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PG TRB ECONOMICS IMPORTANT STUDY MATERIAL-4 

PREPARED BY ACHAMILLAI EDUCATIONAL TRUST 
(www.achamillai.in) 

1. ண அவு க ோட்ோட்டில் யிலனின் அவு =>>> 
ணத்துலலன சோர்ந்தது  

2. பூரிப்பு ிலனில் யிலனோது =>> உனர்ந்து இருக்கும்  

3. யில ந்த ிலனில் இருக்கும் கோது யினோோரி ள் 
ம்ிக்ல  லயப்ர் =>> யில அதி நோ  இருக்கும் கோது  

4. சபோசரி யில நட்டம் இந்தினோயில் தற்க்கு  ீழ்உள்து =>> 
10% 

5.  ீழ்க் ண்டலய யில நட்டத்லத  ணக் ிடுயதில் 
கசர்யதில்ல =>> ணி ள்  

6. இபட்லட இக் த்தில் யில அதி ரிக்கும் கோது 
யிலனோது லத யிட அதி நோ  இருக்கும் =>> 10% யிட  

7. ண அிப்ல அதி ப்டுத்திோல் =>> யில அவு 
அதி ரிக்கும்  

8. ணத்தின் சுமல்கய ம் குலபம் கோது =>> யிலனின் 
அவும் குலபம்  

9. ண்டங் ள் நற்றும் ணி ின் மநோத்த ரியர்தல நதிப்ல 
அதி ரித்தோள் =>> யில குலபம்  

10.  ீன்ஸ் க ோட்ோட்டில் யில அவு =>> ணத்துல 
ி ழ்வு ள், உண்லநத்துல ி ழ்வு ள்  

11. நி வும் துல்ினநோ  யிலலன  ணக் ிடுயது ன்து =>> 
ஃிரரின் சநன்ோடு  

12. யிலலன நில ப்டுத்தி  ோண்ிக் ப்டுயது =>> laspeyars  

13. அிப்ல யிட கதலய அதி நோ  இருப்து =>> ணயகீ்  
இலடமயி  

www.tamilmadal.com

www.tamilmadal.com



 

Page 2 of 15 
 

14. IS-LM ல் யில நட்டம் ன்து =>> யில ணயினல் 
சம்ந்தப்ட்டது, உண்லநத்துல சம்ந்த்தப்ட்டது  

15. யில நில  நதிப்ீடு =>> laspeyar’s index 

16. யில குலந்த்த நதிப்ீடு =>> paacho’s index 

17. மதோடர்ந்த்து யில அதி ரிப்து =>> ணயகீ் ம்  

18. ிிப்ஸ் யலக்க ோட்டில்  =>> யில அதி ரிப்தோல் 
கயலயோய்ப்பு குலபம்  

19. யிலபம், கயலலயப்ின்லநபம் மதோடர்ந்து அதி ரிப்து 
=>> கதக்  யகீ் ம்  

20. PURCHASING POWER PARITTY THEORY =>>GUSTAV CASSEL 

21. யில அவு நோற்ங் ல  ணக் ிடுயது =>> குினீடு  

22. ணநனநோக் ள் ன்து =>> ண்டநோற்று பலனில் இருந்து 
ணநோ  நோற்ப்டுதல் 

23. ணம் டுிலத்தன்லநகனோடு இருக்கும் கோது, ணத்தின் 
அவு அதி ரித்தோல்=>> ணம் அதி ரிக்கும் யதீதீர்க்கு ற்ப் 
யில அதி ரிக்கும் =>> ிலனோண யிலனில் ோதிப்பு 
இருக் ோது =>> யட்டி யதீத்தில் ோதிப்பு இருக் ோது  

24. மதோன்லந மோருினோர் ள் =>> ணம் 
டுிலத்தன்லநபடன் மசனல்டும் ன்ர் 

25.  ீன்ஸ், ணத்லத =>> டுிலனற் தன்லந  யோதிட்டோர்  

26. லடபலனில் யோழ்யில் ணம் =>> டுிலனற் தன்லந  

27. ணம் எரு டுிலனற் தன்லந  ோபணம் =>>உற்த்தி 
ம ிழ்ச்சினில் கயறுோடு  =>>நு ர்கயோரின் யருநோத்தில் 
கயறுோடு =>>நு ர்கயோரின் சுலயனில் கயறுோடு  

