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ப ொருளொதொரத்தில் 2015-16ம் ஆண்டுக்கொன வரவு பெலவு திட்ட அறிக்கக QUIZ NO–13 
 

1. கீழ்கண்ட எந் ிட்டம் “ஒரு திறுக்கு ிறந துபிகள்” என்னும் நோக்கத்ில் உருோக்கப்தட்டது? 
அ) தம்திகோத் கிரிி ிகோஷ் நோஜணோ 
ஆ) தி ந்ிரிின் கிோ சின்றச நோஜணோ  

இ) HRIDAY ிட்டம் 
ஈ) ீணோள் உதோத்ோோ கிோின் ககௌல் நோஜணோ 

ிறட 
2. RIDF எந் அறப்தின் கீழ் ஏற்தடுத்ப்தட்டுள்பது?  

அ) கிோ பர்ச்சி அறச்சகம் 
ஆ) ிி அறச்சகம்  
இ) ட்டோ கிோ ங்கி-RRB  

ஈ) NABARD 

ிறட 

3. தசுற இந்ி ிட்டத்ின் கீழ் 2022ல் 175000 ோட் ின்சோத்ற புதுப்திக்க கூடி சக்ிின் மூனம் 

உற்தத்ி கசய்ல் இற்றநக் கருத்ில் ககோண்டு புதுப்திக்க கூடி சக்ிற இநங்கு ரிறசில் 

எழுதுக? 

1. நசோனோர் 
2. கோற்று 
3. சோஎரிோம 
4. சிநி ீர்ின் ிட்டம் 
 
சரிோணற்றநத் நர்ந்கடுக்க 
அ) 3– 4 – 2 – 1                                                                                ஆ) 1 – 2 – 4 – 3 

இ) 1 - 2 - 3 – 4                                                                                   ஈ) 3 – 4 – 1 – 2  

ிறட 

4. ற்நதோற ிிிறன அநிக்றகின் அநிிக்கப்தட்ட ஜன் சுநகோ நோஜணோ ிட்டத்ின் கீழ் ரும் 

ிட்டங்கள் எற? 

1. தி ந்ிரி சுக்ஷோ தீோ நோஜணோ 
2. அடல் கதன்சன் நோஜணோ 
3. திோன் ந்ிரி ஜீன் நஜோி தீோ நோஜணோ 
4. ோஷ்ட்ரி சுஸ்த் தீோ நோஜணோ 
 
சரிோணற நர்ந்கடுக்க 
அ) 1,2 ற்றும் 3                                                                         ஆ) 2,3 ற்றும் 4 

இ) 2 ற்றும் 3                                                                              ஈ) நற்கண்ட அறணத்தும் 
ிறட 

5. முத்ோ ங்கிின் முன்ற கடணோபர்கள் ோர்? 
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அ) ிசோிகள் 
ஆ) ஏற்றுி,இநக்குி ிறுணங்கள் 
இ) னிறடந்நோர் குநிப்தோக SC/ST 
ஈ) கதண் கோில் முறணநோர் 

ிறட 

6. தி ந்ிரிின் “ஒருங்கிறந் இந்ிோ” கோறனநோக்குத் ிட்டத்ில் அடங்கிமள்பற எற? 

1. 24X7 ிந ின்சோம்,சுத்ோண குடிீர்,கிறந ற்றும் சோறன இறப்பு 

2. ஓவ்கோரு குந்றமம் உர்ிறன தள்பி ற கல்ி கற்க 5 கிநனோீட்டருக்குள் தள்பிக்கூடங்கள் 
 
சரிோண கூற்றநத் நர்ந்கடுக்க? 

அ) 1 ட்டும் சரிோணது                       ஆ) 1 ற்றும் 2 சரிோணது 
இ) 2 ட்டும் சரிோணது                        ஈ) நற்கண்ட அறணத்தும் 

ிறட 

7. ஒருங்கிறந் னிவுற்ந உனக  புள்பி என்தது கீழ்கண்ட எனுடன் கோடர்புறடது? 

அ) தத்ற கள்றபோக்குல் 
ஆ) இற ி குற்நம் 
இ) சுனதோக ிகம் கசய்ல் 
ஈ) முலீடு ோட்றடிட்டு ிடீகண கபிநறுற டுக்க 

ிறட 

8. ககோண்டுப்தடிருக்கும் கதோதுக் கடன் நனோண்ற முகற கீழ்கண்ட எற்றந ககோண்டுள்பது? 

1. இந்ி அசு உள்ோட்டில் கடன் ோங்குல் 
2. இந்ி அசின் அந்ி கடணின் ிப்பு  

சரிோணற்றந நர்ந்கடுக்க 
அ) 1 ட்டும் சரிோணது                      ஆ) 2 ட்டும் சரிோணது 
இ) இண்டும் நோணது                     ஈ) இண்டும் சரிோணது  

ிறட 
9. ிிிறன அநிக்றக 2015-16ல் ங்கத்ற தோக்கும் ிட்டம் குநிப்தது ? 

அ) இந்ி அசு ங்க றகிருப்றத உனக ங்கிில் அடோணம் றத்து தம் கதறுது 
ஆ) ங்க றப்புிி நற்ககோண்டர்கள் அத்ங்கத்ிற்கோண ட்டிற கதறுது கதோற்ககோல்னர்கள் 

ங்கள் உநனோக கக்கின் ீது கடன் கதறுது. 

