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ப ொருளொதொரத்தில் இந்தியொவின் முதலீட்டு சந்தத QUIZ NO – 10 

 

1. பதலீட்டுச் சந்ததத ார் கட்டுப்படுத்துகின்மனர்? 

அ) இந்தி ரிசர்வ் லங்கி 
ஆ) பங்குச் சந்தத 

இ) நிதி அதச்சகம் 

ஈ) லர்த்தக அதச்சகம் 

லிதை 

2. ஆசிாலிலயல பறதான பங்குச் சந்தத எது? 

அ) பம்தப– பங்குச்சந்தத 

ஆ) லதசி பங்குச் சந்தத 

இ) நொஸ்டொக் பங்குச் சந்தத 

ஈ) ருங்கிதைக்கப்பட்ை பங்குச் சந்தத 

லிதை 

3. பங்குச் சந்ததில் இதைந்துள்ரது எது?  

அ) நிதிச் சந்தத 

ஆ) பங்கு பத்திம் வலரிநாட்டு பதலீட்ைாரர்கள் 

இ) பத்திச் சந்தத 

ஈ) பத்திச் சந்தத தபால் அலுலயக லசிப்பு 

லிதை 

4. லதசி பங்கு சந்தத இதைக்கப்பட்ை லருைம்? 

அ) 1990 

ஆ) 1991 

இ) 1994 

ஈ) 1992  

லிதை 

5. பங்குச் சந்தத என்பது? 

அ) அசியதப்பு துதம 

அ) அசுத் துதம 

இ) சட்ைன்மத்திற்கு வலரிில் உள்ர துதம 

ஈ) ப்பந்தத்தினாயான துதம 

லிதை 

6. அசின் பாதுகாப்பு பத்திங்கள் வதாைர்பானலற்தம கருத்தில் வகாள்க. 

1. இததன இந்தி அசாங்கத்தின் கீழ் இந்தி ரிசர்வ் லங்கி வலரிிடுகிமது 

2. இதனுதை பதிர்வு காயம் 1 யிருந்து 30லது லருைம் லத 

3. இது சந்ததில் உள்ர லட்டி லிகிதத்தத வபாறுத்து வலரிிைப்படுகிமது 
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அ) 1 ற்றும் 3 சரிானது 

ஆ) 1 ற்றும் 2 சரிானது 

இ) 3 ட்டும் சரிானது 

ஈ) அதனத்தும் சரிானது 

லிதை 
7. கீழ்கண்ை நகங்கரில் எங்கு பங்கு ாற்று நிதயம் வசல்படுகிமது? 

அ) துத 
ஆ) திருச்சி 
இ) லகாபத்தூர் 
ஈ) லசயம் 

லிதை 

8. கீலற உள்ர கருத்தத கலனத்தில் வகாள்க. 

1. வபர்லானி குழு அமிக்தகின் படி லதசி பங்கு சந்தத இதைக்கப்பட்ைது 

2. லதசி பங்கு சந்தத ஜி.டி.பி,ஐ.சி.ஐ-சி.ஐ,ஐ.எப்.சி. லங்கிகள் ற்றும் அதனத்து ஆபள் காப்படீு 

நிறுலனங்கள்,லதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை லைிக லங்கிகள் ற்றும் பயலற்றுைன் இதைக்கப்பட்ைது. 

 

லலய உள்ர லாக்கிங்கரில் எந்த லாக்கிங்கள் தலமானது? 

அ) 1 ற்றும் 2 தலமானது 

ஆ) 2 ட்டும் தலமானது 

இ) 1 ட்டும் தலமானது 

ஈ) எதுவும் தலமில்தய 

லிதை 

9. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ என்பது? 

அ) வதாறில் லர்த்தக சதப  
ஆ) வகிக்கல் வதாறில் 

இ) பருத்தி வதாறில் 

ஈ) நிதி நிறுலனம் 

 

லிதை 

10. கீலற உள்ர லாக்கிங்கதர கலனத்தில் வகாள்க? 

1. பம்தப பங்கு சந்ததக்கும் லதசி பங்கு சந்ததக்கும் புளுசிப் பங்குக்கும் வசன்வசக்சும் நிப்டிபம் 

குமிடீ்ைாகும் 

2. வசன்வசக்ஸ் 50 பங்குகதரபம் நிப்டி 30 பங்குகதரபம் வகாண்டுள்ரது 

 

லலய உள்ர லாக்கிங்கரில் எது தலமானது? 

