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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் வங்கியியல் QUIZ NO – 3 

 

1. கீழ்கண்டலற்மில் முதயாலது பபாதுத்துறம லங்கி எது? 

அ) ஹம்பர்க் லங்கி 
ஆ) லங்கார லங்கி 
இ) பலனஸீ் லங்கி 
ஈ) பார்சிலயானா லங்கி 

லிறட 

2. இந்திாலின் முதல் நலனீ லங்கி எது? 

அ) ஹிந்துஸ்தான் லங்கி 
ஆ) லங்கார லங்கி 
இ) நியூ லபங்க் ஆப் இந்திா 
ஈ) இந்தி இம்பரீில் லங்கி 

லிறட 

3. கி.பி.1969ல் எத்தறன லங்கிகள் லதசிாக்கப்பட்டு அட்டலறைப்படுத்தப்பட்ட லங்கிகராக 

ஆக்கப்பட்டது? 

அ) 20    

ஆ) 6 

இ) 19    

ஈ) 14 

லிறட 

4. அசால் ஆம்பிக்கப்பட்ட முதல் லைிக லங்கி எது? 

அ) இந்தி இம்பரீில் லங்கி 
ஆ) பஞ்சாப் லநளனல் லங்கி 
இ) லங்கார லங்கி 
ஈ) ஹிந்துஸ்தான் லங்கி 

லிறட 

5. எப்பபாழுது RBI பை சந்றத பஸ்ப நிதிற அமிமுகப்படுத்திது? 

அ) கி.பி.1990   

ஆ) கி.பி.1999 

இ) கி.பி.1992   

ஈ) கி.பி.1995 

லிறட 

6. கீழ்கண்டலற்மில் சரிான கூற்றமத் லதர்ந்பதடு 

1. த்தி லங்கிின் கீழ் உள்ர லங்கித் துறமில் உள்ர ஒரு அங்கல லைிக லங்கி ஆகும் 

2. பைத்றத பலரிடீுலதில் லைிக லங்கிகள் ஏகலபாகம் பகாள்லதில்றய. 

3. அசின் பபாருராதாக் பகாள்றககறர லம்படுத்துலது லைிக லங்கிின் லநாக்காகும் 
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4. அன்னிச் பசயலாைிற லைிக லங்கிகள் றகிருப்பில் பகாண்டுள்ரதுடன் அன்னிச் 

பசயலாைி லர்த்தகத்திலும் ஈடுபடுகின்மன. 

அ) 3 ற்மம் 4                   ஆ) 1 ற்றும் 3 

இ) 2 ற்றும் 4                   ஈ) எதுவுில்றய 

லிறட 

7. பபாருத்துக 

அ) ஸ்லடட் லபங்க் ஆப் இந்திா சட்டம்                       – 1. கி.பி.1999 

ஆ) அன்னிச் பசயலாைி லயாண்றச் சட்டம் – 2. கி.பி.1998-1999 

இ) கிசான் கடன் அட்றடத்திட்டம்                                   – 3. கி.பி.1959 

ஈ) லங்கி லறமுறமச்சட்டம்                                          –  4. கி.பி. 1949 

                       அ       ஆ        இ       ஈ 

அ) 1 2 3 4 

ஆ) 4 3 2 1 

இ) 2 1 4 3 

ஈ) 3 1 2 4 

லிறட 

8. பிாந்தி கிா லங்கிகறரப்(Regional Rural Bank) பபாருத்து கீழ்கண்ட கூற்றுக்கறரக் கலனிக்க. 

1. கி.பி.1976 சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது 

2. லைிக லங்கிகள் இதற்கான நிதிற அரிக்கின்மன. 

3. பபாதுத்துறம லங்கிகள் நிர்லாக உதலிகறர லறங்குகின்மன 

4. இவ்லங்கிகள் அசின் ஓர் அங்காகும் 

சரிானலற்றமத் லதர்ந்பதடு 

அ) 1,3 ற்றும் 4                                       ஆ) 2 ற்றும் 3 

இ) 4 ட்டும்                                              ஈ) எதுவுில்றய 

லிறட 

9. தலமான கூற்றமக் கண்டமிக. 

அ) ஸ்லடட் பாங்க் ஆப் இந்திா குழுத்தின் தறயறின் கீழ் “முன்லனாடி லங்கி திட்டத்தின்” 

பசல்பாடுகலக்கு 14 லதசிாக்கப்பட்ட ற்றும் 3 தனிார் லங்கிகலம் நிதிரிக்கின்மன. 

ஆ) பாதுகாப்பு லறமுறம ற்றும் GDP கடன் லட்டிலிகித்தறத லிட கிசான் கடன் அட்றடின் லட்டி 

லிகிதம் அதிகம் 

இ) “குறமந்த பட்ச இருப்பு” லிகிதத்தின் அடிப்பறடிலயல புதி பைம் அச்சடிக்கப்படுகிமது. 

