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GENERAL ECONOMICS QUESTIONS – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5) – 150 Marks 

Time Duration  – 1 ½ Hours  

 
                                              
 

 

 

 

 

 

1. 2016-ம் ஆண்டிற்கரண  நரதல் தரிசை 

பதரபேபரரத்றற்கரக  பதற்நர்கள்/ Which of the 

following personalities have won the 2016 Nobel 

Prize in Economics?  

[A] Eugene Fama and Robert Shiller  

[B] Angus Deaton and Jean Tirole  

[C] lvin Roth and Lloyd Shapley  

[D] Oliver Hart and Bengt Holmstrom 

2. நைற உிர் பதரபேபரரப்  குநறப்திகள்  ந் 

கத்றல் பரடங்கற சக்கப்தட்டுள்பது / The 

National Mission on Bioeconomy has launched in 

which city of India? 

[A] றல்னரங்/ Shillong  [B] குகரத்ற/ Guwahati  

[C] பகரச்ைற/ Kochi  

[D] றபெ படல்னற/ New Delhi 

3. கலழ்க்கண்ட ந் அசப்பு ‘Ease of Doing Business’ 

குநறீட்சட  பபிிடுகறநது / Who releases ‘Ease of 

Doing Business’ index.  

[A] UN Bank   [B] IMF  

[C] World Bank   [D] UNICEF 

4. BRICS ரடுகபின் நசனரய்ப்பு திரபர் 
ைட்டம் பரடர்தரண கூட்டம் அண்சில் ங்கு 
டந்து 
[A] றபெபடல்னற  [B] தரட்ணர 

[C] நகரர   [D] ஜரதரத் 

5. ந் ரட்டின் ரம்  ற்நதரது 

அறகரப்பூர்ரக  ைர்நை ர றறத்றன் 

உர் இபேப்பு ரத்றல்  இசந்துள்பது / which 

country’s currency has officially joined elite Club of 

International Monetary Fund (IMF) reserve 

currencies?  

[A] றணரர்/Dinar   [B] பைதிள்/Ruble  

[C] பரன்/Yuan   [D] பைதரய்/Rupee         

 
 

6. ஜற-20 ரடுகபின் றறசச்ைர்கள் ற்றும் 
த்ற ங்கறத் சனர்கள் ரரடு ஜசீன 
2016ல் ங்கு சடபதற்நது 
[A] திரிட்நடரரிர  [B] பைங்கு 

[C] ரிநர-டி-பஜணிநர [D] திட்ஸ்பதர்க் 

7. ஜறம்தரந ரட்டின் அறகரப்பூர்  ரம் / 

Official currency of Zimbabwe? 

[A] CFA Franc BEAC , US Dollar, Euro, Botswana pula,  

       Pound sterling 

[B] US Dollar , CFA Franc BEAC, Pound sterling, , South  

       African rand 

[C] Argentine Peso, US Dollar, CFA Franc BEAC, Pound  

       sterling 

[D] US Dollar, Euro, Botswana pula, Pound sterling,  

       South African rand 

8. றற அசச்ைகம் தகீ்கத்ச ன்  
அடிப்தசடில் கக்கறடுகறநது  
[A] தகர்நரர் குநறீட்டு ண்   

[B] ரழ்க்சகக் பைனவு குநறீட்டு ண்  
[C] பரத் ிற்தசணக் குநறீட்டு ண்  

[D] ைறல்னசந ிற்தசணக் குநறீட்டு ண் 

9. சநபக ரிகபரக கபேப்தடுதச  

[A] சுங்கத் ரீ்ச, ிற்தசண ரி, பைரத்துரி  

[B] சுங்கத்ரீ்ச , ிற்தசண  ரி, திகள் ரி 

[C] நகபிக்சக  ரி, ில் கட்டம் ீரண ரி,  

       தண்சகள்  ீரண ிற்தசண ரி 

[D] பைனவு ரி, அன்தபிப்பு ரி, தண்சண ரி 

10. ிைரிகளுக்கு பன் பனரக ண் அட்சட 
ங்கற ரறனம் 

[A] ைறக்கறம்   [B] றழ்ரடு 

[C] அரிரணர  [D] தஞ்ைரப் 

11. உஜரனர றட்டத்றன் ரிரக்கம் /  

Full form of UJALA scheme  

[A] Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All  

[B] Unnat Jan-Jyoti by Affordable LEDs for All  

[C] Unnat Janan-Jyoti by Affordable LEDs for All  

[D] Unnat Jyoti by Affordable LAMPs for All 

பதரபேபரரம்  

targettnpsc@gmail.com 
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12. பதரபேத்துக  

a) ஆடம் ஸ்றத் .......1). அநறில் ைர்ம் 

b) J.M. கலன்சு ...............2). பதரபேபரர  ந்ச 

c) கரல் ரர்க்ஸ்…. 3). புற பதரபேபரர ந்ச 

d) J.S. ல் ...................4). சடில்னர  ரிதம் 

[A] a2, b3, c1, d4 

[B] a3, b4, c2, d1 

[C] a4, b3, c2, d1 

[D] a1, b2, c3, d4 

13. தின்பேற்நறல் ச நைற பேரய் 
கக்கறடுறல் நைர்க்கப்தடுகறநது  
[A] ைட்டப்பூர்ற்நபசநில் ஈட்டப்தடும்  
    பேரய்  

