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PG TRB ECONOMICS 

நாதிரி ததர்வு – 2 

1. திலீட்டு யிதி  அழமக்கப்டும் யிதி                                        
a. சந இறுதிிழப் னன்ாட்டு யிதி                                            
b. சநதாக்கு யழக்தகாட்டு யிதி                                            
c. குழந்து சசல் இறுதிிழப் னன்ாட்டு யிதி                                       
d. ததழய யிதி  

2. தட்ழை அிப்புக் தகாடு  அழமக்கப்டும் யழக்தகாடு து?                  
a. ீண்ைக் கா அிப்பு யழக்தகாடு                               
b. குறுகினகா அிப்பு யழக்தகாடு                                      
c. அங்காடி கா அிப்பு யழக்தகாடு                                        
d. துவுநில்ழ .  

3. நத்தின அபசால் 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள் ழைபழக்கு 
ரிந்துழபக்கப்ட்ை புதின யரி பழனின் சனர் ன்?                            
A. VAT                          B.MAT                                       
C.GST                           D.ST 

4. ைர்புண்ட் இனர்ஸ் (1990-1996) ன்புத்தகத்ழத ழுதினயர்                      
a. ிபணாப்பகர்ஜி                B. அப்துல்காம்                              
C. நன்தநாகன்சிங்               D. அநர்த்தினாசசன் 

5. தாி யாபநாது ீண்ைக் காத்தில்                                          
a. அதிகாரிக்கும்                    b. குழபம்                               
c. ிழனாக இருக்கும்             d. நழந்து யிடும்  

6. பகுபாம் பாஜனுக்கு ிகு ரிசர்வ் யங்கி கயர்பாக 
ினநிக்கப்ட்ையர்                                                                     
A. I.G.ட்தைல்                     B. சுப்ாபாவ்                            
C. இபங்கபாஜன்                    D. உர்ஜித் R ட்தைல் 

7. அபசினல் சாருாதாப ஆய்வுக் கட்டுழப - தின் ஆசிரினர்                    
a. தஜ.ி.தச.                         b. தஜ.ம்.கீன்ஸ்                        
c. நார்ரல்                          d. ஆைம்ஸ்நித்  
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8. ததசின குமந்ழத சதாமிார் சகாள்ழக இனற்ப்ட்ை ஆண்டு                      
A. 1990                              B. 1987                                     
C. 1982                              D. 1985  

9. .................... ழகயிைப்ட்ை தகர்வு  அழமக்கப்டுகிது                                     
a. திச்ழச தகர்வு                     b. தூண்ைப்ட்ை தகர்வு                   
c. பதலீடு                             d. தசநிப்பு  

10. ாட்டு யருநாத்ழத கணக்கிடும் யமிபழகள்                                
A. 2  பழகள்                   B. 3 பழகள்                                   
C. 4 பழகள்                    D. 5 பழகள் 

11. ிறுயங்கின் கூட்டிழணவு ( cartel ) காணப்டும் அங்காடி 
அழநப்பு                                                                     
a. பற்றுரிழந                   b. பற்றுரிழநப் தாட்டி                   
c. சிர் பற்றுரிழந             d. எருபக பற்றுரிழந  

12. சபதான  நாற்ம்  கனும் பகயர் னார்                                
A. உமயர்                      B. சதாமில்பழதயார்                           
C. சசயார்                  D. டிகர் 

13. இந்து யர்ச்சி யதீம்  சனரிட்ையர்                                        
A. இனல் பாின்ஸ்             B.இபாஜ்கிருஷ்ணா                           
C. நகதாிஸ்                  D. ார்ப்பா ஊட்ைன் 

14. இந்தின ரிசர்வ் யங்கி ந்த ஆண்டு பதல் ததர்ந்சதடுக்கப்ட்ை கைன் 
கட்டுப்ாட்டு பழகழ னன்டுத்தி யருகிது                                                 
a. 1952                                  b. 1954                                 
c. 1955                                  d. 1956  

15. நக்கள் சதாழக சயடிப்புக்கு து பக்கின காபணம் அல் ன்ழத 
குிப்ிடுக                                                                    
A. அதிக ிப்பு யதீம்                  B. சபக மக்க யமக்கங்கள் 
C. அதிக இப்பு யதீம்                    D. ழ்ழந 

16. ந்த ஆண்டில் சுழந புபட்சி ழைபழ டுத்தப்ட்ைது                               
A. 1967                                    B. 1987                               
C. 1977.                                    D. 1957 
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17. கீன்ஸ் கீழ்க்கண்ையற்றுள் ரிந்துழபத்தது                                     
a. ிதிக் சகாள்ழக                  b. ணக் சகாள்ழக                           
c. யிழக் சகாள்ழக                d. துவுநில்ழ  

