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PG TRB ECONOMICS 

மாதிரி ததர்வு- 1 

1. PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ( AMENMENT) BILL ந்த ஆண்டு 
டைபடக்கு யந்தது                                                   
a. 2006      b. 2007          c. 2008               d. 2009  

2. ணயகீ்கத்டத இந்தினாயில் கணக்கிைப்டும் பட                                                                                       
a. மநாத்த யிட குினடீ்மைண்                                                
b. சில்ட யிட குினடீ்மைண்                                              
c. நுகர்வயார் குினடீ்மைண்                                                        
d. துவுநில்ட 

3. FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT 1999 ( FERA ) இதன் தற்வாதன 
மனர் a. FEMA B. GATT C. WTO D. ADB 

4. FERA மதாைங்கப்ட்ை ஆண்டு                                                      
a. 1973        b. 1974          c. 1975              d. 1976  

5. FEMA மசனல்படக்கு யந்த ஆண்டு                                            
a. 1998          b.1999          c. 2000       d. 2002 

6. GST இந்தினாயில் அிபகப்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு                                        
a. ப்பல் 2012                  b. ஜயரி 2012                              
c. நார்ச் 2012                  d. நார்ச் 2013 

7. கீழ்க்கண்ைடயகில் NAMA வுைன் மதாைர்புடைன அடநப்பு து ?     
a. IMF        b. உக யங்கி       c. WTO       d. IFC   

8. இந்தின ரூானின் நதிப்ட கடைசினாக நதிப்ிக்கம் 
மசய்னப்ட்ை ஆண்டு ( Devaluation )                                                    
a. 1991            b. 1999          c. 2017           d. 2009  

9. .................. குள NABARD  உருயாக்க ரிந்துடப மசய்தது                             
a. சியபாநன் குள               b. சீதாபாநன் குள                                
c. யாஞ்சு குள                  d. பசிம்நன் குள  

10. தாதுக்கள் நற்றும் கிநங்கட ற்றுநதி மசய்பம் ாடுகில், 
ற்றுநதினில் அதிக அல்வு ங்கு மகாண்ை ாடு து?                            
a. அமநரிக்க க்கின ாடுகள்             b. இந்தினா                            
c. ிவபசில்                              d. சீா   
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11. வதசின ஊபக பன்வற் கமகம் உள் இைம் து ? ( National Rural 
Development corporation )                                                    
a. டைதபாாத்                   b. மங்களூரு                            
c. மசன்ட                       d. வகாடய  

12. நஞ்சள் புபட்சி ன்து ன் ? ( Yellow Revolution )                               
a. ண்மணய் யித்துக்கின் உற்த்தி அதிகரிப்பு                                     
b. நஞ்சள் உற்த்தி அதிகரிப்பு                                                                                  
c. ருப்பு உற்த்தி அதிகரிப்பு                                                  
d. பூக்கின் உற்த்தி அதிகரிப்பு  

13. WTO யின் பந்டதன மனர் ன்?                                           
A. UNCTAD                         B. GATT                                    
C. UNIDO                          D. OECD    

14. Jail Cost Of Living இக்கருத்டத மயினிட்ையர்                                 
a. அநர்த்தினா மசன்                 b. சந்திபநவுி                            
c. தாதாாய் மௌவபாஜி             d. யிஸ்வயஸ்யபய்னா  

15. இந்தினாயில் தற்வாது டைபடனில் உள் அடிப்டை 
ஆண்டு து ?                                                                         
a. 2011 - 12                     b. 2004 – 2005                                
c. 2013 - 14                     d. 2010 – 11  

16.  IMF ிர்க்கா பதம் தன் ங்கிப்பு பம் மப்டுகிது? 
A. கைன்                          b. ற்ாக்குட ிதி                   
c. உறுப்பு ாடுகின் ங்கிப்பு    d. துவுநில்ட   

17. கீழ்க்கண்ைடயகில் து யருநாப் கிர்டய அயிைப் 
னன்டுகிது                                                           
a. Laffer curve              b. Engel’s law                                
c. Gini-Lorenz curve         d. Philip curve  

18.  IAY ( Indira Awas Yojana ) திட்ைத்தின் பம் ஊபக 
யடீுகளூக்கா ிதிடன நத்தின அபசும் நாி அபசும் 
வ்யிகிதத்தில் கிர்ந்திக்கின்                                        
a. 50 : 50                  b. 65 : 35                                      
c. 75 : 25                  d. 90 10  
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19. கீழ்கண்ை ன்ாட்டு அடநப்புக்கில், து மாருாதாபத்தில் 
ின் தாங்கின யரும் ாடுகள் அடிப்டைனிா கைன்கள் 
நற்றும் நாினங்கட யமங்கும் அடநப்பு                                      
a. IFC                           b. IDA                                               
c. IMF                           d. WB  

