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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் பெளிநொட்டுத் துறறகள்  QUIZ NO – 11 

 

1. கீழற ககொடுக்கப்பட்டுள்ரலற்மில் சர்லழேச அரலில் பன்படுத்ேக் கூடி நொணம் து? 

அ) பிொங் 

ஆ) பவுண்ட் ஸ்கெர்யிங் 

இ) லெ அகரிக்க ெொயர் 

ஈ) ஜப்பொனின் கன் 

லிடெ 

2. ப்கபொழுது சுேந்ேிொன பண ொற்ம நிர்லொக அடப்பு கேொெங்கப்பட்ெது 

அ) 1990 

ஆ) 1992  

இ) 1993 

ஈ) 1995 

லிடெ 

3. கீழற ககொடுக்கப்பட்டுள்ரலற்மில் ொமொே பண ேிப்பு ககொண்ெ நொட்டின் சொசரி பண ேிப்புென் ஒப்பொக 

அடனத்து கபரி நொடுகளும் லிொபொம் கசய்லது 

அ) ேொொரொன பணொற்று லிகிேம் 

ஆ) பணொற்று லிகிேத்ேின் உண்டொன லிடரவு 

இ) ஒருங்கிடணந்ே பணொற்று லிகிேம் 

ஈ) சொேொண லிடரடல ககொண்ெ பணொற்று லிகிேம் 

லிடெ 

4. கீழற உள்ர நொட்டில் அேிக அரவு கலரிநொட்டு பணம் டலத்ேிருக்கக்கூடி நொடு து?  

அ) ஷ்ொ 

ஆ) பிழசில் 

இ) சீனொ   

ஈ) ஜப்பொன் 

லிடெ 

5. ற்ம நொட்டு பணத்துென் ஒரு நொட்டின் பண ேிப்பு கேொெர்ந்து ேிப்பு குடமந்து கசல்லது ன்பது? 

அ) பணத்ேின் ேிப்டப குடமத்ேல் 

ஆ) பணத்ேின் ேிப்டப உர்த்ேல் 

இ) பணத்ேின் ேிப்பு சிமிேரவு குடமேல் 

ஈ) பணத்டே றுேிப்பு கசய்ேல் 

லிடெ 

6. கீழற உள்ர லொக்கிங்கரில் சரிொனடே ழேர்ந்கேடுக்க  

அ) உயக நொடுகளுென் நடெகபறும் சொன லிொபொம் யகின் ற்ம நொடுகளுென் நடெகபறும் 

லிொபொத்ேின் சுருக்கொகும் 



 

 

இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் 

பெளிநொட்டுத் துறறகள்  QUIZ NO – 11 

 
 

  
Page 2 

 
  

ஆ) கலரி நொட்டியிருந்து லிொபொத்ேிற்கொக லொங்கும் கெனொல் கலரிநொட்டு அன்னி கசயலொணி 
இருப்பு அேிகரிக்கிமது. 

இ) நெப்பு கணக்கு கபொருட்கரின் லிொபொம் ற்றும் கபொருரொேொத்ேின் ழசடலட பேிவு கசய்கிமது. 

ஈ) பேலீட்டுக் கணக்கு பேலீட்டுச் கசயவு ற்றும் நொட்டு லருொனத்ேின் சுருக்கொகும் 

லிடெ 

7. கீழற உள்ரலற்மில் நெப்புக் கணக்குென் கேொெர்பற்மது து? 

அ) கபொருட்கரின் நிக பண ேிப்பு 

ஆ) ழசடலகரின் நிக பண ேிப்பு 

இ) நிக கலரிநொட்டு ழநடி பேலீட்ெொரர்கள் 

ஈ) நொட்டியிருந்து நிக பணேிப்பில் பணத்டே அனுப்புேல் 

லிடெ 

8. பேலீட்டு கணக்குென் கேொெர்புடெ ேலமொன லொக்கித்டே ழேர்ந்கேடுக்க  

அ) கலரிநொட்டு லிொபொ அடப்பொல் அடிக்கடி கொணப்படுலது 

ஆ)  இேனுள் கலரிநொட்டு ழநடி பேலீட்ெொரர்கள் பேலீடுகள் அெங்கும். 

இ) இது நொட்டின் கபொருரொேொத்ேில் ேனிொர் ற்றும் கபொதுத்துடம பேலீடுகரின் சுருக்கொகும் 

ஈ) பயேன கசயவு ற்றும் லருொனம் ழபொன்மலற்டம பேலீட்டுக் கென் கபொருரொேொத்ேில் 

அரலிடுகிமது. 

