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1.பின்வரும் வங்கிகளில் ககோவிட்-19 பெருத்பதோற்று கோலத்தில் 

தனது வோடிக்ககயோளரக்ளுக்கு” Merchant stack “என்ற டிஜிட்டல் 

மற்றும் பதோடரப்ு இல்லோத வங்கி தளத்கத அறிமுகெ்ெடுத்தியது 

எது? 

a. ஸ்கடட் கெங்க் ஆெ் இந்தியோ 

b.  இந்தியன் வங்கி 

c. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

d. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

Ans : c 

 

2. பின்வருெவரக்ளில்  இந்தியோவின் நிதிச ் பசயலோளரோக 

சமீெத்தில் நியமிக்கெ்ெட்டவர ்யோர?் 

a. ஆனந்த் கமோகன் ெஜோஜ் 

b. பிரசோந்த் ககோயல்  

c. T.V.கசோமநோதன் 

d. சுஷ்மிதோ தோஸ்குெ்தோ  

Ans : c 

 

3. ஆயுஷ்மோன் ெோரதிய திவோஸ் என்று 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது? 

a. ஏெ்ரல்,17 

b. ஏெ்ரல்,25 

c. ஏெ்ரல்,27 

d. ஏெ்ரல்,30 

Ans: d 

 

4. பின்வருெவரக்ளில் ASICS இன் பிரோண்ட் தூதரோக 

நியமிக்கெ்ெட்ட இந்திய கிரிக்பகட் வீரர ்யோர?் 

a. விரோட் ககோலி  

b. கரோஹித ்சரம்ோ 

c.  ரவீந்திர ஜகடஜோ  
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d. T.நடரோஜன் 

Ans : c 

 

5. விண்பவளி குெ்கெககள அகற்ற தயோரிக்கெ்ெட்ட NEO-01 

கரோகெோ எந்த நோட்டின் உருவோக்கம்? 

a. சீனோ  

b. அபமரிக்கோ 

c. ஜெ்ெோன் 

d. ரஷ்யோ 

Ans : a 

 

6. சோண்ட்கலர ்நல்லோட்சி குறியீடு 2021 இல் இந்தியோ பெற்ற 

இடம்? 

a. 46 
b. 47 

c. 48 

d. 49 
 

Ans: d  
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7. வன கண்டுபிடிெ்ெோளர ்விருது பெற்ற முதல் இந்தியர ்யோர?் 

a. கிருதி கக கரந்த் 

b. ெரம்ஜித் க்ஹுரோனோ  

c. ஷின்ஜினி குண்டு  

d. சுலெ கக. குல்கரன்ி 

Ans : a 

 

8. சமீெத்தில் இறந்த பிரெல இந்திய கல்வியோளர ் மற்றும் 

கடட்ுகரயோளர ் மகனோஜ் தோஸ் எந்த பமோழியில் தன் 

ெகடெ்புககள ெகடத்தோர?் 

 

a. ஆங்கிலம் மற்றும் ஒடியோ  

b. ஆங்கிலம் மற்றும் மகலயோளம்  

c. ஆங்கிலம் மற்றும் மரோத்தி 

d. ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி 

Ans : a 

 

 

9. இந்தியோவின் FY22 பமோத்த உள்நோடட்ு உற்ெத்தியின் 

வளரச்ச்ி  

என்னவோக இருக்கும் என ஆக்ஸ்கெோரட்ு கணித்துள்ளது? 

a. 10.5% 

b. 10.4% 

c. 10.3% 

d. 10.2% 

Ans : d 

 

10. பெோது நிறுவன கதரவ்ு வோரியம்(PESB), ெோரதி எரத்் மூவரஸ்் 

லிமிபடட் (BEML) இந்திய பெோதுத்துகற நிறுவனத்தின் தகலவர ்
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மற்றும் நிரவ்ோக இயக்குநரோக (CMD) என்ற யோகர கதரவ்ு 