அ) 2 ட்டும்                                                      ஆ) 1 ட்டும் 

இ)  இண்டும்                      ஈ) லலய உள்ர எதுவும் இல்தய 

லிதை 
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11. கைனடீ்டும் பத்திம் வதாைர்பான கருத்துக்கதர கலனத்தில் வகாள்க. 

1. இது ரு லதகான கைன் வபமம் உபகைாகும் அதனால் ப்பந்தத்திற்கு உதலாது 

2. இது வபாதுலாக குதமலான பைம் வபறுலதற்கு வகாடுக்கப்படுகிமது. அதத கைன் படிந்த பிமகு 

உரிலரிைல ப்பதைத்து லிை லலண்டும். 

3. அசாங்கம் ட்டுல இந்த லதக கைனடீ்டுப் பத்தித்தத வலரிிடும் 

 

லலய உள்ர லாக்கிங்கரில் எது சரிானது? 

அ) 1 ற்றும் 2                      ஆ) 2 ற்றும் 3  

இ) 3 ட்டும்                                                        ஈ) அதனத்தும் 

லிதை 

12. சுறற்சி கைன் வதாைர்பான லாக்கிங்கதர கருத்தில் வகாள்க 

1. ஒவ்வலாரு நாட்களுதை லிாபாபம் குமிப்பிட்ை இதைவலரிில் குமிப்பிட்ை லலதய நாட்கரில் 

லிாபாம் நதை வபற்மதற்கும் கைக்கு படிக்கப்பட்ை நாளுக்கும் இதைில் கைக்கு படிப்பது என 

நிர்ைிப்பது. 

2. தற்வபாழுது இந்த இதைவலரி லிாபா நாட்களுக்கு பிமகு 3 நாள் என நிர்ைிக்கப்பட்டுள்ரது 

3. பதலீட்ைாரர் பிதைத்தத வகாடுக்கலில்தய எனில் அதற்கு அபாதம் வசலுத்த லததலில்தய 

 

லலய உள்ர லாக்கிங்கரில் எது சரி? 

அ) 3 ட்டும்                                                       ஆ) 2 ட்டும் 

இ) 1 ட்டும்                                                        ஈ) அதனத்தும் 

லிதை 

13. கீலற உள்ரலற்மில் எது சரி? 

1. எதிர்காய சந்தத கட்ைை ததயதகம் பம்தபில் உள்ரது 

2. இது ரு சட்ை பூர்லற்ம ஆதைம் 

3. இந்தி லர்த்தகத் துதம அதச்சகத்தின் கீழ் இங்குகிமது. 

 

அ) 1 ட்டும்                                                      ஆ) 2,3 ட்டும் 

இ) 1 ட்டும்                                                      ஈ) லலய உள்ர அதனத்தும் 

லிதை 

14. கீலற உள்ர கைனரிக்கும் நிறுலனங்கரில் இந்திாலில் இல்யாதது எது? 

அ) க்ரிசில் 

ஆ) ஸ்ைாண்ைர்டு அண்டு புலர் 

இ) ஐசிஆர் ஏ 

ஈ) லகர் 

லிதை 

15. இந்தி பங்கு பரிலர்த்ததன தத்தின் அதிகாத்ததப் பற்மி கருத்தில் வகாள்க 

1. பங்கு பரிலர்த்ததனத சட்ைத்தின் பயம் நைத்துகிமது. 

2. வ்வலாரு லருைபம் லவு வசயவு கைக்தக ஆய்வு வசய்கிமது 
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3. நீதிபதி,லறக்கமிஞர்கள் நிறுலன சட்ைத்தில் உள்ர நிய லிதிகதர பமக்கைிக்கயாம். 

 

லலய உள்ர லாக்கிங்கரில் எது தலமானது? 

அ) 1 ற்றும் 2                                                            ஆ) 1 ற்றும் 3 

இ) லலய உள்ர அதனத்தும்                            ஈ) லலய உள்ர எதுவும் இல்தய 

லிதை 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
விதடகள்: 
 

1. இந்தி ரிசர்வ் லங்கி 
2. பம்தப– பங்குச்சந்தத 

3. பத்திச் சந்தத 

4. 1992 

5. சட்ைன்மத்திற்கு வலரிில் உள்ர துதம 

6. இததன இந்தி அசாங்கத்தின் கீழ் இந்தி ரிசர்வ் லங்கி வலரிிடுகிமது 

7. லகாபத்தூர் 
8. 1 ற்றும் 2 தலமானது 

9. நிதி நிறுலனம் 

10. 2 ட்டும் 

11. 1 ற்றும் 2 

12. அதனத்தும் 

13. 1 ட்டும் 

14. க்ரிசில் 

15. லலய உள்ர அதனத்தும் 

 