18. நீன் ிடித்தல் நற்றும் சுபங்க சதாமில் ந்த துழனின் கீழ் 
யருகிது                                                                                 
A. பதன்ழந துழ                  B. தினார் துழ                             
C. ணிகள் துழ                  D,இபண்ைாம் துழ 

19. சசப்ைம்ர் 2016 திதாபாயது ஜி-20 நாாடு ழைப்சற் ாடு து         
A. பஷ்னா                       B. சீா                                      
C. அசநரிக்கா                   D.இந்தினா 

20. எரு நதசாதாயாது ண நதசாதாயா அல்து இல்ழனா 
ன்ழத படிசயடுக்கும் இறுதினா அதிகாபத்ழத சற்யர்                                                          
a. ிபதந நந்திரி                     b. சாானகர்                                             
c. குடினபசு தழயர்                 d. துழண குடினபசு தழயர் 

21. ாட்டு யருநாத்ழத கிர்வு யமினாக கணக்கிடும் தாது அதழ 
வ்யாறு அழமக்காம்                                                              
a. யருநாபழ                    b. சசயி பழ                    
c. உற்த்தி பழ                    d. துவுநில்ழ  

22. ிதிிழ அயசப ிழ ிபகைம் நாி அபசின் ிதிிழ 
சுதந்திபத்திற்க்கு அச்சுறுத்தாக இருக்கும்  கூினயர் னார் ?                 
a. H.N. குன்சுரு                         b. H.v.கநத்                             
c. K.T.ரா                              d. B.R. அம்தத்கர்  

23. சாருத்துக:                                                                       
A. NSSO                                1. 7 ாள் ிழவு கூர்வு பழ                  
B. யறுழந அவு குழந்துள்து 26%   2. 55 யது சுற்று                                
C. யறுழந அவு குழந்துள்து 23.3%  3. 30 ாள் ிழவு கூர்வு பழ   
D. சாருாதாப ஆய்யிக்ழக           4. 2000 – 01                                

  ABCD                                                                            
a. 4321                                                                           
b. 1432                                                                          
c. 1234                                                                         
d. 2314   
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24. கீன்ஸ் கீழ்க்கண்ையற்றுள் தழ ஆதரித்தார்                                     
a. உரி ிதிிழ அிக்ழக                                                    
b. ற்ாக்குழ ிதிிழ அிக்ழக                                             
c. பூஜின ிதிிழ அிக்ழக                                                   
d. துவுநில்ழ  

25. கீழ்க்கண்ையற்றுள் நிகச் சரினாகப் சாருத்தப்ட்டுள்து து ?                        
a. 2011 நக்கள் சதாழக கணக்சகடுப்புப்டி அதிக நக்கள் சதாழக 
உள் நாிம் – சிக்கிம்                                                               
b. 2011 நக்கள் சதாழக கணக்சகடுப்புப்டி குழயா நக்கள் 
சதாழக உள் நாிம் – உத்திபிபததசம்                                                
c. 2011 நக்கள் சதாழக கதணக்சகடுப்ின் சான்சநாமி – நது 
நக்கள் சதாழக கணக்சகடுப்பு நது திர்க்காாம்                                                    
d. 2011 நக்கள் சதாழக கணக்சகடுப்புப்டி அதிக நக்கள் சதாழக 
உள் கபம் – சசன்ழ 

26. கட்ைழப் ணத்ழத  கீழ்க்கண்ையற்றுள் சயினிடும் அழநப்பு ?     
a. ழநன அபசு                   b. நாி அபசு                            
c. ழநன யங்கி                  d. யணிக யங்கி   

27. சாருத்துக :                                                                     
A. சிகப்பு புபட்சி           1. இழச்சி / தக்காி                                    
B. இஞ்சிகப்பு புபட்சி     2. பட்ழை                                           
C. தங்கப் புபட்சி           3. இால்                                           
D. சயள்ிப் புபட்சி        4. மங்கள் / ஆப்ிள்  

   ABCD                                                                            
a.  1234                                                                           
b.  4321                                                                          
c.  1342                                                                       
d.  2314 .  
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28.  யருநாத்திர்க்கும் திச்ழச தகர்யிர்க்கும் இழைதன உள் 
சதாைர்பு                                                                    
a. தரிழை                   b. திர்நழ                                    
c. யிகிதாசாப                 d. சதாைர்ில்ழ    