ஈ) நிக்கல் நாைத்தின் முகதிப்றப லிட நிக்கல் நாை உலயாகத்தின் திப்பு அதிகம். 

லிறட 

10. பபாருத்துக 

அ) SBI லதசிாக்கப்பட்டது                                            - 1. கி.பி.1975 

ஆ) பிாந்தி கிா லங்கிகறர உருலாக்குலது          - 2. கி.பி.1971 

இ) கடன் உத்திலாத நிறுலனத்றத   உருலாக்குதல்   - 3. கி.பி.1959 
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ஈ) SBI துறை நிறுலனங்கறர லதசிாக்கல்               - 4. கி.பி.1955 

                       அ       ஆ        இ        ஈ 

அ) 2 3 1 4 

ஆ) 3 2 4 1 

இ) 4 1 2 3 

ஈ) 3 4 2 1 

லிறட 

11. கீழ்கண்டலற்மில் த்தி லங்கிின் பைி அல்யாதது எது? 

அ) நிதிறக் கட்டுப்படுத்துலது 

ஆ) பைக்பகாள்றகின் ஆதாம் 

இ) பைத்றத பலரிிடுலது 

ஈ) பங்குதார்கரின் இயாபத்றத அதிகரிப்பது 

லிறட 

12. சுாட்சி பபற்ம பிற்சி நிறுலனம்? 

அ) லங்கி லயாண்றின் லதசி நிறுலனம் 

ஆ) லிலசா லங்கி கல்லூரி 

இ) லங்கிாரர் பிற்சிக் கல்லூரி 

ஈ) RBI பைிாரர் கல்லூரி 

லிறட 

13. தலமான கூற்றமத் லதர்ந்பதடுக்க 

அ) லபசல்(Basel) முதலீடு ஒப்பந்தானது கடன் பகாடுப்பதின் ஆபத்றத றப்படுத்துகிமது. 

ஆ) லபசல் IIIன் லநாக்கானது லங்கிச் பசல்கறர முதலீடு சார்ந்ததாக அறப்பது. 

இ) லங்கிகரின் நிறுலன சட்டம் 1949ன் கீழ் லங்கிச் பசல்பாடு இல்யாத நிதி நிறுலனம் பதிவு 

பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

ஈ) எஞ்சி லங்கி சாாத நிறுலனங்கள் அறனத்தும் லங்கி சாா நிதி நிறுலனங்கராகும். 

லிறட 

14. தலமான கூற்றமத் லதர்ந்பதடுக்க 

அ) லங்கிில்யா நிதி நிறுலனம் - றக்ல நிதி நிறுலனம்(NBFC-MFI)றலப்பு நிதி இல்யா NBFC ஆகும். 

ஆ) SARFAESI சட்டம்(2002) லங்கிக் கடறன பசலுத்தாதலர்கரின் பசாத்துக்கறர நிதி நிறுலனங்கள் 

ஏயிட லறி பசய்கிமது. 

இ) றலப்பு நிதிற  பகாண்டுள்ர ஒரு  NBFC அகும். 

ஈ) லைிக லங்கி என்பது ஒரு நிதி நிறுலனம். இது நிறுலனங்கலக்கு கடன் பகாடுப்பறத லிடுத்து 

நிறுலனத்தின் பங்குதாாக லசர்த்துக் பகாள்கிமது. 

லிறட 

15. ஒரு லங்கி பதாறியில் அனுதிக்கப்பட்ட அதிக பட்ச கூட்டாரிகரின் எண்ைிக்றக 

அ) 10 

ஆ) 20 
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இ) 30 

ஈ) 50 
லிறட 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
விடைகள்: 
 

1. பலனஸீ் லங்கி 
2. ஹிந்துஸ்தான் லங்கி 
3. 14 

4. இந்தி இம்பரீில் லங்கி 
5. கி.பி.1992   

6. 1 ற்றும் 3 

7. 3 1 2 4 

8. 1,3 ற்றும் 4 

9. பாதுகாப்பு லறமுறம ற்றும் GDP கடன் லட்டிலிகித்தறதலிட கிசான் கடன் அட்றடின் 

லட்டிலிகிதம் அதிகம் 

10. 4 1 2 3 

11. பங்குதார்கரின் இயாபத்றத அதிகரிப்பது 

12. லங்கி லயாண்றின் லதசி நிறுலனம் 

13. லங்கிகரின் நிறுலன சட்டம் 1949ன் கீழ் லங்கிச் பசல்பாடு இல்யாத நிதி நிறுலனம் பதிவு 

பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

14. றலப்பு நிதிற  பகாண்டுள்ர ஒரு  NBFC அகும். 

15. 50 

 

 