[B] ஆக்கபூர்ரண பசநில் ஈட்டப்தடும்  
    பேரய்     

[C] பனண ஆரம் அல்னது ஷ்டம்  

[D] நசனின்ச ஈட்டுப்தடி 

14. நைற புள்பிில்  கறணின் சனரக  தி 
கறப்தர்/ Who took over as Chairperson of National 

Statistical Commission?  

[A] சுநஷ் பண்டுல்கர்/ Prof. Suresh D. Tendulkar  

[B] தரம் ைறங்/ Dr. Padam Singh  

[C] ரர திநணரத் தர்ன்/ Radha Binod Barman  

[D] டரக்டர் சுர்ஜறத் தல்னர/ Dr. Surjit Bhalla 

15. எபே ச ங்கற ப்நதரது பதரதுச்ைந்சில் 
தத்றங்கசப ிற்தசண பைய்பம்  
பசநசப் தின் தற்றும் 

[A] கடன் குசநப்பு பைய் 

[B] கடன் அறகரிப்பு பைய் 

[C] னறவுப் தக்பகரள்சகச அபல்தடுத் 

[D] இறல் துவும் இல்சன 

16. ற்நதரச  பப்நதர ிகறம் ன்ண? / What is the 

current repo rate, as per the recently released 4th  

bi-monthly monetary policy statement for the year 

2016-17? 

[A] 6.00%    [B] 6.50%  

[C] 6.25%    [D] 6.75% 

17. 2011 க்கள்பரசக  கக்பகடுப்தின்தடி தரனறண 

ிகறம் அறகம் உள்ப ரறனம் 

[A] றழ்ரடு   [B] தீகரர்  

[C] நகபர    [D] குஜரத் 

18. உனக பதரபேபரர ன்நம் பபிிட்டுள்ப 
ஆற்நல் தரதுகரப்பு ற்றும் அணுகுபசந 
தட்டினறல் பனறடம் திடித் ரடு 
[A] இந்றர  [B] ைலணர 
[C] சுிட்ைர்னரந்து  [D] படன்ரர்க் 

19. அந்ற பைனரி  எளங்கு தடுத்தும் ைட்டம் 

ற்றும் அந்ற பைனரி  நனரண்சச்  ைட்டம் 

றசநநற்நப்தட்ட  ஆண்டு 

[A] 1973 & 1988   [B] 1974 & 1971 

[C] 1973 & 1971   [D] 1989 & 1974 

20. றநந் நசனின்ச  ன்தது: 

[A] க்கள் ரபேம் நசன பைய்ற்கு  ரரக  

      இல்சன. 

[B] க்களுக்கு ிபேப்தம் இபேந்தும் நசன  

     கறசடக்கரச . 

[C] ற்ை நசனச  ிட்டு ிட்டு நறு ல்ன  

     நசன நடுது 

[D] ஊல் கரரக நசனில்  இபேந்து ீக்கம்  

      பைய்ல். 

21. Name of committee constitute by Government to 

help farmers double their income by 2022 ?/2022-

க்குள் ிைரிகபின்  பேரணத்ச  இட்டிப்தரக  

அசக்கப்தட்டுள்ப  கறட்டிின் பதர் 

[A] Shankar bajpaiCommitee/ைங்கர்தரஜ்தரய்  கறட்டி 

[B] Ashok Dalwai committee/அநைரக் ரல்ரய்  

[C] Rohit Varma Committee/நரயறத் ர்ர கறட்டி 

[D] Shirley Shan Committee /றர்னற ரன் கறட்டி 

22. 2011 கக்பகடுப்தின்தடி  உர்ந்  தரல்ிகறம் 

கரப்தடும்  ரட்டம் 

[A] றபேபல்நனற   [B] தூத்துக்குடி 

[C] ீனகறரி    [D] ஞ்ைரவூர் 

23. ைக்கு நைச ரி (GST) நைரரச பனறல் 
அபல்தடுத்றபள்ப ரறனம் 
[A] இரச்ைனதிநைம் [B] அைரம் 

[C] ிப்பூர்  [D] ஆந்றப்திநைம் 

24. இறுறறசன உற்தத்றின் பூஜ்ம்   
[A] றந் நசனின்ச      

[B] ன்ணரர்  நசனின்ச      

[C] சநபக நசனின்ச      

[D] தபேகரன நசனின்ச 
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25. நதரில்  பதரபேபரரக்  பகரள்சகின்  

அடிப்தசடநரக்கங்கள்  ச?  

