஒன் தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

72) கீழ்காணும் எந்த ஆண்டுகளில் உருவாக்கப் ட்ட 

ஓொண்டு திட்டம் ெரியானது?  

I. 1990 - 1991 

II. 1991 - 1992  

III. 1992 - 1993 

A) I, II மட்டும் ெரி  

B) II, III மட்டும் ெரி  

C) I, III மட்டும் ெரி  

D) எல்ோகம ெரி  

73) கீழ்காணும் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம், 2012ஆம் 

ஆண்டில் வறுகம விகிதத்கத 15 ெதவீதமாக குகறக்கும் 

குறிக்ககாகள சகாண்டிருந்தது?  

A) எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

B) ஒன் தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

C)  த்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

D)  திகனாொம் ஐந்தாண்டு திட்டம் 

74) ஐந்தாண்டு திட்டங்ககளயும், அதன் 

க ாக்கங்ககளயும் ச ாருத்துக. 

I. தன்னிகறவு ச ாருளாதாெம் - a) முதோம் ஐந்தாண்டு 

திட்டம்  

II. கவளாண்கம முன்கனற்றம் - b) ஏழாம் ஐந்தாண்டு 

திட்டம்  

III. சதாழில் முன்கனற்றம் - c) ஆறாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

IV. வறுகம ஒழிப்பு - d) இெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்  

A) I-b, II-a, III-d, IV-c 

B) I-a, II-d, III-b, IV-c 

C) I-c, II-d, III-a, IV-b 

D) I-b, II-a, III-c, IV-d 

75) திட்டக்குழு (Planning Commission) என் தற்கு மாற்றாக 

நிதி ஆகயாக் (NITI AAYOG ) எனும் அகமப்பு எந்த ஆண்டு 

ஏற் டுத்தப் ட்டது?  

A) ஜனவரி 1, 2014 இல்  

B) ஜனவரி 1, 2015 இல் 

C) ஜனவரி 1, 2016 இல் 

D) ஜனவரி 1, 2017 இல் 

76) எந்த ஆண்டு முதல் ஐக்கிய  ாடுகள் முன்கனற்ற 

கூட்டகமப்பு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மனித கமம் ாட்டு 

அறிக்கககய பிெசுெம் செய்கிறது?  

A) 1980 முதல்  

B) 1985 முதல்  

C) 1990 முதல்  

D) 1995 முதல்  

77) மனித கமம் ாட்டு குறியீடு என் தகன 

உருவாக்கியவர்கள் கீழ்காணும் எந்த  ாட்கட கெர்ந்தவர் 

ஆவர்?  

I. இந்தியா  

II.  ாகிஸ்தான்  

III. ெஷ்யா  
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A) I, II மட்டும்  

B) I, III மட்டும்  

C) II, III மட்டும்  

D) இகவ அகனத்தும்  

78) ஐக்கிய  ாடுகள் முன்கனற்ற ெக யின் 2016ஆம் 

ஆண்டு முன்கனற்ற அறிக்ககயின் டி 188  ாடுகளில் 

இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது?  

A) 130 வது  

B) 131 வது  

C) 132 வது  

D) 133 வது  

79) மனித கமம் ாட்டு குறியீட்டுக்கான கணக்கீடானது 

மனித வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அம்ெங்ககள 

புறக்கணித்துள்ளது என்று கூறியவர் யார்?  

A) மஹபூப் உல் ஹக்  

B) அமர்த்தியா குமார் சென்  

C) பிஸ்வஜித்குஹா  

D) இவர்கள் யாரும் அல்ே  

80) மனிதவள கமம் ாட்டு குறியீடு  ட்டியலில் உள்ள 

முதல் மூன்று இடங்களில் இல்ோத  ாடு எது?  

A)  ார்கவ 

B) ஆஸ்திகெலியா 

C) இத்தாலி 

D) சுவிட்ெர்ோந்து  

81) வாழ்க்கக தெ குறியீட்டு எண்கண உருவாக்கியவர் 

கீழ்கண்டவரில் யார்?  

A) டி.கமாரிஸ்  

B) அசேக்ஸ்  

C) வில்லியம்  

D) சஹன்றி  

82) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) வாழ்க்கக தெ குறியீட்டு எண்ணில் 100 என்ற கமல் 

எல்கேயானது 77 வருட ஆயுளுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

B) வாழ்க்கக தெ குறியீட்டு எண்ணில் 1 என்ற கீழ் 

எல்கேயானது 25 வருட ஆயுளுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

C) 100 என்னும் குறியீட்டு எண்கண 1973ஆம் ஆண்டு 

ஸ்வீடன்  ாடு அகடந்துவிட்டது. 

D) 1 என்னும் குறியீட்டு எண்கண 1960 ஆம் ஆண்டு 

கயானா பிொவு என்னும்  ாடு அகடந்துவிட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