பசய்துள்ளது? 

a. அமித் சிங்  

b. அமித் ெோனரஜ்ி  

c. அமித் சுக்லோ  

d. அமித் ககோஷ் 

 

Ans: b 
 

11. பஹலிகோெ்டர ் என்ஜின்களுக்கோன ஒற்கற ெடிக 

இறக்ககககள பின்வருவனவற்றில் யோர ்உருவோக்கியது? 

a. HAL 

b. DRDO 
c. NASA 

d. ISRO 

Ans: b 

 

 

12. பின்வருவனவற்றில் ஜும்ெோ லஹிரி சமீெத்தில் பவளியிட்ட 

நோவல் எது? 

a. தி கநம்கசக்  

b. தி கலோகலன்ட்  

c. கவரஅ்பெௌட்ஸ்  

d. இன்படரெ்்கரட்கடர ்ஆெ் மோல்தீவ்ஸ் 

            Ans:c 

 

13. சீனோ தனது முதல் பசவ்வோய் கரோவருக்கு எவ்வோறு 

பெரியரிடட்ுள்ளது? 

a. ஜுகரோங்  

b. நோஞ்சிங்  

c. ஹூக்ஸிங் 

d.  ஜிக்சின் 
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Ans:a 

 

14. 12 வது ெோரச்ிகலோனோ ஓென் ெட்டத்கத பவன்றவர ்யோர?் 

a. கரோஜர ்பெபடபரர ் 

b. கநோவக் டிகஜோககோவிக் 

c. ஆண்டி முரக்ர  

d. ரஃகெல் நடோல் 

Ans:d 

 

 

 

15. தி லிவிங் பமௌண்கடன் என்ற புத்தகத்கத எழுதியவர ்

யோர?் 

a. சல்மோன் ருஷ்டி 

b.  அருந்ததி ரோய் 

c. அமிதவ் ககோஷ் 

d.  மகனோஜ் தோஸ் 

           Ans:c 

 

16. மகறந்த இந்துஸ்தோனி கிளோசிக்கல் ெோடகர ் ெண்டிட் 

ரோஜன் மிஸ்ரோவிற்கு 2007 ஆம் ஆண்டு என்ன விருது 

வழங்கெ்ெட்டது? 

a. ெத்மஸ்ரீ  

b. ெத்மபூஷன்  

c. ெத்மவிபூஷன்  

d. ெோரத ரத்னோ 

           Ans:b 

 

17. உலகளோவிய தடுெ்பூசி இயக்கத்தில் தகலகம வகித்த 

நல்பலண்ண தூதர ்யோர?் 
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a. கடவிட் பெக்கோம் 

b. ஜோன் ெோல்  

c. பெனிடிக்ட்  

d. பிரோன்சிஸ் 

Ans:a 

 

 

18. கதசிய ெஞ்சோயத்து தினம் ஆண்டுகதோறும் என்று 

பகோண்டோடெ்ெடுகிறது? 

a. ஏெ்ரல் 21 

b. ஏெ்ரல் 22 

c. ஏெ்ரல் 23 

d. ஏெ்ரல் 24 

Ans:d 

 

19. இந்தியோவின் 48 ஆம் தகலகம நீதிெதியோக 

நியமிக்கெ்ெட்டவர ்யோர?் 

a. நீதிெதி என்.வி.ரமணோ 

b. நீதிெதி ஸ். ஏ. ெோெ்கட 

c. நீதிெதி ரஞ்சன் ககோககோய் 

d. நீதிெதி தீெக் மிஸ்ரோ 

           Ans:a 

 

20. அகரபிய கடலில் நகடபெற்ற 19 வது இந்தியோ-ஃபிரோன்சு 

கடற்ெகட ெயிற்சியின் பெயர ்என்ன? 

a. சம்பிரிதி 

b. வருணோ 

c. இந்திரதனுஷ் 

d. யுத் அெ்யோஸ் 

          Ans:b 
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21. மூலதனம் கெோதுமோனதோக இல்லோததோல் 