1.பள நசனரய்ப்பு  

2.றசனரண  ிசன 

3.ிசரண  பதரபேபரர  பர்ச்ைற 
4.பதரபேபரர  ீற 
[A] 1,2,3 ட்டும்  [B] 3,4 ட்டும் 

[C] இச அசணத்தும்    
[D] இச துவுறல்சன 

26. ைர்நை றநன் நம்தரட்டு சங்கசப ச 

அசு கலழ்க்கண்ட ந் றட்டத்றன் பனம் 

சடபசநப்தடுத்  சக பைய்ப்தட்டுள்பது /        
The government has announced the setting up of 

India International Skill centers for implementing 

which of the following schemes?  

[A] PUKVY & PMKY   [B] PMKVY & PKVY 

[C] PRKVY & PMKY  [D] PSRKY & PLKY 

27. த்ற அசு இபம் பரறல் பசணநரர்களு 
க்கரக பரடங்கறபள்ப  றட்டம்/ Name of scheme 

Government started to help budding entrepreneurs  

[A] UBIN    [B] SBIN 

[C] RBIN   [D] PBIN. 

28. ற்பதரளது சடபசநப்தடுத்ப்தட்டு  பேம் 
இந்ற ரி ைலரக்க பகரள்சகின்  
அடிப்தசடரக உள்பது 

[A] ரஜரபைல்சனர குள அநறக்சக   
[B] ைறம்ன் குள அநறக்சக 

[C] ரஞ்சு குள அநறக்சக    
[D] ரண்நடைறங் அலுரனறர குநறக்சக 

29. இந்றரின் பபிரட்டு ர்த்க பகரள்சக 
கலழ்க்கண்ட ன் அடிப்தசடில் அசந்துள்பது  

[A] கட்டுப்தரடற்ந ரரப ர்த்கம் 

[B] சனிடரக் பகரள்சக 

[C] கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ரரப ர்த்கம் 

[D] இற்நறன துவும் இல்சன 

30. த்ற அசு ைீதத்றல் ர பகரள்சககுள 
என்சந ற்தடுத்வுள்பது . அன் சனரக 
திரற்நவுள்பர் 
[A] றற அசச்ைர்  [B] தி ந்றரி  

[C] ரிைர்வ் கர்ணர் 

[D] துச ரிைர்வ் ங்கற கர்ணர் 

31. ைரிரணற்சநத்  நர்க 

கூற்று 1: கபேப்புப் தரணது ரட்டு  

                 பேரணத்ச  குசநத்து றப்திட ற  
                 சக பைய்கறநது 

கூற்று 2: ரட்டு பேரணக் கக்கலடு  

                   ம்தகத்ன்ச  ற்றும் அநறில் 

ன்ச பகரண்டரகவும்  உள்பது 

[A] கூற்று இண்டும் று 

[B] கூற்று இண்டும் ைரி 

[C] கூற்று 1 று கூற்று 2 ைரி 

[D] கூற்று 1 ைரி ற்றும் கூற்று 2 று 

32. கலழ்க்கண்ட ரக்கறத்றற்கு  பதரபேந்ர  

ரக்கறத்ச நர்க 

பைனிண பசநில் ரட்டு பேரணம் ன்தது  

[A] பேரணத்றன்  அடிப்தசடில்   

     கக்கறடப்தடுகறநது  

[B] பைனின் அடிப்தசடில்  கக்கறடப்தடுகறநது  

[C] நைறப்தின்  அடிப்தசடில்  கக்கறடப்தடுகறநது  

[D] பலீட்டின்  அடிப்தசடில்   

       கக்கறடப்தடுகறநது 

33. ஆைறரின் பல் அரிைற பரறல்தட்த  பூங்கர 

ங்கு அசக்கப்தடவுள்பது / ______to get Asia’s 

first Rice Technology Park  

[A] பகரச்ைற/ Kochi   [B] கங்கரற/Gangavati  

[C] ஆக்ர /Agra   [D] ஞ்ைரவூர் / Tanjore 

34. தின்பேணற்நறல்  து இந்றரின் 
பதரபேபரர  றட்டறடுனறல்  நரக்கம் அல்ன? 

