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 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_11th 

 

 10th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_10th 

 

 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_6to8 

 

 1st to 5th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_1to5 

 

 TET - Group 

https://t.me/Padasalai_TET 

 

 PGTRB - Group 

https://t.me/Padasalai_PGTRB 

 

 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 
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PG TRB – ECONOMICS 
அச்சநழல்ல கல்யி அக்கட்டல  

நளதழரி யிளக்கள் ( 2019 )   
 

1. டேயிட் ரிகார்டோ இறுதிில ிம் ஈட்டுயதாக கூறும் யாபத்தின் 
அவு                                                                                 
a. யளபம் இல்ல                     b. குலந்த யாபம்                   
c. அதிக யாபம்                        d. நிக அதிக யாபம் 

2. கேன் ிதினின் அிப்பு டதான்றுயது                                                    
a. பதலீடு                       b. பதலீட்டு கலப்பு                                
c. டேநிப்பு கலப்பு               d. அலத்தும்  

3. டயல குப்பு பல னாபேேன் ததாேர்புலேனது ?                                     
a. நார்ரல்                      b. காப் ேக்ஸ்                                  
c. ஆடம்ஸ்நழத்                  d. ஹாட 

4. ீர்லந யிபேப்ம் இதால் ிர்ணனிக்கப்டுகிது                                       
a. டப டாக்கம்               b. பன்தச்ேரிக்லக டாக்கம்                         
c.ஊக டாக்கம்                d. இலய அலத்தும்   

5. யாபம் ன்து .................... னன்டுத்தி தகாள் தகாடுக்கப்டும் 
யிலனாகும்                                                                 
a. பதம்                  b. அலநப்பு                                        
c. உலமப்பு                   d. ழம் 

6. அங்காடினில் ிலவு டாட்டி ிவும் டாது ததாமில் பலடயார் 
ஈட்டுயது                                                             
a. இனல்பு இளம்               b. நிலக இனல்பு இாம்                               
c. ஷ்ேம்                        d. இயற்றுள் துநில்ல 
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7. ின் யபேயயற்றுள் து நிததேல்யம் அல்ாதது இல்ல (not a non 
human wealth)                                                                       
a. கேன் த்திபங்கள்,                  b. ங்குகள்                              
c. ேி உேலநகள்                    d. உலமப்பு யருயளய்   

8. அங்காடினாது ேக்தினற்று காணப்டுயது ............... தாபோதாபத்தில்                                                 
a. பளதுவுலடலந                 b.பதாித்துயம்                               
c. கப்பு                           d. ததான்லந 

9. IS – LM நாதிரினில் டேநிப்பு யிபேப்த்தில் ற்டும் தாழ்ந்த ில 
.............. நற்றும் ................. ஆகினயற்ில் அதிகரிப்பு ற்டுத்தும்                                                         
a. யட்டி யதீம் , யருயளய்  நட்டம்                                                           
b. டதேின யபேயாய் , பதலீட்டு நட்ேம்                                                
c. ண யகீ்கம் , ண அிப்பு                                                           
d. இதில் துவும் இல்ல    

10. இேர் தாங்கும் இா டகாட்ாடு ன்லத யிக்கினயர்                          
a. நார்ரல்                   b. யாக்கர்                                         
c. லளம                   d. கிார்க்  

11. உற்த்தி ன்து                                                             
அ. னன்ாட்டின் அமிவு       ஆ.னன்ாட்லே உபேயாக்குதல் 
இ.நாற்று நதிப்பு              ஈ.துநில்ல                   

12. ித்தின் ஆபம் அிப்பு யில                            
அ.பூஜினம்                    ஆ.என்றுக்கும் அதிகநாது  
இ.என்றுக்கும் குலயாது   ஈ.என்றுக்கும் ேநநாது  

13. கீழ்யபேயயற்ில் து ேரி                                                             
a. TC = TFC + TVC             b. MC = 𝝙 TC / 𝝙 Q                                    
c. ATC = AVC + AFC            d. MC = 𝝙TFC / 𝝙 Q 

கலடசழ மப நளதழரி மதர்வு னிற்சழ யிள யிலடகள் 20+ 
Rs.500/- நட்டுமந ( PDF only ) 
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ேரினா யிலேலன டதர்ந்ததடு :                                     

அ. a and d                         ஆ. a, b , c                              
இ. a , c , d                        ஈ. a , b, d         

14. எபே ிறுயத்தின் உள்டீு , தயினடீு இயற்ிர்க்கு இலேடன உள் 
இனல்ா ததாேர்பு                                                              
அ. ேநில ப்டும்          ஆ. உற்த்தி ப்டும்      
இ.பதம் ப்டும்          ஈ.உற்த்தி ோர்பு ப்டும்  