28. எருயன், ணம் எரு நோலன ன் ிோன்  ன்ோல் =>> அயன் 
யில ற்த்லத புக் ணிப்ோன்  

29. யில ற்ம் னோருக்கு ன்லந =>>  டோிக்கு ( டன் 
மற்யர்) 
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30. யில றும் கோது ணத்தின் நதிப்பு குலபம், ணநதிப்பு 
அதி நோ  இருக்கும்கோது ணத்லத மற்றுயிட்டு, ண 
நதிப்பு குலயோ  இருக்கும்கோது  ணத்லத திருப்ி 
ம ோடுத்தோல், அப்கோது  டன் மற்யர்க்கு ன்லந,  டன் 
ம ோடுத்தயர்க்கு தீலந  

31. நு ர்கயோர் யில குினீட்டு ன் ங்கு அயிட உதவு ிது 
=>> சில்ல அங் ோடினில்  

32. சில்ல யில குினீடு ன்து இதல அயிட 
உதவு ிது =>> சபோசரி யோழ்க்ல  மசவு ற்ி  

33. ினோனநோ யில குினீட்லட மநோத்த யில குினீட்கடோடு 
எப்ீடு மசய்தோல் =>> ினோன யில குினீடோது அதி நோ  
இருக்கும்  

34. பழு கயல யோய்ப்ிர்க்கு பந்த்தன ணயகீ் ம் =>> குதி 
ணயகீ் ம்  

35. ண யகீ் ம் ீண்ட ோத்திர்க்கு யமி யகுப்து =>> ண 
அிப்ல அதி ரிக்கும்  

36. ண அவு க ோட்ோட்டில் ந்த நட்டத்தில் மோருட்க் ல 
லயத்திருப்ோர் =>> பழு கயல ிலனில்  

37. ஆண்டிர்க்கு 3% ண யகீ் ம் அதி ரிப்து =>> ஊர்ந்து மசல் 
ண யகீ் ம்  

38. கசோ ண யகீ் த்லத  ண்டுக்ம ோள்ோத கோது =>> 
GALLOPING INFLATION 

39. இந்தின மோருோதோபம்  ோணும் ிபச்சல =>> GALLOPING 
INFLATION 

40. ணயகீ் ம் 50% ற்க்கு அதி நோ  இருந்த்தோல் =>> hyper inflation 

41. யில அவு ணத்துல  ட்டுப்ோட்லட யிட நீி மசன்ோல் 
அது =>> HYPER INFLATION 

42. குதி ணயகீ் ம் ீக் ப்டுயது =>> குறு ின  ோத்தில்  
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43. யர்ச்சினலடனோ மோருோதோபத்தில் ணயகீ் ம் 
ற்டுயதற்க்கு  ோபணம் =>> மோருட் ின் அிப்ில் 
ற்ோக்குல  

44. அபசின்  ட்டுோடு இல்ோத ணயகீ் ம் =>> திந்த்த 
ணயகீ் ம்  

45. அபசின் யில  ட்டுப்ட்டு  ருயிலன ீக் ின ிகு ழும் 
ணயகீ் ம் =>> அடக் ி லயக் ப்ட ணயகீ் ம்  

46. கோருக்கு ிகு ழும் ணயகீ் ம் =>> அடக் ி லயக் ப்ட 
ணயகீ் ம் 

47. கதலய அதி ரிப்தோல் ற்டுயது =>> கதலய இழுப்பு 
ணயகீ் ம்  

48. து அதி ரிப்தோல் கதலய இழுப்பு ணயகீ் ம் ற்டு ிது 
=>> ண அிப்பு ( ண அிப்பு அதி ரித்தோள் கதலய 
அதி ரிக்கும் அதோல் யில அதி ரிக்கும்)  

49. கதலய இழுப்பு ணயகீ் ம் ன்து =>> யில அவு 
அதி நோ  இருக்கும்  

50. ணத்தின் மநோத்த அிப்பு க ோடு நோற்நலடயதோல் =>> 
கதலய இழுப்பு ண யகீ்க்க்ம் மசனல்டு ிது  

