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அச்சமில்லை கல்வி அறக்கட்டலை 

R.RAMESH,M.A.,B.Ed.,B.L. 

Contact no.9786226622 

TRB ECONOMICS IMPORTANT QUESTION AND ANSWER  

1.ஆசறரின் ரடகம் ன்ந புத்கத்த ழுறர் 
=>குன்ணர் றட்ரல்  

2.றல்தடன் திரிட்ன் கருத்துதடி றப்பு ககரட்தரடு த 
பதரறுத்து அதபம் =>துல்னறரக கிக்கும் றநதண 
பதரறுத்து  

3.னரற்று தள்பிிணர் தின்தற்நற பதந=> 
ஒப்திட்டுபதந 

4.சற ததடத் சபரம் ன்ந புத்கத்த 
ழுறர்=>J.K.கல்ப்தத்  

5.இற்தக ரறகள் பக்கறத்தும் பகரடுத்து 
=>ிசரத்றற்கு  

6.குிக்கப்தட்ட ங்கம் ண கூறுதர்கள்  ிகறகள்  

7..ரர்றக உர்ழ <MORAL SENTIMENTS> ககரட்தரட்தட 
ிபக்கறர் =.அடம் ஸ்றத் 

8.றனப் திபுத்து பதரருபரத்த கற்பகரண்டர்கள் => 
LANDLORDS  
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9.இற்க்தக தநிற்கு திநகு பனரபித்தும் 
ற்தடுகறநது ன்று கூநறர்=>சும்திட்டர்  

10.கரிகபின் குதநந்து பசல் ிதபழ ிற னுடன் 
பரடர்புதடது => குறுகற கரனம்  

11.புட்சறின்பனம் பனரபி துத்த அகத்ற்ந படிபம் 
ண கூநறர் =>கரல் ரர்க்ஸ் 

12.இனரதம் பதறுதர் =>பரறல் பதணகரர்  

13.ட்டம் பதறுதர் =>பரறல் பதணகரர்  

14.அபிப்புதபககரடு னுடன் பரடர்புதடது => ிதன   

15.அடம்ஸ்றத் குநறதிடுது =>தனிடர பகரள்தக 
()உதப்தின் தரகுதரடும் ன்த  

16.கறுதரட்டு ரத்றற்கரண கரங்கதப 
கூநறர்=>கடிட் ரிகரர்கடர  

17.கதரனற ம் ன்தத திதனதடுறர் =>ரர்ல்  

18.றர்தத்ன்தத ிட்டுபகரடுப்தற்கு 
பகரடுக்கப்தடுது ட்டி ன்நர் =>J.M.கலன்ஸ்  

19.திதப்பு ட்டத்றற்கு சரக திதப்பு ட்ட கூனற 
இருந்ரல் =>அது க்கள் பரதகத 
அறகரரிக்கும்(ரல்ஸ்)  
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20.கரிகபின் குதநந்துபசல் ிதபழிற 
=>குறுகறகரனம்  

21.ரறும் ிகற ிதபழ ிற=>குறுகற கரனம்  

22.நர ிகற ிதபழ ிற =>றண்டகரனம்  

23.கரதடக்னஸ் உற்தத்ற சரர்தில் தறலீட்டுபகறழ்ச்சறரணது 
=.ஒன்நரக இருக்கும்  

24.கட்டிடம் ீது ற்தட்ட பசனழ =>ரநரச்பசனழ  

25.றரகம் பசய் ரற்றுச் பசனழ ன்தது =>ரய்ப்பு 
பசனழ  

26.இந்றத்த ரங்கும்கதரது இருந் ிதன ன்தது 
=>னரற்று பசனழ  

27.கூடுனரக ஒரு பதரருதப உற்தத்ற பசய்பம்கதரது 
ஆகும் பசனழ ன்தது =.இறுறறதன பசனழ ஆகும்  

28.தகறர்ழ ககரட்தரடு தப்தற்நற கூறுகறநது 
=>உற்தத்றகரணிகளுக்கு பகரடுக்கப்தடகண்டி பகுற 
தற்நற  

29.றர்கரனத்றல் பரடர்தில்னர பசனழ தற்நற 
குநறப்திடுது =>பழ்கறிட்ட பசனழ  

30.கனரண்தின் புற படிழகபரல் ற்தடும் பசனழ 
தற்நற குநறப்திடுது =>கூடுல் பசனழ  
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31.குறுகற கரனத்றல் ந் உற்தத்ற கரி ரநரது 
=>பனணம்  

