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12th Economics Lesson 6 Questions in Tamil 
6] வங்கியியல்

1) நவீன வாணிபத்தின் முதுகெலும்பாெ இருப்பது?  

A) வங்கித்துறை  

B) விவசாயத்துறை  

C) சுரங்ெத்துறை  

D) நீதித்துறை  

2) உலகின் முதல் றைய வங்கி எந்த நாட்டில் 

கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) ஸ்வீடன்  

B) கெர்ைனி  

C) பிரான்ஸ்  

D) இங்கிலாந்து  

3) ரிக்ஸ் வங்கி எந்த ஆண்டு பணத்றத 

கவளியிடுவதற்ொன முழு உரிறைறயப் கபற்ைது?  

A) 1893 ஆம் ஆண்டு  

B) 1895 ஆம் ஆண்டு  

C) 1897 ஆம் ஆண்டு  

D) 1899 ஆம் ஆண்டு  

4) வங்கி ெறலயின் அடிப்பறடயில் படத்றத கவளியிட்ட 

முதல் றைய வங்கி எது?  

A) இங்கிலாந்து வங்கி 

B) கெர்ைனி வங்கி 

C) ஸ்வீடன் வங்கி 

D) இறவ ஏதும் இல்றல  

5) 1920ஆம் ஆண்டு, பன்னாட்டு நிதியம் ைாநாடு எங்கு 

கூட்டப்பட்டது?  

A) சான்பிரான்சிஸ்கொ  

B) கராம்  

C) பிரஸ்ஸல்ஸ்  

D) பாரிஸ்  

6) கபாருத்துெ 

I. கதன்னாப்பிரிக்ெ ரிசர்வ் வங்கி - a) 1950 

II. சீன றைய வங்கி - b) 1934 

III. நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கி - c) 1928 

IV. சிகலான் றைய வங்கி - d) 1921 

A) I-d, II-c, III-b, IV-a 

B) I-b, II-a, III-d, IV-c 

C) I-c, II-d, III-b, IV-a 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

7) இந்தியாவின் முதல் வங்கியான, ஹிந்துஸ்தான் வங்கி 

எப்கபாது கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) 1750 ஆம் ஆண்டு  

B) 1760 ஆம் ஆண்டு  

C) 1770 ஆம் ஆண்டு  

D) 1780 ஆம் ஆண்டு  

8) கீழ்க்ொணும் வங்கிெளுள் எது பிரசிகடன்சி வங்கி 

அல்ல?  

A) வங்ொள வங்கி 

B) மும்றப வங்கி 

C) கசன்றன வங்கி 

D) அலொபாத் வங்கி  

9) கபாருத்துெ  

I. ஹிந்துஸ்தான் வங்கி - a) 1840 

II. வங்ொள வங்கி - b) 1809 

III. மும்றப வங்கி - c) 1770 

IV. கசன்றன வங்கி - d) 1843 

A) I-c, II-b, III-a, IV-d 

B) I-b, II-a, III-d, IV-c 

C) I-c, II-d, III-b, IV-a 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

10) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) 1933 இல்  

B) 1935 இல்  

C) 1936 இல்  

D) 1937 இல்  

11) இந்தியாவின் பிரசிகடன்சி வங்கிெள் எந்த ஆண்டு 

ஒருங்கிறணக்ெப்பட்டன?  

A) 1921 ஆம் ஆண்டு  

B) 1922 ஆம் ஆண்டு 

C) 1923 ஆம் ஆண்டு 

D) 1924 ஆம் ஆண்டு 

12) 1921ஆம் ஆண்டு ஒருங்கிறணக்ெப்பட்ட பிரசிகடன்சி 

வங்கிெள் எவ்வாறு அறைக்ெப்பட்டன?  

A) இந்திய இம்பீரியல் வங்கி 

B) இந்திய வங்கி 

C) இந்திய ஸ்கடட் வங்கி 

D) இந்திய யூனியன் வங்கி 

13) இந்திய இம்பீரியல் வங்கி இந்திய ஸ்கடட் வங்கி என 

எந்த ஆண்டு ைாற்ைப்பட்டது?  

A) 1951 ஆம் ஆண்டு  

B) 1953 ஆம் ஆண்டு  

C) 1955 ஆம் ஆண்டு  

D) 1957 ஆம் ஆண்டு  

14) வணிெ வங்கிெள் (Commercial Banks) குறித்த 

கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வணிெ வங்கிெள் ைக்ெளிடமிருந்து 

றவப்புெறள கபற்று கபர் அளவில் உற்பத்தி கசய்கவார், 

கபரிய ைற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ெளுக்கு ெடன் அளிக்கும் 

ஒரு நிதி அறைப்பு ஆகும். 

கூற்று 2 - நீர்றை தன்றைறய தக்ெறவக்கும் கபாருட்டு 

வணிெ வங்கிெள் கபரும்பாலும் நீண்ட ொல ெடன்ெறள 

அளிப்பதில்றல. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  
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B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

15) வணிெ வங்கிெள் குறித்த கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது 

சரியானது?  

கூற்று 1 - வணிெ வங்கிெள் லாப கநாக்ெம் உறடயறவ 

கூற்று 2 - வணிெ வங்கிெளின் பணிெள், முதன்றை 

பணிெள் ைற்றும் இரண்டாம் நிறல பணிெள் என 

இருகபரும் பிரிவுெளாெப் பிரிக்ெப்படுகிைது. 

கூற்று 3 - வணிெ வங்கிெள் றவப்புெறளப் கபற்று 

முதலீட்டுக்ொன ெடன்ெறள அளிக்கின்ைன. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி 

16) வணிெ வங்கிெளின் முதன்றைப் பணி ஆவன?  

I. றவப்புெறள கபறுதல் 

II. ெடன் வைங்குதல் 

III. நிதி இடைாற்றுதல் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

17) வணிெ வங்கியின் இரண்டாம் நிறல பணிெள் 

அல்லாதது எது?  

A) முெறை பணிெள் 

B) கபாது பயன்பாட்டு பணிெள் 

C) நிதி இடைாற்றுதல்  

D) ெடன் வைங்குதல்  

18) வணிெ வங்கிெளில் கெட்பு றவப்புெள் குறித்த 

கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கிெளில் றவப்புெறள றவத்திருக்கும் 

வாடிக்றெயாளர் முன்னறிவிப்பின்றி எப்கபாது 

கவண்டுைானாலும் பணத்றத தனது ெணக்கில் இருந்து 

எடுத்துக்கொள்ள அனுைதிக்ெப்படுவது கெட்பு றவப்புெள் 

ஆகும். 

கூற்று 2 - பணம் கபறும் படிவம், ொகசாறல அல்லது 

தானியங்கி பணம் வைங்கும் இயந்திரம் மூலம் எப்கபாது 

பணம் கதறவப்படுகிைகதா அப்கபாது தனது பணத்றத 

றவப்புெளில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

கூற்று 3 - இந்த வறெ ெணக்குெள் கசமிப்பு வங்கி 

ெணக்கு ைற்றும் நடப்புக் ெணக்கு என இருவறெயில் 

நறடமுறையில் உள்ளது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி 

19) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது ொல றவப்புெள் அல்ல?  

I. நடப்பு ெணக்கு  

II. நிறல றவப்பு 

III. கதாடர் றவப்பு  

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

20) வணிெ வங்கிெள் கீழ்ொணும் எந்த முறைெளில் 

ெடன் வைங்குகின்ைன?  

I. கராக்ெ ெடன்  

II. ைாற்றுச் சீட்டு தள்ளுபடி  

III. மிறெப்பற்று  

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

21) கீழ்ெண்டவற்றுள் எது வணிெ வங்கிெளின் முெறை 

பணி அல்லாதது ஆகும்?  

A) ொகசாறலெறள பணைாக்குதல் 

B) கசலவுெறள கசலுத்துதல் 

C) வருைானத்றத கபறுதல் 

D) பயண ொகசாறலெறள வைங்குதல் 

22) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது வணிெ வங்கிெளின் முெறை 

பணி ஆகும்?  

I. வாடிக்றெயாளர்ெளுக்ொெ அவர்ெளுக்கு வரும் 

ொகசாறலெள், ைாற்று சீட்டுெள் கபான்ைவற்றை 

தீர்வெத்தின் மூலம் வசூல் கசய்து கொடுப்பது. 

II. வாடிக்றெயாளர்ெளுக்கு வர கவண்டிய லாப ஈவு, 

ஓய்வூதியம், சம்பளம், வாடறெ, வட்டி ஆகியவற்றை 

வசூலித்து தருதல். 

III. கதாறலகபசி ெட்டணம், ொப்பீட்டு பிரிமியம், ெல்வி 

ெட்டணம், வாடறெ கசலுத்துதல் கபான்ைவற்றை 

வாடிக்றெயாளர்ெளுக்கு கசய்து தருதல். 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

23) வணிெ வங்கிெளின் கபாது பயன்பாட்டு பணிெள் 

அல்லாதது எது?  

A) பாதுொப்பு கபட்டெ வசதி கசய்து தருதல் 

B) வாடிக்றெயாளர்ெளின் கசலவுெறள கசலுத்துதல். 

