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1. யில பதம் காட்டில், ஒரு முற்றுரிலநனார் குலந்த 
யிலனில் யிற்ல செய்கிார் எில், அதற்க்கு காபணம் அங்கு                  
a. அதிக நகிழ்ச்சி                   b. குறயா நகிழ்ச்சி                        
c. உற்த்திக் காபணிகின் யிற அதிகம்  d. துவுநில்ற      ( a )  
 

2. கீழ்க்கண்டலயகில் ெரினாலதக் கண்டுிடி  
முற்றுரிலநனாரின் உற்த்தி ெநில என்து                                  
a. இறுதிிற நசவு இறுதிிற யருயாய்க்கு சநம் ( MC=MR )                   
b. யிற சபாசரி  நசவுக்கு சநநாக இருப்து ( P=AC )                                
c. சபாசரி யருயாய் இறுதிிற யருயாறனயிட அதிகநாக அதிகநாக 
இருப்து                                                                         
d. மநற்கண்ட அறத்தும்                                       ( d )  
 

3. யிற்ல செவு எந்த யலக்பகாட்லட எப்டி நாற்நலடன 
செய்மம்                                                                               
a. அிப்பு யதுபும்,                   b. மதறய இடது பும்                   
c. மதறய யதுபும்                   d. துவுநில்ற         ( c ) 
( யிம்பத்தால் மதறய அதிகரித்து யிற்ற அதிகரிக்கும்)  
 

4. யிம்ப செவு, யிற்ல அதிகரிப்பு, நக்கள் சதாடர்பு நற்றும் 
 பான்லய அலமக்கப்டுயது                                                          
a. யிம்ப நசவு                     b. உரி நசவு                           
c. யிற்ற நசவு                     d. நாறும் நசவு       ( c )  
 

5. முதன் முதில் ிறுய பகாட்ாடுகில் யிற்ல செவு 
என்லத அிமுகப்டுத்தினயர்                                                                    
a. மசம்ர்ின்                           b. கூர்மாட்                                     
c. சுயசீி                                 d. நர்ட்பண்ட்          ( a )  

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



PG TRB ECONOMICS ACHAMILLAI QNS 2018  

 

PG TRB ECONOMICS STUDY MATERIAL AVAILABLE  CALL 9786226622  

 

6. இருயர் முற்றுரிலந (duopoly )நாதிரிகள் 1938 கில் பநம்டுத்தினயர் 
a. மசம்ர்ின்                           b. கூர்மாட்                             
c. சுயசீி                                 d. நர்ட்பண்ட்          ( b )  
 

7. சாருத்துக:  
A. யாழ்க்றக சூமல் மகாட்ாடு 1. காபல் நார்க்ஸ்  
B. Tableau Economique            2. நார்ரல்  
C. ண இருப்புக் மகாட்ாடு    3. Francois Quesnay  
D. Organic Composition of Capital    4.மநாடிகிாி  

a.. 2134    b. 1234     c. 4321       d. 4312               ( c )  
 

8. சாருத்துக:  

A. நநாத்த மதறய        1. ( -a+by )  

B. உற்த்தி சார்பு         2. ( C+I )  

C. நநாத்த அிப்பு        3. ( a+by )  

D. மசநிப்பு சார்பு          4. ( C+S )  

         a. 2134       b. 2431       c. 2413     d. 2341               ( d )  

 

9. உலமப்பு உரினாக ( surplus labour ) உள்லத கருத்தில் சகாள்ாத 
சாருாதாப அிஞ்ெர் னார்?                                                    
a. W.A. நயிஸ்                 b. கஸ்டல் நபிஸ் நற்றும் நய்            
c. R.ர்க்ஸ்                      d. J.S.நில்                    ( d )  

 

10. உத்தந யரி ( optiumal Taxation ) என் பகாட்ாட்லட சகாண்டுயந்த 
சாருாதாப அிஞ்ெர்                                                          
a. டால்டன்                      b. நஸ்கிபாவ்                              
c. ஹிக்ஸ்                      d. நான்கீவ் ( G.Mankiw )        ( d )  

 

11. இந்தினாயில் யறுலந ற்ின டிப்லக் சகாண்டுயந்தயர்கள்                               
1. Dandekar and Rath         2. P.K.Bardhan                                            
3. B.S. minhas               4. I.J. Ahluwalia                                                  
a. 1 ( ந ) 2    b. 2,3      c. 1,2,3      d. 1,2,3,4.                 ( c )  
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12. சநாத்த னன்ாட்டின் ( TU ) யலக்பகாடு                                       
a. x அச்சுக்கு குயிந்துக் காணப்டும்                                             
b. x அச்சுக்கு குமிந்துக் காணப்டும்                                              
c. சூழ்ிறறனப் நாறுத்து குயிந்து அல்து குமிந்துக் காணப்டும்      
d. y அச்சுக்கு குமிந்துக் காணப்டும்                             ( b ) 
  

