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PG TRB ECONOMICS 
நாதிரி ததர்வு – 3 

 
1. சுதந்திப இந்தினாயின் முதல் ிதி அலநச்சர் னார்                           

a. சர்தார் யல்ாய் ட்டேல்      b. சி. பாஜட ாாாச்சாரி               
c. ி.அர்ர். அம்டத் ர்              d. ஆர்.ட . சண்ப  சசட்டினார்  

2. ிதி ஆதனாக்கின் முக்கின ணிகில் ின்யரும் எந்த ணி இடம் 
பாது                                                                 
a. திட்ேங் ள் நாற்றும்ஜ் பனர்ச்சிக் ள  ண் ாணிக் வும், நதிப்டீு 
சசய்னவும்                                                                       
b. ம் நா  ிபாந அயில் திட்ேங் ள யகுப்து நற்றும் 
யமிபள ள அியிபேத்தி சசய்தல்                                             
c. நத்தின அளநச்ச ங் ள் நற்றும் நாி அபசு ளுக்கு ிதி 
யமங் ல்                                                                                        
d. கூட்டுவு கூட்ேச்சி நற்றும் யடியளநப்பு படாான ச ாள்ள  
யப யமி யகுக்கும்  

3. நக்கள் பதாலக ஈவுத் பதாலக ( demographic dividend )எலத 
குிக்கிது                                                                  
a. நக் ள் சதாள  சரிவு                                                             
b. சதாமிார் யர்க் த்தின் சதாள  அதி ரிப்பு                                        
( increase in working class )                                                            
c. ிப்பு யி ிதம் குளவு                                                          
d.  பேத்தரிப்பு யி ிதம் குளவு  

4. சக்தி / ஆற்ல் அதிகநாக நுகரும் ( உட்பகாள்ளும் ) துல 
என்து                                                                      
a. டயாண்ளந                  b.  ிபாநபு நின்சாபம்                              
c.  ர்பு நின்சாபம்             d. சதாமில் ள்   

5. கல்யி உரிலந சட்டம் ( 2009 ) என்து கீழ்கண்ட எதற்க்கு 
பாருத்தநற்தாக இருக்கும்                                                 
a. ஆபம்  ல்யி                       b.  ல்யி தபம்                             
c. இயசக்  ல்யி                     d. உனர் ல்யி  
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6. ாபன்ஸ் யலக்க்தகாடு கீழ் உள் எலத அக்க உதவும்                   
a. யறுளந                    b. யபேநா சநத்துயநின்ளந                
c. ண யகீ் ம்                d. யரி யி ிதங் ள்  

7. திான்காயது இந்தின ிதிக் குழுயின் தலயர்                              
a. சி. பங் பாஜன்                b. யிஜய் ச ல் ர்                             
c. .ம்.குஸ்டபா                d. எய்.யி. சபட்டி  

8. இந்தினாயின் திட்டக் குழு ....... நாதம் ................ யருடம் ிதி 
ஆதனாக் என்று நாற்ப்ட்டது                                                    
a. நார்ச் 2015                     b. ஜயரி 2015                                 
c. டிசம்ர் 2015                   d. ப்பல் 2015 

9. LPG முல யர்ச்சி .................. ஆம் ஆண்டில் அப்தாதன ிதி 
அலநச்சர் ........................... அயர்கால் அிமுகப்டுத்தப்ட்டது                        
a. 1991, நன்டநா ன் சிங்             b. 1995 , ிபணாப் ப ர்ஜி                     
c. 2000, .சிதம்பம்                  d. 2010, னஷ்யந்த் சின் ா  

10. மூத அிப்ீர்க்கும் , MEC ற்க்கும் உள் பதாடர்பு                                                              
a. டரிளே                      b. திர்நள                            
c. யி ிதச்சாபம்                  d. சதாேர்ில்ள  

11. இந்தின அபசினலநப்ின் டி கீழ் யருயயற்றுள் நாிப் 
ட்டினில் இடம்பாதது எது                                                    
a.  ாயல் துள                      b. சாது அளநதி                      
c. சிளசாள                       d. குற்யினல் யிதி  