[A] க்கள் பரசக பர்ச்ைற   
[B] பரறல் பர்ச்ைற 
[C] ன் றசநவு     
[D] நசனரய்ப்பு  ற்தடுத்துல் 

35. றகத்றன் ந் கறரம் பன் பனரக "சூரி 

றன்ைக்ற கறரம்" றட்டத்றன் ரறரிக் 
கறரரக உபேரக்கப்தடவுள்பது  

[A] இபேம்சத  [B] பட்டிரர்தட்டி 
[C] ல்னரடு  [D] ஆழ்ரர்றபேகரி 

36. கலரின் தரண்ட் தநரணரீ் ிபேது பதற்ந ங்கற 
து? 
[A] ஸ்நடட் தரங்க் ஆப் இந்றர 
[B] கணர ங்கற 
[C] பஸ் ங்கற  [D] .ைற..ைற. 
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37. ங்கசகக் குளக்கல் றட்டம் (Golden Hand Shake 

Scheme) ண அசக்கப்தடுது  

[A] NRF- National Renewal Fund  

[B] FDI – Foreign Direct Investment  

[C] NIP- New Industrial Policy  

[D] VRS – Voluntary Retirement scheme 

38. Which of the following has become the first state in 

the country to set up ‘Happiness Department’/ 

கறழ்ச்ைறத்துசந  ன்று எபே துசநச 

உபேரக்கற  ரட்டின் பல் ரறனம்? 

[A] Madhya Pradesh/ த்றதிநைம்  

[B] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[C] Bihar /தீகரர் 

[D] Uttar Pradesh/உத்றப்திநைம்  

39. புற பரறனரபர் னத்றட்டத்றல் ஊறத்றல் 
த்சண ைீம் திடித்ம் பைய் படிவு
பைய்ப்தட்டுள்பது 
[A] 7.23   [B] 8.33 

[C] 9.33   [D] 10.33 

40. நைற பேரண பர்ச்ைற ீத்ச ரீ்ரணிப்தது  
[A] பலீட்டு பேரண ிகறம் 

[B] க்கட் பரசகப் பதபேக்க ிகறம் 
[C] உற்தத்ற பதபேக்க ிகறம் 

[D] தண்ட தகர்வு ிகறம் 

41. உனக ங்கறின் பக்கற நரக்கம் ன்ண? 

[A] ணி பத்ச நம்தடுத்துது  

[B] பரறல் பர்ச்ைறச  ஊக்குிப்தது 

[C] றுசச  குசநப்தது 

[D] குசநந் ட்டிில் கடன் ங்குது 

42. இந்றரில்  GDP கக்கலடு பைய் அடிப்தசட  

ஆண்டரகத்  நர்வு பைய்ப்தட்டுள்ப  ஆண்டு து? / 

Which of the following is the base year in calculation 

of GDP in India? 

[A] 2011-12   [B] 2004-05 

[C] 2009-10   [D] 2010-11 

43. இந்றரில்  ஆண்-பதண் ிகறம் றகக் 

குசநரக  உள்ப த்ற ஆட்ைறப்தகுற  
[A] டரன் ற்றும் சடப/ Daman and diu   

[B] னட்ைத்வீுகள் / Lakshadeep  

[C] ைண்டிகர் / Chandigarh   
[D] ரத்ர கர் யநனற/ Dadra Nagar & Haiweli  

44. 2016 உனக பதரபேபரர  அங்கறன் (WEF) இந்ற 

பதரபேபரர  உச்ைற ரரடு ந் கரில் டந்து?/ 

/The 2016 World Economic Forum (WEF) India 

Economic Summit has started in which city of India?  

[A] புநண/ Pune            [B] றபெபடல்னற / New Delhi  

[C] அகரதரத் / Ahmedabad  

[D] ைண்டிகர்/ Chandigarh 

45. பரிபம் தபேத்றற்கரண  ிரிரண சுகரர  

நைசகள் ங்க பரடங்கப்தட்ட  றட்டம் 

[A] ரஷ்டிரி  தரன ஸ்ஸ்ற  கரர்கறம்  

[B] ரஷ்டிரி கறநரரி ஸ்ஸ்ற கரர்கறம் 

[C] ஜணணி ைறசு சுக்ஷர கரர்கறம் 

[D] சுக்ஷர கரர்கறம் 

46. 2000-ஆம் ஆண்டின் நைற க்கள் பரசக 
பகரள்சகின் பக்கறக் குநறக்நகரள் 
[A] 2046-ஆம் ஆண்டிற்குள் றசனரண க்கள்  
   பரசகச அசடது 

[B] திநப்பு ீத்ச குசநப்தது 

[C] க்கள் பரசகின் த்ச உர்த்துது  

[D] இநப்பு ீத்ச குசநப்தது 

47. தின்பேம் ந் ரறனத்றல்  ரட்டின் பல் 

பேத்து பூங்கர அசக்கப்தடவுள்பது  /India’s 

First Medical Park will be set up at which of the 

following states?  