32.குறுகற கபத்றல் ரநக்கூடி உற்தத்ற கரி 
=>உதப்பு () பனப்பதரருட்கள்   

33.ணீ  கரனத்றல் ீண்டகரன சரசரி பசனழ தபககரடு 
ந் டிில் இருக்கும் =>L டிில்  

34.ணீ கரனத்றல் குறுகறகரன சரசரி பசனழ 
தபககரடு ந் டிில் இருக்கும்=> ட்டு டிில்  

35.உற்தத்ற பசனழ அறகரிக்கும் கதரது =>ிதன 
அறகரிக்கும்  

36.அபிப்பு ககரடு கல்கரக்கற பசல்லும்கதரது சரசரி 
பசனழ =>அறகரிக்கும்  

37.அபிப்பு அறகரிக்கும் கதரது உற்தத்ற பசனழ 
=>அறகரிக்கும்  

38.அபிப்பு இணரல் ரற்நதடபம் =>ிதன  

39.ிதன ரற்நத்றற்கு ற்த திந பதரருட்கபின் அபில் 
ரற்நம் ற்தடுது =>தறலீட்டு பகறழ்ச்சற  

40.தபககரட்டின் அதணத்து புள்பிகபிலும் உற்தத்றின் 
அபழ சரணரக இருப்தது =>ச உற்தத்ற தபக்ககரடு  
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41.உற்தத்ற கரிகளுக்கு சரிரண தறலீடு இருக்கும் 
ன்தது ன் டுககரள் => LINIER ISO-QUANT  

42.றகழம் ரர்த்ரண ச உற்தத்ற தபககரடு ன்தது 
=>உள்படீு-பபிடீு ரறரி  

43.உள்படீுகளுக்கு தறலீடுகள் இல்தன ண 
அனுரறக்கப்தடுது=> input-output isoquant  

44.input-output isoquant  =leontief isoquant  

45.இறுறறதன தன்தரட்டு ிற =>ரர்ல்  

46.சகரக்கு தபககரட்தட திதனதடுறர் =>J.R.யறக்ஸ்  

47.ண்பழதன்தரடு ன்தது =>தன்தரட்டு ிற  

48.ர ிருப்தக் ககரட்தரடு =>தரல் சரபகல்சன்  

49.தன்தரட்தட ண்பரள் அபிட படிபம் => 
தன்தரட்டு ிற 

50.தன்தரட்டு ிற கலழ்கண்டத தற்நற ிபக்கம் 
பகரடுக்கில்தன => கறப்தன் பதரருட்கள்  

51.ரிதச தடுத்ற தன்தரட்தட அநறக்கூடி பதந => 
சகரக்கு தபககரடுகள்  

52.உண்த அனுத ஆரங்கதப தத்து கத 
தபக்ககரட்தட த படிபம் => Revealed preference theory 
– சரபகல்சன் 
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53.றப்பு ற்றும் பனணம் னும் புத்கத்த ழூறர் 
பெ.ஆர்.யறக்ஸ் 

54.CARDINAL => UTILITY THEORY 

55.ORDINAL => INDIFFERENCE THEORY 

56.REVEALED PREFFERENCE ன்தத அநறபகம் பசய் 
புத்கம் => FOUNTATION OF ECONOMICS ANALYSIS 

57. A>B ற்றும் A≯Bன்தது ற்கரண டுபகரள் => 
றதனத்ன்த (consistency) 

58. MRSxy இன் தபக்ககரடு => சகரக்கு தபக்ககரடு 
ஆகும் 

59. Px/Py இன் தபக்ககரடு=> ச பசனழ தபக்ககரடு 

60.இத பதரருளுக்கரண சகரக்கு தபக்ககரடு 
(complementary goods) => L டிில் இருக்கும் 

61.கறப்தன் பதரருளுக்கரண ிதன ிதபழ => கர்தந 
(ிதன அறகரித்ரல் கத அறகரிக்கும்) 

62.சரர பதரருளுக்கரண ிதன ிதபழ => றர்தந 

63.கர்தநரண ருரண ிதபழ > றர்தநரண 
தறலீட்டு ிதபரணது => கறப்தன் பதரருட்கபில் 
கரப்தடும்  
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64.கறப்தன் பதரருட்கள் தற்நற தன்தரட்டு ிறில் 
ிபக்கில்தன  

