
1.  நாம் வங்கிகளில் சேமிப்பு வவத்திருக்க 
சவண்டும் ஏனெெில் 

a) அது பாதுகாப்பானது 
b) வட்டியை சம்பாதிக்கின்றது 
c) எப்பபாது பவண்டுமானாலும் திருப்பிப் 

பபறலாம் 
d) பமபல குறிபிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 
2. வங்கி பின்வருவெவற்றில் எதற்கு கடன் 
னகாடுக்க முடியாது ? 
  

a) தங்க ஆபரணங்கள் கடன் 
b) எல்.ஐ.சி. பாலிசி 
c) லாட்டரி டிக்பகட் 
d) NSC 

3. இந்தியாவில் அதிகபட்ே கிவளகள் னகாண்ட 
வங்கி 
 a) இந்திை ரிசர்வ் வங்கி 

b) ஸ்படட் பாங்க் ஆப் இந்திைா 
c) பஞ்சாப் பேஷனல் வங்கி 
d) பபங்க் ஆப் பபராடா 

 
4. 100/- ரூபாய் சநாட்டில் யாருவடய 
வகனயழுத்து இடப்பட்டிருக்கும்? 
  

a) பிரதமர் 
b) ேிதி அயமச்சர் 
c) ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் 
d)பமபல குறிப்பிட்டுள்ளவற்றில் எதுவும் 

இல்யல 
 
5. ஏ.டி.எம் கடவுச்னோல்வை வவக்க ேிறந்த 
இடம்  

a) தனிப்பட்ட ோட்குறிப்பில் 
b) அலுவலக ோட்குறிப்பில் 
c) ேியனவில் யவத்துக் பகாள்ளுதல் 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ளஅயனத்தும் 

 
6. ஏ.டி.எம் கடவுச்னோல்வை யாரிடம் மட்டுசம 

பகிர்ந்து னகாள்ளைாம் 
a) மயனவி / கணவன் 
b) மகன் 
c) மகள் 
d)பமபல குறிப்பிட்டுள்ள எதுவும் இல்யல 

 

7. வாரிசுதாரர் எந்த கணக்கில் நியமெம் னேய்ய 
முடியும்?  

a. பசமிப்பு வங்கி கணக்கு 
b. பதாடர் யவப்பு கணக்கு 
c. ேியலைான யவப்பு கணக்கு 
d. பமபல குறிபிட்டுள்ள அயனத்தும் 
 

8. இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் தற்சபாவதய 
கவர்ெர் யார்? 
 

a. பக.சி. சக்ரவர்த்தி 
b. டி. பக. மிட்டல் 
c. ரகுராம் ராஜன் 
d. மான்படக் சிங் அலுவாலிைா 
 

9.  இது        எந்த வங்கியின் ேின்ெம் 
 

a. பிரதம மந்திரிைின் மக்கள் ேிதி திட்டம் 
b. பஞ்சாப் பேஷனல் வங்கி 
c. பபங்க் ஆப் பபராடா 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ள எதுவும் இல்யல 

 
10. வங்கியில் சேமிப்பு வங்கி கணக்கு கணக்கு 
திறக்க குவறந்தபட்ே வயது 

a. 8  
b. 10 
c. 12 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளவற்றில் எதுவும் 

இல்யல 
11. வங்கி எந்த வவக கடவெ வழங்காது? 

a. பைிர் கடன் 
b. கல்வி கடன் 
c. வடீு வசதி கடன் கடன்கள் 
d. குடிக்க மற்றும் சூதாட 

 
12. KYC என்றால் என்ெ ? 

a. உங்கள் வாடிக்யகைாளர் அறிை 
b. b)  தங்கயள பற்றி   பதரிந்துபகாள்ள 
c. பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் ( a & b) 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 
13. கந்து வட்டிக்காரர்களிடம் னபறும் கடன் 

a. அதிக வட்டி விகிதம் 
b. முயறைான கணக்கு இல்யல 
c. பவளிப்பயட தன்யம இல்யல    
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

பின்வருவெவற்றில் ேரியாெ விவடவய சதர்ந்னதடுக்க   



14. ஏ. டி.  எம்  யின் னபாருள் 
a) ANY TIME MONEY / எந்த பேரத்திலும் பணம் 
b) AUTO TRUCK OF MAHINDRA 
c) AUTOMATIC TELLER MACHINE/ தானிைங்கி 
பணம் எந்திரம் 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் இல்யல 

 
15.கடன் ேரியாெ சநரத்தில் திருப்பிச் 
னேலுத்துவதிொல், 

a) ேல்ல மதிப்பு 
b) கவயலைில்யல 
c) எதிர்காலத்தில் கடன் எளிதாக கியடக்கும் 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 
 

16.கடவெ திருப்பி உரிய காைத்தில் 
னேலுத்தாதது என்றால் 

a) கடன் தவயணகள் பசலுத்தாமல் இருப்பது 
b) மரிைாயத குயறவு  
c) சட்டவிபராத பசைல் 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் இல்யல 