13. மூன்றுப் சாருட்க்கல நுகரும்பாது நுகர்பயார் ெநில என்து                          
a. price of x / price of y = price of y / price of x = price of y / price of x = K                  
b. MUx/Px<MUy/Py=Muz/Pz=K                                                          
c. Px=Py=Pz=Z                                                                      
d. MUz=MUx=MUy                                                 ( b )  

 

14. லயபம் தண்ணரீ் முபண்ாடு ( diamond – water paradox ) இதல 
யிக்க இறுதிில னன்ாடு யிதி னன்டுகிது என் கருத்து                               
a. பற்ிலும் சரினாது                                                          
b. ஏபயிர்க்கு சரினாது                                                             
c. பற்ிலும் தயாது                                                             
d. துவுநில்ற                                                 ( a)  

 

15. இறுதிில னன்ாடு ( MU) யலக்பகாடு x அச்சுக்கு கீழ் 
செல்லும்பாது                                                                                      
a. MU மர்நற                        b. MU திர்நற                           
c. MU பூஜினம்                          d. MU நாாது           ( b )  

 

16. ஒரு நுகர்பயார் ெநில அலடமம் புள்ி என்து                                     
a. MU = P       b. MU < P     c. MU > P       d. TU = P          ( a )  

 

17.  MC = MR நற்றும் MR = AR என்து                                                      
a. ீண்டகா ிறுய சநிற                                                 
b. ிறகுறமாட்டினில் குறுகினகாத்தில் ிறுய சநிற                      
c. ிறவுப் மாட்டினில் ிறுய சநிற                                                               
d. ிறவுப் மாட்டினில் குறுகினக்கா ிறுய சநிற        ( c )  
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18. ிலவுப் பாட்டினில் கீழ்கண்ட எந்த ெநன்ாடு ெரினாது                              
1. MC = P        2. MC > P          3. MC < P      4. எதுவுநில்ல                  
a. 1 நற்றும் 3    b . 4 நட்டும்    c. 1 நட்டும்   d. 3 நட்டும்    ( c )  

 

19. இந்தினப் சாருாதாபம் எதிர்பாக்கும் ிபச்ெல                                  
a. Hyperinflation                         b. Creeping inflation                             
c. Galloping inflation                     d. deflation                  ( c )  

 

20. ணயகீ்கம் நாதத்திற்க்கு 50 % க்கும் அதிகநாக காணப்டுயது                     
a. Hyperinflation                         b. Creeping inflation                            
c. Galloping inflation                     d. None of the above         ( a )  

21. ிிப்ஸ் யலக்பகாடு                                                             
a. மநல்மாக்கி நசல்லும்      b. டுக்றகக் மகாடாக இருக்கும்                     
c. நசங்குத்தாக இருக்கும்       d. கீழ்மாக்கி நசல்லும்           ( d)  

 

22. ண யகீ்க இலடசயி என் கருத்லத சகாண்டுயந்தயர்                          
a. நார்ரல்                  b. ஹிக்ஸ்                                      
c. கீன்ஸ்                    d. துவுநில்ற                   ( c )  

 

23. Surcharge என்து தற்காிகநா                                                     
a. கடன்         b. யரி       c. நாினம்    d. துவுநில்ற   ( b )  

 

24. யருயாய் ற்ாக்குல என்து இந்தினாயில்                                   
a. மர்நற                       b. திர்நற                                  
c. பூஜினம்                         d. துவுநில்ற             ( b )  

  

25. சாருட்கள் நற்றும் ணிகள் யரி ( GST ) இந்தினாயில் 
அிமுகப்டுத்தப்ட்ட ாள்                                                     
a. 8 யம்ர் 2016                  b. 1 ஜூற 2017                             
c. 8. ஜூற 2017                  d. 15 ஜூற 2017            ( b )  

 

26. 2008 – 2009 இல் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தங்கில் லகசனாப்நிட்ட 
சாதுத்துல ிறுயங்கள் எத்தல                                           
a. 120            b. 122         c. 125         c. 126              ( c )  
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27. இந்தின முதல் ிதிக் குழுயின் தலயர்                                       
a. திரு. மக. சந்தாம்           b. திரு.மக.சி.ிமனாகி                              
c. திரு .மக.சந்தா              d. திரு.மக.ிபநாந்த நபட்டி      ( b)  

 

28. சாது ிறுயங்கள் குழு னாருலடன ரிந்துலபனின் 
அடிப்லடனில் பதாற்றுயிக்கப்ட்டது                                                             
a. சந்தாம்                         b. JVP குழு                                  
c. கிருஷ்ணமநன் குழு            d. சுயாநிாதன் குழு        ( c ) 
 