C) பயண ொகசாறலெறள வைங்குதல் 

D) அன்னிய கசலவாணிெறள றெயாளுதல். 

24) கீழ்ெண்டவற்றுள் எது வங்கிெளின் கபாது பயன்பாட்டு 

பணிெள் ஆகும்?  

I. ெடன் உறுதி அளிப்பு ெடிதம் அளித்தல் 

II. பத்திரங்ெளுக்கு எழுத்து உறுதி அளித்தல் 

III. மின்னணு வங்கி கசயல்பாடு 
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A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

25) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

I. வங்கி ஒருவருக்கு ஐந்து லட்சம் ெடன் வைங்கும்கபாது 

ெடன் கபறுபவர் கபயரில் உள்ள கெட்பு றவப்பு ெணக்கில் 

வரவு றவக்ெப்படுகிைது. 

II. இங்கு பணம் கராக்ெைாெ கசலுத்தப்படுவதில்றல. 

எனகவ அதிெைாெ பணம் அச்சடிக்ெபடாைல் பண அளிப்பு 

அதிெரிக்கின்ைது. 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

26) ெடன் உருவாக்ெம் என்பது?  

I. ெடன்ெறள அதிெரித்தல் 

II. முன் பண அளிப்றப அதிெரித்தல் 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

27) வணிெ வங்கிெள் கீழ்க்ொணும் எந்த துறைெளின் 

புள்ளிவிபரங்ெறள கவளியிடுகின்ைன?  

I. வணிெம்  

II. கதாழில்  

III. விவசாயம்  

A) I, II ைட்டும்  

B) I, III ைட்டும்  

C) II, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

28) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கி ெடன் என்பது வாடிக்றெயாளர்ெளின் 

றவப்புெளிலிருந்து கதறவப்படுகவாருக்கு அவர்ெளின் 

விண்ணப்பம் ைற்றும் ஒப்பந்தத்தின் கபரில் ெடன் ைற்றும் 

முன்பணம் கொடுப்பதாகும். 

கூற்று 2 - வங்கிெள் வைங்கும் ெடன்ெள் 

கபாருளாதாரத்தில் நிெர அளிப்பிறன அதிெப்படுத்தும். 

கூற்று 3 - வங்கிெளின் ெடன் அளிப்பு பணத்றத 

உருவாக்கும். 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுக்ெளும் சரி 

29) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வணிெ வங்கிெள் கெட்பு றவப்புெளின் 

அளறவ அதிெரிக்ெகவா அல்லது குறைக்ெகவா முடியும். 

கூற்று 2 - வணிெ வங்கிெளால் அதிெ அளவு ெடன்ெறள 

அதிெரிக்ெ முடியும். 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

30) ஒரு வாடிக்றெயாளர் தனது கராக்ெப் பணத்றத 

வங்கியில் கசலுத்துகிைார் எனில் அவரது கபயரில் பற்று 

றவக்ெப்படுவது எவ்வாறு அறைக்ெப்படுகிைது?  

I. முதல்நிறல றவப்புெள் 

II. கசயல்படும் றவப்புெள் 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

31) ஒருவருக்கு வைங்ெப்படும் ெடன், கராக்ெைாெ றெயில் 

கொடுக்ெப்படாைல் அவர் ெணக்கில் கசலுத்தப்படும். 

இவ்வாறு கசலுத்தப்படும் கதாறெ எவ்வாறு 

அறைக்ெப்படுகிைது?  

I. றவப்பு  

II. கசயல்படும் றவப்பு 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

32) கீழ்க்ொணும் எதன் அடிப்பறடயில் வங்கிெள் 

ெடன்ெறளயும், முன்பணம்ெளும் வாடிக்றெயாளர்ெளுக்கு 

வைங்குகின்ைது?  

A) வயது  

B) முதன்றை றவப்பு  

C) வருைானம்  

D) அதிொரம்  

33) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கிெள் கராக்ெ றெயிருப்பு விகிதத்றத விட 

அதிெைாெ கராக்ெப் பணம் றவத்திருக்ெ ைாட்டார்ெள். 

கூற்று 2 - வங்கியிலிருந்து எல்லா ைக்ெளும் ஒகர 

கநரத்தில் பணத்றத எடுக்ெ ைாட்டார்ெள். அதனால் 

குறைந்த பட்ச கராக்ெ றெயிருப்பு ொலி ஆகி விடாது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி 

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு 

34) ஒரு வங்கியின் கைாத்த கராக்ெ இருப்பு ரூ 1 லட்சம் 

எனில், றைய வங்கி அறிவுறுத்தலின்படி 20 சதவிகித 

குறைந்தபட்ச கராக்ெ இருப்பு கபாெ ெடன் கொடுக்ெ தயார் 

நிறலயில் இருக்கும் பணத்தின் ைதிப்பு என்ன?  

A) ரூ 50 ஆயிரம்  

B) ரூ 65 ஆயிரம்  
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C) ரூ 80 ஆயிரம்  

D) ரூ 90 ஆயிரம்  

35) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எதனில் வணிெ வங்கிெளின் 

பங்கு உள்ளது?  

I. மூலதனத் திரட்சி 

II. ெடன் உருவாக்ெம்  

III. ெடன்ெறள பணைாெ ைாற்றுதல் 

IV. அரசுக்கு நிதி அளித்தல் 

V. கவறல வாய்ப்புெறள உருவாக்குதல். 

A) I, II, III இல் ைட்டும்  

B) II, III, IV இல் ைட்டும்  

C) III, IV, V இல் ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்திலும்  

36) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது மூலதனத் திரட்சி என்பதன் 

சரியான கபாருளாகும்?  

I. வணிெ வங்கிெள் கபாது ைக்ெளின் கசமிப்புெறள 

றவப்புெளாெ திரட்டி அறவெறள உற்பத்தி 

கநாக்ெத்திற்ொெ ெடன்ெளாெ வைங்குதல். 

II. அதிெ உற்பத்தித் திைன் கொண்ட துறைெளுக்கு 

கூடுதலான முதலீட்டிற்ொன ெடறன வைங்குதல். 

III. அரசுக்குத் கதறவயான நிதிறய வைங்குதல். 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) III ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

37) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கிெள் உற்பத்தி கநாக்கில் பணத்திறன 

முதலீடு கசய்கிைது. 

கூற்று 2 - வங்கிெள் ஒரு துறையில் கசய்யப்பட்ட 

முதலீட்டின் உற்பத்தி திைன் குறைவாெ இருந்தால் 

அத்துறைக்கு வைங்ெப்படும் முதலீட்டு ெடறன குறைத்துக் 

கொண்டு, அதிெ உற்பத்தித் திைன் கொண்ட 

துறைெளுக்கு கூடுதலான முதலீட்டுக்ொன ெடறன 

ைறடைாற்ைம் கசய்கிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி 

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

38) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கிெள் சரியான கதாழிறலயும் சரியான 

நபர்ெறளயும் கதர்ந்கதடுத்து ெடன் வைங்குகிைது. 

கூற்று 2 - வங்கிெளால் கதாழில் கபருக்ெம் ஏற்படுகிைது. 

கூற்று 3 - வங்கிெளால் கதசிய வருவாய் உயர்கிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி 

39) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2018 ைற்றும் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் தனது உபரிநிதியிலிருந்து ைத்திய அரசுக்கு 

எத்தறன ஆயிரம் கொடி வைங்கியுள்ளது?  

A) ரூ 62,000 கொடி  

B) ரூ 64,000 கொடி  

C) ரூ 66,000 கொடி  

D) ரூ 68,000 கொடி   

40) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - வங்கிெள் கதசியையைாக்ெல் க்கு பின்னர் 

வங்கித்துறை கபருைளவு வளர்ந்துள்ளது. 

கூற்று 2 - நிறைய எண்ணிக்றெயில் வங்கிகிறளெள் 

திைக்ெப்பட்டு ெடன் கபருக்ெத்றத கசய்வதால் 

கவறலவாய்ப்புெள் உருவாகிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

41) வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்ெள் பற்றிய 

கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - ஒரு வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் என்பது 

ஒரு முழு வங்கிக்ொன உரிைம் கொண்டதாகும். 

கூற்று 2 - ஒரு வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் என்பது 

றைய வங்கியால் ெண்ொணிக்ெப்படுகிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு 

42) ஒரு வங்கி எல்லா நிதி நிறுவனம் என்பது எத்தறன 

வறெப்படும்?  

A) இரண்டு  

B) மூன்று  

C) நான்கு  

D) ஐந்து  

43) ஒரு வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனத்தின் இரண்டாம் 

வறெெளுள் அல்லாதது கீழ்ெண்டவற்றுள் எது?  

A) நிதி நிறுவனங்ெள் 

B) நிதி ெைெங்ெள் 

C) பங்குசந்றதெள் 

D) முதலீட்டு அறைப்புெள் 

44) றைய வங்கி என்பது கீழ்க்ொணும் எந்த பணிெறள 

கசய்கிைது?  