15. உற்த்தி ோர்பு ன்லத கீழ்க்கண்ே ந்த யலகனாக ிரிக்காம்                                                         
அ. குறுகினகா உற்த்தி ோர்பு                                                         
ஆ. ீண்ேகா உற்த்தி ோர்பு                                                       
இ. இபண்டும் ேரி                                                            
ஈ. இபண்டும் தயறு  

16. உற்த்தி ோர்பு ன்லத த்தல யலகனாக ிரிக்காம்             
அ. ந்து    ஆ. பன்று   இ. இபண்டு   ஈ. ான்கு  

17. உற்த்தி ோர்பு ததாேர்புலேனது                                 
அ.கூிபம் உற்த்திபம்,                                    
ஆ.உள்டீ்லேபம் தயினடீ்லேபம்                                 
இ.தேலயபம் உள்லீேபம்                                 
ஈ.தேலயபம் உற்த்திலனபம்  

18. உலமப்ல னாரிேநிபேந்து ிரிக்க படினாது                                                                               
அ. பதல்                 ஆ.உலமப்ாரிேம்                       
இ. இாம்                ஈ. உற்த்தி அலநப்பு  

19. னார் எபே தயற்ிகபநா ததாமில் பலடயார் ஆயார். 
அ.புத்தாக்கம்புலயர்                                  
ஆ.இேர்ாடுகல ற்யர்                                              
இ. உற்த்தி அகின் இேத்லத டதர்ந்ததடுப்யர்                           
ஈ. துநில்ல   
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20. உலமப்ின் அிப்பு அதிகரிப்து ன்து                             
அ. லேபல கூி அதிகரிக்கும் டாது                              
ஆ. லேபல கூி குலபம் டாது                        
இ.உண்லந கூி குலபம் டாது                                     
ஈ. உண்லந கூழ அதழகரிக்கும் மளது     

21. அங்காடினில் ிலவு டாட்டி ிவும்டாது ததாமில் பலடயார் 
ஈட்டுயது                                                               
a. இனல்பு இளளம்          b. நிலக இனல்பு இாம்                              
c. ஷ்ேம்                     d. இயற்றுள் துவுநில்ல  

22. இது வ்யவு யிற்க யிபேம்புகிடதா அவ்யலய அங்காடி யிலனில் 
யிற்காம் னும் யாக்கினம் ததாேர்புலேனது                                    
a. ழலவு மளட்டி                b. பற்றுரிலந                            
c. ேில்டார் பற்றுரிலந          d. யாங்குடயார் பற்றுரிலந  

23. அங்காடினாது ேக்தினற்று காணப்டுயது ............... தாபோதாபத்தில்                                                   
a. பளதுவுடலந                    b. பதாித்துயம்                  
c. கப்பு                           d. ததான்லந 

24. ிலவு டாட்டினில் ிறுயங்கள் ................. தாபேலடன உற்த்தி 
தேய்கிது                                                                
a. திலீடு                       b. ஓரினல்பு                                             
c. தபப்ட்ே                   d இலயனலத்தும்  

25. ிலவு டாட்டினில் டதலயடகாடு இவ்யாறு இபேக்கும்                                         
a. டநல்டாக்கி ேரிந்து தேல்லும்                                                   
b. கழலடநட்டநளக இருக்கும்                                                 
c. கீழ்டாக்கி ேரிந்து தேல்லும்                                        
d. தேங்குத்தாக இபேக்கும்  

26. ஏரினல்பு ண்ேங்கல உற்த்தி தேய்பம்  ிறுயங்கள் தகாண்ே 
அங்காடி அலநப்பு ..................  அலமக்கப்டுகிது                       
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a. ிலகுல டாட்டி               b. ழலவு மளட்டி                       
c. பற்றுரிலந                      d. ேிர் பற்றுரிலந 

27. ிறுயத்தின் ேபாேரி யபேயானாது, ேபாேரி தேலயயிே அதிகநாக 
இபேப்ின் அந்ிறுயம் ....................... ஈட்டும்                                            
a. ஷ்ேம்                    b. இனல்பு இாம்                           
c. அதழகட்ச இளம்        d. டநற்கண்ே அலத்தும் 

28. பற்றுரிலந டாட்டி கபேத்லத உபேயாக்கினயர்                                       
a. பாின்ேன்                     b. ிபெதநன்                                   
c. நார்ரல்                       d. மசம்ர்ழன்    

29. பற்றுரிலந டாட்டினில்  எபே ிறுயம் ீண்ேகா ேநிலலன 
அலேயது                                                                        
a. ீண்ேகா ேபாேரி தேவு டகாட்டின் குலந்தப் ட்ே புள்ினில்                                                              
b. ீண்ேகா ேபாேரி தேவு டகாட்டின் இங்குபகப் குதினில்                      
c. ீண்ேகா ேபாேரி தேவு டகாட்டின் றுபகப் குதினில்                      
d. யில இறுதழழல பசவுக்கு சநநளக இருக்கும் மளது 