 
17. ஆயுள் காப்பீடு என்றால் 

a)  மனிதருக்கு காப்புறுதி 
b)  மனித மற்றும் கால்ேயட காப்புறுதி 
c)  இைந்திரங்கள் காப்புறுதி 
d)  பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 
18. னபாது காப்பீட்டு னதாடர்புவடயது எவவ 

a)  தீ விபத்து 
b)  திருட்டு 
c)  பகாள்யள 
d)  பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 
19. ஆதார் என்பது  

a)  12 இலக்க எண் அட்யட 
b)  UIDAI வழங்கிை அயடைாள அட்யட 
c)  (A) மற்றும் (B) 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் இல்யல 

 
20. E ( or ) S என்பது ? 

a) East அல்லது South 
b) Easy மற்றும் Swift   
c) Either or Survivor  
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் இல்யல 

 

21.எவவ எல்ைாம் ரூபாய்தாளில் எழுத தவட?
  

a. அரசிைல் பசய்தி 
b. மத பசய்தி 
c. பசாந்த பசய்தி 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 

22.PPF என்றால்  
a. ஓய்வூதிை திட்டமிடல் ேிதிகள் 
b. தனி ேபர் ஓய்வூதிை வசதிகள் 
c. பபாது பசமேல வசதிகள் 
d. ேிரந்தர பைிற்சிைாளர் கருத்துக்களம் 

 
23 ரிேர்வ் வங்கி னவளியிடும் அதிகபட்ே ரூபாய் 

சநாட்டு 
a. Rs.100/- 
b. Rs.500/- 
c. Rs.1,000/- 
d. Rs.10,000/-  

 

24. NRI என்றால்  
a. ஊரக அல்லாத தனிேபர்கள்  
b. ஊரக குடிஏற்றம் அல்லாதவர் 
c. குடியுரியம பபறாத இந்திைர் 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் 

இல்யல 
 

25. PAN என்றால்  
a. ஒரு வயகைான பாத்திரம் 
b. முதன்யம கணக்கு எண் 
c. ேிரந்தர கணக்கு எண் 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 

26. ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா வின் 
தற்சபாவதய சேர்மன்  

a. அருந்ததி பட்டாச்சார்ைா 
b. ஓ.பி. பட் 
c. பிரதிப் சவுத்ரி 
d. சாந்தா பகாச்சர் 

 
27. வங்கிகடன் எதற்னகல்ைாம் வழங்கப் -
படுகிறது  

a. வடீு 
b. வாகனம்  
c. கல்வி கடன் 
d. பமபல குறிபிட்டுள்ள அயனத்தும் 



28.எந்த ரூபாய்தாளில் பாதுகாப்பு நூைிவழ 
உள்ளது?  
a) Rs.50/- 
b) Rs.100/- 
c) Rs.500/- 
d) பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 

29.பணத்வத மிகவும் பாதுகாப்பாக வவக்கும் 
இடம்  

a)  தயரைில் ஒரு குழி பதாண்டி 
b)  ஒரு இரும்பு பபட்டிைில் 
c)  வங்கி 
d)  பணம் கடன் 

 

30. தங்கம் மற்றும் னவள்ளி ஆபரணங்கவள 
வங்கி ைாக்கர்களில் வவத்து னகாள்ள 
சவண்டும் ஏனெெில், 

a. அது பாதுகாப்பானது 
b. திருட்டு ஆபத்து இல்யல 
c. இரண்டும் (a) & (b) 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 

31. ரூபாய் சநாட்டுகவள வழங்கும் வங்கி 
a)  இந்திை ரிசர்வ் வங்கி 
b)  ேபார்டு வங்கி 
c)  பபாது துயற வங்கிகள் 
d)  மத்திை அரசு 

 
32. நாணயங்கள் வழங்கும் துயற  

a. இந்திை அரசு 
b. ேபார்டு வங்கி 
c. பபாது துயற வங்கிகள் 
d. ஸ்படட் பாங்க் ஆப் இந்திைா 

 
33. வங்கி சேமிப்புக்கணக்கு புத்தகம்  

a. வங்கி வழங்கிைது 
b. வங்கி கணக்கு பரிவர்த்தயன விவரங்கள் 

பகாண்டிருக்கிறது 
c. வங்கி கணக்கு இருப்பு ேியல காட்டுகிறது 
d. பமபல குறிபிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 
34. இவற்றில், வங்கிகள் எவவகளுக்கு வட்டி 
னேலுத்துகிறது 

a. யவப்பு கணக்கு 
b. கடன்கள் கணக்கு 
c. இரண்டும் (a) & (b) 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 

35. வங்கி எதன் மீது வட்டி வசூைிக்கிறது 
a. யவப்பு கணக்கு 
b. கடன்கள் கணக்கு 
c. இரண்டு (a) & (b) 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 