65.குிதன – உண்திதன = நுகர்கரர் உதரி 

66.தன்தரட்டு ிறில் ருரணம் அறகரித்ரல் தத்றன் 
இறுறறதன தன்தரடு => ரநரல் இருக்கும் 

67.நுகர்கரரின் கத ககரடு றனறருந்து பதநப்தட்டது => 
pcc தபக்பகரடு  

68.நுகர்கரரின் ருரண தபக்ககரடு றனறருந்து 
பதநப்தட்டது => ICC தபக்பகரடு 

69கதக்ககரடு X அச்சறக்கு இதரக இருந்ரல் ep=α 

70.கதக்ககரடு y அச்சறக்கு இதரக இருந்ரல் ep=0 

71.கதக் ககரடு Rectangular Hyperbola ரக இருந்ல் ep=1 

72.ிதன அறகரிப்தின் கரரக பபிடீ்டு 
பதரருட்கபின் அபிப்பு சரக ரநரல் இருப்தது ep=1 

73.கறப்தன் பதரருட்கபின் கதக்ககரடு => கல்கரக்கற 
பசல்லும்  

74.பப்பன் பதரருட்களுக்கரண கதக்ககரடு => 
கல்கரக்கற பசல்லும்  
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75.ஒரு நுகர்கரணின் ருரண அபிர்க்கும் , ரங்கப்தடும் 
பதரருட்கபின் அபிர்க்கும் உள்ப பரடர்தத தற்நற 
குநறப்திடுது => ங்கல் தபக்ககரடு Engel Curve 

76.குடும்த பசனழ ககரடு, ருரணம் அறகரித்ல் 
இன்நறதர பதரருபின் கத குதநபம் ஞ்சல் 
தபக்ககரடு  

77.அதணத்து கறப்தன் பதரருட்களும் ரழ்ரண தண்டம் , 
ஆணரல் அதணத்து ரழ்ரண  பதரருட்களும் கறப்தன் 
பதரருட்கள் அல்ன இது  => சறன சம் உண்த   

78.கலழ்க்கண்ட பதரருட்களுக்கு குதநந் கத பகறழ்ச்சற 
உதடது => உப்பு  

79.டீ ற்றும் கரதிக்கரண குறுக்கு கத பகறழ்ச்சற 
=>கர்தந  

80.டீ ற்றும் சர்க்கதின் குறுக்கு கத பகறழ்ச்சற => 
றர்தந  

81.புகழ்பதற்ந தம் , ண்ரீ்  பண்தரடு  
பரடர்புதடர் => ஆடம்ஸ்றத்  

82.பரத் தன்தரடு உச்சத்றல் இருக்கும்கதரது இறுறறதன 
தன்தரடு => பூெறம்  

83.கரசணின் பல் ிற => குதநந்து பசல் இறுறறதன 
தன்தரட்டு ிற  
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84.கரசணின் இண்டரம் ிற =. ச இறுறறதன தன்தரட்டு 
ிற  

85.நுகர்கரன் அறக தட்ச பூரிப்தத அதடந்ரல் இறுறறதன 
தன்தரடு => பூெறம் 

86.சகரக்கு தபககரடுகள் இத ககரடுகள் => 
ப்கதரதும்  

87.சகரக்கு தபக்ககரடுகள் ப்கதரதும் =.கரற்றுரய்க்கு 
குிந்து கரப்தடும்  

88.ிதன குதநரல் கத அறகரிப்தது =>கத ிரிழ  

89.ருரணம் அறகரிப்தரல்கத அறகரிப்தது => கத 
ரற்நம், கத அறகரிப்பு  

90.கதக்ககரகடரடு பரடர்புதடது => இறுறறதன 
தன்தரடு தபக்ககரடு  

91.கத தபக்ககரடு றனறருந்து பதநப்தட்டது => MU 
Curve () PCC Curve 

92.கத தபக்ககரடு, குதநந்தட்ச புள்பிினறருந்து 
அறகதட்ச புள்பிக்கு பசல்து=  ep>1 ஒன்தநிட அறகம்  

93.கதககரட்டின் தபுள்பிகள் ep=1 

94.பகறழ்ச்சறத அபிட படிரது => ில்பதந  
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95.ிறினக்கரண கத ன்தது => பப்னன் ற்றும் 
கறப்தன் பதரருட்கள்  

96.பதரருளுக்கரண கத ன்தது => ரங்ககண்டும் ன்ந 
ண்ம், ஆர்ம் ற்றும் ரங்கும் சக்ற  

97.பகறழ்ச்சற ஒன்நரக இருக்கும்கதரது இறுறறதன ருரய் 
ஒன்றுக்கு சரக இருக்கும்  

98.பரத் ருரய் அறகரக இருக்கும் கதரது கத 
பகறழ்ச்சற ன்தது ஒன்றுக்கு சம் 

99.இண்டு சரிரண சரண தறனறகபின் குறுக்கு கத 
பகறழ்ச்சற => infinity 

100.ணிதரின் கதின் பரத்க அங்கரடிின் 
கதரகும் இன் தபக்பகரடு => x அச்சறக்கு இக 
இருக்கும் ,horizontally 