12. பாருத்துக:                                                                       
A. ல்யந்தபாய் டநத்தா குழு  1. ஞ்சானத் பாஜ் ிறுயங் ள 
      டநலும் ப்டுத்துதல்                                                      
B. அடசாக் டநத்தா குழு       2. ஊப  டநம்ாடு நற்றும் யறுளந 
      எமிப்பு                                                                  
C. ஜி.யி.ட .பாவ் குழு         3. சபதான டநம்ாட்டு திட்ேத்தின் 
      சசனல்ாடு ள ஆபாய்தல்                   
D. ல்.ம்.சிங்க்யி குழு        4. ஞ்சானத் பாஜ் ிறுயங் ள 
      ப்டுத்துதல்   

   ABCD                                                                
a.  2143                                                                             

www.Padasalai.Net                                                       www.TrbTnpsc.com

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



www.Padasalai.Net

அச்சநில்ல கல்யி அக்கட்டல  

 

 அச்சநில்ல கல்யி அக்கட்டல - 9786226622  

 

Page 3 

b.  1234                                                                          
c.  3421                                                                         
d.  4312  

13. ின்யரும் எயற்றுள் நக்கட் பதாலக அடிப்லடனில் இந்தின 
நாிங்கள் இங்கு யரிலசனில் அலநக்கப்ட்டுள்                      
a. உத்திபிபடதசம் –  ீார் - டநற்க்கு யங் ாம் - ந ாபாஷ்டிபம்              
b.  ீார் – டநற்க்கு யங் ாம் – உத்திபிபடதசம் – ந ாபாஷ்டிபம்             
c. உத்திபிபடதசம் - ந ாபாஷ்டிபம் -  ீார் - டநற்க்கு யங் ாம்          
d. உத்திபிபடதசம் – ந ாபாஷ்டிபம் – டநற்க்குயங் ம் –  ீார்  

14. எலதப் பாறுத்து ணத்தின் யாங்கும் சக்தி அலநமம்                         
a. யிள                         b. டதளய                                  
c. அிப்பு                         d. னன்ாடு  

15. தயாண்லந கணக்கீடு ( Agricultural census ) கீழ்க்கண்டலயகில் 
எந்த அவு இலடபயினில் கணக்கிடப்டுகிது?                                        
a. எவ்சயாபே ஆண்டும்             b. பன்ாண்டுக்கு எபே பள 
c. ந்தாண்டுக்கு எபேபள        d. த்தாண்டுக்கு எபே பள   

16. யிக்கம் (A) : இந்தினாயில் தயாண்லந உற்த்தி நிகக்  
   குலவு                                                
காபணம் ( R ) : இந்தினாயில் நக்கள் பதாலக யர்ச்சி யதீம் 
   அதிகம்                                                         
சரினாலத ததர்ந்பதடுக்க.                                                              
a. A நற்றும் R இபண்டும் சரி, R. A, யிற்க்கு சரினா யிக் ம்                  
b. A நற்றும் R இபண்டும் சரி, R. A, யிற்க்கு சரினா யிக் ம் 
அல்                                                                                                                           
c. A சரி, R தயறு                                                                   
d. A தயறு , R சரி         

17. கீழ்க்கண்டலயகில் RKVY திட்டத்தில் ( Rashtriya krishi vikas yojana) 
உள்டங்காதது                                                               
a. National mission for protein supplements                                 
b. Saffron mission                                                      
c. Accelerated fodder development programme                                       
d. டநற் ண்ே அளத்தும்          
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18. குலந்தப் ட்ச ஆதபவு யில எந்த அலநப்ின் ரிந்துலபனின் 
டி தரீ்நாிக்கப்டுகிது                                                         
a. டயாண்ளந அளநச்ச ம்                                                   
b. உணவு தப்டுத்துதல் அளநச்ச ம்                                              
c. ிதி ஆடனாக்                                                                       
d. டயாண்ளந சசவு நற்றும் யிளக் குழு ( CACP ) 

19. திட்டக் குழு என்து                                                           
a. அபசளநப்ால் உபேயாக் ப்ட்ே அளநப்பு                                 
b. ஏர் ஆடாசள அளநப்பு                                               
c. நத்தின அபசின் எபே அளநச்ச ம்                                              
d. எபே சாதுத் துள ிறுயம் 