36. கல்விக்கடன் என்பது 
a. கல்விக் கட்டணம் மற்றும் பசலவுகள் 
b. கல்விக்காலம் முடிந்த பிறகு திருப்பிச் 

பசலுத்த பவண்டும் 
c. இந்திைா மற்றும் பவளிோடு கல்விகளுக்கு 

வழங்கப்படும் 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 

37. வங்கி வணிகத்னதாடர்ப்பாளர் என்பவர் ?   
a. வங்கி பசயவகயள வழங்கும்   ஒரு 

முகவர் 
b. வர்த்தக முகவர் 
c. வட்டிக்கு கடன் வழங்குபவர் 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 

38. இவணயதள வங்கி சேவவ என்றால்  
a. இயணைதளம் மூலம் கணக்கு இைக்கம் 
b. ஏடிஎம் மூலம் கணக்கு திறப்பு 
c. இரண்டும் (a) & (b) 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் 

இல்யல 
 

39. ஒரு முவற வாரிசு நியமெம் னேய்தபின் 
a. இரத்து பசய்ை முடிைாது 
b. இரத்து பசய்ை முடியும் 
c. மாற்ற முடிைாது 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில் எதுவும் 

இல்யல 
 

40. வங்கி கணக்கு யார் திறக்க முடியும்? 
a. இந்திை குடிமகன் 
b. குடியுரியம பபறாத இந்திைர் 
c. கல்வி கற்காதவர் 
d. பமபல குறிபிட்டுள்ள அயனத்தும் 

 

41.  எதற்காக PAN எண் சதவவப்படுகிறது 
a. ரூபாய்.50,000/- க்கும் குயறவாக யவப்பு   

கணக்கு பசமிப்பில் பசலுத்தும்பபாது 
b. ரூபாய். 1க்கும்  அதிகமாக யவப்பு 

கணக்கு பசமிப்பில் பசலுத்தும்பபாது 
c. யவப்பு கணக்கு ரூபாய். 50,000/- அல்லது 

அதற்கும் பமல் பசலுத்தும்பபாது 
d. அயனத்து பரிவர்த்தயனகளுக்கும் 



42.   TDS என்றால்  
a. யவப்பு கால திட்டம் 
b. பமாத்த யவப்பு திட்டம் 
c. ஊழிைர் ஊதிை வரி பிடிப்பு 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
43. காசோவையின் அதிகபட்ச வரம்பு 

a. ரூ .100 பகாடி 
b. எல்யல இல்யல  
c. ரூ.1 பகாடி 
d. பமபல குறிப்பிட்டுள்ளதில்  எதுவும் 

இல்யல 
 

44. பின்வருவெவற்றில் எது வங்கி 
வவரசவாவை வழங்கும்?  

a. தனிைார் வங்கி 
b. பபாதுத்துயற வங்கி 
c. கிராமப்புற வங்கி 
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 
 

45. சுய உதவிக்குழு எெில் என்ெ  
a. 5 லிருந்து 20 வயர உள்ள குழு  
b. பசமிப்பு பழக்கத்யத வளர்ப்பது 
c. குழு உறுப்பினர்களுக்கு உள்கடன் 

வழங்குவது 
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 

 

46. காசோவைக்கு பணம் அளிப்பவத 
நிறுத்துவது யார் ? 

a) பைனாளி 
b) வாரிசுதாரர்  
c) காபசாயலயை அளிப்பவர்  
d) பமல்குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 
 

47. வவரயறுக்கப்பட்ட காசோவைவய எங்கு 
னேலுத்த சவண்டும்  

a) வங்கிைின் காசாளரிடம் 
b) ஏ டி எம்  
c) வங்கிக் கணக்கில்  
d) பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 

 
48. னதாடர் வவப்பு நிதி என்பது  

a. ேியலைான ஒரு பதாயக ஒவ்பவாரு 
மாதமும் பசமிப்பது 

b. பணம் பசலுத்தும் காலம் வயரமுயறக்கு 
உட்பட்டது 

c. ேிரந்தர யவப்புத் பதாயகக்கு ஈடான வட்டி 
வழங்கப்படும்  

d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 

49. வாரிசுதாரர் நியமிக்கும் சபாது 
வாரிசுதாரரின் வகனயாப்பம் எதில் னபற 
சவண்டும் ? 

a. கணக்கு பதாடங்கும் படிவம் 
b. வாரிசுதாரர் படிவம் 
c. உறுதிபமாழி படிவம் 
d. பமல்குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல  

 

50. வங்கியில் சேமிப்பு கணக்குவவப்புகளுக்கு 
மீதாெ வட்டி பணம் 

a. ஒவ்பவாரு மாதமும் 
b. காலாண்டு 
c. அயரைாண்டு 
d. வருடாந்திரம் 

 