மகோரோஷ்டிரோகவச ் கசரந்்த எந்த  கூடட்ுறவு வங்கி உரிமத்கத 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ரத்து பசய்துள்ளது? 

a. ெோரத் கூடட்ுறவு வங்கி 

b. ஜனகல்யன் சஹகோரி கூடட்ுறவு வங்கி 

c. அெ்னோ சஹகோரி  வங்கி லிமிபடட் 

d. ெோக்கயோதயோ பிரண்ட்ஸ் நகர கூடட்ுறவு வங்கி லிமிபடட் 

         Ans:d 

 

22. உலக மகலரியோ தினம் என்று அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது? 

a. ஏெ்ரல் 24 

b. ஏெ்ரல் 25 

c. ஏெ்ரல் 26 

d. ஏெ்ரல் 27 

       Ans: b 
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23. பின்வருவதில் எது 2021 உலக மகலரியோ தினம் 

கருெ்பெோருள் ? 

a. பூஜ்ஜிய மகலரியோ இலக்கக எடட்ுவது 

b. ஜீகரோ மகலரியோ என்னிலிருந்து பதோடங்குகிறது  

c. இகடபவளிகய மூடுகவோம் 

d. மகலரியோகவ பவல்ல தயோரோகவும் 

      Ans:a 

 

 

24. பின்வரும் எந்த வங்கிக்கு வங்கியின் ெகுதிகநர 

தகலவரோக இருெ்ெதற்கு அதோனு சக்ரவரத்்திக்கு ரிசரவ்் வங்கி 

ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது ? 

a. ஸ்கடட் கெங்க் ஆெ் இந்தியோ 

b.  எசட்ிஎெ்சி  வங்கி 

c. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

d. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

Ans : b 

        

25. 2021 பநல்சன் மண்கடலோ உலக மனிதோபிமோன விருகத 

பவன்றவர ்யோர?் 

a. ரூமனோ சின்ஹோ கசகல் 

b. ரவி பகய்க்வோட் 

c. மரியன்னோ வரட்ிகனோஜியோனிஸ் 

d. பஹலினோ ந்தூம் 

      Ans:a 

 

 

26. சமீெத்தில் இயற்கககய எய்திய ஷ்ரவன் ரத்கதோட் எந்த 

துகறகய கசரத்்தவர?் 

a. ெோடகர ்
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b. எழுத்தோளர ்

c. இகச அகமெ்ெோளர ்

d. நடன ககலஞர ்

      Ans:c 

 

 

27. “கோலநிகல மோற்றம் விளக்கெ்ெடட்ுள்ளது -

அகனவருக்கும்” என்ற நூகல மின் புத்தகமோக பவளியிட்டவர ்

யோர?் 

a. ஆகோஷ் ரோனிசன் 

b. அமிதோவ் ககோஷ் 

c. என்.கக.சுகுமோரன் 

d. பிகரரன்ோ சிங் பிந்த்ரோ 

     Ans:a 

 
 

28. NASSCOM-ன் முதல் பெண் தகலவரோக பெோறுெ்கெற்ெவர ்

யோர?் 

a. கரகோ கமனன் 

b. ரோதிகோ கமனன் 

c. ஸ்மிருதி இரோனி 

d. அனிதோ கமனன் 

     Ans : a 

      

29. இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோல் உரிமம் ரத்து பசய்யெ்ெட்ட 

சம்ெந்த் ஃபின்சரவ்் வங்கியின் தகலகமயகம்அகமந்துள்ள 

மோநிலம் எது? 

a. மகோரோஷ்டிரோ 

b. கரந்ோடகோ 

c. ஒரிஷோ 

d. குஜரோத் 

      Ans:c 
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30. 2021 ஆண்டுக்கோன கெோகவோ மன்றத்தின் வருடோந்திர 