I. பண கைலாண்றை 

II. பண அளிப்பு கைலாண்றை 

III. வட்டிவிகிதம் கைலாண்றை 

A) I, II ஐ ைட்டும்  

B) I, III ஐ ைட்டும்  

C) II, III ஐ ைட்டும்  

D) இம்மூன்றையும்  
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45) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த சட்டத்தின்படி 

உருவானது?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் 1933இன்படி  

B) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் 1934இன்படி 

C) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் 1935இன்படி 

D) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் 1936இன்படி 

46) துவக்ெத்தில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் மூலதன 

ைதிப்பு எவ்வளவாெ இருந்தது?  

A) ரூ 50 கொடி  

B) ரூ 100 கொடி  

C) ரூ 150 கொடி  

D) ரூ 200 கொடி  

47) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு நாட்டுடறை 

ஆக்ெப்பட்டது?  

A) 1947 இல்  

B) 1948 இல்  

C) 1949 இல்  

D) 1950 இல்  

48) எந்த ஆண்டு முதல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

தறலறை அலுவலெம் மும்றபக்கு ைாற்ைப்பட்டது?  

A) 1935 முதல்  

B) 1937 முதல்  

C) 1939 முதல்  

D) 1941 முதல்  

49) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் ஆளுநர் யார்?  

A) ஓஸ்கபார்ன் ஸ்மித்  

B) வில்லியம் ஓஸ்கபார்ன் 

C) கென்றி ஓஸ்கபார்ன் 

D) இவர்ெள் யாரும் அல்ல  

50) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எத்தறன துறண 

ஆளுநர்ெறள கொண்டது?  

A) மூன்று  

B) நான்கு  

C) ஐந்து  

D) ஆறு  

51) கீழ்ெண்டவற்றுள் எது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

பணிெள் ஆகும்?  

I. பண அதிொர அறைப்பு 

II. ொகித பணம் கவளியீடு 

III. வங்கி உரிைங்ெள் வைங்குதல் 

IV. அன்னியச் கசலாவணிறய பாதுொத்தல். 

A) I, II, III ைட்டும்  

B) II, III, IV ைட்டும்  

C) I, III, IV ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

52) கீழ்ொணும் எந்த நூற்ைாண்டில் ொகித பணம் 

கவளியிடும் முறை துவங்கியது?  

A) 16 ஆம் நூற்ைாண்டு முதல்  

B) 17 ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் 

C) 18 ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் 

D) 19 ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் 

53) கெர் ொ சூரி ரூ.1க்கு எத்தறன கசம்பு நாணயங்ெள் 

என்ை விகிதத்தில் முதல் ரூபாய் கவளியிட்டார்?  

A) 25 கசம்பு நாணயங்ெள்  

B) 30 கசம்பு நாணயங்ெள் 

C) 35 கசம்பு நாணயங்ெள் 

D) 40 கசம்பு நாணயங்ெள் 

54) இந்தியாவின் ஒவ்கவாரு ரூபாய் கநாட்டிலும் அதன் 

ைதிப்பு எத்தறன கைாழிெளில் எழுதப்பட்டுள்ளது?  

A) 15 கைாழிெளில்  

B) 16 கைாழிெளில்  

C) 17 கைாழிெளில்  

D) 18 கைாழிெளில்  

55) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, பண அதிொர அறைப்பு எனும் 

கபயரில் கசய்யும் பணிெள் என்ன?  

I. அந்நிய கசலாவணி பரிவர்த்தறன விகிதத்றத 

நிறலப்படுத்துதல் 

II. சாதெைான கசலுத்துநிறலறய கபணுதல் 

III. நிதி நிறலத்தன்றைறய ஏற்படுத்துதல் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

56) இந்தியாவில் எந்த ரூபாய்க்ொன ொகித பணத்றத 

ரிசர்வ் வங்கி கவளியிடுவதில்றல?  

A) ரூ 1 

B) ரூ 10 

C) ரூ 50 

D) ரூ 100 

57) கீழ்க்ொணும் எந்த பிரிவின் படி, ஒவ்கவாரு வணிெ 

வங்கியும் இந்திய றைய வங்கியிடம் உரிைம் 

கபைகவண்டியது அவசியம் ஆகும்?  

A) வங்கிெள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம், பிரிவு 20 இன்படி  

B) வங்கிெள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம், பிரிவு 21 இன்படி 

C) வங்கிெள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம், பிரிவு 22 இன்படி 

D) வங்கிெள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம், பிரிவு 23 இன்படி 

58) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பற்றிய கீழ்க்ொணும் 

கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

I. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசுெளுக்கு குறுகிய ொல 

ெடன்ெறள தருகிைது. 

II. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசு ெடன் கதாடர்பான 

கதாடர்பான கசறவெள் ைற்றும் அரசு ெடன் பத்திரங்ெறள 

உருவாக்கி விற்பறன கசய்கிைது. 

கூற்று 3 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசுக்கு வங்கி ைற்றும் 

நிதி கதாடர்பான ஆகலாசறனெறள வைங்குகிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  
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B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி  

59) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவில் உள்ள 

அறனத்து வங்கிெளுக்கும் தறலறை வங்கியாகும். 

கூற்று 2 - வணிெ வங்கிெளுக்கு தீர்க்ெ இயலாத நிதிச் 

சிக்ெல்ெள் ஏற்படும்கபாது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஈட்டுக்ெடறன வைங்குகிைது. 

கூற்று 3 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வங்கிெளின் 

றவப்புெறள ஏற்கிைது ைற்றும் ைாற்றுச் சீட்டுக்ெறள ைறு 

தள்ளுபடி கசய்கிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி  

60) வணிெ வங்கிெளுக்கு இறடகய ஆகும் 

பரிவர்த்தறனெறள எத்தறன தீர்வெங்ெறள கொண்டு 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சைன் கசய்கிைது?  

A) 12 தீர்வெங்ெள் மூலம்  

B) 13 தீர்வெங்ெள் மூலம்  

C) 14 தீர்வெங்ெள் மூலம்  

D) 15 தீர்வெங்ெள் மூலம்  

61) அன்னிய கசலாவணி கைலாண்றை சட்டம் எந்த 

ஆண்டு இயற்ைப்பட்டது?  

A) 1996 ஆம் ஆண்டு  

B) 1997 ஆம் ஆண்டு 

C) 1998 ஆம் ஆண்டு 

D) 1999 ஆம் ஆண்டு  

62) கீழ்க்ொணும் எந்த குறியீடுெறள இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி ெண்ொணிக்கிைது?  

I. கதசிய வருவாய் 

II. கவறலவாய்ப்பு 

III. கசமிப்பு ைற்றும் முதலீடு 

A) I ஐ ைட்டும்  

B) II ஐ ைட்டும்  

C) III ஐ ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்றதயும்   

63) கசலுத்துதல் ைற்றும் தீர்வு சட்டம் (The Payment and 

Settlement System Act ) எந்த ஆண்டு இயற்ைப்பட்டது?  

A) 2003 இல்  

B) 2005 இல்  

C) 2007 இல்  

D) 2009 இல்   

64) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சிைந்த வங்கி 

அறைப்பிறன ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கின்ைது. 

கூற்று 2 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சிைந்த உற்பத்தி திைன் 

கொண்ட துறைெளுக்கு ெடன்ெள் வைங்ெப்படுவறத 

உறுதி கசய்கின்ைது. 

கூற்று 3 - கதசிய குறிக்கொறள நிறைகவற்றும் 

வறெயில் பல்கவறு பரந்த கைம்பாட்டு பணிெறள இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி கைற்கொள்கின்ைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி  

65) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பணவியல் ைற்றும் இதர 

தெவல்ெறள எவ்வாறு கவளியிடுகிைது?  

I. ைாத புள்ளி விவரங்ெளாெ 

II. ொலாண்டு புள்ளி விவரங்ெளாெ 

III. அறரயாண்டு புள்ளி விவரங்ெளாெ 

IV. ஆண்டு புள்ளி விவரங்ெளாெ 

A) I ைட்டும் சரி  

B) IV ைட்டும் சரி  

C) II, IV ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

66) சர்வகதச பண நிதியத்தின் இந்திய உறுப்பினராெ 

விளங்குவது எது?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

B) இந்திய வணிெ வங்கிெள் 

C) இந்திய வங்கிெளின் கூட்டறைப்பு 

D) இது எதுவும் அல்ல 

67) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு வங்கிெள்குறை 

தீர்ப்பாயத்திறன அறிமுெப்படுத்தியது?  

A) 1994 ஆம் ஆண்டு  

B) 1995 ஆம் ஆண்டு 

C) 1996 ஆம் ஆண்டு 

D) 1997 ஆம் ஆண்டு 

68) கீழ்க்ொணும் எந்த அறைப்பிறன இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி அறைந்துள்ளது?  

A) இந்திய வங்கி கநறிமுறை ைற்றும் ைதிப்பீடுெள் வாரியம் 

B) இந்திய வங்கி நிதிமுறை வாரியம் 

C) இந்திய வங்கிெள் வாரியம் 

D) இறவ ஏதும் அல்ல  

69) வங்கி கநறிமுறைெள் சட்டம் எந்த ஆண்டு 

இயற்ைப்பட்டது?  

A) 1945 ஆம் ஆண்டு  

B) 1947 ஆம் ஆண்டு 

C) 1949 ஆம் ஆண்டு 

D) 1951 ஆம் ஆண்டு 

70) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது ெடன் அளவு ெட்டுப்பாட்டு 

முறைெள் ஆகும்?  