29. 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் நுகர்பயார் யிலக் குினீட்டின் டி ( CPI ) 
இந்தினாயின் ணயகீ்க யிகிதம் என்?                                         
a. 4.91          b. 5.93            c. 9.44            d. 9.90       ( a )  

 

30. திட்டக் குழு கலக்கப்ட்ட ாள்                                                
a. 07 ஆகஸ்ட் 201`4                      b. 17 ஆகஸ்ட் 2014                         
c. 27 ஆகஸ்ட் 2014                      d. 30 ஆகஸ்ட் 2014     ( b )  

 

31. இந்தின ரிெர்வ் யாக்கிலன உருயாக்கினது                                     
a. 1919 ஆம் ஆண்டு சட்டம்           b. 1935 ஆம் ஆண்டு சட்டம்                 
c. 1947 ஆம் ஆண்டு சட்டம்           d. இந்தினா அபசினறநப்பு   (b)  

 

32. “தனீ் தனாள் உாத்னான கிபாந சகௌெல்ன பனாஜா” எனும் 
திட்டத்தின் பாக்கம் என் என்லத கீழ்க்கண்டயற்றுள் 
ெரினாலத குிப்ிடுக                                                                       
1. சதாமில் யர்ச்ெிக்கு உகந்த சூழ்ிலலன உருயாக்குதல்                            
2. கிபாந நற்றும் கர்பு ஏழ்லந ிலலன பாக்கி ெிந்த 
யாழ்யாதாபத்திர்க்கா யமிமுலலன உருயாக்குதல்                               
3. ஒவ்சயாரு இந்தினக் குடிநகலமம் சதாமில்நுட்த்தில் 
இலணப்து                                                                                         
5. மூன்று யருடத்திற்குள் குலந்தது த்து ட்ெம் 
இலஞ்ெர்களுக்கு பயலயாய்ப்பு னிற்ச்ெி அித்தல்                             
a. 4 நட்டும்                      b. 1, 3 நட்டும்                                 
c. 1 நட்டும்                      d. 2 , 4 நட்டும்                ( a ) 
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33. உக பாட்டித்தின் அிக்லகலன ( global competitiveness report ) 
சயினிடுயர்                                                                   
a. உக யங்கி                                                                            
b. சர்யமதச ாணன ிதினம்                                                              
c. உக நாருாதாப நன்ம்                                                        
d. யர்த்தகம் நற்றும் அியிருத்திக்கா க்கின ாடுகள் நாாடு ( 
UNCTAD )                                                       ( c )  

 

34. 2011 ஆம் ஆண்டின் நக்கள் சதாலக கணக்சகடுப்ின் டி 
இந்தினாயின் நக்கள் சதாலக                                                     
a. 880.8 நில்ினன்                         b. 975.8 நில்ினன்                            
c. 1210.2 நில்ினன்                         d. 843.8 நில்ினன்    (c )  

 

35. உணவுக்கு பயல யமங்கும்  திட்டம் திட்டம் 
அிமுகப்டுத்தப்ட்டது.                                                               
a. ான்காம் ந்தாண்டு திட்டம்        b. ந்தாம் ந்தாண்டு திட்டம் 
c. ஆாம் ந்தாண்டு திட்டம்         d. மாம் ந்தாண்டு திட்டம்  (b)  

 

36. இந்தினாயில் கபநனநாதலுக்கு முக்கின காபணநாக அலநயது                      
a. சிிநா நற்றும் நின்ணு நதாடர்பு சாதங்கின் தாக்கம்                         
b. கூட்டுக் குடும் உவு பிவு                                                       
c. ஜநீன்தாரி பற எமிக்கப்ட்டதால்                                                
d. கிபாநப்புங்கில் காணப்டும் மயறனில்ா சூழ்ிற        (d)  

 

37. ாட்டு யருநாத்லத கணக்கிடும் யமிமுலகள்                                       
a. 2 பறகள்                     b. 3 பறகள்                                
c. 4 பறகள்                     d. 5 பறகள்               ( b )  

38.  இந்தினாயில் 14 ஆம் ிதி ஆலணனத்தின் தலயர் னார்?                                 
a. ருத்பா                          b. அல்கா துப்கார்                               
c. எய்.யி.நபட்டி                   d. பாஜதபங்க்                   ( c)  

39. கீழ்க்கண்டயற்ற நாருத்துக்க                                                       
A. பதாம் ந்தாண்டு திட்டம்   1. சநத்துய நற்றும் சபக ீதி 
B.இபண்டாம் ந்தாண்டு திட்டம்   2. யறுறந எமிப்பு                                
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C. ந்தாம் ந்தாண்டு திட்டம் 3. மயாண்றந சார்ந்தது                                
D. த்தாம் ந்தாண்டு திட்டம் 4 யிறபயா நதாமில்நானநாதல்                    
       A  B  C  D 

a.   3  1  2  4  

b.   3   4  1  2 

c.   4   3  2  1 

d.   3   4  2  1                                             (d)   