51. சேதமவடந்த பணத்தாள்கவள  
a. எரித்து விடபவண்டும் 
b. தூர எறிந்து விடபவண்டும் 
c. வங்கிைில் மாற்றம் பசய்துபகாள்ளலாம்  
d. பமல்குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல  

 

52. ஏ.டி.எம் எதற்காக பயன்படுத்த முடியும் 
a. பணம் எடுக்க 
b. கணக்கு விசாரயண 
c. கணக்கு அறிக்யக 
d. பமல்குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 

 

53. வங்கி கவுண்டரில் ஒரு கள்ள சநாட்டு 
கண்டறிந்தால் 
a. வாடிக்யகைாளரிடபம திருப்பி 

பகாடுக்கப்படும் 
b. ஒரு உண்யமைான போட்டு மாற்றி 

பகாடுக்கப்படும் 
c. யவப்பு கணக்கி பசர்த்துக்பகாள்ளப்படும் 
d. யகப்பற்றி ரசிது பகாடுக்கப்படும் 

 
54. நீண்ட காை வவப்புக் கணக்கு  

a. முதிர்வுக்கு முன் திரும்ப பபற 
முடிைாது 

b. முதிர்ச்சி அயடந்த பிறகு மட்டுபம 
பணம் பகாடுக்கப்படும் 

c. முதிர்வு முன் திரும்ப பபற முடியும் 
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 
 

55. FDRs மீதாெ வட்டி 
a. மாத அடிப்பயடைில் 
b. காலாண்டு அடிப்பயடைில் 
c. அயரைாண்டு அடிப்பயடைில் 
d. வருடாந்திர அடிப்பயடைில் 



 
56. ஒரு வங்கி ைாக்கரின் உள்ளடக்கங்கள் 

a. வாடிக்யகைாளருக்கு மட்டுபம 
அறிந்திருப்பர் 

b. வங்கிைாளரும் அறிந்திருப்பர்  
c. (a) மற்றும் (b) 
d. பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 

 
57. வங்கி ைாக்கர் வாடவக னதாவக 
னேலுத்தவில்வை என்றால், 

a. லாக்கர் மூடப்படும் 
b. லாக்கர் பசைலாக்கம் முடக்கப்படும் 
c. பபாருத்தமான அறிவிப்பு பகாடுத்து 

பின்னர் லாக்கர் உயடத்து திறக்கப்படும்  
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 

 
58. MGNREGS எவத குறிக்கிறது 

a. மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக 
பவயலவாய்ப்பு திட்டம் 

b. மகாத்மா காந்தி ஊட்டச்சத்து மற்றும் 
ஊரக பவயலவாய்ப்பு திட்டம் 

c. மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக 
பவயலவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் 

d. பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 
 
59. நீண்ட காை வவப்புக் கணக்கின் 
அதிகபட்ேக்காைம்   

a. 5 ஆண்டுகள் 
b. 7 ஆண்டுகள் 
c. 8 ஆண்டுகள் 
d. 10 ஆண்டுகள் 

 
60. ரூசப னடபிட் கார்டு என்றால் என்ெ ?     

a. உள்ோட்டு படபிட் கார்டு  
b. NPCI அறிமுகப்படுத்திைது  
c. எல்லா ATM களிலும் பைன்படுத்தலாம்  
d. பமல் குறிப்பிட்டுள்ள  அயனத்தும் 

 
61. ஓவர் டிராப்ட் வேதி PMJDY திட்டத்தில் 

யாருக்கு கிவடக்கும் ? 
a. வங்கிக் கணக்கில் 6 மாத முயறைான  

வரவு பசலவு 
b. ஒரு வடீ்டிற்கு ஒரு கணக்கில்  
c. 18 முதல் 60 வைது உள்ள 

வாடிக்யகைாளர்களுக்கு 
d. பமல் குறிப்பிட்டுள்ள  அயனத்தும் 

 
62. பயொளிகளுக்கு வங்கிக் கணக்கில் சநரடி 
பணம் னேலுத்துதல் என்றால் என்ெ ? 

a. வாங்கும் பபாருட்களுக்கு தள்ளுபடி  
b. வங்கி மூலம் பணம் பசலுத்துதல்  
c. மானிைம் மற்றும் உதவிகயள வங்கிக் 

கணக்கில் பசலுத்துவது 
d. பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 

 
63. ஆதார் எண் இவணப்பு என்றால் என்ெ ?  
 

a. ஆதார் எண்யண வங்கி கணக்கில் 
இயணப்பது  

b. ஆதார் அட்யடைின் ேகல் பபறுவது  
c. ஆதார் எண்யண மாற்றம் பசய்வது 
d. பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 

 
64. பிரதம மக்கள் நிதித் திட்டத்தின் (PMJDY ) 
பயன்கள் என்ெ ?  