[A] உ.தி/ Uttar Pradesh         

[B] றழ்ரடு/Tamil Nadu  

[C] எடிைர/ Odisha  

[D] அபேரச்ைனதிநைம் / Arunachal Pradesh 

48. கலழ்க்கண்டற்நறல்  து சநபகரிகபில்  

அடங்கப் பதநரது 

[A] ிற்தசண  ரி  [B] பத்றச ரி 

[C] பதரளதுநதரக்கு  ரி [D] ஸ்நடட் ரி 

49. இந்றரில்  சடபசநப்தடுத்ப்தட்ட  கசடைற 
ந்ரண்டு றட்டம் 

[A] தத்ரது ந்ரண்டு றட்டம் 

[B] தறநணரரது  ந்ரண்டு றட்டம் 

[C] தன்ணிபண்டரது  ந்ரண்டு றட்டம் 

[D] தறபன்நரது  ந்ரண்டு றட்டம் 
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50. த்ற அசு ற்றும் ரறன அசுக்கு அறக 

பேரசத்  பேது பசநந 

[A] ிற்தசண  ரி ற்றும் உற்தத்ற  ரி 

[B] உற்தத்ற ரி ற்றும் ிற்தசண  ரி 

[C] நைச ரி ற்றும் உற்தத்ற ரி 

[D] சுங்க ரி ற்றும் ிற்தசண  ரி 

51. உனக ங்கறின் ைீதத்ற அநறக்சகின்தடி  

2016-ம் ஆண்டின்  இந்றரின் பரத் உள்ரட்டு  

உற்தத்ற பர்ச்ைற ிகறம்/ What is the India’s GDP 

growth forecast for 2016, as per World Bank’s latest 

report ‘South Asia Economic Focus’?  

[A] 7.6%    [B] 7.7%  

[C] 7.8%    [D] 7.9% 

52. றறஆநரக்கறல்  அசச்ைர்கள் குள கலழ்க்கண்ட 

இந் சக உறுப்திணர்கபரக  றகழ்ர் 

[A] பள ந உறுப்திணர்கள்  

[B] தகுற ந உறுப்திணர்கள்  

[C] பு ற உறுப்திணர்கள்  

[D] இச அசணத்தும் 

53. இந்றரில் பல் கரகற தன்தரடற்ந 
ீறன்ந சடபசந ற்நதரது ங்கு 
பரடங்கப்தட்டுள்பது  
[A] ரதரத் உர்ீறன்நம் 
[B] அனகரதரத் உர்ீறன்நம் 
[C] ைண்டிகர் உர்ீறன்நம் 
[D] றபேணந்பும் உர்ீறன்நம் 

54. நச ிற இற்கு ட்டும் பதரபேந்தும்  

[A] அத்றரைறப்  தண்டங்கள்    
[B] ைறப் தண்டங்கள் 

[C] ஆடம்த தண்டங்கள் 

[D] றகவும் ிசன குசநரண  தண்டங்கள் . 

55. இந்றரில் சுத்ரண இில் றசனம் 
நர்வு பைய்ப்தட்ட பில் றசனம் து 
[A] குயரத்ற இில் றசனம் 
[B] அகரதரத் இில் றசனம் 
[C] சூத் இில் றசனம் 
[D] குரனறர் இில் றசனம் 

56. பதரதுத்துசந–ணிரர் கூட்டுப் தங்கு இது 
பர்ச்ைற அசட ிபேம்தப்தடுகறன்நது 
[A] கட்டசப்பு  [B] நபரண்ச 

[C] பரறல்கள்  [D] ர்த்கம் 

57. The government has announced the setting up of 

India International Skill centers for implementing 

which of the following schemes? / தகுற ந 

பரறனரபர்க்கரக  குசநந்தட்ட  ஊறத்ச  

அபல்ப்தடுத்றபள்ப ரட்டின் பல் ரறனம்  

[A] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[B] Madhya Pradesh/ த்றதிநைம்  

[C] Himachal Pradesh /யறரச்ைல்திநைம்  

[D] Haryana/யரிரணர 

58. பரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில்  பரத் ரட்டின் 

க்கள் பரசகச குத்ரல் கறசடப்தது  

[A] னர பேரணம் [B] றக ரட்டு உற்தத்ற  

[C] றக உள்ரட்டு  உற்தத்ற    
[D] பரத் உள்ரட்டுஉற்தத்ற  

59. ரறன க்கள் பரசக ஆசத்றன்  சனர் 

[A] பனசச்ைர்/ Chief Minister   

[B] ஆளுர்/ Governer  

[C] பன்ச பைனர் / State Chief Secretary  

[D] உள்பரட்ைற  அசச்ைர்/ Local Body Minister  

60. திரன் ந்றரி தைல் தீர நரஜணர றட்டம் 
ரர்ச் 22, 2016-ல் துங்கப்தட்ட இடம் 
[A] பகரல்கத்ர  [B] அகரரதரத் 

[C] பம்சத  [D] ரரைற 

61. ணீரள் உதரத்ரர  கறரம் நஜரற 
நரஜணரின்  நரக்கரணது  

[A] கறர பேத்துைற  [B] கறர குடிீர்ைற 
[C] கறர றன்ைர ைற [D] கறர தள்பி ைற 

62. அபிப்சதப்  தரறக்க கூடி கரிகபில்  இடம் 

பதநரது 

[A] உற்தத்றத்  பரறல்தட்தம்  

[B] றறுணங்கபின்  ண்ிக்சக 

[C] ரிகள் ற்றும் ைலுசககள் 

[D] பதரபேபரரம்  ைரர்ந் கரிகள் 

63. இந்றரில்  ந் சகரண  பேரண ரி 

பசந தின்தற்நப்தடுகறநது? 