101.இங்கு றதன கத ககரட்தரடு தற்நற 
அநறபகதடுறர் => ரர்ல் () ரல்ஸ் 

102.இருகறு கரனங்கபில்  கதத தற்நற தடிப்தது => 
ஒப்திட்டு இங்கர றதன  

103.கத தற்நற கரப்பல் ககரட்தரடு => இங்கு றதன  

104.ஒருதுதநில் ற்தட்ட கதரற்நம் ற்பநரரு 
துதநில் ரக்கத்த ற்தடுத்துது => கதரது சறதன  
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105.இத பதரருட்களுக்கரண சகரக்கு தபக்பகரடு => L 
SHAPED 

106.அறகப்தடிரண சகரக்கு தபககரடு > அறக றருப்ற 

107.சகரக்கு தபக்ககரட்டின் டிம் => இறுறறதன 
தன்தரட்டுடன் பரடர்புதடது 

108.ஈடுபசய்பம் ரறுப்தரடு => ருரண ிதபத 
ீக்குகறநது 

109.கரர் => பகறழ்ச்சற உதடது 

110.உப்பு => பகறழ்ச்சற அற்நது 

111.சறறுரணிம் ரகற.கம்பு => கறப்தன் 

112.சகரக்கு தபக்ககரடுகள் => ரிதசதடுக்கூடிது 
(ORDINAL) 

113.தன்தட்டுிற => ண்பழ (CARDINAL) 

114.REVEALED PREFFERENCE => அனுத பதந (EMPHIRICAL)         

115.ச இறுறறதன தன்தரட்டு ிற => சரிரண உத் 
ஒதுக்கலடு 

116.நுகர்கரர் உதரி => ரிிறக்க ரய்ப்பு 

117.கத ிற => றர்தந உநழபதந, ிதன () 
கத 
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118.தன்தரட்டு ிற => இறுறறதன தன்தரட்டு ிற  

119.REVEALED PREFFERENCE => பரிழ ககரடு 

120.சகரக்கு தபக்பகரடு => குிந் ககரடு  

121.சறன றறுணங்கதப ட்டும் பகரண்டது => சறல்கனரர் 
பற்றுரித 

122.ஓரிள்பு பகரண்ட பதரருள்கள் => றதநழப்கதரட்டி 

123.பரடர்ச்சறற்ந MR தபக்ககரடு ன்தது KINKED DEMAND 
CURVE  

124.அறகரிக்கும் CARNOT MODEL ன்தது STACKEL BERG MODEL 

125.ீர் ஊற்தந கதரல் அபழ ரநரறருப்தது => COURNOT 
MODEL 

126.றதநழ கதரட்டிில் கத பகறழ்ச்சறரணது வ்ரறு 
இருக்கும் => INFINITY 

127.CARTEL MODEL => OLIGOPOLY  Ex: OPEC 

128.குறுகற கரனத்றல் றறுணம் படப்தடுது ன்தது => 
சரசரி ருரணம், சரசரி ரநர பசனதிட குதநரக 
இருக்கும் கதரது AR<AFC 

129.சரசரி ரநர பசனதிட சரசரி ருரய் குதநரக 
இருக்கும் கதரது றறுணத்றர்க்கு ட்டம் ற்தடும் இணரல் 
றறுணம் படும் சூல் ற்தடும் 
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130பற்றுரித கதரட்டி அநறபகப்தடுறர் =>சரம்தர்னறன் 

131.றதநகுதந கதரட்டி அநறபகதடுறர் => ரதர்ட்சன்  

132.ஒரு ரங்குதர் ,ஒரு ிற்ததணரபர் இருக்கும் 
அங்கரடி =>இருபக பற்றுரித  

133.monopsony => ரங்கல் சர்ரறணம் => ஒக ஒரு 
ரங்குதர்,ிற்தர்கள் ண்ண்ற்நர்கள் 

134.இருர் பற்றுரிதில் த்தண ிற்ததணரபர்கள் 
இருப்தர்=> 2 ிற்ததணரபர்கள்  

135.கூர்கரட் ரடனறல் பன்று றறுணங்கள் இருக்கும் 
கதரது ஒரு றறுணம் பதரும் MARKET  SHARE ஆணது => 25% 