30. நதிப்ில், காத்தின் ங்கில யிக்கினயரின் தனர்                    
a. பாின்ஸ்                      b. ிகு                              
c. ஆல்ிபட் நார்ரல்            d. காபல் நார்க்ஸ்  

31. ாட்டில் எபே குிப்ிட்ே காத்தில் உற்த்தி தேய்னப்டுகின் 
தாபேட்கின் அவு , ணிகின் அவு ஆகினயற்ல இபட்லே 
கணிப்பு இல்ாநல் கணிப்டத டதேின யபேநாம் ஆகும் ன்து 
னாபேலேன கபேத்து                                                                      
a. ிகு                              b. நார்ரல்                             
c. பாின்ேன்                        d. மதசழன யருநள குழு 

32. உற்த்தி நதிப்டீு நற்றும் யபேநா கணக்கீடு இயற்ல இலணத்து 
டதேின யபேநா நதிப்டீ்லே தனாரித்தயர்                                                 
a. நகடாிஸ்                b. V.K.R.V.பளவ்                            
c. R.C.டதோய்                   d.இயர்கில் னாபேநில்ல     
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33. இறுதிில தகர்வு யிபேப்ம் ½ ில் தபேக்கினின் நதிப்பு                           
a. 4          b. 3             c. 2           d. 1 

34. தநாத்த யபேயாய்க்கும் தநாத்த தகர்ச்ேி தேவுக்குநா யிகிதம் .......... 
ஆகும்                                                                        
a. சபளசரி தகர்ச்சழ ளட்டம்   b. இறுதிில தகர்ச்ேி ாட்ேம்            
c. ேபாேரி டேநிப்பு ாட்ேம்    d. இறுதிில டேநிப்பு ாட்ேம் 

35. டயாண்லந தாபோதாபத்தில் ாட்டு யபேநாத்லத நதிப்ிே 
னன்டுத்துயது                                                                 
a .உற்த்தழ முல                b. யபேநா பல                 
c. தேவு பல                  d. லே இட்ே பல 

36. ேபக கணக்கீடு பலலன டதேின யபேநா கணிப்பு பலனில் 
அிபகப்டுத்தினயர்                                                                  
a. ஃிரர்                     b. ிகு                                       
c. ஆல்ர்ட் நார்ரல்          d. ரிச்சர்டு ஸ்மடளன் 

37. டதேின யபேநாத்லத கணக்கிடும் பலனாது                                      
a. நக்கட் ததாலக / டதேின யபேநாம்                                                
b. டதேின யபேநாம் / நக்கட் ததாலக                                      
c. மதசழன யருநளம் / பளது யில ழயபம்                                               
d. டதேின யபேநாம் / உலமக்கும் நக்கள் ததாலக     

38. 20 ஆம் தற்ாண்டில் ாட்டு யபேநாத்லத கணக்கிடுயதற்க்கு பக்கின 
காபணகர்த்தாயாக இபேந்தயர்                                                   
a. பாின்ேன்                         b. குஸ்தட்                                          
c. கவன்ஸ்                            d. நார்ரல்   

39. பதலீட்லே தீர்நாிக்கும் பக்கின காபணி                                     
a. யட்டி யிகிதம்                b. தாபோதாப யர்ச்ேி                            
c. ிதிக் தகாள்லக               d. ணக் தகாள்லக  

40. டதேின யபேநாம் ன்து                                                            
a. ிகப டதேின உற்த்தி – நாினங்கள் + யரிகள்                                     
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b. ிகப டதேின உற்த்தி + நலபக யரி + நாினங்கள்                           
c. ிகப டதேின உற்த்தி – டர்பக யரி + நாினங்கள்                               
d. தநாத்த டதேின உற்த்தி – நாினங்கள் + யரிகள் 

41. டரினல் தாபேினல் ேிந்தலனில் எபே புபட்ேிலன ற்டுத்தினயர்                                                           
a. ரிகார்டோ                          b. மே.எம்.கவன்ஸ்                               
c. ஆேம்ஸ்நித்                       d. நால்தஸ்  

42. ததான்லந தாபேினல் டகாட்ாடு ..................... ிவுயதாக கபேதுகிது                                                             
a. டயலனில்ா ில      b. நலபக டயலனின்லந                
c. முழுமயல ழல        d. குல டயலனின்லந  

43. டரினல் தாபோதாபத்தின் லநனப் ிபச்ேல                                      
a. யருநளமும் மயலயளய்ப்பும் b.யிலபம் தயினடீும்                      
c. யட்டிபம் ணபம்                d. துநில்ல  

44. யபேநா ிர்ணனம் ற்ின ின டகாட்ாட்லே யிக்க கீன்ஸ் ............ 
னன்டுத்திார்                                                                            
a. தகர்லயபம் பதலீட்லேபம்                                                              
b. ஒட்டுபநளத்த மதலயமம் , ஒட்டுபநளத்த அிப்லமம்                                
c. உற்த்திலனபம் தேலயபம்                                                       
d. அலத்லதபம்   