[A] ிகறரச்ைர  ரி [B] பற்நதரக்கரண  ரி. 

[C] திற்நதரக்கரண  ரி [D] றுதங்கலட்டு  ரி 

64. 14-து றற கறன் பைல்தடும் கரனம் 

[A] 2010-2015  [B] 2014-2016 

[C] 2015-2018  [D] 2015-2020 
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65. இந்றரின்  பக்கற அந்ற பைனரி  இபேப்பு/ 

The Foreign exchange reserves of India consists of  

1.அந்ற த பைரத்துக்கள் (FCA) 

2.சங்கறின்  ங்க இபேப்பு (RTP) 

3.ைறநப்பு சவு உரிச (SDR) 

கூற்றுகபில்  ைரிரணது து/ ச 

[A] 1, 2 ட்டும்ைரிரணது  

[B] 1,3 ட்டும்ைரிரணது  

[C] 1 ட்டும்ைரிரணது  

[D] இச பன்றும் ைரிரணச 

66. ற்ந ரட்டு தத்துடன் எபே ரட்டின் த றப்பு 

பரடர்ந்து றப்பு குசநந்து பைல்து ன்தது? 

[A] தத்றன்  றப்சத குசநத்ல். 

[B] தத்றன் றப்சத உர்த்ல். 

[C] தத்றன்  றப்பு ைறநறபவு குசநல். 

[D] தத்ச றுறப்பு  பைய்ல் 

67. ைீதத்றல் சடந்  னரிட் ஸ்நடரனறல்  

நப்தி ந் திரிில் 2012-ஆம் ஆண்டு நரதல் 

தரிசு பதற்நரர் .  

[A] இற்தில்    [B] பதரபேபரரம்   

[C] இனக்கறம்   [D] பேத்தும் 

68. இந்ற நைற பேரணம் தற்நற பன் பனறல் 

அநறில் பூர்ரண றப்தீட்சட  அபித்ர் 

[A] நதரைறரிர்  துண்டந  

[B] நதரைறரிர்  ி.நக.ஆர்.ி.ரவ் 

[C] டரக்டர் ைற ங்கரஜன் 

[D] நதரைறரிர்  சுப்தரரவ் 

69. பல் திரிக்ஸ் ர்த்க கண்கரட்ைற  ந் கரில் 

டத்ப்தட்டது  /The first BRICS Trade Fair and 

Exhibition has started in which city of India?  

[A] பகரச்ைற/ Kochi    

[B] றபெபடல்னற/ New Delhi  

[C] நதரதரல்/ Bhopal  [D] இந்தூர்/ Indore 

70. றசநந் நபரண்ச நகரட்தரடு ன்னும்  
பசநசச அநறபகப்தடுத்ற ைீதத்றல்  
சநந் நபரண் ிஞ்ஞரணி 
[A] கரன் புகுநகர  [B]  தில் நரல்னறைன் 

[C]  நடிட் நயரநநன் [D] பஜஃப் னரட்டன் 

71. பதரதுக்கபிடம் உள்ப புக்கப்தம் ன்தது 
[A] M1   [B]  M2 

[C] M3   [D] M4 

72. இற்நறல் து கறர றுசக்கரண  

கரறல்சன  

[A] றநணற்ந பரறனரபர்கள்  

[B] கூட்டுக்குடும்த  பசந 

[C] பதரது ிறநரக பசநச  ைறநப்தரக  

       சடபசநப்தடுத்ரது  

[D] நபரண்சில்  அறகபினரண  க்கள்  

       அளத்ம் 

73. இந்றரின் ‘ஸ்டரர்ட்-அப்’ றட்டம் கலழ்க்கண்ட 
ந் ரட்டின் றட்டத்றன் (Yozma) ரறரி ஆகும் 

[A] இஸ்நல்/ Israel    
[B] பஜர்ணி/ Germany  

[C] அபரிக்க க்கற ரடுகள்/ USA 

[D] திரன்ஸ்/ France  

74. பல் பனரக பரத் நைற கறழ்ச்ைற (GNH) 
குநறீட்டிசண அநறபகப்தடுத்ற ரடு? 
[A]   நதரபம்  [B]  பூட்டரன் 
[C]  இந்நரநணறர  [D]  ைறங்கப்பூர் 