51. மசவு உந்து ணயகீ் ம் இது அதி ரிப்தோல் ழு ிது =>> 
கூி, இோம், பப் மோருட் ின் யில ற்ம் 

52. அதி  யிலபம், அதி  கயலனின்லநபம் கசர்ந்திருப்தோல்  
ழுயது =>> மசவு உந்து ணயகீ் ம்  

53. மசவு உந்து ணயகீ் ம் ப்டுயது =>> மநோத்த அிப்பு 
க ோடு நோற்நலடயோதல்  

54. ிிப்ஸ் யலக்க ோடு =>> ணயகீ் ம் நோற்று 
கயலனின்லந  இயற்ிர்க்குள் மதோடர்ல யிக்கு ிது  

55. ிிப்ஸ் யலக்க ோடு , ணயகீ் த்திர்க்கும் 
கயலனின்லநக்கும் உள் மதோடர்பு ன்து =>> திர்நல  

www.tamilmadal.com

www.tamilmadal.com



 

Page 5 of 15 
 

56. ிிப்ஸ் யலக்க ோடு =>>  ீழ்கோக் ி சரிந்து மசல்லும்  

57. ீண்டக் ோதில் ிிப்ஸ் யலக்க ோடு மசங்குத்து க ோடு  

58. மசங்குத்து ினில் இருக்கும் ிிப்ஸ் க ோடு தன் 
தோக் த்தோல் ன்ோல் =>> அபசின் ில ம ோள்ல னோல்  

59. அபசின் ிலனோ ம ோள்ல னிோல் ிிப்ஸ் க ோடு 
மசங்குத்து ிலனில் இருக்   ோபணம் =>> அபசின் ம ோள்ல  
னற்து  

60. ணயகீ் த்திற்கு யமியகுப்து =>> யருநோத்தின் சரிசநநற் 
 ிர்வு  

61. மசவு உந்து ணயகீ் ம் தன் பம் சரிமசய்னப்டும் =>> 
கபடி  ட்டுோடு  

62. ணயகீ் த்திர்க்கு யமியகுப்து =>> கசநிப்பு அதி ரிப்து ( 
கசநிப்பு அதி ரித்தோல் பதலீடு அதி ரிக்கும் , யருநோம் 
அதி ரிக்கும் யில அதி ரிக்கும்)  

63. கதலய இழுப்பு ணயகீ் ம் சரிமசய்னப்டுயது =>> ிதி 
ம ோள்ல  நற்றும் ண ம ோள்ல   

64. Direct mesasure include =>> யருநோ ம ோள்ல , யில ம ோள்ல   

65. யருநோ ம ோள்ல  தற்க்கு =>> கூி நற்றும் ஊதினத்லத 
 ட்டுப்டுத்த  

66. யில ம ோள்ல  ண யகீ் த்லத  ட்டுப்டுத்து ிது ன்து 
=>> உள்டீு ின் யிலலன  ட்டுப்டுத்து ிது 
=>>படியலடந்து நு ர்யிர்க்கு தினோபோ  உள் மோருட் ின் 
யிலலன  ட்டுப்டுத்து ிது=>>பப்மோருட் ின் 
யிலலன  ட்டுப்டுத்து ிது  

67. J.K. ல்ோரித் குிப்ிடுயது =>> கபடி  ட்டுோடு 

68. நில்டன் ிரிட்நன் குிப்ிடுயது =>> ண டயடிக்ல  ல  

69. மென்சன் குிப்ிடுயது =>> ிதி டயடிக்ல   

70. ணயகீ் ம் =>> ற்றுநதிலன குலக் ிது 
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71. ணயகீ் த்தின் கோது இக்குநதி =>> அதி நோ  இருக்கும்  

72. அபசு ணயகீ் த்லதபம், கயலனின்லநலனபம் குலக்  
ிலத்தோல் ன் டயடிக்ல  டுக்  படிபம் =>> 
யிரியோக்  ம ோள்ல   

73. ிதி டயடிக்ல  பம் ண யகீ் த்லத குலப்து ன்து 
தன் பம் =>> யரி ம ோள்ல  =>> மசவுக் ம ோள்ல   