136.றதநழ கதரட்டிில் ஒரு பதரருபின் ிதன ன்தது => 
கட்டுதடுத் படிரது 

137.பற்றுரிதில் சரத்றறல்னர ஒன்று => MR=AR 

138.றதநழகதரட்டிில்=> P=MR=AR 

139.பற்றுரிில் குறுகற கரனத்றல் அபிப்பு ககரட்தட => 
தறுக்க படிரது 

140.ீண்டகரனத்றல் பற்றுரிதரபர் பதறுது => ட்டம், 
இனரதம், இனரத-ட்டம் இல்னர றதன பன்றும் 

141.கதரட்டிஅடிததடினரண சறநற அபினரண றறுணம் 
ன்தது த்தக கதரட்டி => றதநழ கதரட்டி  
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142.ஒக ஒரு ரங்குதர் இருக்கும் சர்ரறணம் => ரங்கல் 
சர்ரறணம் 

143.இண்டு றறுணங்கள் ட்டும் இருக்கும் சந்தரணது 
=> இருர் சர்ரறணம் 

144.பநறந் கத அல்னது றருப்தபற்ந கதக்ககரடு 
ன்தது => ிதன றதனத்ன்த (PRICE RIGIDITY) 

145.குழு சறதன ன்தது => பற்றுரித கதரட்டிில் 
றனழகறநது => சரம்தர்னறன் 

146.றதனற்ந ற்றும் ிதடக்கரணர சறதன ன்தது => 
ட்ஜ் ஒர்த் ரடல்  

147.ஒவ்பரரு ிற்ததணரபரும் ிதனத 
றர்க்கறனம் ன்ந டுபகரள் இருக்கும் கதரது ிதன 
றதனரக தறருக்க கண்டும் ன்தது bertrantmodel  

148.duopoly ில் சறதன ிதனினறருந்து பதநப்தட்ட 
இண்டு தனககரடுக்கனறன் பட்டும் புள்பிரணது bertrant 
model 

149.உர்ந் தட்ச றருப்தபற்ந கதககரடரணது => அறக 
பகறழ்கழடரது 

150.exces capacity=> john rabinson 

151.U டிில் இல்னர தபக்ககரடு => AFC 
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152.அதணத்து பங்களும் பழுதரக தன்தடுத்ப்தட்ட 
சந்த அதப்பு => றதநழ கதரட்டி 

153.இறுறறதன பசனழ ககரடு AC ககரட்தட ங்கு பட்டும் 
=> அடிட்ட புள்பிில்  

154.றறுணத்றன் இறுறறதன ருரய் ன்தது => பரத் 
ருரய் அறகரக இருக்கும் கதரது MR கர்தநரக 
இர்ருக்கும்  

155.குறுகற கரனத்றல் பற்றுரித கதரட்டிின் சறதன 
ன்தது=> BEP, AR>AC AR<AC அதணத்தும்      

156.பற்றுரிில் கர்தரண ரக்கத்த குநறதிட்டர் =>  
சும்திட்டர் 

157.counter vailling power =. J.K.கல்தரரித் 

158.றறுணத்றன் பற்றுரித சக்றக்கு தறனடி பகரடுப்தது 
=> trade union 

159.MRTP சட்டப்தடி சந்தில் இருக்கும் ஆறக்க 
றறுணத்றன் தங்கு பரதக => 25% 

160.இகசற உடன்தரடு தற்நற தடிப்தது => இகசற சறல்கனரர் 
பற்றுரித  

161.cartel is a firm of => collusive oligopoly  
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162.றருப்தபற்ந கதககரடு ன்தது => NON COLLUSIVE 
OLIGOPOLY 

163.ிதன தனத ன்தது => COLLUSIVE OLIGOPOLY  

164.ிதன தனத ன்தது ன் அடிததடினரணது => 
LOST COST PRICE LRADER, DOMINENT FIRM PRICE LEADER  

165.FULL COST OR AVERAGE COST PRICE => HAL HITCH  

166.LIMIT PRICING =>  BAIN  

167.உச்ச ிற்ததண ருரய் த அநறபகப்தடுறர் 
W.J.BOUMAL 

168.டத்த ரறரித அநறபகப்தடுத்றர் =>  CYERT & 
MARCH 

169.PROFIT MAXIMISATIOON PRICES => னறப்மற  

170.குறுகற கரனத்றல் அபிப்தத அறகரிக்க படிரது றல் 
=> அங்கரடி கரனம்  

171.அங்கரடி கரனத்றல் அபிப்பு ககரடு => பசங்குத்ரக 
இருக்கும்          

172.குநறப்திட்ட கரனத்றல் , இருகறு புள்பிகபின் சறதன 
ன்தது => ஒப்திட்டு இங்கர றதன 

173.குநறப்திட்ட கரனத்றன் சறதன அல்னது தடபதந 
சறதன ன்தது => இங்குறதன  
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174.இங்குறனில் கதபம் அபிப்பும் சறனில் ிதன 
றர்ிக்கப்தடுகறநது 