45. அிப்பு அதர்க்கா டதலயலன தாட ற்டுத்திக் தகாள்ளும் ன் 
அங்காடி யிதிலன அித்தயர்                                                                                                  
a. பாின்ஸ்                             b. கீன்ஸ்                                    
c. மே.ி.மச                             d. நீல் 

46. தாபோதாப நந்தம் ற்ட்ே ஆண்டு                                                
a. 1910             b.1920         c.1930         d.1940  

47. கீன்ேின் கபேத்துப்டி டயல யாய்ப்பு .............  ோர்ந்தது                               
a. யட்டி                              b. முதலீடு                                           
c. டேநிப்பு                            d. துநில்ல 
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48. கீன்ேினப் தாபோதாபம் ................ தாபேினல்                                           
a. தண்ணினல்                        b. மரினல்                                     
c. உள்ாட்டு                          d. துநில்ல  

49. டஜ.ி.டே னின் அங்காடி யிதிலன குல கூினயர்                                      
a. நில்                                b. ஆேம்ஸ்நித்த்                                
c. நால்தஸ்                           d. கவன்ஸ்   

50. டேனின் யிதி .................. தாபோதாபத்திர்க்கு தாபேந்தும்                             
a. ண்டநளற்று                 b. ண                                                   
c. ிதினினல்                    d. துநில்ல 

51. Post Keynesian ன் யார்த்லதலன பதில் னன்டுத்தினயர்  ( 1975 )                                                                    
a. எச்ர் நற்றும் கழமபமகள்        b. அநர்த்தினா தேன்                                  
c. ட்ஜ்டயார்ட்                     d. இயர்கில் னாபேநில்ல    

52. கிக்கினின் டகாட்ாடு லத அடிப்லேனாக தகாண்ேது                                                 
a. டயலலயப்ல                                                                                 
b. பதலீட்லே                                                                                      
c. யபேநாத்லத                                                                                     
d. ழலகுல மளட்டினிலுள் பதளமழளர்கள் நற்றும் 
முதளிகள் 

53. னனுள் டதலய கிக்கினின்  டகாட்ாடு கீன்ேின் டகாட்ாட்லேயிே 
ேிந்ததாக உள்து ன்று கூினயர்                                                               
a. பளின்சன்                        b. டேம்ர்ின்                                         
c. ிலபட்தநன்                      d. ட்ஜ்டயார்த்   

54. தாபோதாப ின்ிபக்க காத்தில்                                                       
a. யிலகள் உனபேம்         b. டயலயாய்ப்புகள் குலபம்                              
c. யிலகள் குலபம்       d. பநளத்த உற்த்தழ குலமம்  

55. இந்தின ணயகீ்கத்லத அயிே னன்டுத்துயது                                                
a. யாழ்க்லகத் தப அட்ேயலண                                                       
b. தகர்டயார் யிலக் குிய்னடீு ண்                                         
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c. பநளத்த யில குழனீட்டு எண்                                       
d. தநாத்த ண்ேங்கள் உற்த்தி  

56. கேன் ட்ே ாட்டிர்க்கு ன்லந தபக்கூடினது                                                         
a. திர்ார்க்காத ணயாட்ேம்    b. எதழர்ளர்த்த ணயளட்டம்                                 
c. திர்ார்க்காத ணயகீ்கம்     d. திர்ார்த்த ண யகீ்கம்   

57. LM திட்ேம் கீழ்க்கண்ேயற்ின் ேநிலலன ிபதிிக்கிது                             
a. உற்த்தி தாபேள் ேந்லத       b. ணச்சந்லத                                 
c. பத ேந்லத                d. இயற்றுள் துவுநில்ல  

58. IS திட்ேம் கீழ்க்கண்ேயற்ின் ேநிலலன ிபதிிக்கிது                                               
a. உற்த்தழ பளருள் சந்லத     b. ணச்ேந்லத                                 
c. பத ேந்லத               d. இயற்றுள் துவுநில்ல  

59. IS யலடகாடு இேபுபத்திிபேந்து யபுநாக கீழ்டாக்கி ேரிந்துள்து , 
தில்                                                                                             
a. உற்த்தழ பளருள் சந்த்லதனில் யருயளய்க்கும் யட்டி 
யதீத்தழர்க்குநள தலகவழ் யிகழத பதளடர்பு                                                                             
b. ணச் ேந்லதனில் யபேயாய்க்கும் யட்டி யதீத்திர்க்கும் இலேடன 
உள் தலமகீல் யிகித ததாேர்பு                                                                                 
c. உற்த்தி தாபேள் ேந்த்லதனில் யபேயாய்க்கும் யட்டி 
யதீத்திர்க்குநிலேடன உள் டர் யிகித ததாேர்பு                                                                               
d. ணச் ேந்த்லதனில் யபேயாய்க்கும் யட்டி யதீத்திர்க்கும் இலேடன 
உள் டர்யிகித ததாேர்பு  