20. கீழ்கண்ட எது த்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் குிக்தகாள் அல் 
a. யறுளந ட ாட்டுக்கு  ீடம உள்டார் யி ிதத்ளத 26 
யிழுக் ாட்டிிபேந்து 21 யிழுக் ாோ  குளத்தல்                                
b. 50 நில்ினன் புதின டயளயாய்ப்பு ள உபேயாக்குதல்                         
c. ழுத்திவு சற்டார் யி ிதத்ளத 65 யிழுக் ாட்டிலுபேந்து 75 
யிழுக் ாோ  உனர்த்துதல்                                                        
d. துவுநில்ள   

21. இந்திபா ஆயாஸ் திட்டம் என்து                                                   
a.  ர்பு ளம ளுக்கு யடீு  ட்டிக்ச ாடுக்கும் திட்ேம்                             
b. தாழ்த்தப்ட்ே நற்றும் மங்குடினிபேக்கு யடீு  ட்டித்தபேம் 
திட்ேம்                                                                
c.  ிபாநப்பு ளம ளுக்கு யடீு  ட்டித்தபேம் திட்ேம்                                  
d. டநற் ண்ே துவுநில்ள  

22. சுயர்ண பெனந்தி சஹாரி தபாஜ்கார் தனாொ என்து                     
a.  ிபாநங் ளுக்கு குடிீர் யமங்கும் திட்ேம்                                      
b.  ிபாந சுன டயளயாய்ப்பு திட்ேம்                                                 
c.  ப டயளயாய்ப்பு திட்ேம்                                                              
d. சண் ளுக் ா யிமிப்புணர்வு திட்ேம்  

23. சுயர்ண பெனந்தி கிபாந சுயபபாஜ்கார் தனாொ லடமுலக்கு 
யந்த ஆண்டு                                                                       
a. 1971                           b. 1979                                           
c. 1984                           d. 1989  
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24. இந்திபா நகிா தனாொ திட்டத்தின் தாக்கம்                                
a. சண் ள தன்ிளவு சற்யபாக்குதல்                                    
b. இளஞ்சர் ளுக்கு சுன டயளயாய்ப்ள ற்டுத்துதல்                            
c. சண் ளுக் ா திபேநண உதயி திட்ேம்                             
d. துவுநில்ள  

25. IRDP திட்டம் லடமுலப்டுத்தப்ட்ட  ஆண்டு                                
a. 1976           b. 1779          c. 1980        d. 1981  

26. TRYSEM என்து                                                            
a.  ிபாநப்பு இளஞர் ளுக்கு சுன டயளயாய்ப்பு னிற்ச்சி 
திட்ேம்                                                                         
b. எபேங் ிளணந்த ஊப  யர்ச்சி திட்ேம்                                         
c. ஊப  ிநில்ா சதாமிார் டயளயாய்ப்பு உறுதி திட்ேம்                       
d. ஊப  குமந்ளத ள் நற்றும் ந ிர் டநம்ாட்டு திட்ேம்   

27. தி நிதின் தசநிப்ல பற்று பதாமிதிர்களுக்கும், 
யியசானிகளுக்கும் கடாக அிக்கும் ிறுயம்                               
a. கூட்டுவு யங் ி                        b. அஞ்சல் துள                       
c. இன்சூபன்ஸ் ிறுயம்                 d. இளய அளத்தும்  

 

28. சமூக முன்தற் திட்டம் பதாடங்கப்ட்ட ஆண்டு                               
a. 1948                                b. 1949                              
c. 1950                                d. துவுநில்ள  

 
29. த்தாயது ஐந்தாண்டு திட்டக் காம்                                          

a. 1992-1997                    b. 1996-2000                                    
c. 1997- 2002                   d. துவுநில்ள  

 
30. IRDP திட்டம் 1999 ஆம் ஆண்டு கீழ்கண்ட திட்டத்துடன் 

இலணக்கப்ட்டது                                                                  
a. TRYSEM                           b. DWCRA                                                  
c. PMRY                             d. SJOISY   

 
31. தநிழ்ாட்டில் பரின பதாமிற்சாலகின் 

முன்தற்த்திர்க்காக உருயாக்கப்ட்ட அலநப்பு                                                   
a. ோன்சி             b. தநிழ்ாட்டு சதாமில் பதலீட்டு யாரினம் 
c. டிட்ட ா            d. சிப் ாட்  
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32. கூர்தாட் நாதிரினில் ( Cournot Model ) தர்க்க ரீதினா ீட்டிப்பு           