ன்தத கூநறர் => ரர்ல்  

175.ed>es சறதன ன்தது => றனரணது stable 

176.ed=es சறதன ன்தது => ஊசனரட்டம் oscillating 

177.பகறழ்ழ குதநரண தண்டத்றற்கு ிதன அறகரக 
றர்ிப்தர், பகறழ்ழ குதநரக இருக்கும்கதரது ிதன 
உர்த்தடனரம் , அசும் ரி ிறக்கனரம்  

178.றறுணம் ிதனகதம்  கரட்டதன தன்தடுத்றணரல் 
அறக னரதத்தபம் அறகரண பரத்ருரதபம் 
பதறும்  

179.ஒரு றறுணம் ிற்ததண அறகப்தடுத்துதன 
தின்தற்றும் கதரது அன் சம்றதனரணது MR<MC, கரம் 
றறுன்ம் அறக னரதத்த பதநரது , ிதனத குதநத்து 
ிற்ததணத  அறகப்தடுத்தும்  

180.’THE ECONOMIC OF WELFAR’ புத்கத்றன் ஆசறரிர் => 
A.C.திகு  

181.டு அல்னது ிடு ண கரட்டும் ிதன கதம் ன்தது => 
first degree 

182.கத ககரடு MR ககரடரக இருப்தது ந்றதன 
ிதனகதம் கரட்டல் => second degree 
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183.குதநந்ப்தட்ச ிதன, ககரட்தரட்டில் (bain)சறதன 
ன்தது => MR றர்தநரக இருக்கும்  

185.ிற்ததண அறகப்தடுத்துல் ககரட்தரட்டில் ிதன 
பகறழ்ச்சற ன்தது e=1 

186.THE BOOK ‘’BARRIERS TO NEW COMPETITION’’ புத்கத்த 
ழுறர் => பதின்  

187.பற்றுரிதில் கத ககரடரணது AR ககரடரக 
இருக்கும்  

188.cartel க்கு உரம் => OPEC 

189.ீண்டகரனத்றல் அபிப்பு பகறழ்ச்சறரணது => அறக 
பகறழ்ச்சற உதடது  

190.ரிகரர்கடர ின் றப்பு ககரட்தரடு த கூறுகறநது => 
cost பசனழ 

191.ல்சறன் றப்பு ககரட்தரடு ன்தது => உதப்தத 
பதரறுத்து  

192.ிதனத கத தக்கம் ஆரந்த்ர் => சறஸ்ரண்டி 

193.கத பகறழ்ச்சற அறகரக இருக்கும் கதரது , ரி 
ிறப்பு நுகர்கரர்ீது ரற்நப்தடுது ன்தது => குதநந் 
அபிர்க்கு  
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194.அறக அபிப்பு பகறழ்ச்சற இருக்கும் கதரது ரி ிறப்பு 
நுகர்கரர் ீது ரற்நப்தடுது ன்தது => குதநந் 
அபிற்கு  

195.குதநந் தட்ச கூனற சட்டம் ன்தது => 
கதனின்தத அறகரிக்கும் , உற்தத்ற பசனத 
அறகரிக்கும்,  

196.குதநந்த் தட்ச ிதன ன்தது => உற்தத்ற பசனழ 
அறகரகழம் அங்கரடி ிதன குதநரகழம் இருக்கும்  

197.தத்றன் ிதன அறகம், கரம் => அபிப்பு limited 

198.ஆடம்த பதரருட்கதப ிபக்கறர் => பப்பன்  

199.conspicious goods – கத அறகரிரல் ிதன => 
அறகரிக்கும் 

200.ிதனகதத்றல் => உற்தத்ற ரநரது, அபிப்தத 
அறகரிக்க படிரது  

201.ருரண கத பகறழ்ச்சற ஒன்தநிட அறகரக 
இருக்கும்கதரது பதரருபரணது => ஆடம்தகதரருள்  

202.குறுகற கரனத்றல் அபிப்பு ககரடரணது ற்க்கு சரக 
இருக்கும் => MC, (s=mc), குறுகறகரனத்றல் 
இறுறறதனபசனழம் அபிப்பும் சரக இருக்கும்  