60. ................ இன் கூற்றுப்டி யர்த்தக சுமர்ச்ேி , எபே பதாித்துய 
ேபகத்தின் தாபோதாப யர்ச்ேினின் தயிப்ாடேனாகும்                                                
a. ஆர்,ஜி.ஹாட்டப              b. மேளசப் ரூம்ிட்டர்                          
c. ோபடயல்ேன்               d. கால்ேர்     

61. ணக் தகாள்லகலன அநல்டுத்துயது                                                          
a. லநன யங்கழ                     b. நாி அபசு                                          
c. நத்தின அபசு                     d. தினார் துல 
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62. யங்கி யதீம் ப்டாது உனர்த்தப்டுகிது                                                    
a. ணயளட்டம்                       b. ண யகீ்கம்                                       
c. யில ிலனா டாது          d. டயலனின்லநனின் டாது 

63. டாது நக்கிேம் உள் புமக்கப் ணம்                                                        
a. M1                b. M2                  c. M3            d. M4 

64. ணயகீ்கத்தின் டாது ன் ிகழும்                                                       
a. யினளளரிகள் இளம் பருயளர்கள்                                                              
b. ஊமினர் இாம் தறுயர்                                                                           
c. நாத ேம்ம் தறுடயார் இாம் தறுயர்                                                     
d. யாேலகக்கு யிடுயர் இாம் தறுயர் 

65. புமக்கத்தில் உள் பைாய் டாட்டுக்கள் ............. ணம் ப்டும்                            
a. காடோல                       b. டகட்பு                                                       
c. ணயலபவு                      d. கட்டலப்ணம்     

66. ண்ேநாற்று பலனில் காணப்ட்ே குலகல ீக்கினது                                   
a. ணம்                       b. காம்                                                
c. யங்கி                       d. துநில்ல 

67. கபேப்பு ணம் ன்து                                                                       
a. கணக்கில் யபேம் ணம்                b. யாங்கிப் ணம்                                
c. கேன் ணம்                           d. கணக்கழல் யபளப் ணம்   

68. யட்டி யதீம் குலயாக உள் ணக் தகாள்லக                                          
a. அபேலநப் ணக் தகாள்லக                                                          
b. டுிலப் ணக் தகாள்லக                                                            
c. நழவுப் ணக்பகளள்லக                                                          
d. ிலனானிபேக்கும்  

69. அபேலநப் ணக் தகாள்லகனில் யட்டி யதீம்                                                    
a. குலயானிபேக்கும்                 b. நிகக் குலயானிபேக்கும்                           
c. அதழகநளனிருக்கும்                 d. ிலனானிபேக்கும் 
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70. யணிக யங்கிகள் உபேயாக்கும் கேன் அவு அதன் .................. தாறுத்து 
அலநபம்                                                                                 
a. டேநிப்ல                      b. பபளக்க இருப்பு                                           
c. தேல்யாக்லக                   d. யாடிக்லகனாலப  

71. ம் ாட்டின் லநன யங்கி                                                                   
a. இந்தினன் யங்கி                     b. இந்தினன் ஏயர்ேீஸ் யங்கி                        
c. இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ                d. கபா யங்கி  

72. ணக்தகாள்லக ......................  கட்டுப்டுத்த உதவுகிது                                     
a. பதலீட்லே                      b. டேநிப்ல                                       
c. ணயகீ்கத்லத                   d. யட்டிலன 

73. ததான்லந இபேப்டிநம் ( classical dichotomy ) னும் யார்த்லத ணக் 
டகாட்ாடு , நதிப்புக் டகாட்ாட்லே தித் திடன ிரிப்து  
அிபகம் தேய்தயர்                                                                                     
a. கீன்ஸ்                                 b. ிலபட்பநன்                           
c. ோன் ாட்டின்கின்                      d. ோர்ஜண்ட் 

74. நாறுடு பதலீட்டுக்கும் ( v ) ச்ே நதிப்புக்கும் ( s ) உள் யிகிதம் 
................ஆல்  சுபண்ே யதீம் குிப்ிட்ப்டுகிது                                                     
a. களபல் நளர்க்ஸ்                b. ஆேம்ஸ்நித்                                       
c. ரிக்கார்டோ                     d. நில் 

75. “ எவ்தயாபே திர்கின் தகர்டயார் ேத்லதபம் ோர்ற்து அல். 
ஆால் எபேயலப எபேயர் ோர்ந்திபேக்கும் எவ்தயாபே நற் 
திர்கின் ேத்லதனாகும் ” இது னாபேலேன கூற்று                                                                               
a. கீன்ஸ்                       b. டுறன்மரி                                          
c. ிலபட்டநன்                 d. ஆண்டோ நற்றும் டநாடிகிாி   