74. ணயினல் டயடிக்ல  ணயகீ் த்லத  ட்டுப்டுத்தும் பல 
=>> யங் ி யதீம், யங் ி இருப்பு யதீம்,  

75. மோருோதோபம் பழுகயல ிலனில் இருக்கும் கோது, 
திச்லச பதலீடு அதி ரித்தோல் =>> ண யகீ் ம் ற்டும்  

76. அபசு ிர்ய ிக் ப்டும் யிலலன அதி ரிக்கும் கோது =>> 
மசவு உந்து ணயகீ் ம் ற்டும்  

77. மநோத்த அிப்பு க ோடு மசங்குத்துக் க ோடோ  இருக்கும் கோது 
மயிகனக் கூடினது =>> இனல்ோ கயல இன்லந யதீம்  

78. ண யகீ்  இலடமயிலன அிப ப்டுத்தினயர் =>> 
J.M. ீன்ஸ் 

79. ந்த ோடு நில  ண யகீ் த்லத ம ோண்டிருக் ிது =>> 
ிகபசில் (hyper inflation) 

80. ண யகீ் ம் =>> இோத்திர்க்கு யமியகுக் ிது  

81. ணயகீ் த்தோல் ோதிக் ப்டுயர் ள் =>> ிலனோ 
யருநோம் மறுகயோர்  

82. உண்லந இருப்பு யிலவு  ருத்லத அிப ப்டுத்தினயர் =>> 
A.C.ிகு 

83. நி வும் ஆத்தோது =>> கதக்  யகீ் ம்  

84. கதக்  யகீ் ம் =>> ண நந்தத்திர்க்கு யமியகுக்கும்  

85. கதக்  யகீ்  ிபச்சலலன சநோிக்  அபசு கநற்ம ோள்யது 
=>> யிரியோக்  ம ோள்ல   

86. கோது ிதி லதப்ற்ி டிக் ிது =>> அபசு ட்மெட்  
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87. இந்தினோயில் ிதி ஆண்டு மதோடக் ம் =>> ப்பல் 1 

88. இந்தினோயில் ிதி ஆண்டு படிவு =>> நோர்ச் 31 

89. அயசப ோ மசவு தன்   ீழ் மசய்னப்டு ிது =>> துலண 
ட்மெட்  

90. ந்த ட்மெட் தினோ  இனற்ப்டு ிது =>> இபனில்கய 
ட்மெட்  

91. எரு பழு ஆண்டிர்க்கும் மதோடப படினோத அபசின் ட்மெட் 
ப்டி அலமக் ப்டு ிது =>>LAME DUCK BUDGET 

92. இந்தினோயில் ட்மெட்  ோம் =>> எரு ஆண்டு  

93. அமநரிக் ோயின் ட்மெட்  ோம் =>> இபண்டு ஆண்டு  

94. அபசு ோபோளுநன் அனுநதி இல்ோநல் வ்யவு 
மதோல லன யோரினோ  யிதிக்  படிபம் =>> NILL யரி யிதிக்  
படினோது  

95. அபசின் அலத்து ிதி ளும் மதோகுப்பூதின ிதினிிருந்து 
மப்டு ிது  

96. மதோகுப்பூதினத்திிருந்து மசய்பம் மசவு வ்யோறு 
மசய்னப்டு ிது =>>ோபோளுநன் அனுநதி மற்று  

97. யசூமிக் ப்டும் யரி ல யபவு லயப்து =>> மதோகுப்பூதின 
ிதினில்  

98. அபசு ஊமினர் ளுக்கு யமங் ப்டும் ஊதினம் =>> மதோகுப்பூதின 
ிதினில் இருந்து 

99. மசவு மசய்யதற்க்கு பன்ோ  ோபோளுநன்த்தில் அனுநதி 
ம கயண்டும் ன்து =>> பன் அனுநதி    

100. ந்த யல னோ மசவு மசய்யதற்க்கு ோபோளுநன் 
அனுநதி கதலய இல்ல =>> உச்ச ீதிநன் 
ீதிதி ளுக் ோ ஊதினம்  
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101. இந்தின தலலந அலுயருக்கு யமங்கும் ஊதினம் 
ன்து =>> ட்மெட்டில் கசர்ந்து யிடும் அதற்க்கு யோக்குரிலந 
கதலய இல்ல  