75. பரத்ரட்டு  உற்தத்றினறபேந்து  நய்ரணத்ச 

கறத்து கக்கறடப்தடுது  

[A] றக ரட்டு உற்தத்ற 
[B] றக உள்ரட்டு  உற்தத்ற 
[C] றக பேரய் 

[D] இற்நறல் துவுறல்சன 

76. இந்றரில்  ன் அடிப்தசடில்  றுச 

கக்கறடப்தடுகறநது  

[A] பைனிடும்  பரசக  
[B] ர பேரணம் 

[C] உவு கநனரரி 

[D] ஆண்டு பேரணம் 

77. றடிஆநரக்  பந்ச றட்டக் குளச நதரன்று 

இந் அறகரத்ச  பதற்நறபேக்கில்சன  

[A] பகரள்சக  குத்ல் 

[B] ஆநனரைசண  ங்குல் 

[C] றற எதுக்கலடு 

[D] ைறந்சண கபேவூனம் 

78. ிைரம் ற்றும் திர்பரறல் ைம்தந்ரண 
திரிக்ஸ் ரரட்டின் 6-து கூட்டம் ங்கு சட
பதற்நது  

[A] றபெபடல்னற         [B] நகரர 

[C]  பதங்களூபே         [D] பரய்டர 
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79. இற்நறல் ந் அசப்பு  ீரஞ்ைல்  நைற றீர் 

றட்டத்துக்கு  கடன் ங்கற உள்பது.  

[A] உனக ங்கற  
[B] ஆைற அதிிபேத்ற பலீட்டு ங்கற  
[C] திரிக்ஸ்  ங்கற  
[D] ஆைற அதிிபேத்ற ங்கற 

80. நசனின்ச  ிகறம் ற்றும் தகீ்கம் 

ிகறம் இசடநரண  பரடர்சத ிபக்குது 

[A] நனட்டர் சபவு  [B] ஜல்ஸ் ிற 
[C] தினறப்ஸ் சபவு [D] கறமரம் ிற 

81. 2015-ம் ஆண்டிற்கரண பபிரட்டு நடி 
அநறவுதட்த அநறக்சகின்தடி ந் ரடு 
பலீடுகசப ஈர்ப்தறல் றப்பு றக்க ரடரக 
ிபங்குகறநது 
[A] இந்றர  [B] ைலணர 

[C] திநைறல்  [D] ஷ்ர 

82. கலழ்க்கண்டற்நறல்  கரத்ணரின்  குற பதநர 

பதரதுத்துசந  றறுணம் 

[A] ONGC   [B] GAIL 

[C] BPCL   [D] SAIL 

83. இற்நறல் து என்று தகீ்கத்ச  

கட்டுப்தடுத்தும்  றபசந அல்ன 

[A] ங்கறட்டி ித்ச உர்த்துல்  

[B] ிசனகசப  கட்டுப்தடுத்துல்  

[C] கூனறகசப உர்த்துல்  

[D] ஊக ரிகத்ச  பசநப்தடுத்துல் 

84. த்ற அசு ைீதத்றல் த்சண அத்றரைற  

பேந்துகளுக்கு  ிசன ம்சத 

கட்டுப்தடுத்றபள்பது  

[A] 20   [B] 24 

[C] 28   [D] 31 

85. றற ஆநரக் துசத்சனர்  இரல் 

றறக்கப்தடுகறநரர் 

[A] குடிசுத்சனர் [B] திர் 

[C] நகதிணட்குள  [D] றறசச்ைர் 

86. 2016-ல் உனக பதரபேபரர  சுந்ற குநறீட்டில் 

159 ரடுகபில், பனறடம் கறக்கும் ரடு? 

[A] றபெைறனரந்து  [B] சுிட்ைர்னரந்து  

[C] கலரின்னரந்து  [D] யரங்கரங் 

87. இற்நறல் ந் அசப்பு  2016 உனக அதரங்கள் 

அநறக்சகச  பபிிட்டுள்பது .  

[A] UNCTAD  

[B] ைர்நை ர றறம்  

[C] உனக பதரபேபரர  அசப்பு  

[D] உனக ங்கற 

88. இந்றரில் பன் பனறல் ைரனர 
தத்றங்கசப பபிிட்டுள்ப றறுணம் 
[A] ICICI   [B] HDFC 

[C] HSBC   [D] SBI 

89. 2014-2015 பதரபேபரரம்  ஆய்நறக்சகின்  தடி 

ந் இந்ற ரறனம் உற்தத்ற திரிிற்கரண 

பலீட்டில் பன்ணி கறக்கறநது.  

