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இந்திய பபொருளொதொரத்தில் பன்னொட்டு நிதி நிறுவனங்கள் QUIZ NO – 12 
 

1. ன்ாட்டு சொயணின ிதினம் இருப்பு ிதியன உருயாக்குயது 

அ) அதிகநாக எடுத்துக்சகாள்க் கூடின உரியந 
ஆ) ெிப்பு எடுப்பு உரியந 
இ) ல் எடுப்பு உரியந 
ஈ) மநம உள் எதுவும் இல்ய 

யியை 

2. ன்ாட்டு சொயணி ிதினம் உறுப்பு ாடுகளுக்கு பதன்யநனாக சகாடுப்து? 

அ) சகாடுக்கப்ை மயண்டின கைன் சதாயக சகாடுப்தற்கு ிதி அிக்கிது 
ஆ) யர்ச்ெி இக்யக அயையதற்கு ிதினிக்கிது 
இ) ெபக மதயயகய பூர்த்தி செய்யதற்கு ிதினிக்கிது. 

ஈ) மநம உள் எதுவும் இல்ய 
யியை 

3. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள் ெர்யமதெ ிதி ிறுயங்கில் யறுயநயன ஒமிப்யத இக்காக சகாண்ை 

ிறுயம் எது? 

அ) மகபாயில் உள் ிர்யாக மநாண்யந ிறுயம் 
ஆ) ல்துய பதலீடு உறுதினிப்பு ிறுயம் 
இ) உக யங்கி 
ஈ) ெர்யமதெ பதலீடு சதாைர்ா ிபச்ெயகளுக்கு ிதி அிக்கக்ககூடின ிறுயம் 

யியை 
4. உக யங்கிபைன் இயணந்துள் இபண்டு ிறுயங்கள் னாது? 

அ) நறுகட்டுநாம் நற்றும் யர்ச்ெிக்கு ிதி அிக்கக்கூடின ெர்யமதெ யங்கிபம்,ெர்யமதெ யர்ச்ெி 
குழுநபம் 
ஆ) IBRDAம் ெர்யமதெ ிதி ஆயணனபம்(IFC) 

இ) ன்ாட்டு சொயணி ிதினம் நற்றும் ெர்யமதெ யர்ச்ெி குழுநம் 

ஈ) ெர்யமதெ அயில் பதலீடு சதாைர்ா ிபச்ெய ஏற்டும் சாழுது ிதி அிக்கக்கூடின 

யநனம்(ICSID) 
யியை 

5. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள் ிறுயங்கில் யரும் ாடுகளுக்கு சயிாட்டு மபடி பதலீட்யை 

அதிகரிப்தாக கூின ிறுயம் எது? 

அ) ன்ாட்டு சொயணி ிதினம் -IMF 

ஆ) ல்துய பதலீடு உத்திபயாத ிறுயம் -MIGS 

இ) பாநரிப்பு நற்றும் யர்ச்ெிக்கு ிதி அிக்கக்கூடின ெர்யமதெ யங்கி-IBRD 

ஈ) ெர்யமதெ பதலீடு சதாைர்ா ிபச்ெயக்கு ிதி அிக்கக்கூடின ிறுயம் –ICSID 

யியை 

6. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள் இந்தின திட்ைத்தில் எந்த திட்ைத்திற்கு உக யங்கி ிதி உதயி அிக்கிது 

1. மதெின எய்ட்ஸ் மாய் கட்டுப்ாட்டுத் திட்ைம் 
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2. ெர்ய ெிக்ஷா அினான் 
3. இந்தினாயின் எரிெக்தி துய 
அ)1 நற்றும் 2யது திட்ைத்திற்கு நட்டும் 
ஆ) 2யது திட்ைத்திற்கு நட்டும் 
இ) 1,2,3 ஆகின திட்ைங்களுக்கு 
ஈ) 1 நற்றும் 3யது திட்ைங்களுக்கு 

யியை 

7. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள் யாக்கினங்கள் உக யினாாப ிறுயத்துைன் ைத்த மச்சுயார்த்யத 

சகாடுக்கப்ட்டுள்து அயற்றுள் எது ெரினாது? 

