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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் பதொழிற்சொலைகள் QUIZ NO – 6 
 

1. 1948ன் த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனத் ின் முக்ைி ந ொக்ைம் என்ன? 
அ)  னிொர்ொக்ைல் 
ஆ) த ொறிற்சொகய ஒழுங்குமுகம 
இ) இமக்கு ி ப ிலீடு 
ஈ) உள்ளுர் உற்பத் ிக நம்படுத்து ல் 

லிகை 
2. இந் ி த ொறிற்சொகயைரின் நக்னொ ைொர்ைொ என்று குமிப்பிைப்படுலது? 

அ) 1948ன் த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனம் 
ஆ) 1956ன் ஒருங்ைிகைந்  த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனம்  
இ) அ ற்றும் ஆ இண்டும் இல்கய 
ஈ) அ ற்றும் ஆ 

லிகை 
3. த ொறில் தைொள்கை அமிக்கை லயியுறுத்துலது 

அ) உரிகக் ைட்டுப்பொடு 
ஆ) த ொறில் துகம உரிம் 
இ) த் ி தபொது துகம  ிறுலனங்ைள் 
ஈ) ைிொ த ொறிற்சொகயைள் 

லிகை 
4. அந் ி மு லீடு தசயொக்ை ஆகைம் அகக்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ) 1999    
ஆ) 1991 
இ) 2002    
ஈ) 2000 

லிகை 
5. ந சி மு லீட்டு  ி ி உருலொக்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ) 1996     
ஆ) 1999 
இ) 2002   
ஈ) 2005 

லிகை 
6.  லமொன லொக்ைிம் எது? 

அ) மு ன்க துகமின் உற்பத் ி  ிகயக த ொறில் துகம ஏற்றுக்தைொள்ைிமது 
ஆ) 1948ன் த ொறில் துகம தைொள்கை  ீர்ொனத் ின் முக்ைி ந ொக்ைம் இமக்கு ி ப ிலீடு 
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இ) சட்ைத் ின் மு ல் அட்ைலகைில் உள்ர த ொறிற்சொகயைளுக்கு த ொறிற்சொகய லரர்ச்சி 
ற்றும் ஒழுங்கு முகம சட்ைம் தபொருந் ொது 
ஈ) தஹொநயொநனொபிஸ் லரர்ச்சி ொ ிரிின் அடிப்பகைில் த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனம் 
அகந்துள்ரது. 

லிகை 
7. தபொருத்துை: 

அ) ஏைநபொை லிசொகனக்ைொன ஹசொரி குழு                   - 1. 1996 
ஆ) த ொறில் துகம உரித் ிற்ைொன ொஜ் த் குழு              - 2. 2001 
இ) பங்கு லியக்ைிற்ைொன ங்ைொஜன் குழு                     - 3. 1967 
ஈ) ஸ்ரீபொயைிருஷ்ைொ குழு                                    - 4. 1993 
 
       அ     ஆ    இ     ஈ 
அ) 3 1 4 2 
ஆ) 1 4 2 3 
இ) 3 1 2 4 
ஈ) 2 1 4 3 

லிகை 
8. 1948ன் த ொறில்துகம தைொள்கை  ீர்ொனத் ின் படி அடிப்பகை த ொறிற்சொகய இல்யொ கல எது? 

அ) தையிநபொன் 
ஆ)  ந் ி ற்றும் ைம்பிில்யொ இகைப்பு(நடிநொ  லிர்த்து) 
இ) ைம்பரி துைி 
ஈ)  ொது எண்தைய்ைள் 

லிகை 
9. ஒருங்ைிகைந்  த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனத் ின் படி அட்ைலகைின் ைீழ் லொ  த ொறில் 

துகம எது? 
அ) லிொன  ிகயம்  
ஆ) இில்நல நபொக்குலத்து 
இ) ைப்பல் ைட்டுொனம் 
ஈ) சொகய நபொக்குலத்து 

லிகை 
10. FDI  ிட்ைங்ைகர தசல்படுத்  உருலொக்ைப்பட்ை அகப்பு எது? 