இ) கதோற்ககோல்னர்கள் ங்கள் ங்க உநனோக றப்புக் கக்கின் ீது ட்டும் கடன் கதறுல்  

ஈ) ிக ங்கிகபிடம் ங்கத்ற அடகுறத்து இந்ி அசு கடன் கதறுல் 
ிறட 

10. ீணோள் உதோத்ோோ கிோின் ககௌல் ிட்டம் எந் திச்சிறணற ீர்ப்தற்கோக ககோண்டு 

ப்தட்டது? 

அ) சமுோத்ிற்கு நறனோய்ப்றத அபித்ல் 
ஆ) கிோ புந இறபஞர்களுக்கு நறன ோய்ப்பு அபித்ல் 
இ) கர்புந இறபஞர்களுக்கு நறனோய்ப்பு அபித்ல் 
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ஈ) ஜம்மு ற்றும் கோஷ்ீர் இறபஞர்களுக்கு ட்டும் நறனோய்ப்பு அபித்ல் 
ிறட 

11. 2015-16 ிி ிறன அநிக்றகில் கீழ்கண்ட எந் UTில் AIIMS நதோன்ந ிறுணம் அற இருக்கிநது?  

1. தஞ்சோப் 
2. அந்ோன் ற்றும் ிநகோதர் 
3. ிழ்ோடு 
4. அஸ்மோம் 
 
சரிோணற்றநத் நர்ந்கடுக்க 
அ) 1,2 ற்றும் 4                                                                         ஆ) 1 ற்றும் 2 

இ) 1,2 ற்றும் 3                                                                          ஈ) நற்கண்ட அறணத்தும் 
ிறட 

12. உள்கட்டறப்றத நம்தடுத் ிிிறன 2015-16ல் அநிிக்கப்தட்ட ிட்டம் எது? 

1. NIIF – Rs.20000 நகோடி தபுக்கத்துடன் ஏற்தடுத்துது 
2. “அடல் கண்டுதிடிப்பு இக்கம்”(AIM) NITIில் ஏற்தடுத்ி கண்டுதிடிப்றத ங்குது  

 
சரிோணற்றநத் நர்ந்கடுக்க 
அ) 1 ட்டும் சரிோணது                      ஆ) 2 ட்டும் சரிோணது 
இ) இண்டும் சரிோணது                      ஈ) இண்டும் நோணது 

ிறட 
13. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கறபக் கணிக்க? 

1. 2015-16 ிிிறன அநிக்றகில் ிி தற்நோக்குறநற GDPில் 3.9 சீோக குறநத்ல் 
2. ருோய் தற்நோக்குறந 2015-16 ிிிறன அநிக்றகில் GDPில் 2.8 சீம் ஆக்கல் 
 
சரிோணற்றந நர்ந்கடுக்க 
அ) 1 ட்டும் சரிோணது                      ஆ) 2 ட்டும் சரிோணது 
இ) இண்டும் சரிோணது                      ஈ) இண்டும் நோணது 

ிறட 
14. கதோதுத்துறந ங்கிகபின் ிர்ோகத்ற நம்தடுத் அறக்க உள்ப ிறுணம் எது? 

அ) நசி ங்கி ஆம்புட்ஸ்நன் 
ஆ) ங்கி ிர்ோக திரிவு 
இ) நசி ங்கி ற்றும் ிி கண்கோிப்பு ிறுணம் 
ஈ) நற்கண்ட எதுவுில்றன 

ிறட 

15. கீழ்கண்டற்றநக் கருத்ில் ககோள்க. 

1. ஒரு கோிறன கோடங்குற்கோண அறணத்து ிட்ட உிகறபமம் ங்குற்கோக 

ஏற்தடுத்ப்தட்டது SETU ஆகும் 
2. NITIின் கோடக்க றப்புிி ரூ.100 நகோடி ஆகும் 
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சரிோணற்றந நர்ந்கடுக்க 
அ) 1 ட்டும் சரிோணது                       ஆ) 2 ட்டும் சரிோணது 
இ)  இண்டும் சரிோணது                      ஈ) இண்டும் நோணது 

ிறட 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
விகடகள்: 
 

1. தி ந்ிரிின் கிோ சின்றச நோஜணோ  

2. NABARD 

3. 1 - 2 - 3 – 4 

4. 1,2 ற்றும் 3 

5. னிறடந்நோர் குநிப்தோக SC/ST 
6. 1 ற்றும் 2 சரிோணது 
7. சுனதோக ிகம் கசய்ல் 
8. இண்டும் சரிோணது  

9. ங்க றப்புிி நற்ககோண்டர்கள் அத்ங்கத்ிற்கோண ட்டிற கதறுது கதோற்ககோல்னர்கள் 

ங்கள் உநனோக கக்கின் ீது கடன் கதறுது. 

10. கிோ புந இறபஞர்களுக்கு நறன ோய்ப்பு அபித்ல் 
11. 1,2 ற்றும் 4 

12. இண்டும் சரிோணது 

13. இண்டும் சரிோணது 

14. ங்கி ிர்ோக திரிவு 
15. இண்டும் சரிோணது 