1. ஒருநித்து இருக்க மயண்டும் எ படிசயடுக்கப்ட்ைது 
2. அயயரும் ஒப்புக்சகாண்ை ிகு ஒப்புக் சகாள்ளுதல் அல்து தினாக ஒப்புக் சகாள்ளுதல்  

அ) 1யது நட்டும்                     ஆ) 2யது நட்டும் 
இ) இபண்டும்                        ஈ) மநம உள் எதுவும் இல்ய 

யியை 
8. உக யர்த்தக யநனத்துைன் இந்தினா யியொனத்யத ற்ி மெின மச்சு யார்த்யதனில் 

யியொனத்துைன் மயறு எதய அடிப்யைனாக மெினது? 

1. உணவு ாதுகாப்பு 
2. யாழ்யாதாப ாதுகாப்பு 
3. கர்ப்பு மநம்ாடு 
 
மநம உள்யற்ில் இந்தினா எதய மகட்ைது? 
அ) 1 நற்றும் 2                      ஆ) 1 நட்டும் 
இ) 1 நற்றும்  3                       ஈ) 3நட்டும் 

யியை 
9. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள்யற்ில் யியொன ஒப்ந்தம் சதாைர்ா எந்த ஒரு கருத்து இங்கு உள்து? 

அ) ெந்யதனின் அவு 
ஆ) இக்குநதி யரி நாினம் 
இ) உள்ாட்டு ஆதபவு 
ஈ) ஏற்றுநதினில் மாட்டி 

யியை 

10. கீமம சகாடுக்கப்ட்டுள் யாக்கினங்கில் அிவு ொர் தியந யினாாபம் சதாைர்ா கருத்யத 

கயத்தில் சகாள்க. 

1. இதய தினார் உரியந எ அங்கீகரிக்கிது 
2. குயந்தட்ெ ாதுகாப்ய அிக்கிது.  ஓவ்சயாரு அபெம் தி ர் சொத்து உரியந எ உக 

யர்த்தக ிறுயத்தில் உறுப்ிர்காக உள் ாடுகளுக்கு சொல்கிது. 

மநம உள் யாக்கினங்கில் எது தயாது? 

அ) 1 நற்றும் 2                     ஆ) 2 நட்டும் 
இ) 1 நட்டும்                        ஈ) அயத்தும் ெரினாது 
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யியை 

11. புயினினல் குினடீு சதாைர்ா யாக்கினங்கய கயத்தில் சகாள்வும். 

1. ஒரு சாருள் உருயா இைம் அல்து குதி அல்து  ாட்யை யயத்து சனரிைப்ட்டுள்து. 

2. இது சாதுவுயையநனாது,திர் உரியந இல்ய 
 
மநம உள் யாக்கினங்கில் எது ெரினாது? 

அ) 1 நட்டும்                        ஆ) 2 நட்டும்  

இ) 1 நற்றும் 2                       ஈ) மநம உள் எதுவும் இல்ய 
யியை 

12. கீமம உள் யாக்கினங்கய கயத்தில் சகாள்க 

1. புதுயநனாகவும்,உமனாகப்டுத்தக் கூடினதாகவும்,புதுயந ியனில் இருக்கும் சாழுது காப்புரியந 

பூர்த்தி அயைகிது 
2. நக்கு ன்கு சதரிந்த சாருள் நிகவும் புதுயநனாக உருயாக்கும் மாது காப்புரியந யமங்கப்டுகிது 
3. காப்புரியந கண்டுிடிப்ாரின் யாழ்க்யகயன நாற்றுகிது 
 
மநம உள் யாக்கினங்கில் எது ெரினாது? 