லிடெ 

9. கீழற உள்ரலற்மில் பயேனக் கணக்கு ொற்மம் கேொெர்பொன அமிக்டகில் இல்யொேது து? 

அ) கலரிநொடு லொழ் இந்ேிர்க்கு லரிச் சலுடக அரித்ேல் 

ஆ) ஒப்பந்ேச் சீட்டு பயம் பேலீடு கசய்ப்படும் பணத்டே ேடெ கசய்லது. 

இ) கபொருரொேொத்ேில் அடனத்து துடமகரிலும் கலரிநொட்டு ழநடி பேலீட்டெ அேிகரிக்கச் கசய்ேல். 

ஈ)  இல்பொக கலரிநொட்டியிருந்து கபமக்கூடி லிொபொக் கெனுக்கொன அரடல அேிகரித்ேல் 
லிடெ 

10. கீழற உள்ரலற்மில் து கலரிநொட்டு பணொற்று இருப்புென் கேொெர்புடெது 

அ) கலரிநொட்டு ழநடி பேலீடு 
ஆ) கலரிநொட்டு பண ேிப்பு 
இ) சிமப்பொக பணம் டுக்கும் உரிட 
ஈ) இருப்பு நிடய 

லிடெ 

11. ேலமொன லொக்கிங்கடர ழேர்ந்கேடுக்க 

அ) நெப்புக் கணக்கு ொற்மம் பேலீட்டுக் கெடனத் ேலி அடனத்து லடககரிலும் 

கபொருரொேொத்ேிற்கு உள்ழரபம் கலரிழபம் கசல்யக்கூடி பண நெலடிக்டககடர ககொண்ெது. 

ஆ) கலரிநொட்டு கசொத்துக்கடர பொரிப்பேில் பழொ, பவுண்ட்,ஸ்ழெர்யிங் கபொருரொேொத்ேில் 

ஊடுருவுகிமது. 

இ) நெப்பு கணக்கு ொற்மம் பய ழநொக்கங்களுக்கு பணத்டே கபொருரொேொத்ேிற்கு உள்ழரபம் 

கலரிழபம் கசல்ய அனுேிக்கிமது. 
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ஈ) கலரிநொட்டு பணொற்று இருப்பு,று கட்டுொனம் ற்றும் லரர்ச்சிக்கொக உயக லங்கி நிேி 
அரிப்பேொல் அேிகரிக்கிமது 

லிடெ 

12. கீழற உள்ர லொக்கித்டே கலனத்ேில் ககொள்க 

1. ேொொரொக்கல் பணொற்றும் லிகிே ழயொண்ட அடப்பு பணத்ேின் ேிப்டப பொேிரவு 

ொற்மிடக்கிமது. 

2. ேொொரொக்கல் பணொற்ம லிகிே ழயொண்ட அடப்பு ஒருங்கிடணந்ே பணொற்று 

லிகிேத்டே ொற்றுலேொல் ஒருங்கிடணந்ே பணொற்று லிகிே பின்னடெடல ேிருத்துகிமது. 

3. நொட்டுப் பணத்ேின் ொமக்கூடி சொசரி ேிப்பு உண்டொன பணொற்று லிகிே லிடரடல 

ககொடுக்கிமது. 

4. நொட்டுப் கபொருரொேொம் ஒப்பொக நிடய கபம புேி பேலீடுகள் ழேடலப்படுகிமது 
 
ழற்கண்ெலற்மில் து சரிொனது? 
அ) 1 ற்றும் 2 சரிொனது 

ஆ) 2 ற்றும் 4 சரிொனது 
இ) ழழய உள்ர துவும் இல்டய 

ஈ) 1 ற்றும் 3 சரிொனது 

 
 

லிடெ 
13. கபொருத்துக 
அ) ேொொரொன பணொற்று லிகிே ழயொண்ட அடப்பு   - 1. 1992 

ஆ) கலரிநொட்டு பணொற்றும் ழயொண்டச் சட்ெம்                      - 2. 2002 

இ) ஒருங்கிடணந்ே பணொற்று லிகிேம்                                                 - 3. 1992 

ஈ) பணொற்று ேடெச்சட்ெம்                                                                         - 4. 1993 

       1       2       3       4 
அ 3 1 4 2 

ஆ 4 2 3 1 

இ 4 3 1 2 

ஈ 2 1 4 3 

லிடெ 

14. ேலமொன லிடெட ழேர்ந்கேடுக்க: 
அ) பணத்ேின் ேிப்டப று ேிப்படீு கசய்லேொல் நொட்டில் பணத்ேின் அரவு கட்டுக்ழகொட்பொக உள்ரது. 