 

40.  நித ய பநம்ாடு, கீழ்கண்ட குினீடுகில் ஒவ்சயாரு 
ாட்டிலும் பெர்ந்திருக்க பயண்டும், அது                                                      
a. நித ம், கல்யி, நநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில் தா 
யருநாம்                                                                         
b. நித ம், கல்யி, நநாத்த ாட்டு உற்த்தினில் தா யருநாம்  
c. நித ம், கல்யி, ிகப ாட்டு உற்த்தினில்  தா யருநாம்                       
d. நித ம், கல்யி, ிகப உள்ாட்டு உற்த்தினில் தா யருநாம்   (a)  

 

41. இந்தினாயில் ெிறுசதாமில்கள் அதிகநாக காணப்டுயது ............... 
சதாமில்கள்                                                                       
a. நசவுத் நதாமில்                    b. மப்ர் நதாமில்கள்                      
c. சல் நதாமில்கள்                   d. றகத்தித் நதாமில்கள்   (d)  

 

42. இந்தின ஒரு ரூாய் பாட்லட சயினிடுயர் னார்                               
a. RBI                                 b. SBI                                      
c. ிதி அறநச்சகம்                    d. நாது ிதி ஆறணனம்   (c)  

 

43. இந்தின ிதிக் சகாள்லகனின் கருயிகள் னாலய?                                      
a. நாது யருயாய் நற்றும் நாதுக் கடன்                                        
b. நாது நசவு நற்றும் நாதுக் கடன்                                                 
c. நாது யருயாய், நாது நசவு, நாதுக் கடன்                                            
d. நாது நசவு நட்டும்                                        ( c )   

 

44. இந்தின நத்தின யங்கினின் கயர்ர் னார்                                                 
a. பகுபாம் பஜன்                      b. Y.V. நபட்டி                                 
c. ஊர்ஜித் ட்மடல்                   d. நீல் ஜான்           ( c )  
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45.  ட்டினல் I இல் இருக்கும் தலயர்கின் சனர்கல ட்டினல் II 
இல் இருக்கும் ிதிக் குழுக்கபாடு சாருத்தி ெரினா யிலடலன 
பதர்ந்சதடு                                                                              

      ட்டினல் I                               ட்டினல் II  

A. ந்த் கிமசார் சிங்            1. 14 யது ிதிக் குழு  
B. யிஜய் ல் மகல்கர்          2. 12 யது ிதிக் குழு  
C. சி. பங்கபாஜன்               3. 15 யது ிதிக் குழு  
D. எய்.மயணுமகாால் நபட்டி   4. 13 யது ிதிக் குழு  

A  B  C  D   
b.      2    3   4   1  

c.      3    2   4    1 
d.      4    3   2   1 
e.     3    4    2   1                                  ( d )  

46. “அபெின் செவுகள் அதிகரித்துக் சகாண்டிருக்கிது” என் யதீிலன 
யமங்கினயர்  

a. நமகா றயஸ்நநன்               b. நஸ்கிமவ்                          
c. கீன்ஸ்                              d. ஆடாப் யாக்ர்    (d)  

47. இந்தினாயின் முதாயது திட்டத்தில் சதாமில் துலக்சகன்று 
செய்னப்ட்ட சநாத்த ஒதுக்கீடு                                                     
a. ரூாய் 55 மகாடி                        b. ரூாய் 550 மகாடி                     
c. ரூாய் 97 மகாடி                       d. ரூாய் 425 மகாடி    ( a )  

 

48. உக யங்கினின் கணக்கீட்டின் டி 2017 ஆம் ஆண்டில் 
இந்தினாயில் உள் ஓட்டு சநாத்த சதாமில்கில் எத்தல 
ெதயிகிதம் பெலயத் துலனில் ஈடுட்டு யருகின்ர்?                                   
a. 44%          b. 25%           c.31 %           d. 33%        ( c )  

49. திட்டநிடில் :”ஹரிி சஹட்டாவ்” ( garibi hatao ) என் முமக்க 
யாெகம் குிப்ிடுயது                                                               
a. யறுறநறன அகற்றுதல்         b. நாருாதாப யர்ச்சி                         
c. யருநா நசல்யா மயறுாடு    d. தன்ிறவு நறுதல்     ( a )  

 

50. அபொக் பநதா குழு எத்தல ரிந்துலபகல முன்லயத்தது?                                      
A. 122            b. 132          c. 142      d. 152              ( b ) 
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