a. ரூ 1 லட்சத்திற்கான விபத்துக் காப்படீு  
b. ரூ 30,000/- க்கான ஆயுள் காப்படீு  
c. ரூ 5000/- க்கான மியகப் பற்று  
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும்  

65. PMJDY திட்டத்தின் கீழ் யார் கணக்கு 
துவங்கைாம் ?  

a. 10 வைதிற்கு பமற்பட்ட சிறார்கள்  
b. வடீ்டில் உள்ள மகளிர்க்கு மட்டும்  
c. குடும்பத் தயலவருக்கு மட்டும்  
d. பமற்குறிப்பிட்ட அயனத்தும்  

66. வங்கி வணிகத் னதாடர்பாளர் என்றால் 
என்ெ  

a. வங்கிகளால் ேிைமிக்கப்படும் முகவர்கள்  
b. வங்கிைின் முக்கிை வாடிக்யகைாளர்  
c. வங்கிைின் பாதுகாவலர்  
d. பமல் குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 

67. ேிறிய கணக்கிற்காெ அதிக பட்ே வவப்புத் 
னதாவக   

a. ரூ.30,000/- 
b. ரூ.40,000/- 
c. ரூ.50,000/- 
d. பமல் குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 



 
68. அடிப்பவட வங்கி சேமிப்புக் கணக்கின் 

இைவே வங்கி சேவவகள் என்ெ ? 

a. NEFT / RTGS  மூலம் பணம் பரிமாற்றும் 
வசதி  

b. ஏ டி எம் அட்யடகளுக்கு வருடாந்திர 
பாரமரிப்புக் கட்டணம் இல்யல  

c. மாதத்திற்கு ோன்கு முயற இலவசமாக 
பணம் எடுக்கலாம் ( ஏ டி எம் 
உபபைாகத்யதயும் பசர்த்து)  

d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும்  

69. அடிப்பவட வங்கிக் கணக்கிற்கு குவறந்த 
பட்ே வவப்புத் னதாவக எவ்வளவு ?  

a. ரூ 100/-  
b. யவப்புக் கட்டணம் கியடைாது  
c. ரூ 1000/- 
d. ரூ 500/- 

70 அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் என்றால் என்ெ ? 
(APY)?  

a. முயறசாரா பதாழிலாளர்களுக்கு சமூக 
பாதுகாப்பு வழங்குவது 

b. பதாழிலாளர் தாமாக முன் வந்து தங்கள் 
ஓய்வூதிைத்யத பசமிப்பது  

c. 60 வைது ஆகும் பபாது ேிரந்தர ஓய்வூதிைம் 
அளிப்பது 

d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும்  

71. பிரதம மந்திரியின் சுரக்க்ஷா  பீமா சயாஜொ 
திட்டம் PMSBY என்றால் என்ெ ?  

a. விபத்துக் காப்படீு  
b. ஆயுள் காப்படீு  
c. ரூ 5000 வயர மியகப்பற்று  
d. பமல் குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 

 
72. பிரதம மந்திரி ஜவீன் சஜாதி பீமா 
சயாஜொ(PMJJBY) என்றால் என்ெ ? 

a. ரூ 2 லட்சம் வயர ஆயுள் காப்படீு 
b. விபத்துக் காப்படீு  
a. (a ) மற்றும் (b ) 

d) பமல் குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 
 

73. பின் வருவெவற்றில் எதில் அதிக வட்டி 
வழங்கப்படுகிறது  

a. ேடப்புக் கணக்கு 
b. பசமிப்புக் கணக்கு  
c. ேீண்ட கால யவப்புக் கணக்கு  
d. பமல் குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல  

 
74. PMSBY  திட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடு எவ்வளவு 
வழங்கப்படும்  

a. ரூ 1.00 லட்சம்  
b. ரூ 2.00 லட்சம்  
c. ரூ 3.00 லட்சம்  
d. பமல் குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 

 
75. காபசாயல எவ்வளவு ோட்களுக்கு பசல்லுபடி 
ஆகும்?  

a. வழங்கப்பட்ட பததிைிலிருந்து 4 மாதங்கள் 
b. வழங்கப்பட்ட பததிைிலிருந்து 3 மாதங்கள் 
c. வழங்கப்பட்ட பததிைிலிருந்து 1 மாதங்கள் 
d. காலவயரைற்ற காலம் 
 

76. PMSBY திட்டத்தின் கீழ் பகுதி உடல் னேயல் 
இழப்பிற்கு எவ்வளவு இழப்பீடு கிவடக்கும் ?  

 
a. ரூ 50,000 
b. ரூ 1,00,000 
c. ரூ 2,00,000 
d. பமல்குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 

 
77. கல்வியறிவு இல்ைாத பயொளிக்கு னடபிட் 

கார்டு வழங்கப்படுமா ? 
a. இல்யல 
b. ஆம் 
c. கூட்டுக் கணக்கு எனில்  
d. அவர் குடும்பத் தயலவர் என்றால் மட்டும் 