20. கீழ்கண்ை அடநப்புக்கில் ச்டச / ீ ி மட்டி 
நாினங்களுைன் மதாைர்புடைன அடநப்பு து ?                                  
a. அமநரிக்க க்கின ாடுகள்       b. உக யங்கி                
c. உக சுற்றுா அடநப்பு         d. உக யர்த்தக அடநப்பு  

21. மசவு உண்டு ண யகீ்கத்டத ின்யருநாறு அடமக்காம்             
a. அடநப்பு பட ணயகீ்கம்   b. புதின ணயகீ்கம்                
c. திந்த ணயகீ்கம்            d. அளத்தப்ட்ை ணயகீ்கம்  

22. மசவு உண்டு ணயகீ்கத்திர்க்கு அடிப்டை காபணநாக இருப்து, 
ணக் கூினாது ின்யருயயற்ட காட்டிலும் நிக 
அதிகநாதாக அதிகரிப்து                                                  
a. உண்டநக் கூி                 b. ண யருயாய்                      
c. பதத்தின் உற்த்திதீபன்     d. உடமப்ின் உற்த்தி தின்  

23. நிக மயப்நாதல் ( Overheating ) ன்தன் மாருினல் உள்டீு                 
a. மாருாதாப யழீ்ச்சி           b. மாருாதாப நந்திட             
c. ணயகீ்க ிட                d. நீட்சி ிட  

24. ண யகீ்கநாது ப்வாதும், ங்கும் எரு ணத்தின் ிகழ்வு 
ன்று கூினயர்                                                      
a. கீன்ஸ்                           b. ைான்சன்                                  
c. புருவநன்                         d. ிரீட்மநன்  

25. ிக்வகாஸ் கால்ைரின் யாணிக சுமர்ச்சி வகாட்ாடு யாணிக 
சுமர்ச்சி ற்த்தாழ்வுகள் வதான்றுயதர்க்காண காபணம்  
யிக்குயது                                                         
a. நிகு பதலீடு                                                                 
b. புத்தாக்கம்                                                                  
c. இறுதிிட பத ஆக்கத்தின்                                             
d. திர்வாக்கும் வசநிப்புக்கும் பதலீட்டிர்க்கும் உள் இடைமயி 
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26. சன்டபஸ் மதாமில்கில் அைங்கினடய                                    
a. கணிிகள்                b. உனிரினல் மதாமில்நுட்ம்               
c. மதாடத் மதாைர்புகள்     d. இடய அடத்தும்  

27. ந்தாயது ந்தாண்டு திட்ைம் யடபன பதல் ிட அிக்டகடன 
தனாரித்தயர்                                                                
a. சி. சுப்பநணினம்                       b. வக.சி.ிவனாகி                 
c. யி.வக.ஆர்.யி.பாவ்                      d. டி.ி. தார் 

28. ட்ைாயது திட்ை ிதினில் நிக அதிக அவு எதுக்கப்ை ( 26.6% ) 
துடனாது                                                            
a. சக்தி துட                                                                 
b. வாக்குயபத்து நற்றும் தகயல் மதாைர்பு                                       
c. அியினல் நற்றும் மதாமில் நுட்ம்                                           
d. இயற்றுள் துவுநில்ட   

29. ாட்டில் பதல் ற்ாக்குடடன சரி மசய்யது                             
a. உள்ாட்டு வசநிப்பு                                                        
b. அந்ின பதல்                                                            
c. வசநிப்ட உற்த்தி துடக்கு நாற்ம் மசய்யது                                 
d. இடய அடத்தும்  

30. யருநாங்கில் மநாத்த மதாடக ன்ால் ன் ?                                  
a. வதசின யருநாத்திர்க்கு ிகபாது                                     
b. உத்வதச யபவு மசவு                                             
c. அபசாங்கத்தின் ஆண்டு யருநாம்                                                
d. இதப யருயாய்கள் 

31. இந்தினாயில் யியசானமாருட்கின் இருப்ின் நீது ( agriculture 
holding ) யரி யிதிக்க வயண்டும்  ரிந்துடபத்த குள து ?                  
a. ைாண்ைான் குள                    b. பாஜ் குள                         
c. வகல்கர் குள                      d. ைாண்ட் யாா குள   