அ. 1 நட்டும் ெரினாது              ஆ. 1 நற்றும் 3 ெரினாது 
இ. 1,2 நற்றும் 3 ெரினாது           ஈ. 1 நற்றும் 2 ெரினாது 

யியை 

13. ாி ஒப்ந்தத்தின் டி ைந்த ிகழ்வுகய கருத்தில் சகாள்க. 

1. இந்த ஒப்ந்தத்தின் டி இந்தினா மான் ாடுகள் யியொனிகளுக்கு குயந்தட்ெ ஆதபவு யிய 

சதாகுத்து தபநா சாருட்கய ஏயமகளுக்கு நாின யியனில் சகாடுக்க மயண்டும். 

2. மநலும் இந்த ஒப்ந்தத்தின் அயெப ிய தாினங்கய மெர்த்து யயத்து அயெப காங்கில் உள் 

மதயயயன ியர்த்தி செய்ன மயண்டும் 
 
மநம உள் யாக்கினங்கில் எது தயாது? 

அ) 1 தயாது                       ஆ) 1 நற்றும் 2 தயாது 
இ) 2 நட்டும் தயாது                 ஈ) அயத்தும் தயில்ய 

யியை 

14. கீமம உள் யாக்கினங்கய கயத்தில் சகாள்க. 

1. இந்தினா ன்ாட்டு சொயணினத்தில் 8யது ெலுயக உயைன ாைாக உள்து 
2. ன்ாட்டு சொயணினத்தில் இருந்து இந்தினா அயத்து கைன்கயபம் மயகநாக 

யாங்கினது.அதால் இது அந்ிறுயத்தில் பக்கினநா ங்கிப்ாபாக உள்து. 

3. இந்தினா உக யங்கினின் திப்சரும் கைாபாக உள்து. 

 
மநம உள் யாக்கினங்கில் எது ெரினாது? 

அ) அயத்தும்                       ஆ) 1 நற்றும் 2 ெரினாது 
இ) 1 நற்றும் 3 ெரினாது                                       ஈ) 2 நற்றும் 3 ெரினாது 
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யியை 

15. கீமம உள் யாக்கினங்கில் யியொன சாருளுக்கா ெந்யத எதனுைன் ஒத்துப் மாகிது எ கூறு? 

1. சுங்க யரி குயப்தற்கா திட்ைம் 
2. யியொனப் சாருளுக்கா ாதுகாப்பு குயயது 
3. குிப்ிட்ை துயனில் சுங்க யரியன இல்ாநல் செய்யதால் புதின துய துயங்கப்ட்டுள்து. 

4. சுங்க யரி இல்ாநல் செய்ன மகாரிக்யக யயத்தல். 

 
மநம உள் யாக்கினங்கில் எது ஒத்துப்மாகிது? 

அ. 1,2 நற்றும் 3                                                             ஆ. 1 நற்றும் 2 

இ. மநம உள் அயத்தும்            ஈ. 1 நற்றும் 4. 

யியை 

 
 
 
 
 
 
 
 
விடைகள்: 
 

1. ெிப்பு எடுப்பு உரியந 
2. சகாடுக்கப்ை மயண்டின கைன் சதாயக சகாடுப்தற்கு ிதி அிக்கிது 
3. உக யங்கி 
4. நறுகட்டுநாம் நற்றும் யர்ச்ெிக்கு ிதி அிக்கக்கூடின ெர்யமதெ யங்கிபம்,ெர்யமதெ யர்ச்ெி 
குழுநபம் 

5. பாநரிப்பு நற்றும் யர்ச்ெிக்கு ிதி அிக்கக்கூடின ெர்யமதெ யங்கி-IBRD 

6. 1,2,3 ஆகின திட்ைங்களுக்கு 
7. இபண்டும் 
8. 3நட்டும் 
9. இக்குநதி யரி நாினம் 
10. 1 நற்றும் 2 
11. 1 நட்டும் 
12. 1 நட்டும் ெரினாது 
13. 1 நற்றும் 2 தயாது 
14. 2 நற்றும் 3 ெரினாது 

15. மநம உள் அயத்தும் 
 