203.ஒரு றறுணத்றன் உற்தத்ற அறக \ரிக்கும் கதரது, சரசரி 
ரநர  பசனழ ன்தது => பரடர்ந்து குதநபம்           

www.Padasalai.Net                                          www.TrbTnpsc.com



 

Page 20 of 26 
 

204.உற்தத்ற அறகரிக்க அத்கரிக்க ரநர பசனழ குதநபம் , 
ஒரு குநறப்திட்ட அபிர்க்கு கலழ் குதநரது. உற்தத்ற 
பூெறரக இருந்த்ரலும் ரநர பசனழ பூெறரக ஆரது , 
அககதரல் அறகரித்ரலும் பூெறரக ரநரது  

205.க்கபின் ருரணம் அறகரரிக்கும் கதரது உழ 
பதரருட்கள் ீரண ிதன பகறழ்ச்சற => குதநபம்  

206.பழுத்றநனும் தன்தடுத்ப்தடும் அங்கரடி அதப்பு =. 
றதநழ கதரட்டி  

207.தம் , ண்ரீ்  பண்தரடு தற்நற கூநறர் 
=>ஆடம்ஸ்றத், இது ிபக்குது இறுறறதன தன்தரடு 
குநறத்து  

208.அபிப்பு ரநர கதரது, கத அறகரித்ரல் ிதன 
அறகரிக்கும்  

209.ங்கு நுகர்கரர் அறகம் சுண்டதடுகறநரர் => 
ிதனகதம்கரட்டனறல்      

210.அசு ிதன கதம் கரட்டுகறநது றல் => றன்சர 
அபிப்தின் ிதனில்  

211.கதபம் அபிப்பும் சரகும் கதரது ிதன 
றர்ிக்கப்தடுகறநது ன்று ிபக்கறர் => ரல்ஸ் 

212.’’ceteris paribu’’ ற்நத ரநரது ன்தது ன் டுககரல் 
=> தகுற சறதன  
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213.தகுற சறதன ன்தது => ரர்சனறன் ககரட்தரடு  

214.இண்டு தகுறகள் ஒன்தந ஒன்று சரர்ந்த்து இருப்தத 
தற்நற தடிப்தது => பதரது சறதன  

215.பதரதுசறதன ரறரித ிபக்கறர் => ல்ஸ்  

216.தத்துதந, உண்தத்துதந சறதன குநறத்து 
ிபக்கறர்=> குன்ணர் றட்ரல் 

217.பதரதுசறதனில் தத்துதபம் உண்தத்துதபம் 
பரடர்ந்து பசல்தடும் ண கூநறர் => குன்ணர் றட்நரல்   

218.அங்கரடி கரனம் =>அபிப்தத அறகரிக்க படிரது  

219.குறுகற கரனம் => ரறும் பசனழ ரறும்  

220.ீண்டகரனம் => ரநர பசனழம் ரறும்  

221.ரிக்கரர்கடரின் கருத்துப்தடி ரம் ன்தது =>உதரி  

222.ஆடம்ஸ்றத் கருத்துப்தடி ரம் ன்தது => பசனழ  

223.ரிக்கரர்கடரின் கருத்துப்தடி றப்பு ன்தது => பசனழ  

224.கரல் ரர்க்ஸ் கருத்துப்தடி றப்பு ன்தது => உதப்பு  

225.கதரனற ரம் => ரர்ல்  

226.ீண்டகரனத்றல் கதரனற ரம் => பூெறம் (இருக்கரது) 

227.கதரனற ரம் இற்க்கு சம் => ருரய் –ரற்று 
ிதன  
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228.கூனற றறக்ககரட்தரடு => J.S.றல் 

229.உதப்தின் றப்பு ககரட்தரடு தற்நற கூநறர்  => கரல் 
ரர்க்ஸ்  

230.றதநழ கதரட்டிில் கரிகள் சந்தபம் , உற்தத்ற 
சந்தபம் சறதன அதடபம் புள்பி => MPல்=α 

231.கூனற றற ககரட்தரட்டில் கூனற றற அறகரிக்கும் கதரது 
கூனறரணது => அறகரிக்கும் 

232.’’The Nature Of Capital and Income’’ ன்ந புத்கத்த 
ழுறர் => ஃதிர்  

233.கரல் ரர்க்ஸ் ககரட்தரட்டில் கூனற அறகரிப்பு ன்தது => 
பனணத்றன் றநன் அறகரிக்கும் 