102. நோி மதோகுப்பூதின ிதிலன மசவு மசய்ன னோர் 
அனுநதி ம கயண்டும் =>> நோி சட்டநன்ம்  

103. தற்மசனல் ிதிலன மசவு மசய்ன அபசு  னோர் அனுநதி 
ம கயண்டும் =>> இதல தோநதநோக்  படினோது, மசவு 
மசய்த , ின்ர் அனுநதி ம கயண்டும்  

104. தற்மசனல் ிதிலன மசவு மசய்ன ,ந்த நோதிரினோ 
அனுநதி ம கயண்டும் =>> பன் அனுநதி அல்து ின் 
அனுநதி  

105. ந்த ிதி அபசுக்கு மசோந்தநில்ல =>> மோது 
 ணக்கு ள் ிதி 

106. அபசின் சிந்த ணி ல யல ப்டுத்துயது ன்து =>> 
அபசு மசய்பம்  யபவு நற்றும் மசவு ல மோறுத்து  

107. லத மோறுத்து யமக் நோ யபவு மசவு திட்டம் 
அலநபம் =>> ணக் ீட்டின் அடிப்லடனில்  

108. யமக் நோ ட்மெட், மசவு ட்மெட்  இபண்டிர்க்கும் 
உள் கயறுோடு =>> அதி ம்  

109. ண யபவு மசல்வு திட்டத்தில் அபசுக்கு ந்த யித 
ிதிபம் மசோந்தநில்ோத கோதும் னன்டுத்தப்டும் =>> included 

110. ில மசோத்துக் ல யோங் ல் நற்றும் யிற்ல் ன்து 
=>> பதலீட்டு ட்மெட்  

111. அபசு ஊமினர் ின் ஊதினம் =>> யருலய ட்மெட்  

112. ோத் ோப்ிர்க் ோ  கோர் யிநோம் யோங்குயது =>> 
பதலீட்டு ட்மெட்  

113. யருநோ யரி யசூித்தல் =>> யருயோய் ட்மெட்  

www.tamilmadal.com

www.tamilmadal.com



 

Page 9 of 15 
 

114. பத சந்த்லதனில்  டன் மறுயது =>> பதலீட்டு 
ட்மெட்  

115. அபசு பன்யந்து பத உருயோக் த்திர்க்கு 
ங் ிக்கும் கோது யருயோய் உரி ன்து =>> கர்நல  

116. இந்தினோயில் யருயோய் ற்ோக்குல ன்து =>> 
திர்நல  

117. இந்தினோயில் பதலீட்டு ற்ோக்குல =>> கர்நல  

118. கூடுதல்  ட்டணம் எரு தற் ோி  =>> யரி ஆகும்  

119. மசஸ் யரி ன்து =>> குிப்ிட்ட கோக் த்திர்க் ோ  
யிதிக் ப்டுயது 

120. யருநோ யரிலன யிதிப்து =>> லநன அபசு  

121. யிற்ல யரிலன யிதிப்து =>> நோி அபசு  

122. OCTROI  ர் சுங்  யரிலன யசூிப்து =>> LOCAL 
GOVERNMENT 

123. நத்தின யிற்ல யரி யசூிப்து ன்து =>> எரு 
நோித்திிருந்து நற்மோரு நோித்திர்க்கு ரிநோற்ம் 
மசய்னப்டும்கோது யிதிப்து  

124. ிதி ஆண்டு படியதற்க்கு பன்பு அபசு யரிலன யிதிப்து 
=>> பன் கூட்டின யரி யசூல்  

125. யருநோத்தின் நீதோ யரி ப்கோதும் =>> கபடி யரி  

126. நு ர்யின் நீதோ யரி ப்கோதும் =>> நலப  யரி  

127. உற்த்தினின் நீதோ யரி ன்து =>> கபடி யரி  

128. எரு ர் நீது யிதிக் ப்டும் யரி த்தல ன தோக் த்லத 
ற்டுத்தும் =>> கபடி தோக் த்லத  

129. நற்வ்ர்க் ோ  யிதி ிக் ப்டும் யரி ன்து =>> 
நலப  யரி  

130.  ீழ்க் ண்டலய ில் கபடி யரி =>> ிறுய யரி, 
அன்ிப்பு யரி, மசல்ய யரி 
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131.  ீழ்க் ண்டலய ில் நலப  யரி =>> யிற்ல யரி,  

