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இந்தியா ப ாருளாதாரத்தில் வேளாண்மை QUIZ – 7 

 

1. யியசான துறனில் முதல் கட்டத்தில் ததாடங்கப்டாத முனற்சி து? 

அ) சமுதான யர்ச்சி திட்டம் 

ஆ) தீயிப குதி யர்ச்சி திட்டம்  

இ) புது யியசான தகாள்றக 

ஈ) யியசான யிற குழு. 

யிறட 

2. ஊக்க யிற தகாள்றக ற்றுக்தகாள்ப்ட்ட ஆண்டு? 

அ) 1948 

ஆ) 1950 

இ) 1964 

ஈ) 1980 

யிறட 

3. உனர் அதிகாப குழுயின் தான் தநாமி 
அ) உமயனுக்கக ிம் 

ஆ) கூட்டுவு யியசானம் 

இ) கூட்டுவு யியசான கநாண்றந திட்டம் 

ஈ) இறடதபகர் முற எமிப்பு 

யிறட 

4. துனப யிற்ற காங்கில் யியசானிகின் ற காக்க அிமுகப்டுத்தப்ட்ட திட்டம் 

அ) யியசான காப்டீு 

ஆ) பயாக்கப்ட்ட தகாள்முதல் 

இ) திருத்தினறநக்கப்ட்ட கதசின யியசான காப்டீு 

ஈ) குறந்தட்ச ஆதபவு யிற 

யிறட 

5. ந்த ஆண்டு ட்தெட்டின் காது கயாண்றந காப்டீு ிறுயம் ததாடங்கப்ட்டது? 

அ) 1947-1948 

ஆ) 2002-2003 

இ) 1991-1992 

ஈ) 1961-1962 

யிறட 

6. 1991ல் தாருாதாப சீர்திருத்தத்தின் யிறயால் கயாண்றநத் துறனில் உண்டா திர்நறனா 

யிறவுகறக் கண்டிக. 

1. அந்ின தசயாணி நதிப்ிக்கம் 

2. அனல்ாட்டு யர்த்தகத்றத தாபாநனநாக்கல் 
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3. ததாமிற்துறனின் ங்குகற யிற்ல் 

4. புதின சர்யகதச யர்த்தகத்திற்க்காக உள்ாட்டு சந்றதறன தித்தல் 

அ) 1 நற்றும் 3                                                ஆ) 2 நட்டும் 

 இ) 3 நட்டும்                                                     ஈ) அறத்தும் 

யிறட 

7. குறந்த ட்ச ஆதபவு யிற முதல் முறனாக ப்தாழுது அிமுகப்டுத்தப்ட்டது? 

அ) 1944 - 1950  

ஆ) 1966 – 1967 

இ) 1997 - 1998  

ஈ) 2002 – 2003 

யிறட 

8. சுறந புபட்சிறன தாருத்து தயாறய து? 

அ) எகப யறகனா னிர்கற னிரிடுயது அதிகரிப்பு 

ஆ) உபத்றத னன்டுத்தினதால் யியசான றடமுறகள் நாற்ினறநக்கப்ட்ட. 

இ) அறத்து யறகனா தல் னிர்களும் காய் திர்ப்பு சக்தி அறடந்தது 

ஈ) ீர்ாசம் மூம் யியசான ிம் யிரியாக்கப்ட்ட இதன் ததாடர்ச்சினாக யியசான உற்த்தி 
அதிகநாது. 

யிறட 

9. பயாக்கப்ட்ட தகாள்முதல் திட்டம் ப்தாழுது அிமுகப்டுத்தப்ட்டது? 

அ) 1997-1998  

ஆ) 2004-2005 

இ) 2009-2010 

ஈ) 1980-1981 

யிறட 

10. யியசானிகளுக்கா ஆட்சிறன கநம்டுத்துயதற்காக ற்டுத்தப்ட்ட டயடிக்றக து? 

