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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் ப ொது நிதி QUIZ NO – 4 

 

1. பொதுிதினின் பெவு பெீதுகள் பதொடர்ொ அனத்து னட பனகனபம் மநற்பகொள்யது து? 

அ) ிதி திட்டம்  

ஆ) யருடொந்திப ிதி ின அிக்னக 

இ) கட்டண ெநின 

ஈ) பொதுிதி 
யினட 

2. து பத பெயிம் இல்ன? 

அ) அபெின் கடன்ட்டுயொடொ 
ஆ) அபெின் திட்டநிட்ட பெயிம் 

இ) கடன் நீட்பு 

ஈ) பொதுமெனயகள் 

யினட 

3. “பதன்னந ற்ொக்குன”  பெொற்கூறு இந்தினொயில் பதல்பனனொக ப்பொழுது 

னன்டுத்தப்ட்டது. 

அ) 1991-1992 

ஆ) 1995-1996 

இ) 1997-1998 

ஈ) 2001-2002 

யினட 

4. அபெின் பெவு டத்னதனில் அதிக பயிப்னடத்தன்னநனன பகொண்டுயரும் ிதிமநொண்னந து? 

அ) யருயொய் ற்ொக்குன 

ஆ) பதன்னந ற்ொக்குன 

இ) ிதி ற்ொக்குன 

ஈ) ணநொக்கல் ற்ொக்குன 

யினட 

5. அபசு தது தகுதினன நீி பெவு பெய்யனத சுட்டிக்கொட்டுயது? 

அ) ிதி ற்ொக்குன 

ஆ) பதன்னந ற்ொக்குன 

இ) அபெின் கடன் யொங்குதல்கள் 

ஈ) ணநொக்கல் ற்ொக்குன 

யினட 

6. தயொ யரினில்ொத யருயொய் பெீது து?  

அ) அபசு யிதிக்கும் கட்டணம் நற்றும்  தண்டன அபொத  பதொனக 

ஆ) பெயொணி,அச்ெடித்தல்,பத்தினபத்தொள் அச்ெடித்தல்,ொணனம் அச்ெடித்தல்,தக்கம் அச்ெடித்தல். 



 

 

இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் ப ொது 

நிதி QUIZ NO – 4 

 
 

  
Page 2 

 
  

இ) அபசு நீட்கும் கடன் பதொனக. 

ஈ) அபசு யமங்கின கடன்களுக்கொ யட்டினன பறுயது 

யினட 

7. து பத பெயிம்? 

1. அபசு பன் யொங்கின கடன திரும் பெலுத்துயது 

2. உள்ொட்டு நற்றும் பயிொட்டில் யொங்கின கடனுக்கொக யட்டினன அபசு பெலுத்துயது 

3. பொணுய பெயிங்கள் 

4. அபெின் திட்டநிட்ட பெயிங்கள். 

அ) 1,3 நற்றும் 4                                    ஆ) 2 நட்டும் 

இ) அனத்தும்                                     ஈ) 1 நற்றும் 4. 

யினட 

8. யருயொய் பெயிங்கள் அல்ொதனய து? 

அ) அபசு ஊமினர்களுக்கொக அபசு யமங்கும் ஊதினம் நற்றும் ஓய்வு ஊதினம் 

ஆ) அபசு யமங்கும் நொினம் 

இ) அபசு யமங்கும் கடன் 

ஈ) உள்ொடு நற்றும் பயிொடுகளுக்கு அபசு யமங்கும் ிதிபதயி. 
யினட 

9. தயொ யொக்கினத்னத மதர்ந்பதடுக்க 

1. யருயொய் திட்டம் ன்து  தபப்ட்ட த்திடங்கின் மொக்கங்கள் நற்றும் இக்குகன அதன் 

கொ யனபனனக்குள் பூர்த்தி பெய்யதொகும். 

2. ஒரு  ிறுயம் அல்து அபெொெங்கத்தின் யருயொய் யபவுகள் ிதி ின பொறுப்புகன 

அதிகப்டுத்துகின். 

3. யருயொய் மெனயகள் அனத்தும் அபெொங்கத்தின் யருநொத்திிருந்து ஈட்டப்டுகிது. 

4. யருயொய் அல்ொத யபவுகள் அனத்தும் அபெொங்கத்தின் பதலீட்டு யபவுகொகும். 

அ) 1 நற்றும் 4                 ஆ) 1 நற்றும் 2 

இ) 2 நற்றும் 3                  ஈ) 1,3 நற்றும் 4 

யினட 

10. கீழ்கண்டயற்றுள் னய அபெொங்கத்தின் ிதிினனின பக்கினநொக சுட்டி கட்டுயது? 