I. வங்கி விகித கொள்றெ 

II. கவளிச்சந்றத நடவடிக்றெெள் 
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III. ைாறும் குறைந்த பட்ச வங்கி கராக்ெ இருப்பு விகிதம் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

71) வங்கி விகித கொள்றெ கவறு எவ்வாறு 

அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) தள்ளுபடி விகித கொள்றெ 

B) ைாறும் விகித கொள்றெ 

C) வட்டி விகித கொள்றெ  

D) வரி விகித கொள்றெ  

72) பணவீக்ெ ொலத்தில் கீழ்ொணும் எது நிெழும்?  

I. றைய வங்கியின் தள்ளுபடி விகிதம் அதிெரிக்கும் 

II. றைய வங்கியின் தள்ளுபடி விகிதம் குறையும் 

III. நடப்பு வட்டி விகிதம் அதிெரிக்கும் 

IV. நடப்பு வட்டி விகிதம் குறையும் 

A) I ைட்டும் நிெழும்  

B) II ைட்டும் நிெழும்  

C) I, III ைட்டும் நிெழும்  

D) II, IV ைட்டும் நிெழும்  

73) பணவாட்ட ொலத்தில் கீழ்ொணும் எது நிெழும்?  

I. றைய வங்கியின் தள்ளுபடி விகிதம் அதிெரிக்கும் 

II. றைய வங்கியின் தள்ளுபடி விகிதம் குறையும் 

III. ெடன் அளவு அதிெரிக்கும் 

IV. ெடன் அளவு குறையும் 

A) I ைட்டும் நிெழும்  

B) II ைட்டும் நிெழும்  

C) II, III ைட்டும் நிெழும்  

D) I, IV ைட்டும் நிெழும்  

74) வணிெ வங்கிெளும் தனிநபர்ெளும் கவளியிடும் 

ெடன் பத்திரங்ெறள வாங்கும் கபாழுது கீழ்ொணும் எது 

நிெழும்?  

I. சுைற்சியில் உள்ள பணம் குறையும் 

II. ெடன் பணம் குறையும் 

III. பணவீக்ெம் ெட்டுப்படுத்தப்படும். 

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

75) வணிெ வங்கிெளிடம் வந்து கசரும் கெட்பு ைற்றும் 

ொல றவப்புெளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்றத 

றையவங்கியில் இருப்பு றவக்ெ கவண்டும் என்பது 

எவ்வாறு அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) கராக்ெ இருப்பு  

B) கராக்ெ இருப்பு விகிதம்  

C) கராக்ெம்  

D) எல்லாகை தவறு  

  

76) கீழ்ெண்டவற்றுள் எது கராக்ெ இருப்பு விகிதத்துடன் 

எதிர்ைறை கதாடர்பு கொண்டது?  

A) வணிெ வங்கிெள் வைங்கும் ெடன் அளவு 

B) கதாடக்ெ கசலவு விகிதம் 

C) கராக்ெ கசலவு விகிதம்  

D) இறவ எதுவும் அல்ல  

77) கராக்ெ இருப்பு விகிதம் என்பறத முதன் முதலில் 

வகுத்தவர் யார்?  

A) கீன்ஸ்  

B) கீட்ஸ்  

C) கிப்ஸ்  

D) இவர்ெள் யாரும் அல்ல  

78) ைாறும் கராக்ெ இருப்பு விகிதம் என்பறத 

முதன்முதலில் அறிமுெம் கசய்த றைய வங்கி எது?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

B) கபடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டம்  

C) சீன றைய வங்கி  

D) நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கி  

79) சட்டப்பூர்வ நீர்றை விகிதம் என்பது கீழ்க்ெண்டவற்றுள் 

எந்த கசாத்துக்ெள் ஆகும்?  

A) கராக்ெம்  

B) தங்ெம்  

C) ஒப்புதல் கபற்ை பத்திரங்ெள் 

D) இறவ அறனத்தும்  

80) ெடன் தன்றை ெட்டுப்பாட்டு முறைெளுள் கீழ்ொணும் 

எறவ பயன்படுத்தப்படுகின்ைன?  

I. ெடன் பங்கீடு 

II. கநரடி நடவடிக்றெெள் 

III. கநறிமுறை தூண்டல்  

IV. விளம்பரப்படுத்துதல் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) III, IV ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

81) ெடன் பங்கீடு (Rationing of Credit) முதன் முதலில் எந்த 

வங்கியில் அறிமுெம் கசய்யப்பட்டது?  

A) நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கி 

B) சிகலான் றைய வங்கி  

C) சீன றைய வங்கி  

D) இங்கிலாந்து வங்கி  

82) ெடன் பங்கீட்டின் வறெெள் அல்லாதது எது?  

I. ைாறும் கதாகுப்பு வறரயறை  

II. ைாறும் மூலதன கசாத்து விகிதம்  

III. வட்டி விகித வறரயறை  

A) I ைட்டும் அல்ல  

B) II ைட்டும் அல்ல  

C) III ைட்டும் அல்ல  

D) எதுவுகை அல்ல  
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83) ஒவ்கவாரு வங்கியும் எவ்வளவு அதிெபட்ச ெடன் 

ைற்றும் முன் பணம் கொடுக்ெலாம் என்பதறன றைய 

வங்கி வறரயறுப்பதன் கபயர் என்ன?  

A) ைாறும் கதாகுப்பு வறரயறை  

B) ைாறும் மூலதன கசாத்து விகிதம்  

C) வட்டி விகித வறரயறை 

D) இது எதுவும் அல்ல  

84) கநரடி நடவடிக்றெெள்(Direct Actions) என்பது 

கீழ்ெண்டவற்றுள் எதறன உள்ளடக்கியதாகும்?  

I. வணிெ வங்கிெள் தள்ளுபடிக்ொெ கொண்டுவரும் 

ைாற்றுச்சீட்டு உள்ளிட்ட அறனத்து பிறணயங்ெறளயும் 

ஒட்டுகைாத்தைாெ றைய வங்கி ைறுப்பது. 

II. மூலதனம் ைற்றும் இருப்புெறள தாண்டி கைாத்த ெடன் 

அளறவ கொண்டுள்ள வைங்ெப்படும் நிதி ஒதுக்கீட்டிறன 

றைய வங்கி ைறுப்பது. 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

85) வணிெ வங்கிெளின் ெடன் அளறவ ெட்டுப்படுத்த 

றைய வங்கி அடிக்ெடி றெயாளும் முறையானது 

கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது?  

A) ெடன் பங்கீடு  

B) கநரடி நடவடிக்றெ  

C) கநறிமுறை தூண்டல்  

D) இது எதுவும் அல்ல  

86) பணத்தின் அளிப்றப ெட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியால் கைற்கொள்ளப்படும் ெருவிெள் 

கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது?  

I. கரப்கபா விகிதம் (RR) 

II. மீள் கரப்கபா விகிதம் (RRR) 

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் அல்ல  

87) கரப்கபா விகிதம் பற்றிய கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது 

சரியானது?  

I. றைய வங்கியால் குறுகிய ொல ெடன் வைங்கும் கபாழுது 

விதிக்கும் வட்டி விகிதகை கரகபா விகிதம் ஆகும். 

II. இம்முறையில் பத்திரங்ெறள ஈடாெ றவத்து இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியில் ெடன்ெறள வங்கிெள் கபறுகின்ைன. 

III. பணவீக்ெத்றத ெட்டுப்படுத்த கரகபா விகிதத்றத 

அதிெரிக்ெ கவண்டும். 

A) I, II ைட்டும் சரி  

B) II, III ைட்டும் சரி  

C) I, III ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

88) மீள் கரப்கபா விகிதம் பற்றிய கீழ்க்ொணும் 

கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

I. வணிெ வங்கிெளிடமிருந்து வாங்கும் ெடனுக்ொன 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கொடுக்ெ விரும்பும் வட்டி விகிதகை 

மீள் கரப்கபா விகிதம் எனப்படுகிைது. 

II. மீள் கரப்கபா விகிதத்றத உயர்த்தினால் அது வணிெ 

வங்கிெளுக்கு லாபெரைான வட்டி விகிதம் ஆகி 

அறவெளிடம் உள்ள பணத்றத ரிசர்வ் வங்கியிடம் 

கொண்டு வந்து கசர்க்கிைது. 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு. 

89) கீழ்க்ொணும் எந்த துறைக்ொெ தனியான ெடன் 

வைங்கும் துறைறய இந்திய ரிசர்வ் வங்கி துவங்கியது?  

A) விவசாயம்  

B) நீர் கைலாண்றை  

C) கபாருளாதாரம்  

D) நவீன அறிவியல்  

90) கீழ்க்ொணும் எது விவசாயக்ெடன் துறையின் 

பணிெள் ஆகும்?  

I. நிபுணத்துவம் கபற்ை அலுவலறர நியமித்து விவசாய 

ெடன் கதாடர்பான அறனத்து வினாக்ெறளயும் ஆய்வு 

கசய்வது. 

II. விவசாய ெடன் கெட்டு வருகவார் அறனவருக்கும் 

விவசாய ெடன் வைங்குவது. 