132. அதி  யருயோய் உள்யர்க்கு அதி  யரி யிதிப்து =>> 
யர் யதீ யரி  

133. யர் யதீ யரிக்கு உதோபணம் =>> யருநோ யரி  

134. MODVAT யரி ன்து =>> நதிப்பு கூடுதல் நீதோது  

135. எரு மசோத்தின் நதிப்பு உனர்யோதன் நீதோ யரி ன்து 
=>> பத ஆதோன யரி  

136. நு ர்வு யரிலன ரிந்துலபத்தயர் =>>  ோல்டர் 

137. Unit tax ன்து  =>> specific tax 

138. மோருின், நதிப்ின் நீதோ யரி =>> Advaloram tax 

139. மநோத்த யருயோய் < மநோத்த மசவு ன்து =>> யபவு 
மசவு ற்ோக்குல  

140. யருயோய் யபவு < யருயோய் மசவு ன்து =>> யருயோய் 
ற்ோக்குல  

141. யருயோய் யபவு < மநோத்த மசவு =>> ிதி ற்ோக்குல  

142. பத யபவு < பத மசவு =>> பத 
ற்ோக்குல  

143. யருயோய் யபவு =>> யரி  

144. பத யபவு =>>  டன் மறுதல்  

145. யருயோய் மசவு =>> ஊதினங் ள்  

146. பத மசவு =>> கடம்  ட்டுயது 

147. MODVAT =>> நதிப்பு கூடுதல் நீதோன் யரி   

148. Advaloram =>> நதிப்பு நீதோது  

149. ீர்லந யிருப்ம் ன்து =>> தது மசோத்லத ணநோ  
லயத்திருக்  யிரும்புயது  

150. IS-LM யலக ோடு ள் மயட்டிக்ம ோள்ளும்கோது =>> 
உண்லநத் துல நற்றும் ணத்துல சநில அலட ிது  
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151. பந்தின கசநிப்பு பந்தின பதலீட்லடயிட அதி ம் 
ன்து =>> யருநோம் குலபம்  

152. ணத்தின் ஊக்  கோக் ம் ன்து =>> யட்டினோல் 
தீர்நோிக் க் கூடினது  

153. IS-LM யலக ோட்லட உருயோக் ினயர் =>> J.R.Hicks 

154. LM யலக ோடு யதுபுநோ  நோற்நலடந்தோல் =>> 
ணத்தின் கதலய அதி நோகும்  

155. IS யலக ோடு யதுபுநோ  நோற்நலடந்தோல் 
மோருட் ின் அிப்பு அதி நோகும்  

156. IS யலக ோடு இடது புநோ  நோற்நலட ிது 
ன்ோல் =>> சநில அவு குலபம்  

157. திர்ோபோத ண யகீ் ம் னோருக்கு ன்லந அிக்கும் =>> 
 டன் யோங் ினயருக்கு  

158. ண கநோண்லந ன்து =>> எரு ோட்டின் அபசு 
தலனிட்டு ோட்டில் ிவும் ரிநோற் யி ிதத்லத 
ோதிக் ோதயோறு கநோண்லந மசய்யதோகும்  

159. பதலீட்டு யங் ி =>> ீண்ட ோ  டன்  

160. மயி அங் ோடி டயடிக்ல  ன்து =>> அபசின் 
ோத்திபங் ல யோங்குதல் நோற்று யிற்ல்  

161. யட்டி யதீம் உண்லநத்துல சம்ந்தப்ட்டது =>> Neo 
classical economy 

162. யட்டி யதீம் கசநிப்ின் அலய ிர்லனிப்தில்ல =>> 
Cambridge school 

163.  ீன்சின் ீர்லந யிருப் யட்டி க ோட்ோட்டில் ணம் =>> 
ி ழ் ோத்லதபம், திர் ோத்லதபம் இலணக்கும் ோநோ  
இருக் ிது ன்து =>> ணத்தின் ஊ  கோக் ம்  
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164. பதலீட்டு மசவு நோோநல் இருக்கும் கோது கசநிப்ல 
அதி ப்டுத்த கயண்டுநோோல் =>> யருநோம் அதி ரித்தல் 
கசநிப்பு அதி ரிக்கும் 