234.ரல்ஸ் ககரட்தரட்டில் கூனற அறகரிப்பு ன்தது => 
க்கள் பரதக அறகரிப்திர்க்கு றகுக்கும்  

235.ரிகரர்கடர கூறுதகில் => க்கள் பரதக அறகரிப்பு 
ன்தது உழ பதரருபின் ிதனபம், ரடதகபம் 
அறகரிக்கும் 

236.கடன் றறக்கரண கத ன்தது => ததுக்கல், கடன் 
அதடக்க, உழகறநது  

237.கடன் றறக்கரண அபிப்பு ன்தது => ற்கதர கசறப்பு, 
ததுக்கபில் டுப்தது, புறரக த அபிப்தத உருரக்குல்  
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238.பரன்த ககரட்தரடு ன்ந ரர்த்தத கூநறர் => 
கரல் ரர்க்ஸ்  

239.றர்தநரண ததண(ட்டம்) அதடது => 
பரறனதப்பு  

240.ட்டி ீம் அறகரிப்தது ன்தது இணரல் ற்தடுகறநது 
=> த ததுக்கல் அறகரித்ரல் 

241.கலன்ஸ், ட்டி ன்தது => தில் பரடர்தரணது  

242.த அபழ ககரட்தரடு அல்னது கரன அபழ ககரட்தரடு 
ன்தத கூநறர் => ஃதிர்  

243.கசறப்பு அறகரிப்பு ன்தது => ட்டி ீத்த குதநக்கும்  

244.புத்ரக்கத்றன் பனம் இனரதம் ண கூநறர் 
J.M.சும்திட்டர் 

245.நுகர்த ள்பி கதரடதடுர்க்கு பகரடுக்கப்தடுக =. 
ட்டி  

246.இனரதத்றன் பற்றுரித ககரட்தரடு => கறபக்கற  

247.இனரதம்/கூனற அறகம் => பற்றுரித அறகரக 
இருக்கும் கதரது  

248.பர்ச்சற குதநந் ரடுகபில் உதப்தின் அபிப்பு ப்தடி 
இருக்கும் => unlimited 
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249.உதப்தரபக அதணத்து உற்தத்றக்கும் உரிதரபர் 
ன்தது => சர் பதரருபரரம்  

250.ரர்க்ஸ் றர்ப்தது => பனரபித்துத்த  

251.ரறும் உற்தத்ற கரிகபின் இறுறறதன உற்தத்ற 
அறகரக இருக்கும் கதரது இறுறறதன பசனழ => 
குதநரக இருக்கும் 

252.உற்தத்ற கரிகபின் கதத றர்ிப்தது => 
பதநப்தட்ட கத  

253.’’RESERVE ARMY OF LABOUR’’ குநறப்திடுதர் => கரல் 
ரர்க்ஸ்  

254.புற ககரட்தரட்டின் தடி ரத்த பதறும் உற்தத்ற 
கரிகள் => றனம், உதப்பு , பல்  

255.ரத்த பதந இனர உற்தத்ற கரி ன்தது => 
அபிப்பு பழு பகறழ்ழள்பரக இருக்கும்  

256.தகறர்ழ ககரட்தரடு கூறுது => அதணத்து உற்தத்ற 
கரிக்கும் ருரணத்த தகறர்து  

257.குதநந்த் கூனற சட்டம் ங்கு பகரண்டு ப்தடும் => 
க்கள் பரதக அறகரிக்கும் இடத்றல்  

258.ருரண பகரள்தக னுடன் பரடர்புதடது => 
ஊறம் ற்றும் கூனற அறகரிப்தத கட்டுப்தடுத்துதுடன்  
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259.ருரய் பகரள்தக ங்கு பகரண்டுப்தடும் => 
உதப்பு தற்நரக்குதநரண இடத்றல்  

260.ரிகரர்கடர, ரம் ன்தது => கறுப்தரட்டு உதரி  

261.பரன்த பதரருபில் அநறஞசர்கள் , ட்டி ன்தது => 
கசறப்திற்க்கரண பகுற 

262.ீர்தத ிட்டு பகரடுத்ர்க்கரண பகுற ட்டி 
ன்நர் => கறன்ஸ்  

263.பனரின் ககரட்தரடு => ஒரு அதடரபம்  

264.பனரின் ககரட்தரடு தன்தடுது => ரநர ிகற  
ிதபழ ிறகபில் 

       அதணத்து பதரருபில் கர்ழகளுக்கும் பதரருபில் 
ிணர ிதடகள்  இங்கு கறதடக்கும்  
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