 
78. APY திட்டத்தின் கீழ் நிரந்திரமாத ஓய்வூதியம் 

எவ்வாறு சதர்ந்னதடுக்கைாம் ?  
a. ரூ 1000/-,ரூ 2000/-,ரூ 3000/-, ரூ 4000/-,ரூ 5000/-. 
b. ரூ.2,000/-,ரூ.3,000/-,ரூ.4,000/-,ரூ 5,000/-, ரூ.6,000/- 
c. ரூ 500/-,ரூ 1,000/-,ரூ.2,000/-,ரூ 3,000/-, ரூ.4,000/- 
d. பமல்குறிப்பிட்ட ஏதும் இல்யல 

 
 



79. PMJDY திட்டத்தில் ,எல்.ஐ.ேி யின் ஆயுள் 
காப்பீடாெ ரூ 30000, பின்வரும் எந்த 
காைகட்டத்தில் கணக்கு 
துவங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ?  

 
a. ஆகஸ்ட் 15, 2014  அன்று  
b. ஜனவரி 26, 2015 அன்று  
c. ஆகஸ்ட் 15,2014 முதல் ஜனவரி 26,2015 

வயர  
d. பமல்குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்யல 
 

 
80. பின் வருவெவற்றில் யார் PMJDY திட்டத்தில் 

,எல்.ஐ.ேி யின் ஆயுள் காப்பீடாெ ரூ 
30000திட்டத்தின் கீழ் வரமாட்டார் ?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. மத்திை/ மாேில/ பபாதுத் துயற ஊழிைர்கள்  
b. வருமான வரி பசலுத்துபவர்  
c. ஆம் ஆத்மி பமீா பைாஜனா பைனாளிகள்  
d. பமல் குறிப்பிட்ட அயனத்தும் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ேரியாெ விவட 
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Q1. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா என்றல் என்ன?    

      a) பிரதான் மந்திரி பணம் பைாஜனா  

      b) பிரதான் மந்திரி முத்ரா பைாஜனா  

      c) முதன்யம பணச் சந்யத பைாஜனா 
  

Q2. பிரதான் மந்திரி முத்ரா பைாஜனாவின் கீழ் கியடக்கும் அதிகபட்ச கடன் பதாயக 

எவ்வளவு? 

 a) ` 5 லட்சம்  

 b) ` 10 லட்சம்  

 c) ` 50 லட்சம்  

 

Q3. " சிசு " பிரிவின் கீழ் எவ்வளவு கடன் பபறலாம்?   

 a) ` 10,000/-  
 b) ` 50,000/-  
 c) ` 1,00,000/- 
  

Q4. ரூ. 5 லட்சம் கடன் எந்த பிரிவில் கீழ் கியடக்கப்பபரும்?   

     a)   சிசு 
     b)   கிபஷார் 
 c) தருண் 

  

Q5. முத்ரா திட்டத்தில் கடன் பபறும் போக்கம் மற்றும் எந்த ேடவடிக்யக பதாடர்பான 

பசையலச் பசய்வதற்கு கடயன பபறலாம் ? 

a) தைாரிப்பு, பதப்படுத்துதல், வர்த்தகம், பசயவகள். 

b) தனிேபர் கடன் 

c)   பங்குகளில் முதலீடு, முதன்யம அல்லது ேடுத்தர சந்யத பபாருட்களின் 
 

 

 

Q6. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா கடன் எந்த போக்கத்திற்காக வழங்கப்படுகிறது? 

 a)   வருமானம் ஈட்டும் போக்கத்திற்காக 

 b) தனிப்பட்ட/ பசாந்த போக்கத்திற்காக 

 c)   பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் 

முத்ரா திட்டம் குறித்த சகள்விகள் 



 

Q7. என்ன பியணைம் / பத்தரங்கயள வங்கிகளிடம் யவத்து முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் கடன் 

பபற முடியும்? 

             a) அயசயும் அல்லது அயசைா அடமான பசாத்துக்கள்  

 b) மூன்றாம் ேபர் உத்தரவாதம்  

 c) பமபல குறிப்பிட்டயவகள் இல்யல 
 

Q8. முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் ைார் கடன் பபற  முடியும்?    

     a) எந்தபவாரு இந்திை குடிமகனும் 

  b)   இந்திைா ேிறுவனம், பபருேிறுவனம், இரு பவறு இயணக்கப்பட்ட ேிறுவனங்கள்  

 c)   பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும்  

 

Q9. முத்ரா கடயன எங்கிருந்து பபறலாம்? 

 a) பபாதுத்துயற வங்கிகள், தனிைார்    துயற வங்கிகள், பவளிோட்டு வங்கிகள், 

கூட்டுறவு வங்கிகள், வட்டார கிராமிை வங்கிகள், வங்கி சாரா ேிதி ேிறுவனங்கள் 

மற்றும் NBFC. 

b) பேரடிைாக முத்ராவிலிருந்து இருந்து 

c)   பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் 
 
 
 
 

Q10. முத்ரா கடன்கயள வங்கிகளிடமிருந்து எவ்வாறு பபறலாம் / எவருக்கு வழங்கப்படும்?