அ) ற்றுநதி கநம்ாட்டு ஆறனம் 

ஆ) சிறு யியசானிகின்  யியசான ததாமில் கூட்டறநப்பு. 

இ) இ – சவுப்ல் 

ஈ) கதசின ிற கயாண்றநத் திட்டம் 

யிறட 

11. 1991ல் தாருாதாப சீர்திருத்தத்தின் காது தசனல்டுத்தப்டாதது து? 

அ) கட்டுப்ாடுகற தர்த்துதல் 

ஆ) தாபாநனநாக்குதல் 

இ) தாருாதாப தசனல்ாடுகில்அபசின் ங்கீட்றட குறப்து 

ஈ) ஊக்க யிற தகாள்றக 

யிறட 

12. உனர் அதிகாப குழுயின்  ி சீர்திருத்தத்தின் கதால்யிக்கு காபணநல்ாதறய றய? 
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1. ி ிபபுத்துயம் ததாடர்தல் 

2. திப்ட்ட சாகுடி ததியாக யறபனறுக்கப்டாதது 

3. குத்தறகதாபர்கள் னும் னிரீட்டார்கற கசர்த்துக் தகாள்ாதது 

4. ி சீர்திருத்தங்கற திறநனாக கநற்ார்றயடாதது நற்றும் எழுங்காக தசனல்டுத்தப்டாதது 

அ) அறத்தும்                                             ஆ) 1 நற்றும் 2 

இ) 2 நட்டும்                                                   ஈ) துவுநில்ற 

யிறட 

13. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கறக் கயிக்க 

1. இந்தின அபசின் யியசான தசவு நற்றும் யிற ஆறணனம் குறந்தட்ச ஆதாப யிறறன 

தயினிடும். 

2. இந்தின உணவு கமகம் தகாள் முதலுக்காக குறந்தட்ச ஆதாப யிறறன ரிந்துறபக்கிது 

3. குறந்தட்ச ஆதாப யிறறன காட்டிலும் தகாள்முதல் யிற ப்தாழுதும் அதிகநாக இருக்கும். 

4. தயினடீ்டு யிற ன்து இந்தின உணவு கமகத்தில் உணவு தாினங்கற யிற்ற தசய்மம் 

யிறனாகும். 

 

தயா யாக்கினம் து? 

அ) அறத்தும்                                         ஆ) 2 நட்டும் 

இ) 1 நற்றும் 2                                            ஈ) துவுகநனில்ற 

யிறட 

14. எருங்கிறணந்த யியசான முறனின் கயம் து? 

அ) நாாயரி குதி யர்ச்சி திட்டம்  

ஆ) கதசின ீடித்த யியசான திட்டம்  

இ) கதசின கதாட்டக் கறத் திட்டம் 

ஈ)  கதசின யியசான கூட்டுவு யணிக கமகம் 
யிறட 

15. கதசின கதாட்டக்கற திட்டம் ப்தாழுது ததாடங்கப்ட்டது. 

அ) 5 யது ந்தாண்டு திட்டம் 

ஆ) 8 யது ந்தாண்டு திட்டம் 

இ) 6 யது ந்தாண்டு திட்டம் 

ஈ) 10 யது ந்தாண்டு திட்டம் 

யிறட 
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ேிமைகள்: 
 

1. புது யியசான தகாள்றக 

2. 1964 

3. உமயனுக்கக ிம் 

4. குறந்தட்ச ஆதபவு யிற 

5. 2002-2003 

6. அறத்தும் 

7. 1966 – 1967 

8. அறத்து யறகனா தல் னிர்களும் காய் திர்ப்பு சக்தி அறடந்தது 

9. 2004-2005 

10. சிறு யியசானிகின்  யியசான ததாமில் கூட்டறநப்பு. 

11. ஊக்க யிற தகாள்றக 

12. துவுநில்ற 

13. 2 நட்டும் 

14. நாாயரி குதி யர்ச்சி திட்டம்  

15. 10 யது ந்தாண்டு திட்டம் 

 