165. ணம் ன் மசய் ிகதோ அதுகய ணம் =>> யோக் ர்  

166. அலயபோலும் மோருளுக்கு நோற்ோ  ற்றுக் 
ம ோள்ப்டுயது ணம் =>> போர்ட்சன் 

167. எருயரிடநிருந்து நற்மோருயருக்கு ல  நோக்கூடினது 
ணம் =>> D.H. க ோல் 

168. மோதுயோ  ற்றுக்ம ோள்க்கூடினது =>> மசிக்க்நன் 

169. மோருோதோபத்தில் ணத்தின் அிப்பு வ்யோறு 
மயினிடப்டு ிது =>> லநன யங் ி மோது நக் ிடநிருந்து 
யிற் த்திபங் ல  திரும் யோங்குயதோல் ணம் 
நக் ிடம் யரு ிது =>>அபசு லநன யங் ினிடம்  டன் 
யோங்குயது =>>லநன யங் ி  ோ ித ணத்லத அச்சடித்து 
மயினிடுயதோல்  

170. IS-LM யலக ோட்டில் யிரியோக் ப்ட்ட ணக் 
ம ோள்ல னோல் ண அிப்பு அதி ரித்தோல் =>> LM யலக ோடு 
யது புநோ  இடநோரும்  

171.  டன் மருக் ினின் அனுநோங் ள் =>>நி வும் யர்ந்த 
யோங் ித்துல, =>> நக் ள் அதி நோ  ணத்லத லயத்திருக்  
யிரும்புயோர்  

172. இந்தினோயில் பத ிதி ில அிக்ல னில் 
கசர்ந்திருப்து =>> RBI னிடம் மற்  டன் 
=>>மயிோடு ிடநிருந்து மற்  டன், =>> ட்டிடம், 
சோல ள்,இனந்திபங் ள் நீதோ மசவு =>>நோி அபசுக்கு 
யமங் ப்ட  டன் நோற்று நோினங் ள்  
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173. BEARER BOND THEORY ன் குிக்க ோள் (கூறுயர் த்திப 
திட்டம்) =>> ருப்பு ணத்லத மயள்ல ணநோ  
நோற்றுயதர்க்கு 

174. ீர்லந யிருப் க ோட்ோட்டில் குிப்ிடப்டுயது =>> 
மோருோதோபத்தில் ண சந்த்லத மசனல்டும் 

175. ிரிட்நோின் ணத்தின் மநோத்த கதலய யருநோத்லத 
தயிப லத மோறுத்து அலநபம் =>> த்திபங் ள் ஈட்டுயது, 
அங் ோடினில் த்திபங் ின் யட்டியதீம், =>> ங்கு ள் 
ஈட்டுயது =>>ஆடம்ப மோருட் ின் கதலய    

176. மயி  ோபணி ோல் ணம் அதி ரித்தல் ன்து =>>ஊ  
கோக் த்திர்க் ோ  அதி  ணம் கதலயப்டு ிது  

177. திணிக் ப்ட்ட கசநிப்பு அல்து  ட்டோன கசநிப்பு ன்து 
=>>அலத்து யிதநோ யரி பம் உள்டக் ினது 

178. சக்தி யோய்ந்த ணம் ன்து =>> மோதுநக் ினம் உள் 
ணம் நற்றும் யங் ி இருப்பு ள்  

179.  டன்  மருக் ி ம ழு ன்து =>> பஸ்ப ண இருப்பு 
யதீம்  

180. லநன யங் ி த்திபங் ல மயி அங் ோடினில் 
யிற் ிது ில் =>> ணத்தின் அிப்பு குலபம் =>> டின் 
மசவு அதி ரிக்கும் 

181. யணி யங் ி ின் இருப்பு அதி ரிப்பு ன்து =>> அபசு 
த்திபங் ல யோங்கும் கோது யணி  யங் ி ின் இருப்பு 
அதி நோகும்  

182. லநன யங் ினின் ண அிப்ல  ட்டுடுத்தும் 
 ருயி ள் =>>  மிவு யதீ நோறுோடு ள்  
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