76. எதுக்கீட்டு டதலயலன குலப்து ோதாபணநாக                                                   
a. ண அிப்ல உனர்த்தும்                                                                   
b. ண அிப்ல குலக்கும்                                                                    

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



Padasalai

 

PG TRB ECONOMICS முழு PRINTED STUDY MATERIAL Rs.3000/- நட்டுமந 
அச்சநழல்ல கல்யி அக்கட்டல – 9786226622 

12 

 

Achamillai Educational Trust          PG TRB - ECONOMICS  STUDY MATERIAL   2019 

c. எபே யங்கினின் எதுக்கீட்லே உனர்த்தும்                                                                
d. எபே யங்கினின் எதுக்கீட்லே குலக்கும் 

77. ததான்லந தாபோதாப யல்லுர்கள் ணத்லதப் ற்ி கபேதினது                                  
a. தயிர்க்க படினாத எபே ேபகத் தீலந                                                                 
b. கேந்த காம் நற்றும் யபேம் காத்லத இலணக்கும் கபேத்து                                    
c. ஒரு முகத்தழலப                                                            
d. இலய துவும் இல்ல 

78. கீழ்க்கண்ே யாக்கினங்கல கயிக்க                                                              
கூற்று ( A )    : ிரிட்டநன் பத டகாட்ாட்டின் அடிப்லே 
தத்துயம் ணக் டகாட்ாட்டில் தேனல்டுத்தினலந ணயினின் எபே 
பக்கின ிகழ்யாகும்                                                                                                                       
கூற்று ( R )     :  தேல்யம் நற்றும் யபேநாம் கபேத்துக்கின் 
எபேங்கிலணப்பு யாழ்க்லக டாக்லக தீர்நாிப்தில் டகாட்ாட்டின் 
பக்கினத்துயம் உள்ேங்கினது                                                                                                    
கீடம குிப்ிட்டுள் குினடீ்டில் ேரினா யிலேலனத் டதர்ந்ததடு :                                    
a. ( A ) நற்றும் ( R ) இபண்டும் சரி, மநலும் R என்து A யிர்க்கு 
சரினள யிக்கம்                                                                                            
b. A நற்றும் R இபண்டும் ேரி , டநலும் R ன்து A யிர்க்கு ேரினா 
யிக்கநல்                                                                                  
c. A ேரி , R தயறு                                                                    
d. A தயறு R ேரி  

79. ணத்தின் அிப்பு ன்து உள்ிபேப்பு ணம் நற்றும் தயினிபேப்பு 
ணம் ஆகினயற்ின் கலயத்தான் – ன் கபேத்லத தகாண்ேயர்                                    
a. கர்ழ நற்றும் ரள                   b. ிரிட்டநன்                                      
c. டோின்                             d. கீன்ஸ்  

80. ணத்தின் எபே பக்கின குலப்ாோது                                                           
a. லம நக்கல ாதித்தல்          b. டயலனின்லந                                
c. யறுலந                          d. ழலனற் ண நதழப்பு  
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81. ண நாற்று அங்காடி அலநக்கப்ட்டுள் இேம்                                                   
a. ண அங்காடி                          b. தாபேள்கள் அங்காடி                          
c. உற்த்தி காபணிகள் அங்காடி           d. மூத அங்களடி  

82. தர்க்காப் தாபோதாபத்தில் ணத்தின் பக்கின பதன்லந ணி 
இவ்யாறு தேனல்டுயதாகும்                                                                              
a. கேன் கபேயி                                                                       
b. எபே இலேனடீு கபேயி                                                       
c. ஒரு நதழப்ின் ழலகன்                                                        
d. நாற்று நதிப்பு  

83. ின்யபேயயற்றுள் ந்த என்று ணத்திர்க்கா டதலயலன 
தீர்நாிக்கும் காபணி அல்                                                                      
a. தாது யில நட்ேம்                                                                    
b. டப்பு உற்த்தழ அவு                                                                     
c. ண்ேங்கள் நற்றும் ணிகின் தபாதப யிலகின் பல                                     
d. இயற்றுள் துவும் இல்ல  

84. ததான்லந தாபோதாப ிபுணர் இர்யிங் ிரரீன் ேநன்ாடு                                   
a. MV = PT                      b. Md = PT                                    
c. Md = Kpy                     d. டநற்கண்ேயற்றுள் துவும் இல்ல 

85. தாபோதாப நந்தகாத்தில் ததாகு டதலயலன ..................... இன் பம் 
அதிகரிக்காம்                                                                               
a. தன்ாட்ேி பதலீடு                 b. தூண்ேப்ட்ே பதலீடு                           
c. அதிகரித்த டேநிப்பு                  d. அதழகரித்த அிப்பு   