[A] எடிைர    [B] ஜரர்க்கண்ட்  

[C] த்ற திநைம்  [D] ரஜஸ்ரன் 

90. ‘Nikkei 225’ ன்தது ந் ரட்டின் தங்கு ைந்ச 

[A] யரங்கரங்  [B] இந்நரணிறர  

[C] ஜப்தரன்   [D] ைலணர 

91. நைற தண்டம் ற்றும் பேித்ல் (National 

Commodity and Derivatives Exchange) தரிர்த்சண  

ங்கு அசந்துள்பது  

[A] புதுபடல்னற  [B] கல்கத்ர 

[C] அகரதரத்  [D] பம்சத 

92. இந்றரில்  றுசச  கக்கறடுறல்  ‘Nodal 

Agency’ ஆக பைல்தட்டது  

[A] தரரளுன்நம்  / Parliament   
[B] றற அசச்ைகம் / Finance Ministry  

[C] க்கள் பரசக ஆசம் / C.O.P 

[D] இந்ற றட்டகறன் / Planning Commission  

93. இதுச இந்றரில்  த்சண பசந த 

றப்பு குசநப்பு பைய்ப்தட்டுள்பது  

[A] இண்டு பசந  [B] பன்று பசந 

[C] ரன்கு பசந  [D] ந்து பசந 

94. ிைர அதிிபேத்றக்கரண  ைர்நை  

றறத்றன் அைரங்க கவுன்ைறனறன் சனரக 

றறக்கப்தட்டுள்பர்  

[A] னீ் ஜநடஜர  / Naveen  Jadeja   

[B] றகறல் நகரயனற / Nikhil Kohli  

[C] றநணஷ் ைர்ர / Dinesh Sharma  

[D] ைந்றர குப்ர / Chandra Gupta  
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95. Which state chief minister of India has been honored 

with the 2016 Sustainable Development Leadership 

Award (SDLA)?/ கலழ்க்கண்ட ந் பல்ர் 

அண்சில்  2016-ம் ஆண்டிற்கரண  ீடித் 

அதிிபேத்ற சனச  ிபேதுக்கரண  ிபேச 

பதற்நர் ஆரர் 

[A] Okram Ibobi Singh/ எக்ம் இநதரதிைறங் 

[B] T R Zeliang/டிஆர் பஜனறரங்  

[C] Pawan Chamling/தன் குரர் ைரம்னறங்  

[D] Naveen Patnaik/ின் தட்ரக்  

96. அந்ற நடி பலீட்டில் குசநந்பவு  கூட்டு 

ர்த்கம் (Limited Liability Partnership -LLP) பசந 

ப்நதரது பகரண்டு ப்தட்டது 

[A] 2008   [B] 2011 

[C] 2013   [D] 2015 

97. ைக்கு ற்றும் நைச ரிக்கரண (GST) நைரர 

ரடரளுன்நத்றல் ற்றுக் பகரள்பப்தட்ட  ரள்  

[A] அக்நடரதர் 8, 2016 
[B] ஜூசன 8, 2016 
[C] பைப்டம்தர் 8, 2016 
[D] ஆகஸ்ட் 8, 2016 

98. இந்றரில்  தங்கு ைந்சகள்  ற்றும் ண்டன 

தங்கு ைந்சகள்  பசநந  த்சண உள்பண 

[A] 18 ற்றும் 18  [B] 19 ற்றும் 23 

[C] 20 ற்றும் 24  [D] 23 ற்றும் 21 

99. இந்றரின்  உபேரக்கப்தட்ட  தணு-ரற்நம் 

பைய்ப்தட்ட  கடுகறன் பதர்  

[A] BMH – II   [B] BMH – 21  

[C] DMH – II   [D] DMH – 21 

100. Which country has became the first country in the 

world to completely ban disposable plastic cups, 

plates and other utensils?/ பன் பனரக உனகறல் 

திபரஸ்டிக்  - கப், ட்டுகள் ற்றும் டீ்டு உதநரக 

பதரபேட்கள் ஆகறற்சந  சட பைய் ரடு 

[A] France/ திரன்ஸ்  

[B] Finland /தின்னரந்து 

[C] Germany/ பஜர்ணி 
[D] Ireland/ அர்னரந்து          

 
ALL THE BEST 
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ECONOMICS  
 
 

NAME         :                                ROLL NO:    

 

 

 

OMR COADING SHEET 

DATE:  

 

 

TIME:     1:30 hrs 

 

 

    MOCK TEST -53 
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                                     MOCK TEST -53 ANSWER KEY  (ECONOMICS) 

1 D 11 A 21 B 31 D 41 C 51 A 61 C 71 A 81 A 91 D 

2 A 12 A 22 C 32 A 42 A 52 C 62 D 72 A 82 C 92 D 

3 C 13 B 23 B 33 B 43 A 53 A 63 B 73 A 83 C 93 C 

4 D 14 C 24 C 34 A 44 B 54 A 64 D 74 B 84 B 94 C 

5 C 15 A 25 C 35 A 45 B 55 C 65 D 75 A 85 B 95 C 

6 B 16 C 26 B 36 C 46 A 56 A 66 B 76 C 86 D 96 B 

7 D 17 C 27 A 37 D 47 B 57 A 67 B 77 C 87 C 97 D 

8 C 18 C 28 A 38 A 48 D 58 A 68 B 78 A 88 B 98 D 

9 B 19 A 29 C 39 B 49 C 59 A 69 B 79 A 89 A 99 C 

10 D 20 B 30 C 40 C 50 B 60 C 70 B 80 C 90 C 100 A 