ஆசிய மோநோடு  எங்கு நகடபெற்றது? 

a. கஹனோன் 

b. வுஹோன் 

c. சின்சுவோன் 

d. சோண்கடோங் 

       Ans:a 

   

31. WEF உலகளோவிய எரிசக்தி மோற்ற அட்டவகண 2021 இல் 

இந்தியோவின் இடம் எது? 

a. 85 
b. 86 

c. 87 

d. 88 

       Ans:c 

 

 

32. உலக புத்தகம் மற்றும் ெதிெ்புரிகம நோள் என்று 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது? 

a. ஏெ்ரல் 23 

b. ஏெ்ரல் 24 

c. ஏெ்ரல் 25 

d. ஏெ்ரல் 26 

       Ans:a 

 

 

33. ஐ.நோ. பெோருளோதோர மற்றும் சமூக கவுன்சிலில் உலக 

உணவு திட்டத்தின் நிரவ்ோக குழுவிற்கு பின்வரும் எந்த நோடு 

கதரந்்து எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது? 

a. பிரோன்ஸ் 

b. ரஷ்யோ 
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c. ெோக்கிஸ்தோன் 

d. இந்தியோ 

      Ans:d 

 

      34. உலக அறிவுசோர ் உடகம நோள் என்று 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது? 

a. ஏெ்ரல் 24, 

b. ஏெ்ரல் 25 

c. ஏெ்ரல் 26 

d. ஏெ்ரல் 27 

        Ans:c 

35.CARE மதிெ்பீடுகள் இந்தியோவின் பமோத்த உள்நோடட்ு 

உற்ெத்தியின் வளரச்ச்ி 2021 நிதியோண்டில் எத்தகன சதவீதமோக 

ஆக கணித்துள்ளது? 

a. 10.1% 

b. 10.2% 

c. 10.3% 

d. 10.4% 

       Ans:b 

 

 

35A. வோஷிங்டன் சுந்தர,் கதவதூத் ெடிக்கல் ஆகிகயோர ் எந்த 

நிறுவனத்தின் விளம்ெர தூதரக நியமிக்கெ்ெடட்ுள்ளனர?் 

a. அடிடோஸ் 

b. பூமோ 

c. ரீகெோக் 

d. கநக் 

         Ans: b 

      

36. பின்வருெவரக்ளில் 68வது இந்தியோவின் கிரோண்ட்மோஸ்டர ்

யோர?் 



Monthly  Current Affairs Quiz in Tamil-APRIL 2021 PDF| Important 

Current Affairs 50 Questions & Answers in Tamil 

  

    

12    Adda247 Publications                For More Study Material 
Visit: adda247.com 

 

a. அரஜ்ுன் கல்யோண் 

b. அரஜ்ுன் சிங் 

c. நித்திஷ் கல்யோண் 

d. நித்திஷ்  சிங் 

         Ans:a 

 
 

37. சமிெத்தில் மரணித்த ஷங்கோ கஹோஷ் எந்த பமோழி 

கவிஞர?் 

a. ஒடியோ  

b. மகலயோளம் 

c.  வங்கோளம்  

d. மரோத்தி 

          Ans:c 

  

38. பின்வருவனவற்றில் எது குறித்த முதல் ஆன்கலன் 

கண்கோட்சிகய பிரஹ்லோத் சிங் ெகடல் திறந்து கவத்தோர ்? 