அ) பதல் ின ற்ொக்குன 

ஆ) ணப்ற்ொ குன 

இ) ற்ொகுன ிதி 
ஈ) யருயொய் ற்ொகுன 

யினட 

11. ெரினொ யொக்கினத்னத மதர்ந்பதடுக்க 

அ) யரி யருயொய் யபவுகள் அனத்தும் அபெொங்கத்தின் மபடி யரிகன மெர்ந்தனய 

ஆ) அபெொங்கத்தின் நனபக யரினொல் ஈட்டப்டும் ணம்,யரி அல்ொத யருயொய் யபவுகில் 

னயக்கப்டும். 
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இ) அபெொங்கத்தின் கடன்கள் ன்து உள்ிருப்பு நற்றும் பயினிருப்பு ீண்டகொ கடன்கள் ஆகும். 

ஈ. யருயொய் ற்ொகுன உள்ொட்டு குப்ொய்யிற்கொக GNP னின் ெதயிகித்தொல் கொண்ிக்கப்டும் 

யினட 

12. கீழ்கண்டயற்றுள் ந்த ிரிவு ிதி பொறுப்புகள் நற்றும் ிதி ின ிர்யொகம் ெட்டம் 2003ன் கீழ் இல்ன? 

அ) யருயொய் பெனல்தின் பன அியிப்பு 

ஆ) அபெொங்கத்தின் கடன் த்திபம் 

இ) இனடக்கொ ருய யருயொய் பெனல்தின் அியிப்பு 

ஈ) மரினல் பொருொதொப அனநப்பு யனபனன 

யினட 

13. ிதி ின அிக்னகனன பொருத்து தயொ யொக்கினத்னதத் மதர்வு பெய்க 

அ) ிதி ின அிக்னக ன்து இப்பொழுது உள் யங்கன பற்கொ யங்களுடன் ஒப்ிட்டு 

ொர்த்து கணக்கிடப்டும் நதிப்டீொகும். 

ஆ) இது அபெொங்கத்தின் யருயொய் ஈட்டு நற்றும் பெவு குித்த அிக்னக. 

இ) இது ஒரு பொருள் மதனயனின் நதிப்டீொகும் 

ஈ) இது அபெொங்கத்தின் யரி,பொது பெயிம்,பொதுக்கடன் ஆகினயற்ின் கூட்டு பெயிட்டு 

பதொனகனன குிக்கும் 

யினட 

14. கீழ்கண்ட யொக்கினங்கன யருயொய் பெயித்னத பொருத்து கருத்தில் பகொள்க. 

1. இனத ஆக்கயபனடன பெொத்துக்கன உருயொக்குதில்  னன்டுத்தக் கூடொது. 

2. இதில் அபெொங்கத்தின் தொல் ற்ொக்குனபம் மெரும். 

3. அபெொங்கத்தொல் பப்ட்ட னமன கடன் பதொனகனின் நீட்டிப்பு இந்த யனகனித்னத ெொரும். 

4. ொதுகொப்ிற்கொக பெய்னப்டும் பெயீம் 

மநற்கண்ட யொக்கினத்தில் னய ெரினொனய? 

அ) 1 நற்றும் 2                                  ஆ) 1 நற்றும் 4 

இ) இனயனனத்தும்                  ஈ) இனய துவும் இல்ன. 

யினட 

15. கீழ்கண்டயற்றுள் து ஒரு யருடத்தின் யருயொய் ற்ொக்குனனன குிக்கும்.அதில் 

பொருொதொபம்,தபப்ட்ட கடன்கள் நற்றும் கடன்கன  திருப்ி தப இனொனந? 

அ) யருயொய் ற்ொக்குன 

ஆ) ிதி ற்ொக்குன 

இ) பதல் ின ற்ொக்குன 

ஈ) யருயொய் பெனல்தின் அனநப்பு 

யினட 
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விடைகள்: 

 

1. பொதுிதி 
2. கடன் நீட்பு 

3. 1997-1998 

4. ணநொக்கல் ற்ொக்குன 

5. ிதி ற்ொக்குன 

6. அபசுநீட்கும் கடன் பதொனக. 

7. 1,3 நற்றும் 4 

8. அபசு யமங்கும் கடன் 

9. 2 நற்றும் 3 

10. யருயொய் ற்ொகுன 

11. அபெொங்கத்தின் கடன்கள் ன்து உள்ிருப்பு நற்றும் பயினிருப்பு ீண்டகொ கடன்கள் ஆகும். 

12. அபெொங்கத்தின் கடன் த்திபம் 

13. இது அபெொங்கத்தின் யரி,பொது பெயிம்,பொதுக்கடன் ஆகினயற்ின் கூட்டு பெயிட்டு 

பதொனகனன குிக்கும் 

14. 1 நற்றும் 2 

15. பதல் ின ற்ொக்குன 

 

 