86. உண்லந இபேப்பு யிலலய உலபத்தயர்                                                
a. ிகு                        b. காபல் நார்க்ஸ்                                          
c. ரிக்கார்டோ                 d. டளன் ளட்டின்கழன் 

87. ணத்தின் தநாத்த டதலய ன்து                                                              
a. Md = M1 + M2 = L1 ( y ) + L2 ( r )                                                            
b. Md = Mt                                                                                  
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c. Md = Ms                                                                                         
d. டநற்கூின அலத்தும்  

88. இந்தினாயில் M4 ன்னும் ண அிப்பு அவு ன்து                                      
a. M3 + தளல் அலுயக பநளத்த லயப்புத் பதளலக                                             
b. M3 + தாது நக்கிேம் உள் ணம்                                                          
c. M3 + யங்கினில் உள் லயப்பு                                               
d. M3 + RBI னில் உள் ணம்  

89. கமிவு யதீக் தகாள்லக இயற்ின் எபே தகாள்லகனாகும்                                        
a. லநன யங்கழ                  b. யணிக யங்கிகள்                                           
c. கூட்டுவு யங்கிகள்           d. யர்ச்ேி யங்கிகள் 

90. தபாக்க இபேப்பு யதீம் உனர்தப்ட்ோல்                                                             
a. யணிக யங்கிகின் கேன் தகாடுக்கும் ஆற்ல் அதிகரிக்கும்                                   
b. யணிக யங்கிகின் கேன் தகாடுக்கும் ஆற்ல் ிலனாக இபேக்கும்                           
c. யணிக யங்கழகின் கடன் பகளடுக்கும் ஆற்ல் சுருங்கும்                                          
d. டநட கூப்ட்ே துவும் இல்ல  

91. ஆற்ல் நிகு ணம் ன்து                                                                       
a. யங்கிகள் யமங்கும் கேன் நற்றும் பன் ணம்                                                     
b. யணிக யங்கழகின் பபளக்க இருப்பு நற்றும் நக்கிடம் உள் 
ணம்                                                                             
c. யங்கிிேம் உள் ணம்                                                                                     
d. அபேிேம் உள் ணம் 

92. ணத்தின் அிப்பு ன்து உள்ிபேப்பு ணம் நற்றும் தயினிபேப்பு 
ணம் ஆகினயற்ின் கலயத் தான் ன் கபேத்லத தகாண்ேயர்                                        
a. கர்ழ நற்றும் ரள             b. நில்ேன் ிரிட்டநன்                             
c. டோின்                       d. டஜ.ம்.கீன்ஸ் 

93. யணிக யங்கிகின் இபேப்புக்கள் நற்றும் தாது நக்கிேம் உள் 
கபன்ேி தாள்கின் கூடுதல்                                                                    

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



Padasalai

 

PG TRB ECONOMICS முழு PRINTED STUDY MATERIAL Rs.3000/- நட்டுமந 
அச்சநழல்ல கல்யி அக்கட்டல – 9786226622 

15 

 

Achamillai Educational Trust          PG TRB - ECONOMICS  STUDY MATERIAL   2019 

a. ிலனா ணம்                 b. உனர் ஆற்ல் ணம்                                       
c. அலேனாப் ணம்                d. காகிதப்ணம்    

94. லநன யங்கி அபசுக்கு தகாடுக்கும் குறுகின காக் கேன் கீடம 
தகாடுத்துள் கா அவுக்கு நிகாநல் இபேத்தல் டயண்டும்                                                 
a. 100 ாட்கள்                             b. 60 ாட்கள்                                        
c. 90 ளட்கள்                              d. 120 ாட்கள் 

95. இம் ோபாத இம் ணம் ன்னும் காடோல , யங்கி யலபடயால 
, உந்தினல்கள் நற்றும் கமிவுகல ............  அலமக்காம்                                    
a. யாய்ப்பு ணம்                   b. பருங்கழனப் ணம்                                       
c. நியா ணம்                 d. ீர்லநப் ணம்  

96. கிபாநங்கில் , கீழ்க்கண்ே யங்கிகில் அதிக கிலகல தகாண்ே 
யங்கி து?                                                                                                    
a. ஞ்ோப் டரல் யங்கி     b. ாபத ஸ்டேட் யங்கி                               
c. .ேி..ேி. யங்கி            d. இந்தின ததாமில் பன்டர்ற் யங்கி 

97. ேில்டார் ேர்யாதித்தில் உள் ிறுயங்கின் ண்ணிக்லக                          
a. சழ                       b. ிலன                                          
c. பூஜினம்                    d. எபே     