III. றைய அரசு, ைாநில அரசு, ைாநில கூட்டுைவு வங்கிெள் 

ைற்றும் இதர வங்கி நடவடிக்றெெளில் நிபுணத்துவம் 

வாய்ந்த ஆகலாசறனெறள வைங்குவது. 

A) I, II ைட்டும்  

B) I, III ைட்டும்  

C) II, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்   

91) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விவசாய ெடன்ெறள 

கீழ்க்ொணும் எந்த வங்கியின் வழியாெ 

வைங்குவதில்றல?  

A) ைாநில கூட்டுைவு வங்கிெள் 

B) ைத்திய கூட்டுைவு வங்கிெள் 

C) துவக்ெ கவளாண்றை கூட்டுைவு சங்ெங்ெள் 

D) கதாழில் கூட்டுைவு வங்கிெள் 

92) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பருவொல விவசாய 

பணிெள் ைற்றும் விவசாய கபாருள் சந்றதயிடல் 

கதாடர்பாெ குறுகிய ெடன்ெறள அல்லது பயிர் ெடன்ெறள 

வைங்குகிைது. 

கூற்று 2 - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ைாநில கூட்டுைவு 

வங்கிெள் அரசு பத்திரங்ெள் ைற்றும் நிலவள வங்கிெளின் 
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ெடன் பத்திரங்ெறள ஈடாெ ஏற்று 20 ைாத ெடறன 

வைங்கி வந்தது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

93) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கீழ்க்ொணும் எந்த 

கநாக்ெங்ெளுக்ொெ 15 ைாதம் முதல் 5 ஆண்டுெள் 

வறரயிலான ைத்திய ொல ெடன்ெறள வைங்குகிைது?  

A) பாசன வசதி ஏற்படுத்துதல் 

B) நிலத்திறன தரம் கைம்படுத்துதல் 

C) இயந்திரங்ெள் வாங்குதல் 

D) இறவ அறனத்திற்கும் 

94) எந்த ஆண்டு முதல் விவசாய ெடன் சம்பந்தைான 

அறனத்து கபாருட்ெறளயும் நபார்டு வங்கி 

ஏற்றுக்கொண்டது?  

A) 1980 முதல்  

B) 1982 முதல் 

C) 1984 முதல் 

D) 1986 முதல் 

95) விவசாய ைறு ெடன் கைம்பாட்டுக்ெைெம் எப்கபாது 

கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) ெூறல 1, 1960 இல்  

B) ெூறல 1, 1961 இல் 

C) ெூறல 1, 1962 இல் 

D) ெூறல 1, 1963 இல் 

96) விவசாய ைறுெடன் கைம்பாட்டு ெைெம் பற்றிய 

கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

I. ைத்திய நிலவள வங்கிெள், ைாநில கூட்டுைவு வங்கிெள் 

ைற்றும் பட்டியல் வங்கிெள் கபான்ை தகுதி வாய்ந்த 

அறைப்புெளுக்கு கதறவயான நிதியிறன விவசாய 

ைறுெடன் கைம்பாட்டு ெைெம் வைங்குகிைது. 

II. விவசாயம் ைறுெடன் கைம்பாட்டுக்ெைெம் 1962 இல் 

கதாற்றுவிக்ெப்பட்டது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

97) கீழ்க்ொணும் எந்த வங்கி கிராமின் வங்கிெள் என்று 

அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) ைத்திய நிலவள வங்கி 

B) கூட்டுைவு வங்கி 

C) வட்டார ஊரெ வங்கி 

D) ைாநில கூட்டுைவு வங்கி 

98) கிராமின் வங்கிெள் கதான்ை ொரணைாெ இருந்த 

இந்திய பிரதைர் யார்?  

A) ராஜீவ் ொந்தி 

B) இந்திரா ொந்தி 

C) அடல் பிொரி வாஜ்பாய் 

D) வி.பி.சிங்  

99) வட்டார ஊரெ வங்கிெள் எந்த ஆண்டு 

ஆரம்பிக்ெப்பட்டன?  

A) 1971 ஆம் ஆண்டு  

B) 1972 ஆம் ஆண்டு 

C) 1973 ஆம் ஆண்டு 

D) 1975 ஆம் ஆண்டு 

100) வட்டார ஊரெ வங்கிெளின் கநாக்ெம் 

கீழ்க்ெண்டவர்ெளுள் யாருக்கு ெடன் வைங்குவதாகும்?  

A) நிலைற்ை விவசாய கதாழிலாளர்ெள் 

B) சிறு குறு விவசாயிெள் 

C) றெவிறனஞர்ெள்  

D) இவர்ெள் அறனவர்க்கும்  

101) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

I. வணிெ வங்கிெள் தனது அலுவலர்ெறள 

அயற்பணியாளர்ெளாெ வட்டாரவங்கிெளுக்கு 

அனுப்புகிைது. 

II. வணிெ வங்கிெள் வட்டார ஊரெ வங்கி 

பணியாளர்ெளுக்கு ஆகும் பயிற்சி கசலவுெறள 

ஏற்றுக்கொள்கிைது. 

III. வட்டார ஊரெ வங்கிெள் 4 சதவீத கதாறெ இருப்பிறன 

றவத்துக்கொள்ள அனுைதி உண்டு. 

A) I, II ைட்டும் சரி  

B) II, III ைட்டும் சரி  

C) I, III ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

102) வட்டார ஊரெ வங்கிெளுக்ொன சட்ட பூர்வ நீர்றை 

இருப்பு எத்தறன சதவீதம் ஆகும்?  

A) 20 சதவீதம்  

B) 25 சதவீதம் 

C) 30 சதவீதம் 

D) 35 சதவீதம் 

103) விவசாயம் ைற்றும் ஊரெ கைம்பாட்டுக்ொன கதசிய 

வங்கி எந்த ஆண்டு கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) 1981 ஆம் ஆண்டு  

B) 1982 ஆம் ஆண்டு 

C) 1983 ஆம் ஆண்டு 

D) 1984 ஆம் ஆண்டு 

104) நபார்டு வங்கி வைங்கும் மூன்ைடுக்கு கூட்டுைவு ெடன் 

முறையில் கீழ்க்ெண்ட வங்கிெளில் எது இல்றல?  

A) ைாநில கூட்டுைவு வங்கி 

B) ைத்திய கூட்டுைவு வங்கி 

C) கிராை கூட்டுைவு வங்கி 

D) துவக்ெ கவளாண்றை கூட்டுைவு சங்ெம் 

105) நபார்டு வங்கியின் தறலவராெ உள்ளவர் யார்?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 

B) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் துறண ஆளுநர் 
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C) ைத்திய நிதி அறைச்சர் 

D) ைத்திய நிதி குழு தறலவர்  

106) நபார்டு வங்கியின் மூலதனம் கீழ்ெண்டவற்றுள் எது?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 25%, இந்திய அரசு 75% 

B) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 50%, இந்திய அரசு 50% 

C) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 75%, இந்திய அரசு 25% 

D) எல்லாகை தவறு  

107) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - ஏற்ெனகவ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் அதன் 

துறண அறைப்புெளும் விவசாய ைற்றும் ஊரெ 

முன்கனற்ைத்திற்ொெ எந்கதந்த பணிெறள ஆற்றி 

வந்தகதா பணிெள் அறனத்றதயும் நபார்டு வங்கி 

கைற்கொண்டு வருகின்ைன. 

கூற்று 2 - நபார்டு வங்கி கூட்டுைவு ெடன் வைங்கும் 

சங்ெங்ெளின் பங்கு முதலீட்றட வைங்கும் கபாருட்டு 

ைாநில அரசுெளுக்கு 20 ஆண்டு நீண்ட ொல ெடன்ெறள 

வைங்குகிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி 

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு 

108) நபார்டு வங்கி கீழ்க்ொணும் எந்த கதாழில் 

நடவடிக்றெெளுக்கு ைறு ெடறன வைங்குகிைது?  

I. விவசாயம் 

II. சிறு கதாழில்ெள் 

III. குடிறச ைற்றும் கிராை கதாழில்ெள் 

A) I க்கு ைட்டும்  

B) II, III க்கு ைட்டும்  

C) I, III க்கு ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்திற்கும்  

109) கீழ்ொணும் எந்த ைக்ெள் நலன் சார்ந்த அலுவல்ெறள 

ஒருங்கிறணத்து கசயலாற்றும் நடவடிக்றெெறள நபார்டு 

வங்கி கைற்கொண்டுள்ளது?  

I. திட்டக்குழு 

II. றைய அரசு  

III. ைாநில அரசு  

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

110) நபார்டு வங்கி கீழ்க்ொணும் எந்த கூட்டுைவு வங்கி 

தவிர்த்து பிை கூட்டுைவு வங்கிெறள ஆய்வு கசய்யும் 

பணிெறள கசய்கிைது?  

I. வட்டார ஊரெ வங்கிெள் 

II. துவக்ெ கவளாண்றை கூட்டுைவு சங்ெங்ெள்  

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

111) கதாழில் துறைக்ொன நிதி ைற்றும் கைம்பாட்டிற்ொெ 

இந்தியாவில் ஆரம்பிக்ெப்பட்ட நிறுவனம் 

கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது?  

A) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் 

B) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

C) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி 

D) இறவ அறனத்தும்  

112) இந்திய அளவில் கதாழில் நிதி ைற்றும் கைம்பாட்டு 

நிறுவனங்ெளுள் முதன்றையாெ ஆரம்பிக்ெப்பட்ட 

நிறுவனம் எது?  

A) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் 

B) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

C) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி 

D) இறவ எதுவும் அல்ல  

113) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் எந்த ஆண்டு 

கதாற்றுவிக்ெப்பட்டது?  

A) 1946ஆம் ஆண்டு  

B) 1947ஆம் ஆண்டு  

C) 1948ஆம் ஆண்டு  

D) 1949ஆம் ஆண்டு  

114) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் பற்றிய கீழ்க்ொணும் 

கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இந்திய கதாழில் நிதி ெைெம் இந்திய ரூபாய் 

ைற்றும் கவளிநாட்டு பணத்தில் நீண்ட ொல ெடன்ெறள 

வைங்குகிைது. 

கூற்று 2 - கவளியிடப்பட்ட சைவுரிறை பங்குெள், 

முன்னுரிறை பங்குெள் ைற்றும் ெடன் பத்திரங்ெளுக்கு 

இந்திய கதாழில்நிதி ெைெம் ஒப்புதல் அளிக்கிைது. 

கூற்று 3 - இைக்குைதி கசய்யப்படும் ைற்றும் 

இந்தியாவிலிருந்து வாங்ெப்படும் கதாழில்துறை 

இயந்திரங்ெளுக்ொன பணத்திற்கு உத்தரவாதம் 

அளிக்கிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி   

115) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - றைய அரசால் கதாழில்துறையில் பின்தங்கிய 

ைாவட்டங்ெள் என்று அறிவிக்ெப்பட்ட ைாவட்டங்ெளில், 

கதாழில் கதாடங்ெ நிதியிறன குறைந்த வட்டி 

விகிதங்ெளில் இந்திய கதாழில்நிதிக் ெைெம் வைங்குகிைது. 

கூற்று 2 - கபாதுத்துறை, தனியார் துறை நிறுவனங்ெள் 

ைற்றும் கூட்டுைவு நிறுவனங்ெள் கதாழில் துறையில் 

ஈடுபடகவா அல்லது விரிவுபடுத்தகவா இந்திய 

கதாழில்நிதிக் ெைெம் நிதி உதவி கசய்கிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  



 11th 12th Economics                                                                                                       Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    11 

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு   

116) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் தனக்ொன நிதிறய 

கீழ்ொணும் எந்த வழியில் கபறுகிைது?  

I. ெடன் பத்திரங்ெறள சந்றதயில் கவளியிடுவதன் மூலம் 

II. இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி ைற்றும் றைய 

அரசிடம் ெடனாெ கபறுவதன் மூலம்  

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் அல்ல   

117) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் எந்த 

ஆண்டு கதாற்றுவிக்ெப்பட்டது?  

A) 1951ஆம் ஆண்டு  

B) 1953ஆம் ஆண்டு 

C) 1955ஆம் ஆண்டு 

D) 1957ஆம் ஆண்டு 

118) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

கதான்றியதில் கதாடர்பு இல்லாதவர்ெள் யார்?  

A) இந்திய அரசு 

B) உலெ வங்கி 

C) அகைரிக்ெ அரசு 

D) ரஷ்ய அரசு  

119) இந்திய கதாழில் ெடன் டு முதலீட்டு ெைெத்தின் 

பணிெள் எது?  

I. கதாழில் நிறுவனங்ெளுக்கு உதவுதல் 

II. அந்நிய கசலாவணி ெடன்ெள் வைங்குதல் 

III. ெடன் கபை சான்று வைங்குதல் 

IV. வீட்டுவசதி ெடன்ெள் வைங்குதல் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

120) துவக்ெத்தில் இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டு 

ெைெத்தின் மூலதனம் யாரிடம் இருந்தது?  

A) தனியார் நிறுவனங்ெள் 

B) தனியார் அறைப்புெள் 

C) கபாதுைக்ெள் 

D) இவர்ெள் அறனவரிடத்திலும்  

121) கீழ்க்ொணும் எந்த ெைெத்தின் ெடனானது, 

வைங்ெப்பட்ட ெடன்ெளில் 50 சதவீதம் கவளிநாட்டு 

பலைாெகவ வைங்ெப்பட்டுள்ளது?  

A) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் 

B) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

C) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி 

D) இறவ எதுவும் அல்ல 

122) கதாழில் ெடன்ெள் வைங்கும் பல்கவறு 

நிறுவனங்ெறள ஒருங்கிறணக்கும் ஒரு தறலறை 

நிறுவனைாெ உருவாக்ெப்பட கவண்டும் என்ை 

கநாக்ெத்தின் அடிப்பறடயில் உருவாக்ெப்பட்டது எது?  

A) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் 

B) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

C) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி 

D) இறவ எதுவும் அல்ல 

123) கீழ்க்ொணும் எந்த ஆண்டு முதல் இந்திய கதாழில் 

ெடன் ைற்றும் முதலீட்டு ெைெம் தனக்ொன நிதிறய 

பன்னாட்டு மூலதன சந்றதயில் இருந்து கபறுகிைது?  

A) 1971 முதல்  

B) 1972 முதல் 

C) 1973 முதல் 

D) 1974 முதல் 

124) எந்த ஆண்டு வறர இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு 

ெைெம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முழு துறண 

அறைப்பாெ இருந்தது?  

A) பிப்ரவரி 15, 1974 வறர  

B) பிப்ரவரி 15, 1975 வறர  

C) பிப்ரவரி 15, 1976 வறர  

D) பிப்ரவரி 15, 1977 வறர  

125) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி ைற்ை 

கதாழில் நிறுவனங்ெளுக்கு நிதி அளிக்கிைது. 

கூற்று 2 - இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி கதாழில் 

நிறுவனங்ெளுக்கு கநரடியாெகவா அல்லது ைற்ை 

நிதியளிக்கும் நிறுவனங்ெளுடன் இறணந்து 

கநரடியாெகவா ெடன் வைங்குகிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு   

126) வளர்ச்சி உதவி நிதி என்ை ஒரு சிைப்பு நிதிறய 

கீழ்க்ொணும் எந்த வங்கி உருவாக்கியுள்ளது?  

A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

B) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

C) இந்திய கதாழில் நிதிக் ெைெம் 

D) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி  

127) ஏற்றுைதி இைக்குைதி வங்கி (EXIM-Bank)எந்த ஆண்டு 

கதாடங்ெப்பட்டது?  

A) 1980 ஆம் ஆண்டு  

B) 1981 ஆம் ஆண்டு 

C) 1982 ஆம் ஆண்டு 

D) 1983 ஆம் ஆண்டு 

128) ைாநில கதாழில் நிதி ெைெ சட்டம் எந்த ஆண்டு 

ைத்திய அரசால் இயற்ைப்பட்டது?  

A) 1950 ஆம் ஆண்டு  

B) 1951 ஆம் ஆண்டு 

C) 1952 ஆம் ஆண்டு 
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D) 1953 ஆம் ஆண்டு 

129) கீழ்ொணும் எந்த கதாறெக்குள் பங்கு 

மூலதனத்றதயும், இருப்புெறளயும் கொண்ட 

நிறுவனங்ெளுக்கு ைாநில கதாழில் நிதி ெைெங்ெள் ெடன் 

ைற்றும் உதவிெறள வைங்குகிைது?  

A) ரூ 1 கொடிக்குள்  

B) ரூ 2 கொடிக்குள்  

C) ரூ 3 கொடிக்குள்  

D) ரூ 4 கொடிக்குள்   

130) ைாநில கதாழில் நிதி ெைெங்ெளால் அதிெபட்சம் 

எத்தறன ரூபாய் ெடனாெ வைங்ெப்படுகிைது?  

A) அதிெபட்சம் ரூ 20 லட்சம் 

B) அதிெபட்சம் ரூ 30 லட்சம்  

C) அதிெபட்சம் ரூ 45 லட்சம் 

D) அதிெபட்சம் ரூ 60 லட்சம் 

131) கீழ்க்ெண்டவற்றுள் எது ைாநில அரசுெளினால் 

அறைக்ெப்படுவது ஆகும்?  

A) ைாநில கூட்டுைவு வங்கி 

B) ைாநில கதாழில் கைம்பாட்டு ெைெம் 

C) ைாநில கதாழில்துறை வங்கி 

D) இது எதுவும் அல்ல 

132) ைாநில கதாழில் கைம்பாட்டு ெைெம் கீழ்ொணும் எந்த 

வறெயில் நிதி உதவி அளிக்கிைது?  

I. ெடன்ெள் 

II. ஒப்புறுதியளித்தல்  

III. பங்குெள் ைற்றும் ெடன் பத்திரம் வாங்குதல் 

A) I, II ைட்டும்  

B) II, III ைட்டும்  

C) I, III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்துக்கும்  

133) ைாநில கதாழில் கைம்பாட்டு ெைெம் ைற்றும் தனியார் 

இறணந்து கசயல்படுத்தும் கூட்டு திட்டங்ெளில், 

ெைெத்தின் சார்பாெ எத்தறன சதவீதம் முதலீடு 

கசய்யப்படுகிைது?  