 

 

a. ரோமோயணம்  

b. மகோெோரதம்  

c. கிருஷ்ண லீலோ 

d. கீத உெகதசம் 

          Ans:a 
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39. கியூெோவின் ஜனோதிெதியோக ரவுல் கோஸ்ட்கரோவுக்குெ் பின் 

யோர ்பெோறுெ்கெற்றோர?் 

a. மிகுவல் தியோஸ்-ககனல் 

b. கஜோஸ் மிகுல் ககோகமஸ் 

c. ஃபுல்பஜன்சிகயோ ெோடிஸ்டோ 

d. ஆஸ்வோல்கடோ டோரட்ிகஸ் படோரோகடோ 

          Ans:a 

      

40. ஜகன்னண்ணோ வித்யோ தீகவனோ திட்டம் பின்வரும் எந்த 

மோநிலத்தில் பதோடங்கெ்ெட்டது? 

a. ஆந்திரெ் பிரகதசம் 

b. தமிழ் நோடு  

c. ஒடிசோ 

d.  பதலுங்கோனோ 

           Ans:a 
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41. உலக ெத்திரிகக சுதந்திர அட்டவகண 2021 இல் இந்தியோ 

எந்த இடத்தில் உள்ளது? 

a. 141 

b. 142 
c. 143 

d. 144 

            Ans:b 

 

 

42. பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் கடல்களில் நுகழவகதத் தடுக்க 

இந்தியோ–பின்வரும் எந்த நோடட்ுடன் பசய்துள்ளது? 

a. பஜரம்னி 

b. இத்தோலி 

c. பிரோன்ஸ் 

d. ரஷ்யோ 

          Ans:a 

         

43. நோசோவின் Ingenuity பஹலிகோெ்டர ் எந்த கிரகத்தில் 

ஆய்விற்கோக ஏவெ்ெட்டது? 

a. வியோழன் 

b.  புதன்  

c. யுகரனஸ் 

d. பசவ்வோய் 

Ans:d 

      

44. பிரியங்கோ கமோஹிட் மவுண்ட் அன்னபூரண்ோகவ 

மகலகயறிய எந்த நோட்டின் முதல் பெண்மணி என்ற 

பெருகமகய பெற்றோர ்? 

a. இத்தோலி 

b. இந்தியோ 

c.  கநெோலம்  
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d. ெோக்கிஸ்தோன் 

Ans:b 

      

45. இந்கதோ–திபெத்திய எல்கல கோவல்துகற (ITBP) எந்த 

மோநிலத்தின் பதஹ்ரி அகணயில் நிறுவியுள்ளது? 

a. உத்தரகண்ட் 

b. இமோசச்ல பிரகதசம்  

c. ரோஜஸ்தோன் 

d.  ெஞ்சோெ் 

               Ans:a 

 

46. இந்தியோவில் முதல் பமகோ உணவு பூங்கோகவ எந்த நோடு 

அறிமுகெ்ெடுத்துகிறது? 

a. இத்தோலி 

b. இந்தியோ 

c.  கநெோலம்  

d. ெோக்கிஸ்தோன் 

          Ans:a 

       

47. முரளி நடரோஜகன எந்த வங்கி MD மற்றும் தகலகம 

நிரவ்ோக அதிகோரியோக மீண்டும் நியமிக்க ரிசரவ்் வங்கி ஒெ்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

a. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

b. டிசிபி வங்கி 

c. இந்தியன் வங்கி 

d. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

Ans : b 

        

48. எமிலியோ கரோமக்னோ F1 கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 ஐ பவன்ற 

வீரர ்யோர?் 
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a. லூயிஸ் ஹோமில்டன் 

b. சோரல்ஸ் பலக்பலரக்் 

c. கமக்ஸ் பவரஸ்்டோெ்ென்  

d. பசெோஸ்டியன் பவட்டல் 

Ans:c 

 

49. சீனியர ் ஆசிய மல்யுத்த சோம்பியன்ஷிெ்பில் இந்தியோ 

எத்தகன ெதக்கங்ககள பவன்றது? 

a. 13 

b. 14 

c. 15 

d. 16 

            Ans:b 

 

50. உலக ெோரம்ெரிய தினம் என்று உலகளவில் 

அனுசரிக்கெ்ெட்டது? 

a. ஏெ்ரல் 15 

b. ஏெ்ரல் 16 

c. ஏெ்ரல் 17 

d. ஏெ்ரல் 18 

          Ans :d  
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