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இந்திய ப ொருளொதொரத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் நிதி ஆயயொக் QUIZ NO - 2 

 

1. குினடீ்டு திட்டத்தத எந்த ஆண்டு இந்தினா ஏற்றுக் க ாண்டது. 

அ) 7யது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1985-90)  

ஆ) 8யது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1992-97) 

இ) 9யது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1997-2002) 

ஈ) 10யது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2002-2007) 

யிதட 

2. “இந்தினாயிற் ா திட்டநிட்ட காருாதாபம்”  என் தத கயினிட்டயர் னார்? 

அ) நஹாாிஸ் 

ஆ) எம்.என்.பாய் 

இ) ஸ்ரீநன் ாபானணன் 

ஈ) எம்.யிஸ்வயஸ்யபய்னா 
யிதட 

3. “இந்தின காருாதாப யர்ச்சிக் ா திட்டம்” _________ எ அினப்டு ிது  

அ)  நக் ள் திட்டம் 

ஆ)  ாம்வ திட்டம் 

இ)   ாந்தின திட்டம் 

ஈ)  ஜான  திட்டம்   

யிதட 

4. நக் ள் திட்டத்தத யதபவு கசய்தயர் னார்? 

அ)  வரு 

ஆ)  ஸ்ரீநன் ாபானணன் 

இ)  எம்.என் ாபானணன் 

ஈ)  எம்.யிஸ்வயஸ்யபய்னா 
யிதட 

5.  ாந்தின திட்டத்தத யதபவு கசய்தயர் னார்? 

அ) எம்.என். பாய் 

ஆ) எம்.வ .  ாந்தி 
இ) வரு 

ஈ) ஸ்ரீநன் ாபானணன் 

யிதட 

6. ரு தநன அதி ாப அதநப்ால் திட்டம் தீட்டப்ட்டு கசனல்டுத்த அிவுறுத்தப்டும் திட்டம் என்து? 

அ) அயசபத்திட்டம்  

ஆ) குினடீ்டுத் திட்டம்  

இ) தநனப்டுத்தப்ட்ட திட்டம்  

ஈ) உருளும் திட்டம்  

யிதட 
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7. எந்த திட்டநிடுதில் திட்டம்  ீமிருந்து வநல் வாக் ி திட்டநிடப்டு ிது? 

அ) தநனப்டுத்தப்ட்ட திட்டம்  

ஆ) குினடீ்டுத்திட்டம்  

இ) ஜான த் திட்டம்  

ஈ) பயாக் ப்ட்ட திட்டம்  

யிதட 

8. எந்த ஐந்தாண்டுத்திட்டத்தில் சமூ  வநம்ாட்டுத் திட்டம் க ாண்டு யபப்ட்டது? 

அ) முதல் ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1951-56) 

ஆ) 2யது ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1956-61) 

இ) 3யது ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1961-66) 

ஈ) 5யது ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1974-79) 

யிதட 

9. ஐந்தாயது ஐந்தாண்டுத்திட்டத்ததப் ற்ின தயா கூற்று எது? 

அ) இத்திட்டம் டி.டி.தார் அயர் ால் தனாரிக் ப்ட்டு தடமுதக்குக் க ாண்டு யபப்ட்டது. 

ஆ) யறுதந மிப்பு நற்றும் தன்ிதவு அதடதவ முக் ின குிக்வ ாள் ள் ஆகும். 

இ) இத்திட்டம் 6 சதயதீம் யர்ச்சினதடந்தது. 

ஈ) இத்திட்டம் 1978ல் ிறுத்தப்ட்டது. 

யிதட 

10. 10யது ஐந்தாண்டு திட்டத்ததப் ற்ின தயா கூற்தக் வதர்ந்கதடு? 

அ) இதன் குிக்வ ாள் 8 சதயதீம் GDP யர்ச்சினாகும் 

ஆ) நாசதடந்த அதத்து தி தமம் தூய்தநனாக்குதல் 

இ) அதயருக்கும் ஆபம்க் ல்யி அித்தல் 

ஈ) ஆற்ல் வசநிப்த 20 சதயதீநா  அதி ரித்தல் 

யிதட 

11. ஜான த் திட்டத்ததப் ற்ின தயா கூற்தத் வதர்ந்கதடு. 