( Logical extension ) என்து                                                      
a. சர்ட்பண்ட் நாதிரி ( Bertrand model )                                                      
b. ஸ்டே ள் சர்க் நாதிரி ( Stacklberg model )                                             
c. சுயசீி நாதிரி ( sweezy model )                                                       
d. துவுநில்ள 

 
33.  முற்றுரிலந தாட்டினின் அடிப்லட ிந்தல என்து                      

a. எடப நாதிரினா ண்ேங் ள்                                          
b. ண்ே டயறுாடு                                                   
c. யிள டதம்  ாட்டுதல்                                                 
d.  யாங்குயர் ள் எடப யிற்ளனார் 

 
34. கீழ்க்கண்டலயகில் Arrow Debreu  Model – பாது சநிலனில் 

சரினாலயகல குிப்ிடுக                                                   
a. ண்ேங் ள் ங்கு யமங் ப்ே டயண்டும்  அளேனாம் 
 ாணப்டு ின்                                                                
b. ண்ேங் ள் ப்சாழுது யமங் ப்ே டயண்டும்  அளேனாம் 
 ாணப்டு ின்                                                              
c. இபண்டும் சரி                                                                 
d. துவுநில்ள  

 
35. கா யிருப் யட்டி தகாட்ாட்லட உருயாக்கினயர்                            

a. யிக்சசல்                        b. டாம் டாகுயார்க்                   
c. இர்யிங் ஃிரர்                  d. J.M. ீன்ஸ்  

 
36. ஒரு ிறுயம் உத்தந அயில் இருக்கும்தாது                                

a. இறுதிிள சசவு குளந்தப்ட்சநா  இபேக்கும்                                    
b. சபாசரி சசவு குளந்தப்ட்சநா  இபேக்கும்                              
c. இறுதிிள சசவு, இறுதிிள யபேயாய்க்கு சநநா  இபேக்கும் 
d. ிறுயம் உச்ச அவு உற்த்தினில் இபேக்கும்    
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37. கீழ்க்கண்டலயகில் முற்றுரிலநலன அயிடுயது                              
a. AR - MR / MR                     b. AR / AR - MR                                  
c. MR / AR – MR                   d. AR – MR / MR  

 
38. தி ர் ததலய அதிகரிப்ில் கீழ்க்கண்டலயகில் எது 

சரினாது                                                                          
a. அளத்து யிள ிலும், ண்ேங் ின் எத்த தன்ளநனின் 
அவு பூஜினம் ( walra’s law )                                                  
b. இளய walra’s இன் யதீிக்கு  ீழ்டிக் ின்                                                           
c. a ந b சரி                                                               
d. a ந b தயறு  

 
39.  ீழ்க் ண்ேளய ில் அன்ினசசாயி யங் ில் சரினா  

சாபேத்தப்ட்டுள்து ளய                                                                                                                                           
a. அனல்ாட்டு ாணனம் + உ  யங் ினிேம் சற்  ேன் + SDRs 
+ RBI னின் தங்  இபேப்பு                                                     
b. அனல்ாட்டு ாணன சசாத்துக் ள் + RBI னின் தங்  இபேப்பு + FDI 
c. SDR + RBI னின் தங்  இபேப்பு + அனல்ாட்டு ாணன சசாத்துக் ள் 
d. NRI  ில் அனுப்ப்டும் ணம் + அவ்யாண்டில் சப்ட்ே 
ற்றுநதி யபேயாய் + IMF இல் சப்ட்ே  ேன்  

 
40. IDA ( international development Agency ) கீழ்கண்ட எந்த துலக்கு 

யரும் ாடுகளுக்கு அதிக ிதிலன யமங்குகிது                                           
1. உள்  ட்ேளநப்பு                                                          
2.  ல்யி                                                                        
3. சுற்றுசூமலுக்கு உ ந்த திட்ேங் ள்                                           
4. சு ாதாப பாநரிப்பு                                                   
சரினாளத டதர்ந்சதடுக்                                                          
a. 124                             b. 134                                         
c. 123                             d. அளத்தும்  