A) 20 சதவீதம்  

B) 22 சதவீதம் 

C) 24 சதவீதம் 

D) 26 சதவீதம் 

134) ைாநில அரசுெளின் ைானியங்ெறள நிர்வகிப்பது எது?  

A) ைாநில கதாழில் கைம்பாட்டு ெைெம் 

B) இந்திய கதாழில் கைம்பாட்டு வங்கி 

C) இந்திய கதாழில் ெடன் ைற்றும் முதலீட்டுக் ெைெம் 

D) இறவ எதுவும் அல்ல 

135) பணவியல் கொள்றெ என்பது கீழ்க்ொணும் எதறன 

கைலாண்றை கசய்யும் கநாக்கொடு 

உருவாக்ெப்பட்டுள்ளது?  

I. பண அளிப்பு  

II. வட்டிவிகிதம்  

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) இரண்றடயும்  

D) இரண்டும் அல்ல  

136) பணவியல் கொள்றெறய வகுத்தவர் யார்?  

A) ொர்ஜ் எலியட்  

B) மில்டன் ஃபிறரட்கைன்  

C) வில்லியம் கெக்ெப்  

D) இவர்ெள் யாரும் அல்ல  

137) விரிவாக்ெ பணக்கொள்றெ கவறு எவ்வாறு 

அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) தீர்க்ெைான பணக்கொள்றெ 

B) ைலிவு பணக்கொள்றெ  

C) குறுகிய பணக்கொள்றெ 

D) இறவ எதுவும் அல்ல   

138) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - சுருக்ெ பணக்கொள்றெ, அருறை பணக் 

கொள்றெ என அறைக்ெப்படுகிைது. 

கூற்று 2 - சுருக்ெ பண கொள்றெ என்பது குறுகிய ொல 

வட்டி விகிதம் நடப்பு வட்டி விகிதத்றத விட 

அதிெபடுத்துவது, பண அளிப்பிறன குறைப்பது அல்லது 

சுருக்குவது ஆகும். 

கூற்று 3 - சுருக்ெ பல கொள்றெயின் மூலம் 

கபாருளாதாரத்தின் குறுகிய ொல வளர்ச்சிறய குறைத்து 

பணவீக்ெத்றத குறைக்கிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி 

139) ைலிவு பணக் கொள்றெ பற்றிய கீழ்ொணும் 

நிறலெளுள் எது தவைானது?  

A) ெடன் கபறுதல் ெடினம் 

B) நுெர்கவார் அதிெம் நுெர்வர் 

C) வியாபாரம் விசாலைாகும்  

D) அதிெ ைக்ெள் கவறல கபறுவார்ெள் 

140) அருறை பணக் கொள்றெயின் இயல்புெளுள் 

அல்லாதது எது?  

A) நுெர்கவார் அதிெைாெ நுெர்வர் 

B) வியாபார விரிவாக்ெம் தள்ளிப்கபாகும் 

C) கவறலயின்றை அதிெரிக்கும் 

D) உற்பத்தி குறையும் 

141) கீழ்க்ொணும் பணவியல் கொள்றெயின் 

குறிக்கொள்ெளுள் தவைானது எது?  

A) பரிவர்த்தறன விகிதத்தில் நிறலத்தன்றை 

B) பணத்தின் நடுநிறலத் தன்றை 

C) குறைவான கவறலவாய்ப்பு 

D) கபாருளாதார வளர்ச்சி 
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142) பணத்தின் நடுநிறல தன்றை பற்றி விவரித்த 

நிபுணர்ெளுள் அல்லாதவர் கீழ்ெண்டவரில் யார்?  

A) விக்ஸ்கடட்  

B) கெயக்  

C) வில்லியம்சன்  

D) ராபர்ட்சன்  

143) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - எப்கபாழுது ஒரு நாட்டின் கசலுத்து சைநிறலயில் 

சைனற்ை நிறல கதான்றுகிைகதா அப்கபாழுது தங்ெ 

நெர்வின் ொரணைாெ அது தானாெகவ சரிகசய்து 

கொள்ளும். 

கூற்று 2 - எப்கபாழுது தங்ெ உள்வருகிைகதா அப்கபாழுது 

பணமும் ெடனும் விரிவறடகிைது. எப்கபாழுது தங்ெம் 

கவளி கசல்கிைகதா அப்கபாழுது பணமும் ெடனும் 

சுருங்குகிைது. 

A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுெளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுெளும் தவறு  

144) விறல நிறலத்தன்றை ஏற்படுத்துவது பணவியல் 

கொள்றெயின் முக்கிய கநாக்ெம் என்று கூறிய 

கபாருளியலாளர்ெள் யார்?  

I. ொஸல்  

II. கீன்ஸ்  

III. கெயக்  

A) I, II ைட்டும் சரி  

B) II, III ைட்டும் சரி  

C) I, III ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

145) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - விறல நிறலத்தன்றை ைக்ெளிறடகய சைைான 

வருவாய் ைற்றும் கசாத்து பங்கீடுெறள கசய்யும். 

கூற்று 2 - விறல நிறலத்தன்றையின் கதாடர் 

விறளவாெ வளர்ச்சிக்ொன கபாது அறலயும் சமுதாய 

நலனும் நிறுவப்படும். 

கூற்று 3 - விறல நிறலத்தன்றை என்பது விறல 

ைாைாைல் நிறலயாெ இருப்பகதா அல்லது விறல கதக்ெம் 

அறடந்து இருப்பது அல்ல. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி  

146) கீன்ஸின் " கவறலவாய்ப்பு, வட்டி ைற்றும் 

பணத்திற்ொன கபாதுக் கொட்பாடு" என்னும் நூல் எந்த 

ஆண்டு கவளியானது?  

A) 1935 ஆம் ஆண்டு  

B) 1936 ஆம் ஆண்டு  

C) 1937 ஆம் ஆண்டு  

D) 1938 ஆம் ஆண்டு  

147) கபாருளாதார வளர்ச்சி என்பது 

நீண்டொலத்தில்________________ அதிெரித்துச் 

கசல்லும் நடவடிக்றெயாகும். 

A) உண்றை தலா வருவாய் 

B) தனிநபர் வருவாய்  

C) கதசிய வருவாய்  

D) ைாநில வருவாய்  

148) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - மின்னணு வங்கியானது நிெழ்நிறல வங்கி 

முறை என அறைக்ெப்படுகிைது.. 

கூற்று 2 - மின்னணு வங்கி முறையில் ஒரு வங்கி 

அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் வாடிக்றெயாளர்ெள் தங்ெளது 

பல்கவறு நிதி பரிவர்த்தறனெறள வங்கி அல்லது 

நிறுவனத்திற்கு கநரில் கசல்லாைல் 

இறணயதளத்திகலகய நிெழ்த்துவது ஆகும். 

கூற்று 3 - பாரம்பரியைான கிறள வங்கி முறை கபால் 

அல்லாது இவ்வங்கி முறையில் றையப்படுத்தப்பட்ட 

வங்கிெளுக்குள் இறணப்பிறன ஏற்படுத்தி 

பரிவர்த்தறனெள் ைற்றும் இதர வங்கி நடவடிக்றெெள் 

நறடகபறுகிைது. 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுெளும் சரி 

149) கீழ்ெண்டவற்றுள் எந்த முறைறய பயன்படுத்தி ஒரு 

வாடிக்றெயாளர் தனது ெணக்கில் இருக்கும் பணத்றத 

ைற்கைாரு வாடிக்றெயாளருக்கு விறரவாெ அனுப்ப 

முடியும்?  

I. நிெழ்கநர கபருந்திரள் தீர்வுெள் (RTGS) 

II. கதசிய மின்னணுவழி பணப் பரிவர்த்தறன(NEFT) 

A) I ைட்டும் சரி  

B) II ைட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு   

150) கதசிய மின்னணுவழி பணப் பரிவர்த்தறன(NEFT) 

எத்தறன ைணி கநரத்திற்கு ஒரு முறை கைற்கொள்ள 

முடியும்?  

A) அறர ைணி கநரத்திற்கு ஒரு முறை 

B) ஒருைணி கநரத்திற்கு ஒரு முறை 

C) இரண்டு ைணி கநரத்திற்கு ஒரு முறை 

D) மூன்று ைணி கநரத்திற்கு ஒரு முறை 

151) NEFT முறையில் பணத்றத கபறுபவர் கீழ்ொணும் 

எந்த கநரத்திற்குள் கபற்றுக்கொள்ள முடியும்?  

A) ொறல 6 ைணி முதல் ைாறல 5 ைணி வறர 

B) ொறல 7 ைணி முதல் ைாறல 6 ைணி வறர 

C) ொறல 9 ைணி முதல் ைாறல 6.30ைணி வறர 

D) ொறல 8 ைணி முதல் ைாறல 6.30ைணி வறர  
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152) நிெழ்கநர கபருந்திரள் தீர்வுெள்(RTGS) என்னும் பண 

பரிவர்த்தறன முறையில் குறைந்தபட்ச அனுப்பும் கதாறெ 

எவ்வளவாெ இருக்ெ கவண்டும்?  