32. உகாயின வாட்டித்திபன் அிக்டக ( Global Competitiveness Report ) 
கீழ்கண்ை ந்த அடநப்பு மயினிடுகிது ?                                   
a. WTO                         b. வபாப்ின என்ினங்கள்              
c. உக யங்கி                 d. உக மாருாதாப அடநப்பு  

33.  கீழ்கண்ை அடநப்புக்கில் ASEAN அடநப்ில் உறுப்பு ாைாக 
இல்ாத ாடு து ?                                                     
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a. புருவ ைருஸ்ஸாம்             b. கம்வாடினா                        
c. யினட்ாம்                        d. இந்தினா  

34. OPEC அடநப்ில் உறுப்ிபாக இல்ாத ாடு து ?                 
a. அல்ஜீரினா                       b. ிவபசில்                             
c. ஈக்யைார்                         d. டஜீரினா  

35. மாது யிிவனாக அடநப்ின் ( Public distribution system ) பக்கின 
வாக்கம் ன் ?                                                           
a. உணவு ற்றுநதி                  b. உணவு இக்குநதி                 
c. உணவு ாதுகாப்பு                 d. தபநா உணவு  

36. வயடயாய்ப்பு உறுதி திட்ைம் பதன் பதில் 
அிபகப்டுத்தினது ?                                                           
a. குஜபாத்                        b. நத்தின ிபவதசம்                    
c. நகாபாஷ்டிபா                   d. தநிழ் ாடு  

37.  2011 கவணக்மகடுப்பு டி கீழ்க்கண்ை நாிங்கில் கிபாந 
நற்றும் கர்புங்கள் இபண்டிலும் குமந்டத ிப்பு யதீம் 
குடயாக உள் நாிம் து ?                                            
a. உத்திப ிபவதசம்                   b. வகபா                        
c. ஜம்ப & காஷ்நீர்                  d. ைரினாா  

38. ணயகீ்கத்டத அயிை டநன ண யகீ்கம் னன்டுத்தப்டுயது 
a. உணவு நற்றும் ஆற்ல் யிடகின் அடிப்டைனில் நட்டும் 
b. பக நதிப்ிா யிட நாற்ங்கள், குிப்ாக உணவு 
நற்றும் ஆற்ல் யிடகள் ஆகினயற்ட உள்ைக்கினது                       
c. பக நதிப்ிா யிட நாற்ங்கள், குிப்ாக குிப்ாக 
உணவு நற்றும் ஆற்ல் யிடகள் ஆகினயற்ட உள்ைக்காதது 
d. துவுநில்ட 

39. கர் புங்கில் ( BPL ) யருநா வகாட்டிற்க்கு கீளள்யர்கட 
அடைனாம் காண அடநக்கப்ட்ை குள து ?                                 
a. மதண்டுல்கர் குள                     b. சக்வசா குள                   
c. க்ையாா குள                      d. ைாசிம் குள  

40.  கீழ்க்கண்ைடயகில் RBI ணக் மகாள்டகனின் வாக்கநல்ாதது 
து ?                                                                       
a. மாருாதாப யர்ச்சிடன யிடபவுப்டுத்துயது                               
b. ணயகீ்க அளத்தத்டத கட்டுப்டுத்துயது                                  
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c. சபக ீதிடன உறுதி மசய்யது                                                
d. ணயகீ்கத்டத கட்டுப்டுத்துயது  

41. NRF ( National Renewal Fund ) ந்த வாக்கத்திற்க்காக 
மதாைங்கப்ட்ைது ?                                                        
a. மதாமிற்சாடகின் நறுசீபடநப்பு நற்றும் யீ நனநாக்கல் 
b. ஏய்வு மற் ணினாட்களுக்கு ஏய்வூதினம் யமங்குயதற்க்கு     
c. சபக ாதுகாப்பு                                                                
d. கிபாநப்பு நறு சீபடநப்பு  

42. கீழ்க்கண்ைடயகில் இந்தினாயின் ைப்பு கணக்கு நாற்த்தில் 
அனுநதி அிக்கப்ைாதது                                                
a. குடிநக்கள் மயிாடு ரிநாற் கணக்கு டயத்திருத்தல்                    
b. மயிாட்டு ரிநாற் கணக்கு இந்தின யங்கிகில் 
டயத்திருத்தல்                                                          
c. ற்றுநதினார்கள் மயிாட்டு ணக் கணக்கு டயத்திருத்தல் 
d. குறுகினகா பதம் தடைனற்று இனங்குயதற்க்கு  