 
41. ADB ( asian development bank ) சார்ா கீழ்கண்ட கூற்றுக்கல 

கயி                                                           
1.யாக் ிக்கும் பளனில் U.S அதி  ங் ிப்ள ச ாண்டுள்து           
2. சீா நற்றும் இந்தினா ஆ ின இபண்டும் எடப அயில் 
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யாக் ிக்கும் உரிளந சற்றுள் சரினாளத டதர்ந்சதடுக்                      
a. 1 நட்டும்                          b. 2 நட்டும்                                                                
c. 1,2 சரி                            d. 1,2 துவுநில்ள 

 

42. Triangle நாதிரினில் சரினாக் கூற்லக் கூறுக                            
1. இளத உபேயாக் ினயர் ள் புதின  ீன்சின சாபோதாப 
அிஞ்சர் ள்                                                                           
2. இந்த ஆய்யில் ணயகீ் ம் ற்ின ஆய்வு பக் ினத்துயம் 
சற்றுள்து சரினாளத டதர்ந்சதடுக்                                         
a. 1 நற்றும் 2 சரி                    b. துவுநில்ள                          
c. 1 நட்டும்                          d. 2 நட்டும்    

 
43. கீழ்க்கண்டயற்ில் சரினாக பாருத்தப்டாதலத குிப்ிடுக. 

சாபோதாப அிஞ்சர் ள்       பேத்துக் ள்                                         
a. ஆேம்ஸ்நித்            –   அங் ாடி யிரிவு                         
b. டஜ.ி.டச.               –  டதளய நற்றும் அிப்பு சரிக் ட்டுதல் 
c. T.R. நால்தஸ்            – அதி ட்ச உற்த்தி                                 
d. C. ரிக் ார்டோ           – டயாண்ளநளன நாற்ி அளநத்தல்  

 
44. கூி ண்ட நாதிரி ( wage – goods model ) தகாட்ாட்லட 

திட்டங்கில் உருயாக்கினயர்                                                   
a. A.K.சசன்               b. ந ாடாிஸ்                           
c. R. ர்க்ஸ்             d. C.N. யாக் ில் நற்றும் P.R. ிபக்நாந்த்  

 
45. காப் டக்ஸ் உற்த்தி சார்ில் Q = AL a K b , if   a + b > 1  எில் 

இதில் உலமப்ின் ங்கு என்து                                           
a. Α b.                            B / a+B                                       
c. a / a+B                         d. a - R / a+B   

 
46. ஹபாட் யர்ச்சி நாதிரினில் கீழ்கண்ட எந்த உற்த்தி சார்ின் 

எடுக்பகாள் நிக சரினாக பாருந்தி யருகிது                                  
a. எடப தன்ளநபளேன உற்த்தி சார்பு                                          
b. CES உற்த்தி சார்பு                                                            
c. WELL – Behared உற்த்தி சார்பு                                                     
d. ிடனாண்டிப்  உற்த்தி சார்பு  
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47. “Capital in the Twenty First Century”  புத்த த்தின் ஆசிரினர்                      

a. Thomas piketty                  b. A.K. சசன்                 
c. Joseph Stiglits                   d. ஜ தீஷ்  யதி  

 
48. Tarnpike theorem இதள உண்ளநனில் டுத்துளபத்தயர்                           

a. டார்ட்சநன் , சாபடயல்சன் நற்றும் ச ாடா                            
b. ிபெசநன்                                               c. 
கூப்சநன்ஸ்                                                                    
d. பாட்ர்  

 
49. கீழ்கண்ட கருத்துக்கல கயி முற்றுரிலந தாட்டினின் 

ீண்டகா சநிலனில்                                                      
1. ிறுயங் ள் இாம் ாட்ேம் இல்ா ிளனில்  ாணப்டும் 
2. ிறுயங் ள் உள்டப சயிடன தளே                                      
a. 1 நட்டும் சரி                   b. 2 நட்டும் சரி                            
c. 1 நற்றும் 2 சரி                 d. துவுநில்ள  

 
50. கீழ்க்கண்டயற்றுள் எதல அதிகப்டுத்துயது இபகசின 

கூட்டிலயின் ( cartel ) தாக்கநாகும்                                      
a. தினார் இாம்                                                         
b. ிறுயத்தின் இாம்                                                   
c. உறுப்பு ாடு ள் சயினிடும் உற்த்தினாவு                                     
d. உறுப்பு ாடு ின் ன்நதிப்பு  

 

யிலடகள் :  

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