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இந்திய ப ொருளொதொரத்தில் இந்தியொவின்  ண வகீ்கம் QUIZ NO – 8 

 

1. M1– குறுகி பணம் உள்ரடக்கிது து? 

அ) பபொது க்கரிடம் உள்ர பெயொலணி + அஞ்ெயொக செிப்பு வலப்பு ப ொவக 

ஆ) ச வல வலப்பு ப ொவக + லங்கிில் பபொதுக்கள் வலத்துள்ர கொய அரலியொன வலப்பு ப ொவக 

இ) பபொது க்கரிடம் உள்ர பெயொலணி + ச வல வலப்பு ப ொவக 

ஈ) பபொது க்கரிடம் உள்ர பெயொலணி + லங்கிில் பபொது க்கள் வலத்துள்ர கொய அரலியொன 

வலப்பு ப ொவக 

லிவட 

2. M3 – அகன்ம பணம் 

அ) M1 + லங்கிில் பபொதுக்கள் வலத்துள்ர கொய அரலியொன வலப்பு ப ொவக 

ஆ) M2 + அஞ்ெயக செிப்பு வலப்பு ப ொவக  

இ) M1 + அஞ்ெயக செிப்பு வலப்பு ப ொவக  

ஈ) M2 + ச வல வலப்பு ப ொவக  

லிவட 

3. உள்கட்டவப்பு பணலகீ்கம் வ்லொறு அவறக்கப்படுகிமது? 

அ)  லழ்ந்து பெல்லும் பணலகீ்கம் 

ஆ) நீட்டிப்பு பண லகீ்கம் 

இ) பொயும் பண லகீ்கம் 

ஈ) ஓடும் பணலகீ்கம் 

லிவட 

4. பொத்  லிவய குமிடீ்வட ப ொகுக்கும் பபொறுப்புவட நிறுலனம் 

அ) பபொருரொ ொ ஆசயொெகர் அலுலயகம் 

ஆ) ப ொறியொரர் அவச்ெகம் 

இ) புள்ரிில் ற்றும்  ிட்ட பெயொக்க அவச்ெகம். 

ஈ) நி ி அவச்ெகம். 

லிவட 

5. ந்  நிவயொல் உருலொகும் சலவயில்யொ  ிண்டொட்டம் ற்றும் பணலகீ்க கயவல வ்லொறு 

அவறக்கப்படுகிமது? 

அ) பணலொட்டம் 

ஆ) றுலகீ்கம் 

இ) ச க்க நிவய 

ஈ) நிவயத் ிரிவுறு பணலகீ்கம் 

லிவட 

6. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க 

1. பணலகீ்கம் ன்பது பபொருள் ற்றும் செவல லிவயின் ப ொடர்ச்ெிொன உர்வு 
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2. பணலகீ்கத் ொல் வறகள் அ ிகொக பொ ிக்கப்படுகின்மனர். 
 

 லமொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ட்டும்                                                  ஆ) 2 ட்டும் 

இ) துவுசில்வய                               ஈ) 1 ற்றும் 2 

லிவட 

7. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க 

1. பணலகீ்கம் செிப்வப குவமக்கும்,லட்டி லிகி த்வ  அ ிகரிக்கும் & ப லீட்வட ந் ப்படுத்தும் 

2. பணலகீ்கம் பெயொலணி  ிப்வப குவமக்க லறிலகுக்கும் இ னொல் இமக்கு ி பெய்லவ  

யிலொன ொக்கும் 

 

ெரிொன லொக்கிம் து து? 

அ) துவுசில்வய                               ஆ) 2 ட்டும் 

இ) 1 ற்றும் 2                                                ஈ)  1 ட்டும் 

லிவட 

8. கீழ்கண்ட பணலகீ்க லவககவர அவலகரின்  ீலித்வ  பபொருத்து றுலரிவெில் அவக்க. 

1.  லழ்ந்து பெல்லும் பணலகீ்கம் 

2. பபரும்படிொன பணலகீ்கம் 

3. உர் பணலகீ்கம் 

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

இ) 1,2 ற்றும் 3                                            ஈ) 2,1 ற்றும் 3 

லிவட 

9. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க  

1. பணலகீ்க லிகி ம் குவமயும் பபொழுது றுலகீ்கம் ச ொன்றும் 

2. பணலொட்ட அழுத் த்வ  அடக்கி லிவய லிகி த்வ  உர்த்துல ற்கொக டுக்கப்படும் பற்ெி 
பணலகீ்க லழீ்ச்ெி. 
 

 லமொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ற்றும் 2                                             ஆ) 1 ட்டும் 

இ) துவுசில்வய                              ஈ) 2 ட்டும் 

லிவட 

10. சலவயின்வ லிகி ம் ற்றும் பணலகீ்கம் லிகி ம் இவடிசொன ப ொடர்வப லிரக்குலது. 

அ) சயட்டர் லவரவு 

ஆ) ஜல்ஸ் லி ி 
இ) பியிப்ஸ் லவரவு 

ஈ) கிஸொம் லி ி 
லிவட 

11. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க  
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1. ப ன்வ பபொருட்கள், ஆற்மல் ரிபபொருள் ற்றும் உற்பத் ி பபொருள் சபொன்மலற்வம 

உள்ரடக்கிது பொத்  லிவய? 

2. லொ அடிப்பவடில் பொத்  லிவய குமிடீு  கலவயத்  ருகிமது 

3. பொத்  லிவய குமிடீு உணவு  ொனிங்களுக்கு அ ிக பக்கித்துலத்வ  பகொடுக்கிமது. 

 

ெரிொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ற்றும் 3                               ஆ)அவனத்தும் 

இ) 2 ற்றும் 3                                ஈ) 1 ற்றும் 2 

லிவட 

12. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க 

1. ப ொறிற்ெொவய ஊறிர்களுக்கொன நுகர்சலொர் லிவய குமிடீ்வட ப ொகுத்து பலரிிடும் நிறுலனம் - 

த் ி புள்ரிில் ற்றும்  ிட்ட பெயொக்க அவச்ெகம் 

2. நகர்பும உடல் உவறப்பில்யொ  ப ொறியொரர்களுக்கொன நுகர்சலொர் லிவய குமிடீ்டிற்கொன  கலவய 

ப ொகுத்து பலரிிடும் நிறுலனம் - த் ி ப ொறியொரர் அவச்ெகம் 

 

ெரிொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ற்றும் 2                                ஆ) 2 ட்டும் 

இ) துவுில்வய                        ஈ) 1 ட்டும் 

லிவட 

13. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக்க கலனிக்க. 

1. பணலகீ்க இயக்கு லிகி த்வ  த் ி அசு ற்றும் ரிெர்வ் லங்கி கூட்டொக இவணந்து 

நிர்ணிக்கின்மன. 

2. பணலகீ்க இயக்வக ட்டும் ப ன்வ பபொறுப்பு அசுவடது 

 

 லமொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ட்டும்                                   ஆ) 2 ட்டும் 

இ) 1 ற்றும் 2                                ஈ) துவுில்வய 

லிவட 

14. கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க 

1. நலம்பர் 2014ம்  ஆண்டு இந் ிொலின் பொத்  லிவய குமிடீு பணலகீ்கம் பூஜ்ொக ப ிலொகியுள்ரது. 

2. கடந்  5 ½   ஆண்டில் இந்  குவமலொன பண லகீ்கத் ிற்கு கொணம் ரிபபொருள் லிவய குவம ற்றும் 

உணவு பபொருள் லிவய குவமவு. 

 

 லமொன லொக்கிம் து? 

அ) துவுசில்வய                      ஆ) 2 ட்டும் 

இ) 1 ட்டும்                                        ஈ) 1 ற்றும் 2 

லிவட 

15. நி ி  வட ன்பது பற்மி கீழ்கண்ட கூற்றுகவரக் கலனிக்க 
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1. ஊ ிம் உரும் பபொழுது லரி பபொறுப்பும் உருகிமது. 

2. இது க்கள் வகில் குவமந்  ெக் ிவ பகொடுக்கும் ற்றும் ச வல  ொனொகசல குவமயும் 

3. இது நிவயப்படுத் ிொக பெல்படுகிமது.  

 

ெரிொன லொக்கிம் து? 

அ) 1 ட்டும்                                        ஆ) 1 ற்றும் 2 

இ) அவனத்தும்                                  ஈ) 1 ற்றும் 3 

லிவட 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விடைகள்: 

 

1. பபொது க்கரிடம் உள்ர பெயொலணி + ச வல வலப்பு ப ொவக 

2. M1 + லங்கிில் பபொதுக்கள் வலத்துள்ர கொய அரலியொன வலப்பு ப ொவக 

3. நீட்டிப்பு பண லகீ்கம் 

4. பபொருரொ ொ ஆசயொெகர் அலுலயகம் 

5. றுலகீ்கம் 

6. 2 ட்டும் 

7. 1 ட்டும் 

8. 1,3 ற்றும் 2 

9. 1 ற்றும் 2 

10. பியிப்ஸ் லவரவு 

11. 1 ற்றும் 2 

12. துவுில்வய 

13. 2 ட்டும் 

14. துவுசில்வய 

15. அவனத்தும் 

 