98. ேந்லத அலநப்ில் ஏிடகாடாி ன்து                                               
a. ஒரு சழ யிற்லனளர்கள் இருப்ர்                                      
b. இபண்டு யிற்லனார்கள் இபேப்ர்                                                   
c. ிலன யிற்லனார்கள் இபேப்ர்                                   
d. இயற்றுள் துவுநில்ல  

99. பதன் பதாக 1838 இல் இபேயர் பற்றுரிலந ன்கி டகாட்ாட்லே 
தந்தயர்                                                                           
a. அகஸ்டின் கூர்ளட்                  b. தர்ட்தபண்ட்                                             
c. ஸ்ோக்கில் தர்கின்                  d. ால் சுயிேி    

100. இேநாற்று யபேயாய்கள் ( transfer earnings ) ன்லய                                   
a. ழகழ்கள மயலயளய்ிழருந்து யிகழன உற்த்தழ களபணிகல 
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தூண்ட மதலயனள யருயளய் அவு                                            
b. தாபோதாப யாேலக ப்டும் உற்த்தி காபணிகின் யபேயானின் 
குதி                                                                 
c. உற்த்தி காபணிகல தற்டாதுள் ணினாநர்யில் இபேத்தி 
தகாள்யதர்க்காண குலந்த ட்ே ஊதினம்                                                
d. னிர்ச்ேினின் டாது ததாமிார்களுக்கு அிக்கப்டும் ஊதினங்கள் 

101. இா யாப டகாட்ாட்டின் ஆேிரினர்                                             
a. கிார்க்                       b. நார்ரல்                                    
c. யளக்கர்                       d. ரிக்கார்டோ  

102. ின்யபேயயற்றுள் து ித்லத ற்ின எபே உண்லந                           
a. நாா அிப்பு                b. ஆலேனா                                      
c. யிதநா                d. இலய அலத்தும்   

103. ீர்லந தாி ில உபேயாது இப்புள்ினில்                          
a.நழக குலயள யட்டி யிகழதத்தழல்                                                  
b. நிக அதிகநா யட்டி யிகிதத்தில்                                                     
c. தனபவு யட்டி யிகிதத்தில்                                             
d. டநற்கன் அலத்தும்   

104. நாற்று தேலுத்தல்கள் னாலய ?                                                               
a. எபே ரிேநிபேந்து ி பேக்கு தபப்டும் ணம்                                         
b. ஊக்க யடியங்கிா தேலுத்தல்கள்                                                 
c. உற்த்தழ ணிகளுக்கு தயிப ி ணிகளுக்கு யமங்கப்டும் 
ணம்                                                                           
d. இதில் துநில்ல  

105. கிார்க்கின் கபேத்துப்டி இாம் ன்து                                           
a. யிற்ல யிலக்கும் பசயிர்க்கும் இலடமனமள் மயறுளடு                                                                
b. யிற்லக்கும் உற்த்திக்கும் இலேடனபள் டயறுாடு                         
c. யிற்ல யிலக்கும் உற்த்தி யிலக்கும் இலேடனபள் 
டயறுாடு                                                             
d. அலத்தும் ேரி 
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106. இறுதிில உற்த்தி தின் டகாட்ாடு டுடகாாக தகாண்டுள்து                                                          
a. தாபேள்கள் ேந்லதனில் ிலவு டாட்டி                                         
b. காபணிகள் ேந்லதனில் ிலவுடாட்டி                                                 
c. பளருள்கள் நற்றும் களபணிகள் சந்த்லதனில் ழலவுமளட்டி                                                         
d. ிலகுல டாட்டி    

107. நதிப்ின் ததாமிார் டகாட்ாட்லே உபேயாக்கினயர்                             
a. களபல் நளர்க்ஸ்                      b. நல்தஸ்                              
c. நார்ரல்                             d. j. s. நில்  

108. இனங்குில நாற்ங்கிால் உற்த்தி தேயிர்க்கும் யிலக்கும் 
இலேடன உள் டயறுாடு                                                        
a. ாட்ேம்                      b. இளம்                                      
c. இபண்டுடந                   d உரி யபேநாம் 

109. யீ யாப டகாட்ாட்லே உபேயாக்கினயர்                                     
a. நார்ரல்                   b. பாின்ேன்                                     
c. தேம்ர்ின்                d. ரிகளர்மடள  

110. ீண்ே காத்தில் ந்த உற்த்தி காபணி நட்டும் நாாநல் இபேக்கும்                                                                   
a. உலமப்பு                    b. பதம்                               
c. கட்டிேம்                    d. இயற்றுள் எதுவுநழல்ல 

 
அச்சநழல்ல கல்யி அக்கட்டல 

PG TRB ECONOMICS முழு PRINTED STUDY MATERIAL Rs.3000/- 
நட்டுமந 

கலடசழ மப நளதழரி மதர்வு னிற்சழ யிள யிலடகள் 20+ 
Rs.500/- நட்டுமந ( PDF only ) 
பதளடர்புக்கு : 97862 26622 
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