29. 11 ஆம்  ந்தாண்டு திட்ை காத்தில் சநாத்த சசயடீு                        
a. Rs. 14,44,147 crore                 b. Rs. 21,56,571 crore 
c. 36,44,718 crore                    d. 78,846,782 crore  

30.  FERA யிரிவுப்டுத்துக்க                                                          
a. அந்ின சசாயணி  பழப்டுத்தும் யிதி                                              
( Foreign Exchange Regulation Act )                                              
b. அந்ின சசாயணி ழகனிருப்பு யிதி                                            
c. அந்ின சசாயணி தநாண்ழந யிதி                                        
d. அந்ின சசாயணி குழந்தப்ட்ச யிதி  

31. இந்தினாயில் 500 நற்றும் 1000 ரூாய் தாட்டுக்கள் ண நதிப்பு 
ீக்கம் ழைபழக்கு யந்த ாள்                                            
a. யம்ர் 6 , 2016                         b. யம்ர் 7, 2016                    
c. யம்ர் 8, 2016                          d. யம்ர் 9, 2016   

32. அட்ையழண  I - ில் உள் னிர்கழ அட்ையழண II இல் 
அழயகள் அதிகநாக உற்த்தி சசய்பம் நாிங்களுைன் 
சாருத்துக.                                                                      
அட்ையழண I           அட்ையழண II                                                                
A. இபப்ர்             1. குஜபாத்                                         
b. தசானானீ்ஸ்        2. உத்திபிபததசம்                                           
C. ிக்கைழ        3. நத்தினிபததசம்                                      
D. தகாதுழந           4. தகபா  

    ABCD                                                        
a.  4132                                                           
b.  1234                                                      
c.  4312                                                          
d.  3241  
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33.  ின்யருயயற்ழ சாருத்தி சரினா யிழைழன ததர்வு சசய்க:         
A. TRAI                  1. ங்குசந்ழத                                         
B. SEBI                   2. ற்றுநதி உனர்வு                                        
C. SEZ                    3. நின்சாபம்                                               
D. NTPC                   4. சதாழத் சதாைர்பு  

    ABCD                                                                         
a.  4132                                                      
b.   4123                                                           
c.   4321                                                          
d.   3421  

34. ிழனா அியிருத்தி ( sustainable growth ) ன்து ின்யரும் 
தற்க்கு சாருத்தநற்தாக இருக்கும்                                        
a. சுகாதாப ிழனில் தநம்ாடுகள்                                             
b. சுற்றுச் சூமல் தநம்ாடுகள்                                                   
c. இனற்க்ழக யங்கள் அல்ாத னன்ாடு                                    
d. நாசு நற்றும் கமிவு குழப்பு  

35. ின்யரும் கூற்ில் தயா கூற்ழ சுட்டிக் காட்ைவும் இந்தின 
நக்கள் சதாழக சகாள்ழக ( 2000 )                                        
a. இப்சருக்க சுகாதாபத்ழத ஆதரிக்கும்                                       
b. பயாக்கப்ட்ை அணுகுபழப் ின்ற்ப்டும்                                     
c. இபண்டு குமந்ழத யிதிபழ ின்ற் ஊக்கத்சதாழக அிக்கும்  
d. ஆண் ங்தகர்ப்ழ ஊக்குயிக்கும்  

36. சுல்கா ன்து ( The Term Sulka refers to )                                            
a. க தாக யரி                    b. ரியர்த்தழ யரி                       
c. சுங்க யரி                        d. ற்றுநதி யரி  

37. இந்தின யறுழநபம், இந்தினாயில் பழனற் ஆங்கி ஆட்சிபம் 
ன் தழ ழுதினயர்                                                  
a. R.C. தத்                           b. M.G. பாதை                                 
c. தாதாாய் சௌதபாஜி             d.  G.V. தஜாரி  

38. ஜன்தன் திட்ைம் இதற்க்காக சகாண்டுயபப்ட்ைது                                    
a. அழயருக்கும் கமிப்ழ யசதி b. அழயருக்கும் குடிீர் யசதி 
c. அழயருக்கும் யங்கி கணக்கு  d. அழயருக்கும் யடீ்டு யசதி  
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39. NITI ஆதனாக்கின் பதல் துழண தழயபாக ினநிக்கப்ட்ையர் னார் ? 
a. அதசாக் குாதி                   b. அபயிந்த் ாகாரினா                  
c. சுிபநணின சுயாநி                d. Y.V. சபட்டி  