A) ரூ 50 ஆயிரம்  

B) ரூ 1 லட்சம்  

C) ரூ 1.5 லட்சம்  

D) ரூ 2 லட்சம்  

153) தானியங்கி பணம் வைங்கும் இயந்திர முறை எந்த 

ஆண்டு அறிமுெம் கசய்யப்பட்டது?  

A) 1965 ஆம் ஆண்டு  

B) 1966 ஆம் ஆண்டு  

C) 1967 ஆம் ஆண்டு  

D) 1968 ஆம் ஆண்டு   

154) இந்தியாவில் பகயாகைட்ரிக் முறையில் அறிந்து பணம் 

வைங்கும் முறைெள் எந்த வங்கி ஏடிஎம்ெளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது?  

A) பகராடா வங்கி 

B) இந்தியன் வங்கி 

C) ெத்தார் கதசிய வங்கி 

D) பஞ்சாப் கதசிய வங்கி 

155) பணம் வைங்கும் வங்கி (Payment Bank) என்னும் 

முறை எந்த ஆண்டு அறிமுெம் கசய்யப்பட்டது?  

A) 2013 ஆம் ஆண்டு  

B) 2014 ஆம் ஆண்டு  

C) 2015 ஆம் ஆண்டு  

D) 2016 ஆம் ஆண்டு  

156) Paytm என்பது கீழ்க்ெண்டவர்ெளில் யாருறடய 51 

சதவீத பங்றெ கொண்டது?  

A) விெய் கரட்டி  

B) விெய் சர்ைா கெல்ெர் 

C) விெய ராவ்  

D) விெய் ெர்ைா ெங்ெர்  

157) கீழ்க்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1- பற்று அட்றட (Debit Card) என்பது 

வாடிக்றெயாளர் தனது வங்கி ெணக்கில் இருக்கும் 

பணத்றத தானியங்கி இயந்திரத்தின் மூலம் பணம் 

எடுப்பது, கபாருட்ெள் ைற்றும் கசறவெளுக்ொன 

ெட்டணங்ெறள வைங்குவது கபான்ை பண 

பரிவர்த்தறனெளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அட்றட ஆகும். 

கூற்று 2 - ெடன் அட்றட(Credit Card) என்பது அந்த 

அட்றடறய வைங்கிய நிறுவனத்தில் உறுதியளித்த 

நபர்ெளால் கபைப்படும் அட்றட ஆகும். 

கூற்று 3 - ெடன் அட்றடறய கொண்டு கபாருட்ெள் 

ைற்றும் பணிெளுக்ொன ெட்டணங்ெறள கசலுத்தலாம். 

அவ்வாறு கசலுத்தப்பட்ட கதாறெயுடன் 

ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ெட்டணத்றதயும் கசர்த்து பின்னர் 

ெடன் வைங்கிய நிறுவனத்திற்கு அவர் கசலுத்த 

கவண்டும். 

A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி   

158) ெடன் வாங்குபவர் கதாடர்ந்து 

____________வட்டிகயா அல்லது ெடன் கதாறெயின் 

பகுதிறயகயா கசலுத்தாைல் இருந்தால் அது கசயல்படாத 

கசாத்து எனப்படுகிைது. 

A) 50 நாட்ெள்  

B) 60 நாட்ெள்  

C) 75 நாட்ெள்  

D) 90 நாட்ெள்  

159) எந்த ஆண்டு றைய அரசின் அறைச்சரறவகுழு கூடி 

இந்திய ஸ்கடட் வங்கி குழுவின் 5 இறண வங்கிெறள 

இறணப்பதற்ொன முடிறவ எடுத்தது?  

A) 2012 இல்  

B) 2015 இல்  

C) 2017 இல்  

D) 2018 இல்  

160) ஐந்து இறண வங்கிெளுடன் பாரத ைகிளா வங்கியும் 

இறணக்ெப்பட்டு பாரத ஸ்கடட் வங்கியாெ எந்த ஆண்டு 

முதல் கசயல்படத் கதாடங்கியது?  

A) ஏப்ரல் 1, 2014 முதல்  

B) ஏப்ரல் 1, 2015 முதல் 

C) ஏப்ரல் 1, 2016 முதல் 

D) ஏப்ரல் 1, 2017 முதல் 

161) பாரத ஸ்கடட் வங்கியுடன் இறணக்ெப்பட்ட இறண 

வங்கி அல்லாதது எது?  

A) றபக்ெனர் ஸ்கடட் வங்கி  

B) பாட்டியாலா ஸ்கடட் வங்கி  

C) ொன்பூர் ஸ்கடட் வங்கி  

D) றைசூர் ஸ்கடட் வங்கி  

162) வங்கிெள் இறணப்பிற்கு பிைகு பாரத ஸ்கடட் 

வங்கியின் கைாத்த வாடிக்றெயாளர் எண்ணிக்றெ 

எவ்வளவு ஆெ உயர்ந்தது?  

A) 30 கொடியாெ  

B) 33 கொடியாெ  

C) 35 கொடியாெ  

D) 37 கொடியாெ  

163) கீழ்ொணும் கூற்றுெளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - பண சந்றத(Money Market) என்பது அதிெ 

நீர்றை தன்றைறய கொண்டது. 

கூற்று 2 - பண சந்றத என்பது குறுகிய ொலத்தில் 

முதிர்ச்சியுறுவதுைான நிதி ெருவிெறள றெயாளுவது 

ஆகும். 

கூற்று 3 - ஒரு நாள் முதற்கொண்டு ஒரு வருடத்திற்குள் 

முதிர்ச்சியறடயும் நிதி ெருவிெள் இச்சந்றதயில் 

றெயாளப்படுகிைது. 
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A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  

D) எல்லாகை சரி  

164) கீழ்க்ொணும் எந்த வங்கிெள் குறுகிய ொல நிதிறய 

பண சந்றதயில் அளிக்கின்ைது?  

I. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

II. வணிெ வங்கிெள் 

III. கைம்பாட்டு வங்கிெள் 

IV. வட்டார வங்கிெள் 

V. கவளிநாட்டு வங்கிெள் 

A) I, II, III, IV ைட்டும்  

B) II, III, IV, V ைட்டும்  

C) I, V ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

165) நீண்ட ொல நிதி ெருவிெறள வாணிபம் கசய்யும் 

சந்றத எவ்வாறு அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) முதலீட்டுச் சந்றத 

B) மூலதனச் சந்றத 

C) பணச்சந்றத 

D) இது எதுவும் அல்ல 

166) மூலதன சந்றதயின் உறுப்பினர்ெறள எத்தறன 

வறெெளாெ பிரிக்ெலாம்?  

A) இரண்டு வறெெளாெ  

B) மூன்று வறெெளாெ 

C) நான்கு வறெெளாெ 

D) ஐந்து வறெெளாெ  

167) இந்தியாவில் பணைதிப்பு நீக்ெம் எந்த ஆண்டு 

கசயல்படுத்தப்பட்டது?  

A) 2015 ஆம் ஆண்டு  

B) 2016 ஆம் ஆண்டு 

C) 2017 ஆம் ஆண்டு 

D) 2018 ஆம் ஆண்டு 

168) பணைதிப்பு நீக்ெத்தின் கநாக்ெங்ெள் ஆவன எது?  

I. ெருப்புப் பணத்றத ஒழிப்பது 

II. லஞ்சத்றத தடுப்பது 

III. தீவிரவாதத்திற்கு பணம் கசல்வறத தடுப்பது. 

A) I ைட்டும்  

B) II ைட்டும்  

C) III ைட்டும்  

D) இறவ அறனத்தும்  

169) வங்கி ெடன் என்பது எறதக் குறிக்கிைது?  

A) ெடன் பணம் ைட்டும்  

B) முன் பணம் ைட்டும்  

C) ெடன் பணம் ைற்றும் முன்பணம் 

D) ெடன் கபறுதல்  

170) 2016ஆம் ஆண்டு பணைதிப்பு நீக்ெம் கீழ்க்ொணும் 

எந்த பணத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது?  

A) ரூ 500 ைட்டும்  

B) ரூ 1000 ைட்டும்  

C) ரூ 500 ைற்றும் ரூ 1000 

D) ரூ 100, ரூ 500 ைற்றும் ரூ 1000 

171) நிெழ்நிறல வங்கியெம் என்பது எவ்வாறு 

அறைக்ெப்படுகிைது?  

A) இ-வங்கி  

B) இறணய வங்கி  

C) ஆர்.டி.ஜி.எஸ் (RTGS) 

D) கநப்ட் (NEFT)  

172) கநறிமுறை தூண்டல் என்பது?  

A) உத்தைநிறலப்படுத்துதல் 

B) உச்ச நிறலப்படுத்துதல் 

C) தூண்டுதல் நடவடிக்றெ 

D) குறைவு நிறலப்படுத்துதல் 

173) கீழ்க்ெண்டவற்றில் எது பணவியல் கொள்றெறய 

வடிவறைக்கிைது?  

A) கூட்டுைவு வங்கிெள் 

B) கவளிநாட்டு வங்கிெள் 

C) றைய வங்கி 

D) வணிெ வங்கிெள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