ழலும் இேடன டலத்து பண ொற்று லிகிேம் அல்யது பொேி பணொற்று லிகிேத்டே நொடு 

நிர்ணிக்கிமது 
ஆ) பணத்ேின் ேிப்பு ழேய்லது ன்பது அேனுென் கேொெர்புடெ ற்கமொரு பணத்ேின் ேிப்புக்கு 

இடணொக இந்ே பணத்ேின் ேிப்பு குடமகிமது. 
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இ) பணத்ேின் றுேிப்படீு ன்பது ேிட்ெிட்டு பணத்ேின் ேிப்டப ொற்மி உர்த்துலேொகும். இதுழல 

உண்டொன பணொற்று லிகிேொகும் 
ஈ) பணத்ேின் ேிப்பு உர்வு ன்பது ற்ம நொட்டின் பணத்ேிற்கு நிகொன ேிப்பு அேிகரிப்பேொகும். 

லிடெ 

15. கீழற உள்ர லொக்கித்டே கலனத்ேில் ககொள்க 

1. கேற்கொசி சுேந்ேிொன லிொப ஒப்பந்ேம் பயம் இந்ேிொ அடனத்து கபொருட்கடரபம் ிகவும் 

பின் ேங்கி நொடுகளுக்கு பூஜ்ஜி லரி ொனிம் பயம் லிொபம் கசய்கிமது.  

2. கேற்கொசி சுேந்ேிொன லிொபொ ஒப்பந்ேம் பயம் இந்ேிொ லரர்ச்சி அடெந்ே நொடுகளுக்கு லரி 

இல்யொல் லிொபொம் கசய்லேில்டய 
3. SAFTA ஒப்பந்ேம் பயம் இந்ேி  அேிக லரி ககொண்ெ லிொபொத்ேியிருந்து குடமலொன லரிொக 

ொற்றுலது 
4. ற்றுேி,இமக்குேி ேிட்ெத்டே லருெொ லருெம் லர்த்ேகம் ற்றும் கேொறில்துடம அடச்சகம் 

கலரிிடும் 
 
ழற்கண்ெலற்மில் சரிொனது து? 
அ) 1 ற்றும் 4 சரிொனது 

ஆ) 2 ற்றும் 3 சரிொனது 

இ) அடனத்தும் 
ஈ) ழழய உள்ர துவும் இல்டய 

லிடெ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ெிறைகள்: 
 

1. லெ அகரிக்க ெொயர் 

2. 1992  

3. பணொற்று லிகிேத்ேின் உண்டொன லிடரவு 

4. சீனொ 
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5. பணத்டே றுேிப்பு கசய்ேல் 

6. நெப்பு கணக்கு கபொருட்கரின் லிொபொம் ற்றும் கபொருரொேொத்ேின் ழசடலட பேிவு 

கசய்கிமது. 

7. நிக கலரிநொட்டு ழநடி பேலீட்ெொரர்கள் 

8. கலரிநொட்டு லிொபொ அடப்பொல் அடிக்கடி கொணப்படுலது 

9. கபொருரொேொத்ேில் அடனத்து துடமகரிலும் கலரிநொட்டு ழநடி பேலீட்டெ அேிகரிக்கச் 

கசய்ேல். 

10. கலரிநொட்டு ழநடி பேலீடு 
11. கலரிநொட்டு கசொத்துக்கடர பொரிப்பேில் பழொ, பவுண்ட்,ஸ்ழெர்யிங் கபொருரொேொத்ேில் 

ஊடுருவுகிமது. 

12. 1 ற்றும் 3 சரிொனது 

13. 3 1 4 2 

14. பணத்ேின் ேிப்டப று ேிப்படீு கசய்லேொல் நொட்டில் பணத்ேின் அரவு கட்டுக்ழகொட்பொக 

உள்ரது. ழலும் இேடன டலத்து பண ொற்று லிகிேம் அல்யது பொேி பணொற்று லிகிேத்டே 

நொடு நிர்ணிக்கிமது 

15. 2 ற்றும் 3 சரிொனது 


