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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் QUIZ NO – 9 

 

1. சமூக பொருொதொப ஜொதி கணக்பகடுப்பு னொபொல் டுக்கப்டுகிது? 

அ) ஊபக யர்ச்சி துற அறநச்சகம் 

ஆ) உள்துற அறநச்சகம் 

இ) ததசின நொதிரி கணக்பகடுப்பு அலுயகம் 

ஈ) திட்டக்குழு 

யிறட 

2. நகொத்நொ கொந்தி தயறயொய்ப்பு உறுதினிப்பு திட்ட சட்டம் ந்த ஆண்டு இனற்ப்ட்டது? 

அ) 2004  

ஆ) 2005 

இ) 2006 

ஈ) 2007 

யிறட 

3. ொடொலநன் உறுப்ிர் உள்ொட்டுப் குதி தநம்ொட்டு திட்டத்தின் தொக்கம் னொது? 

அ) கிபொநப்புங்கற தநம்டுத்துதல் 

ஆ) கர்ப்புங்கற தநம்டுத்துதல் 

இ) கிபொநப்புத்றதமம் கர்ப்புத்றதமம் தநம்டுத்துதல் 

ஈ) ீண்ட ொள் ிறனொ யர்ச்சி 
யிறட 

4. கீதம உள் நொயட்டங்கில் யர்ச்சினற் குதி நொினத் பதொறகனில் யபொத நொயட்டங்கள்  து? 

அ) யிழுப்புபம்,திருயண்ணொநற 

ஆ) கடலூர்,ொகப்ட்டிம் 

இ) தர்நபுரி,அரினலூர் 
ஈ) திண்டுக்கல்,சியகங்றக 

யிறட 

5. ததசின உனிரி யொம உப ிர்யொக திட்டம் 

அ) 100 சதயதீ ிதி றநன அபசினுறடனது. 

ஆ) 100 சதயதீ ிதி நொி அபசினுறடனது 

இ) 90 சதயதீம் றநன அபசும் 10 சதயதீம் நொி அபசும் பகொடுக்கிது. 

ஈ) 75 சதயதீ ிதி றநன அபசினுறடனதும் 25 சதயதீ ிதி நொி அபசினுறடனதும் பகொண்டது. 

யிறட 

6. இந்திபொ குடினிருப்புத் திட்டம்  ந்தத் திட்டத்தின் துறண திட்டம் அது ந்த யருடத்தில் இருந்து தி 
திட்டநொக உருயொது 

அ) 1996 ம் ஆண்டு ஜயஹர் தயற யொய்ப்புத் திட்டம் 
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ஆ) 1996 ம் ஆண்டு ததசின ஊபக தயற யொய்ப்புத் திட்டம் 

இ) 1997ம் ஆண்டு ஜயஹர் தயற யொய்ப்புத் திட்டம்  

ஈ) 1997 ம் ஆண்டு கிபொநப்பு தயற யொய்ப்புத் திட்டம் 

யிறட 

7. நகொத்நொ கொந்தி ததசின கிபொநப்பு தயற யொய்ப்புத் திட்டம் 

அ) கிபொநப் ஞ்சொனத்தில் திவு பசய்னப்ட்ட குடிமரிறநனொர்கலக்கு 100 ொள் தயற யொய்ப்பு 

அிப்து. 

ஆ) கிபொநப் ஞ்சொனத்தில் யொழ்ந்து பகொண்டிருக்கின் யியசொனிகலக்கு 100 ொள் தயற யொய்ப்பு 

அிப்து. 

இ) கிபொந ஞ்சொனத்தில் உள் குடும்த் தறயருக்கு 100 ொள் தயற யொய்ப்பு அிப்து. 

ஈ) கிபொநப் ஞ்சொனத்தில் யறுறநக் தகொட்டிற்கு கீழ் உள் குடும்ங்கலக்கு 100 ொள் தயறயொய்ப்பு 

அிப்து 

யிறட 

8. இந்திபொ கொந்தி குடினிருப்பு திட்டப்டி னொருக்கு இயச யடீுகள் கட்டித் தபப்டுகிது? 

அ) தொழ்த்தப்ட்ட நற்றும் மங்குடி இநக்கலக்கு 

ஆ) பகொத்தடிறநகலக்கு 

இ) யறுறநக்தகொட்டிற்கு கீழ் உள்யர்கலக்கு  

ஈ) அறயருக்கும் 

யிறட 

9. ொடொலநன் உறுப்ிர் கிபொநப்குதி தநம்ொட்டு திட்டத்தின் நொினம் நற்றும் ிர்யொகச் பசவு 

ந்த பதொறகனிிருந்து வ்யவு பதொறக அதிகரிக்கப்ட்டது? 

அ) ஒரு யருடத்திற்கு 2 தகொடினிிருந்து 5 தகொடி யறப உள் பதொறகனிிருந்து 0.5 முதல் 2 சதயதீம் 

அதிகரிக்கப்ட்டது 

ஆ) யருடத்திற்கு 2 தகொடினிிருந்து 10 தகொடி யறப உள் பதொறகனிிருந்து 0.2 சதயதீத்திிருந்து 5 

சதயதீம் யறப அதிகரிக்கப்ட்டது 

இ) ஒரு யருடத்திற்கு 2 தகொடினிிருந்து 3 தகொடி யறப உள் பதொறகனிிருந்து 0.5 சதயதீத்திிருந்து 5 

சதயதீம் யறப அதிகரிக்கப்ட்டது. 

ஈ) யருடத்திற்கு 2 தகொடினிிருந்து 5 தகொடி யறப உள் பதொறகனிிருந்து 0.2 சதயதீத்திிருந்து 5 

சதயதீம் யறப அதிகரிக்கப்ட்டது. 