43. SEBI னின் ணிகில் கீழ்க்கண்ையற்ட உள்ைக்கிபள்து                  
a. ங்கு சந்டத மசனல்ாட்டை கட்டுப்டுத்துயது                            
b. ங்கு சந்டதனின் மதாைர் இனக்கத்டத ஆபான                               
c. ங்குகின் உள் யர்த்தகத்டத கட்டுப்டுத்த                               
d. வநற்கண்ை அடத்தும்  

44. ன்ாட்டு யர்த்தகம் நற்றும் வயட குப்பு படனின் 
வாக்கம் தன் யடபனடக்கு உட்ட்ைது                                          
a. மதாமில்நுட்த்தின் கிடைப்ாவு                                         
b. ன்ாட்டு சந்டதனின் அவு                                             
c. பதத்தின் கிடைப்ாவு                                                
d. ற்றுநதி மாருட்கின் உற்த்தி உரி  

45. பதன்டந ற்ாக்குட ன்து ?                                           
a. யருயானி மசவுகள் – யருயானி யபவுகள்                             
b. யருயாய் ற்ாக்குட – ிதிப் ற்ாக்குட                                
c. யருயாய் ற்ாக்குட + ிதிப் ற்ாக்குட  
d. துவுநில்ட  

46. யருயாய் ற்ாக்குட ன்து ?                                                
a. யருயானி மசவுகள் – யரிகின் யருயானி யபவுகள்                    

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/trb-questions-and-study-materials.html

www.Padasalai.Net



அச்சமில்லை கல்வி அறக்கட்டலை  

9786226622 

b. யருயானி மசவுகள் – பத யபவுகள்                               
c. யருயானி மசவுகள் – யருயானி யபவுகள்                                 
d. யருயானி யபவுகள் – யருயானி மசவுகள்  

47. ிதிப் ற்ாக்குட ன்து ?                                                     
a. மநாத்த மசவுகள் – ( யருயானி யபவுகள் + பத 
யபவுகள்                                                                        
b. மநாத்த மசவுகள் – ( யரி யருயானி யபவுகள் + 
திரும்மப்ட்ை கைன்கள் நற்றும் இதப யபவுகள்                                   
c. மநாத்த மசவுகள் – யரி யருயானி யபவுகள் + நீட்கப்ட்ை 
கைன்கள் + கைன்கள்                                                     
d. மநாத்த மசவுகள் – யருயானி யபவுகள் + நீட்கப்ட்ை 
கைன்கள் நற்றும் இதப யபவுகள்  

48. GST குித்த கீழ்க்கண்ை யாக்கினங்கட கயி                                
1. GST எரு நதிப்பு கூட்ைப்ட்ை யரி                                        
2. GST எரு  ிடகின் இக்டக அடிப்டைனாக மகாண்ைது                                                        
சரினாயற்ட வதர்ந்மதடுக்க                                             
a. 1 நட்டும் சரி                  b. 2 நட்டும் சரி                               
c. இபண்டும் சரி                  d. இபண்டும் தயறு  

49. மதாமிார்கின் உடமக்கும் தின் வாதின அவு இல்ாதவத 
வயடனின்டநக்கு காபணம் ன்து                                        
a. Cyclical                         b. structural                                 
c. Frictional                        d. Disguised  

50. எரு ாட்டில் வயடயாய்ப்புகள் ிடந்துள் ஆால் நக்கள் 
வயடனில்ாநல் உள்ர் இதால் ிறுயங்கள் 
திர்ார்ப்ப்து ன் நற்றும் நக்கள் திர்ாற்து ன் 
இத்தடகன வயடயாய்ப்ின்டந ன்து                                     
a. Cyclical                         b. structural                                 
c. Frictional                        d. Disguised  
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Key answers  
1. C  2. A  3. A 4. A 5. C  6. A 7. C 8. C 9. A 10. D 11. A 12. A 13. B 
14. C 15. A 16. C 17. C 18. C 19. B 20. D 21 . ? 22. ? 23. ? 24. ? 25. ? 
26. ? 27. ? 28. ? 29. ? 30. ? 31. B 32. D  33. D 34. B 35. C 36. C 37. D 
38. C 39. D 40. C 41. A 42. A 43. D 44. D  45. A 46. C 47. D 48. C 49. 
B 50. B  
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