அ) அந் ி மு லீட்டு நம்பொட்டு லொரிம் 
ஆ) அந் ி மு லீட்டு தசல்பொட்டு ஆகைம் 
இ) அ ற்றும் ஆ 
ஈ) அ ற்றும் ஆ இண்டும் இல்கய 

லிகை 
11. ஒருங்ைிகனந்  த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனத் ின் சிமப்பம்சம் எது? 
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1. இந் ிொலில் உரிக் ைட்டுப்பொடு தைொண்டு லப்பட்ைது 
2. லரர்ச்சிில் சிறு த ொறில்  ிறுலனங்ைள் ற்றும் லிலசொ துகமக்கு முன்னுரிக 
லறங்ைப்பட்ைன. 
3. தபொது துகம  ிறுலனங்ைரின் லரர்ச்சிக்கு லறிலகை தசய்துள்ரது. 
4. தபொது  யனுக்ைொை தபொது துகம  ிறுலனங்ைரின் தசல்பொடுைள் ற்றும்  ைலடிக்கைைள் 
ைட்டுபடுத் ப்பட்டுள்ரது. 
அ) 1 ற்றும் 2                          ஆ) 4 ட்டும் 
இ) 1,2 ற்றும் 3                         ஈ) அகனத்தும் 

லிகை 
12. ைீழ்க்ைண்ைலற்றுள் சரிொனது எது? 

அ) MRTP சட்ைம்                                            - 1969                                                                             
ஆ) ொஜவீ்ைொந் ி அசு தைொள்கை                            - 1971  
இ) அணு ஆற்மல் உத் வுைள்                              - 1943 
ஈ) த ொறில்துகம லரர்ச்சி ற்றும் ஒழுங்கு முகம சட்ைம்   - 2000 

லிகை 
13. MRTP சட்ைத் ின் படி  லமொனகல எது? 

அ) ஏைநபொைம் ற்றும் ைட்டுப்படுத் ப்பட்ை  ைலடிக்கைைகர  கைபடுத்துைிமது. 
ஆ) ஒரு சியர் கைில் தபொருரொ ொம் ஓங்குலக   கைபடுத்துைிமது. 
இ) ஹசொரி குழுலின் பரிந்துகின் நபரில் இச்சட்ைம் உருலொக்ைப்பட்ைது. 
ஈ) இது முகமற்ம லர்த் ை  ைலடிக்கைைகர  டுக்ைிமது ற்றும் நுைர்நலொர்  யகன 
பொதுைொக்ைிமது. 

லிகை  
14. 1991ன் புது த ொறில் தைொள்கைின் அங்ைல்யொ கல எது? 

அ) FERA சட்ைம் 
ஆ) MRTP சட்ைம் 
இ) த ொறில்துகம உரிக் தைொள்கை 
ஈ) அந் ி த ொறில்நுட்ப உைன்படிக்கை 

லிகை 
15.  லமொன லொக்ைிம் எது? 

அ) இந் ி த ொகுப்பு  ி ிக்கு தலரிில் ந சி மு லீட்டு  ி ி பொரிக்ைப்படுைிமது. 
ஆ) முக்ைில்யொ  தபொதுத்துகம  ிறுலனங்ைரில் அசின் பங்கை 26 ச லிைித் ிற்கு குகமத் ல் 
இ) இந் ி தபொருரொ ொத் ில் 1947க்கு முன்பு தபொது துகம  ிறுலனங்ைள் என்று ஒன்று இல்கய 
ஈ) த் ி தபொது துகம  ிறுலனங்ைளுக்கு ைத்னொ, லத்னொ ற்றும் ினித்னொ அந் ஸ்க  
தபொது  ிறுலன துகம லறங்குைிமது. 

லிகை 
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விலைகள்: 
 

1. இமக்கு ி ப ிலீடு 
2. 1956ன் ஒருங்ைிகைந்  த ொறில் தைொள்கை  ீர்ொனம்  
3. ைிொ த ொறிற்சொகயைள் 
4. 1999    
5. 2005 
6. சட்ைத் ின் மு ல் அட்ைலகைில் உள்ர த ொறிற்சொகயைளுக்கு த ொறிற்சொகய லரர்ச்சி ற்றும் 

ஒழுங்கு முகம சட்ைம் தபொருந் ொது 
7. 3 1 4 2 
8. ைம்பரி துைி 
9. சொகய நபொக்குலத்து 
10. அ ற்றும் ஆ 
11. 1,2 ற்றும் 3   
12. MRTP சட்ைம்-1969 
13. ஹசொரி குழுலின் பரிந்துகின் நபரில் இச்சட்ைம் உருலொக்ைப்பட்ைது. 
14. FERA சட்ைம் 
15. முக்ைில்யொ  தபொதுத்துகம  ிறுலனங்ைரில் அசின் பங்கை 26 ச லிைித் ிற்கு குகமத் ல் 

 
 