யிறட 

10. ஒட்டு பநொத்த சுகொதொப ிபச்சொபம் ந்த திட்டத்தின் மூம் டத்தப்டும் 

அ) பொஜவீ் கொந்தி ததசின குடிீர் திட்டம்  

அ) ிபதந நந்திரி கிபொந சொற தநம்ொடு திட்டம் 

இ) ிர்நல் ொபத் அினன். 

ஈ) MGNREGA  

யிறட 
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11. ொடொலநன் உறுப்ிர் உள்ொட்டுப்குதி தநம்ொட்டுத் திட்டம் பதொடர்ொ கருத்துக்கற நதில் 

பகொள்க. 

1. இந்த திட்டம் அந்த நொயட்டத்தில் றடபறுயதற்கு நொயட்ட ஆட்சினர் உத்தபவு அிக்க தயண்டும் 

2. இத்திட்டத்தின் மூம் பொநரிப்பு ணிகள் றடபறுகிது 

3. கும் நற்றும் ஆறுகில் உள் யண்டல்கற சுத்தம் பசய்யது இத்திட்டத்தில் யபொது 

அ) 1,3ம் சரினொ 2 தயொது 

ஆ) 2,3ம் தயொது 1 சரினொது 

இ) 1,2ம் சரினொது 3 தயொது 

ஈ) அறத்தும் சரினொது 

யிறட 

12. கீதம உள் யொக்கினங்கற கயிக்க 

1. முன்பு உள் பொஷ்டிரின சொம் யிகொஸ் தனொஜொ பனர் நொற்ம் பசய்து ிற்டுத்தப்ட்ட குதி 
நொினத் பதொறக  அறமக்கப்ட்டது. 

2. பொஷ்டிரின சொம் யிகொஸ் தனொஜொ திட்டக் குழுயிொல் பசனல்டுத்தப்டுகிது. அதததொல் 

ிற்டுத்தப்ட்ட குதி நொினத் பதொறகறன ஞ்சொனத்து பொஜ் அறநச்சகம் றடமுறப்டுத்தினது. 

3. பொஷ்டிரின சொம் யிகொஸ் தனொஜொ திட்டம் தநிழ் நொிங்கலக்கு அதிகம் பதொடங்கினறத யிட 

ிற்டுத்தப்ட்ட குதி நொினத்பதொறக திட்டம் அதிகநொக பதொடங்கப்ட்டது. 

அ) 1,3ம் சரினொது 2 தயொது 

ஆ) 2,3ம் தயொது 1 சரினொது 

இ) 1,2ம் சரினொது 3 தயொது 

ஈ) அறத்தும் சரினொது 

யிறட 

13. ிற்டுத்தப்ட்ட குதி நொினத் பதொறக தற றநனப்டுத்துகிது? 

1. உள்ொட்டு ிர்யொகத்றத ிறப்டுத்துகிது 

2. உள்ொட்சி குதிகலக்கு பதொமில் உதயி அித்தல் 

அ) 1 நட்டும் சரினொது 

ஆ) 2 நட்டும் சரினொது 

இ) 1,2ம் சரினொது 

ஈ) 1,2ம் தயொது 

யிறட 

14. கீதம உள் யொக்கினத்றத கயத்தில் பகொள்க. 

1. பொதுயொ சுகொதொபத் திட்டம் கடலூர் நற்றும் தகொனம்புத்தூரில் 1999ம் ஆண்டு பதொடங்கப்ட்டது 

2. பொது சுகொதொப யிகிதச்சொபம் தநிழ்ொட்டின் அறத்து நொயட்டங்கலக்கும் 2004ம் ஆண்டு 

யிரிவுடுத்தப்ட்டது. 

அ) 1 சரினொது 2 தயொது 

ஆ) 1 தயொது 2 சரினொது 
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இ) 1,2ம் சரினொது 

ஈ) 1,2ம் சரினொது அல் 

யிறட 

15. நகொத்நொ கொந்தி ததசின தயற யொய்ப்புத் உறுதினிப்புத் திட்ட ஊதினம் ந்த ஆண்டு ஊதின சட்டத்தின் 

கீழ் யமங்கப்டுகிது. 

அ) 1948 

ஆ) 1949 

இ) 1959 

ஈ) 1958 

யிறட 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விடடகள்: 

 

1. ஊபக யர்ச்சி துற அறநச்சகம் 

2. 2005 

3. கிபொநப்புத்றதமம் கர்ப்புத்றதமம் தநம்டுத்துதல் 

4. தர்நபுரி,அரினலூர் 
5. 100 சதயதீ ிதி றநன அபசினுறடனது. 

6. 1997ம் ஆண்டு ஜயஹர் தயற யொய்ப்புத் திட்டம்  

7. கிபொநப் ஞ்சொனத்தில் திவு பசய்னப்ட்ட குடிமரிறநனொர்கலக்கு 100 ொள் தயற யொய்ப்பு 

அிப்து. 

8. அறயருக்கும் 

9. ஒரு யருடத்திற்கு 2 தகொடினிிருந்து 5 தகொடி யறப உள் பதொறகனிிருந்து 0.5 முதல் 2 சதயதீம் 

அதிகரிக்கப்ட்டது 
10. பொஜவீ் கொந்தி ததசின குடிீர் திட்டம்  

11. 1,3ம் சரினொ 2 தயொது 
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12. அறத்தும் சரினொது 

13. 1,2ம் தயொது 

14. 1,2ம் சரினொது 
15. 1948 

 