அ) ணநதிப்பு அடிப்தடனில் இப்கருாதாப திட்டம் கசனல்டுத்தப்டு ிது. 

ஆ) தினார் துத ளுக்கு அபசு ிதி நற்றும் ணக்க ாள்த னால் அத்துத ின் யர்ச்சிக்கு 

உதவு ிது. 

இ) ீண்ட  ாத்திட்டம் என்றும் அதமக் ப்டு ிது. 

ஈ) த ர்வயாரின் இதனாண்தநதனப் ாது ாக்  அபசு ஏ வா  ததடச் சட்டத்ததக் க ாண்டு 

யந்துள்து. 

யிதட 

12. 12யது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்ததப் ற்ின தயா கூற்று எது? 

அ) சிறு கதாமில் ளுக்கும் யியசானம் சார்ந்த கதாமில் துத ளுக்கும் அதி  உந்து சக்தி 
அிக் ப்ட்டது. 

ஆ) திட்டத்தின் சபாசரி யர்ச்சி யி ிதம் 82 சதயதீம் 

இ) யறுதநதன 20 சதயதீம் குதத்தல் 

ஈ) யியசானத் துதனில் 4 சதயதீம் யர்ச்சினதடதல் 
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யிதட 

13. ிதி ஆவனாக் ற்ின தயா கூற்தத் வதர்ந்கதடு 

அ) சமுதான கூட்டு முனற்சி நற்றும் கதாமில் முதவயாரின் உதயிமடன் அியாற்ல் நற்றும் 

 ண்டுிடிப்த உருயாக்குதல். 

ஆ) சமூ  ீதி நற்றும் யீ காருாதாபநனநாக்குதல் 

இ) கூட்டுவு நற்றும் யீ காருாதாபநனநாக்குதல் 

ஈ) திட்டங் ள் கசனல்டுயதத  ண் ாணித்தல்,நதிப்ிடுதல் நற்றும் கதாமில் தட்த்தத வநம்டுத்தல் 

யிதட 

14. ிதி ஆவனாக் அதநப்த ற்ின தயா கூற்தத் வதர்ந்கதடு 

அ) ிபதநவப இதன் ததயர் 

ஆ) இதன் ிர்யா  அதநப்ில் நாி முதல்யர் ள் நற்றும் துதண ித ஆளுர் ள் அங் ம் ய ிப்ர் 

இ) „N‟ எண்ணிக்த னிா குதி வபம்  நற்றும் சம்ந்தப்ட்ட ிறுயங் ள் சுற்றுமுதனில் 

ணினில் அநர்த்துதல். 

ஈ) 4 ர் ளுக்கு நி ாநல் தயி சார்ா துத சார்ந்த அதநச்சர் த ிபதநர் ினநிப்ார். 

யிதட 

15. ிதி ஆவனாக் அதநப்ின் துதண ததயர் னார்? 

அ) அபயிந்த்  ாரினா 

ஆ) பாஜவீ்குநார் 
இ) யிவாத் வுல் 
ஈ) அநிதாப்  ந்த் 

யிதட 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
விடடகள்: 
 

1. 8யது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1992-97) 

2. எம்.யிஸ்வயஸ்யபய்னா 
3. ாம்வ திட்டம் 

4. எம்.என் ாபானணன் 
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5. ஸ்ரீநன் ாபானணன் 

6. அயசபத்திட்டம்  

7. பயாக் ப்ட்ட திட்டம்  

8. முதல் ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1951-56) 

9. இத்திட்டம் 6 சதயதீம் யர்ச்சினதடந்தது. 

10. ஆற்ல் வசநிப்த 20 சதயதீநா  அதி ரித்தல் 

11. ீண்ட  ாத்திட்டம் என்றும் அதமக் ப்டு ிது. 

12. சிறு கதாமில் ளுக்கும் யியசானம் சார்ந்த கதாமில் துத ளுக்கும் அதி  உந்து சக்தி 
அிக் ப்ட்டது. 

13. சமூ  ீதி நற்றும் யீ காருாதாபநனநாக்குதல் 

14. „N‟ எண்ணிக்த னிா குதி வபம்  நற்றும் சம்ந்தப்ட்ட ிறுயங் ள் சுற்று முதனில் 

ணினில் அநர்த்துதல். 

15. அபயிந்த்  ாரினா 