   

a) வங்கி  வாடிக்யகைாளர்களுக்கு/ வங்கிைில் கணக்கு யவத்திருப்பவர்களுக்கு 

b) வங்கி வாடிக்யகைாளர் அல்லாதவர்களுக்கு/ வங்கிைில் கணக்கு 

இல்லாதவர்களுக்கு. 
c) பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும். 

 

Q11. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா கடன்களின் கீழ் முத்ராவின் பங்கு என்ன?  

a) முத்ரா ஒரு பேரடி கடன் உதவி ேிறுவனம் மற்றும் பிரதான் மந்திரி முத்ரா 

பைாஜனாவின் கீழ் பேரடிைாக சிறிை / குறு பதாழில் முயனபவார்க்கு 

வழங்குகிறது. 

  



b) மறு ேிதிைளிப்பு ேிறுவனமாக பசைல்ப்படுகிறது, அயனத்து வங்கிகள், வங்கி சாரா 

ேிதி ேிறுவனங்கள் மற்றும் எம்எஃப்ஐக்களும். மறு ேிதிைளிப்யப அளிக்கிறது, பிரதம 

மந்திரி முத்ரா பைாஜனா கடன்கள் பல்பவறு பிரிவுகளின் கீழ் 

வாடிக்யகைாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

  

c) முத்ரா வங்கிகளின் பசய்ைல்ப்பாடுகயள சீராக்குகிறது. 

 

Q12. முத்ரா அட்யடைின் பைனாக கடன் பபறுபவர்கள் சிக்கலில்லாமல் மற்றும் 

பேகிழ்வான முயறைில் கடன் பபற முடியும்.  

a)  ஒப்புதல் வரம்யபயுயடை பற்று அட்யட 

     b)கடன் அட்யட 

c) சாதாரண பற்று அட்யட 

Q13. முத்ராவின் பற்று அட்யட எந்த வித பற்று அட்யட ஆகும்?   

 a) ரூபப     

 b) விசா  

 c) மாஸ்டர்  
 

Q14. முத்ரா அட்யட பைன்பாடுகள் என்ன? மற்றும் எவ்வாறு பைன்படுத்தப்படுகிறது? 

a) ஏடி.எம் ைில் இருந்து பண எடுக்க மற்றும் வங்கி பதாடர்பாளர்கள் 

b) (POS) இைந்திரம் பைன்படுத்தி பணபரிவர்தயன  

 c) பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் 
  

Q15. முத்ரா பற்று அட்யட வாடிக்யகைாளர்களுக்கு ைாரால் வழங்கப்படும்? 

a) வங்கிகள் பேரடிைாகபவா அல்லது வங்கி சாரா ேிதி ேிறுவனங்கள்பலாடு 

இயணந்து  

b) வங்கி சாரா ேிதி ேிறுவனங்கள் பேரடிைாக அளிக்கிறது 

c) முத்ராவால் வழங்கப்படுகிறது 
 

Q16. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா கடன் ைாருக்கு பபாருந்தும்  

a) இந்திைா முழுவதிலுமுள்ள அயனத்து வங்கிகளுக்கும் 

b) அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் / இந்திைாவில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் 

c) அயனத்து வங்கிகளிலும், இந்திைா முழுவதும் மற்றும் பவளிோடுகளிலும் 

  

Q17. வங்கிகள், வங்கி சாரா ேிதி ேிறுவனங்கள் மற்றும் எம்எஃப்ஐக்களும் மூலம் கடன் 

பபறுபவர்களுக்கு பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனாவின் ேீட்டிக்கப்பட்ட கடன் 

உதவிைின் வட்டி விகிதம் எவ்வாறு அளிக்கப்படுகிறது ?    



a)   இந்திை ரிசர்வ் வங்கிைின் வழிகாட்டுதல்படி வங்கிகள், வங்கி சாரா ேிதி 
ேிறுவனங்கள், எம்எஃப்ஐக்களும் ேிைாைமான வட்டி விகிதங்கயள தீர்மானிக்கும்.

  

b)   முத்ராவால் பரிந்துயரக்கப்படும் விகிதங்கள்  

c)     ரிசர்வ் வங்கிைால் ேிர்ணைித்த சீரான விகிதங்கள் 
  

Q18. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா கடன்கயள அயடப்பதற்கு எவ்வளவு / எவ்வாறு 

பதவிக்காலத்தில் வழங்குகிறது?    

 a) 1 வருடம்  

 b) 2 வருடம்  

c) வணிக பண பரிமாற்றங்கயள சார்ந்து கடனுதவி அளிக்கும் 
ேிறுவனங்களின் முடிவு. 