40. ீதிதி சச்சார் ( Sachar ) குழு ிறுயப்ட்ைது                                       
a. சிறுான்ழநனிரில் சபக நற்றும் கல்யி ரீதினாக ின் 
தங்கிபள் நக்களுக்கா ன்கழ ரிந்துழப சசய்ன                            
b. ின்தங்கின சபகத்திர்க்கு ன்கழ ரிந்துழப சசய்ன                    
c. சண்களுக்கு ன்கழ ரிந்துழப சசய்ன                                    
d. பன்ாம் ாித்தயருக்கா ன்கழ ரிந்துழப சசய்ன  

41. திட்ைக் குழு ிறுயின ஆண்டு                                              
a. 1950                       b. 1947                             
c. 1955                       d. 1958  

42. இம்ரீினல் யங்கி ன்று அழமக்கப்ட்ை யங்கி து                           
a. ாபத ஸ்தைட்  யங்கி              b. இந்தின ரிசர்வ் யங்கி                
c. ாங்க் ஆப் இந்தினா                d. இந்தினன் யங்கி 

43. இபண்ைாயது ந்தாண்டு திட்ைத்ழத உருயாக்கினயர்                            
a. நக தாிஸ்                   b. ருத்பா                                  
c. நிர்ைால்                          d. A.K.சசன்  

44.  2015 – 2016 ஆம் ிதி ஆண்டிர்க்கா இந்தினாயின் GDP யர்ச்சி 
யதீம் இது                                                              
a. 8.0%                   b. 7.6 %                               
c. 7.2 %                  d. 7.9 %  

45. ாட்டின் சநாத்த ிக்கரி உற்த்தினில் .................. % யிழுக்காடு 
கீாரில் உள் தாதநாதர் நற்றும் தசான் ள்த்தாக்கில் 
கிழைக்கிது                                                       
a. 90 %  யிழுக்காடு                     b. 97.6% யிழுக்காடு                   
c. 97 % யிழுக்காடு                      d. 97.5% யிழுக்காடு  
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46. குிப்ிட்ை கா இழைசயினில் ிதி ஆழணனத்ழத 
அழநப்தற்க்கு அதிகாபம் சற் அபசினழநப்பு அதிகாபழநப்பு 
து ?                                                                
a. சாது கணக்கு குழு                                                     
b. இந்தின ாபாளுநன்ம்                                                                                                
c. இந்தின குடினபசு தழயர்                                                 
d. இந்தின தழழந கணக்கு தணிக்ழகனார்   

47. ந்த திட்ைத்தில் சதாைர்ந்து பன்தறுயதற்கா சரினா 
தாக்கத்ழத ிர்ணனித்த “ யிழபயா யர்ச்சிழன தாக்கி 
நற்றும் அதிக உள்ைக்கின யர்ச்சி ”  ( Towards faster and more 
incluasive growth )                                                                
a. 10 யது திட்ைம்                   b. 9 யது திட்ைம்                                  
c. 11 யது திட்ைம்                   d. 12 யது திட்ைம்  

48. நத்தின அபசின் “ பாஷ்ட்ரீன ஆயிஷ்கார் அினான் ” 
நாணயர்களுக்கு ந்த யழக யிமிப்பு ிழழன உருயாக்க 
இக்கிட்டுள் திட்ைநாகும்                                               
a. புகழ் சான் இழச ( classic music )                                                          
b. சதான்ழந யபாறு ( ancient history )                                         
c.  அியினல் நற்றும் கழ (Science and arts)                                       
d. அியினல் நற்றும் கணிதம் ( science and mathematics)   

49.  தநிழ்ாட்டில் ந்த நாயட்ைம் 2010 – 11 இல் அதிக தா 
யருயாபழைன நாயட்ைம்                                                 
a. தகானம்த்தூர்                      b. சசன்ழ                               
c. தஞ்சாவூர்                           d. கன்ினாகுநாரி  

50. இந்தின அபசிால் ததசின சயள்க் குழு அழநக்கப்ட்ை ஆண்டு           
a. 1956                      b. 1966                                 
c. 1976                      d. 1986  

யிழைகள்  

1.  A , 2. A, 3. C, 4. A, 5. D, 6. D, 7. A, 8. B, 9. D, 10. B, 11. C, 12. B,    
13. B, 14. B, 15. C, 16. A, 17. A, 18. A, 19. B, 20. B, 21. A, 22. A, 23. D, 
24. B, 25. C, 26. A, 27. C, 28.  D, 29. C, 30. A, 31. C, 32. C, 33. B, 34. C, 
35. D, 36. C, 37. C, 38. C, 39. B, 40. A, 41. A, 42. A, 43. A,  44. B, 45. C, 
46. C, 47. C ,  48. D, 49. D, 50. C  
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