 

Q19. வங்கி அதிகாரிகள் முத்ரா கடன் வழங்காதப்பட்சத்தில் அக்குயறதீர்க்கும் முயறகள்?

  

a) அவ்வழக்யக வங்கிைிலுள்ள அடுத்த உைர் அதிகாரிக்கு எடுத்து பசல்லலாம்.  
b) பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா இலவச புகர் எண்ணிற்கு அயழத்து 

வாடிக்யகைாளர் வங்கி உைர் அதிகாரி மீது புகார் பதிவு பசய்ைலாம்.  

 c) பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும். 
  

Q20. முத்ராவின் கீழ் கடன் பபற சமர்ப்பிக்கப்பட பவண்டிை ஆவணங்கள்? 

 

a) கடன் விண்ணப்ப படிவம் 
b) KYC மற்றும் பிற ஆவணங்கள் / வங்கிைின் கடன் வழிகாட்டி படிவத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்கள் 

c) பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் 
 

 

Q21. பதசிை மட்டத்தில் பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா முன்பனற்றம் பசைல்படுகளின் 

பமற்பார்யவைாளர்?  

a) முத்ரா / ேிதி பசயவகள்  

b) மாேில வங்கிைாளர் குழுமம் (SLBC) 

 c) பமபல குறிப்பிட்ட இரண்டும் 
  

Q22. பிரதம மந்திரி முத்ரா பைாஜனா யவபற்றிை பலவித பகள்விகயள பகாண்ட தகவல் 

யமைம் எது?   

a)        ேிதி பசயவகள் இயணை தளம்  

b) பிரதமர் அலுவலகம் இயணைதளம் 



 c) முத்ரா இயணைதளம் 

 

Q23. மாதிரி திட்டங்கள், சிறிை மற்றும் குறும் பதாழில் இைக்கம் மாதிரி விவரக்குறிப்புகள் 

கியடக்கும் இடம்  

a) ேிதி பசயவகள் இயணைதளம்  

b) பிரதமர் அலுவலகம் இயணைதளம் 

 c) முத்ரா இயணைதளம் 

 

Q24. முத்ரா ைாரால் அயமக்கப்பட்டது?   a) இந்திை அரசு  

 b) இந்திை ரிசர்வ் வங்கி  

 c) இந்திை பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தயன வாரிைம் (SEBI)  

 

Q25. வங்கிகளால் ________ பததிக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்ட ரூபாய் 10 லட்சம் வயரைிலான சிறு 

பதாழில் கடன்கள் முத்ரா கடன் என அயழக்கப்படும்  

 a) 18-மார்ச் -15  

 b) 08-ஏப்ரல்-15  

 c) 20-பம-15  

Q26. முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு பதாயக மியகப்பற்றாக வழங்கப்படும்  

 a) `5,000/-  
 b) `10,000/-  
 c) `15,000/- 
  

Q27. கீபழ குறிப்பிட்டவர்களில் ைார் முத்ரா கடன் பபற தகுதி பபற்றவர்?   a)

 பபரிை கார்ப்பபரட் ேிறுவனங்கள்  

 b) மாேகராட்சிகள் 

 c) சிறிை பழ மற்றும் காய்கறிகள்   

                                விைாபாரிகள்  

 
Q28. முத்ரா திட்டத்தில்  அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் விவரங்கயள பபாது மக்கள் எவ்வாறு பதரிந்து 

பகாள்ளலாம் ?  

a) ேிதி அயமச்சக இயணைதளம் 

b) முத்ரா இயணைதளம் 

c) பிரதமர் அலுவலக இயணைதளம் 

 

Q29. முத்ரா கடன்கள்  ______________மூலம் , ேிதி அயமச்சகம்,எம் பின் , சாதன் மற்றும் பிற 

பங்குதாரர்கள் உடன் கலந்து வயரைறுக்கப்பட்டு  உள்ளது.  

a. கடன் அளிப்பதில் முத்ரா குறிைடீு 
b. முத்ரா கடன் சாசனம் 
c. PMMY கடன் சாசனம் 



 
Q30. கீழ் கண்டவற்றில்  எந்த சிறு குறு பதாழில்களுக்கு முத்ரா கடன் அனுமதிக்கப்படும்  

a) புதிை பதாழில்களுக்கு 

b) பயழை பதாழில்களின் விரிவாக்கம்  

c) பமற்குறிப்பிட்ட இரண்டும் 

  
 

 

வியட  

1 b) 11 b) 21 a) 
2 b) 12 a) 22 c) 
3 b) 13 a) 23 b) 
4 b) 14 c) 24 a) 
5 a) 15 a) 25 b) 
6 a) 16 a) 26 a) 
7 c) 17 a) 27 c) 
8 c) 18 c) 28 b) 
9 a) 19 c) 29 b) 
10 c) 20 c) 30 c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


