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Tnpsc Current Affairs Questions 2021 Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. மிதக்கும் ததசியப்பூங்கா எங்குள்ளது? 

(அ) தேற்கு வங்காளம்   (ஆ) ேணிப்பூர்  (இ) தகரளா  (ஈ) நாகலாந்து 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

2. 2020க்கான குஸ்ைவ் ட்ரூவ் விருடத தெற்றவர் யார்? 

(அ) சூர்யா (ஆ) யுஜன் (இ) ஆதித்யா (ஈ) ஆதிதகசவ்   (உ) விடை ததரியவில்டல 

3. 2019, 17வது ேக்களடவ ததர்தலில் வாக்காளர்களாக ெதிவு தசய்து தகாண்ைவர்களின் எண்ணிக்டக 

எவ்வளவு? 

(அ) 80 தகாடி  (ஆ) 84 தகாடி  (இ) 89 தகாடி  (ஈ) 90 தகாடி 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

4. தச.இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விடளயாட்டு 

(அ) தசஸ் (ஆ) ேல்யுத்தம்  (இ) தகரம் (ஈ) தைன்னிஸ்  (உ) விடை ததரியவில்டல 

5. இந்தியாவில் உள்நாட்டில் கட்ைடேக்கப்ெட்டு 2016 ஆகஸ்ட் ோதம் தசடவயில் இடைக்கப்ெட்ை அணு 

நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் எது? 

(அ) ஐ.என்.எஸ். விக்ரோதித்யா  (ஆ) ஐ.என்.எஸ். விராட்  (இ) ஐ.என்.எஸ். சிந்துரக்ஷா 

(ஈ) ஐ.என்.எஸ். அரிஹந்த்  (உ) விடை ததரியவில்டல 

6. 2020-ஆம் ஆண்டு வடர எத்தடன ோநாடுகள் நடைதெற்றுள்ளது? 

(அ) 10  (ஆ) 11  (இ) 12  (ஈ) 13  (உ) விடை ததரியவில்டல 

7. 2020 நவம்ெர் 7ல் ஸ்ரீஹரிதகாட்ைாவிலிருந்து ISRO-வால் விண்ணில் தசலுத்தப்ெட்ை புவி கண்காணிப்பு 

தசயற்டகக் தகாளின் தெயர் என்ன? 

(அ) GSAT-30  (ஆ) Cartosat-3  (இ) GSAT-31  (ஈ) EOS-01   

(உ) விடை ததரியவில்டல 

8. நவம்ெர் 2020-ல் உருவான அதி தீவிர புயல் நிவர் கடரடய கைந்த இைம் 

(அ) ேன்னார் வடளகுைா (ஆ) தசன்டன  (இ) ேரக்காைம் (ஈ) புதுக்தகாட்டை 
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(உ) விடை ததரியவில்டல 

9. 2004 சுனாமியின் தொது தமிழகத்தில் உள்ள நளுதவதெதி கிராேம் தெரும் தெரழிவிலிருந்து எவ்வாறு 

தப்பித்தது? 

(அ) இயற்டகயாக அடேந்துள்ள சதுப்புநில காடுகளினால் 

(ஆ) ோநில அரசால் வளர்க்கப்ெட்ை காடுகளினால் 

(இ) ேைல் தேடுகளினால் 

(ஈ) சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு சட்ைம் 1986 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

10. கீழ்காைப்ெடுெடவயில் எந்த புத்தகம் நாவல் அருந்ததி ராயால் எழுதப்ெைவில்டல? 

(அ) சிறிய விஷயங்களின் கைவுள்  (ஆ) தொர் தெச்சு (இ) மிகுந்த ேகிழ்ச்சியான ெணி 

(ஈ) என் வாழ்வின் 3 தவறுகள்   (உ) விடைததரியவில்டல 

11. உலகின் மிக நீளோன கைற்கடர இந்நாட்டில் உள்ளது 

(அ) பிதரசில்  (ஆ) இந்தியா  (இ) தேக்ஸிதகா (ஈ) USA  

(உ) விடை ததரியவில்டல 

12. “TRANSTAN” என்னும் தசால் இதனுைன் ததாைர்புடையது 

(அ) இரயிலின் தவகம்  (ஆ) ொர்சல் தசடவ   (இ) ஆறுகள் 

(ஈ) உைல் உறுப்புதானம் ேற்றும் அறுடவ சிகிச்டச  (உ) விடை ததரியவில்டல 

13. தசன்டனயில் தகவல் ததாழில்நுட்ெ பூங்கா உருவாக்கப்ெட்ை நிறுவனங்கள் டிட்தகா ேற்றும் 

(அ) தஹச்.சி.எல்  (ஆ) எல்காட்  (இ) டிசிஎஸ் (ஈ) ஐபிஎம் (உ) விடை ததரியவில்டல 

14. கீழ்கண்ைவற்டற தொருத்துக: 

 ஆசிரியர்  ெடைப்பு/புத்தகம் 

(அ) வண்ைதாசன்  1. சஞ்சாரம் 

(ஆ) இன்குவாப்   2. சூல் 

(இ) ராேகிருஷ்ைன்  3. காந்தள் நாட்கள் 

(ஈ) தர்ேன்.தசா   4. ஒரு சிறு இடச 
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 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ)  3 2 4 1 

(இ) 4 3 1 2 

(ஈ) 2 3 4 1 

(உ) விடைததரியவில்டல 

15. ோதிரி ஆற்றல் ததாழில் நுட்ெத்திடன ஆராய்ச்சியாளர்கள் தசயற்டக நுண்ைறிவு மூலம் வடிவடேக்க 

தசய்யும் தேம்ெட்ை கணினி 

(அ) ஜீல் 2.0  (ஆ) வாட் கணினி  (இ) சீட்ைா ஸ்தகலர் (ஈ) பூகாக்கு  

(உ) விடை ததரியவில்டல 

16. தகாவிட்-19 டவரஸ் ததாைர்ொன கீழ்காணும் கூற்றுகளில் தவறான கூற்டற/கூற்றுகடள ததர்வு தசய்யவும் 

(a) டவரஸ் ததாற்று ஏற்ெட்டிருப்பினும், அறிகுறிகள் இல்லாதவர்களால் ததாற்று ெரவாது 

(b) ஒருமுடற ததாற்று ஏற்ெட்ை நெருக்கு மீண்டும் ததாற்று ஏற்ெைாது 

(c) "முகர்ந்து உைரும் தன்டே இழப்பு" - இத்ததாற்றின் அறிகுறியாகும் 

(d) குழந்டதகளுக்கு இத்ததாற்று ெரவாது 

(அ) a ேற்றும் b ேட்டும் (ஆ) a, b ேற்றும் d (இ) c ேட்டும் (ஈ) d ேட்டும்  (உ) விடை ததரியவில்டல 

17. வீரதசயலுக்கான, 2020ம் ஆண்டின் கல்ெனா சாவுலா விருது ----------க்கு அளிக்கப்ெட்ைது. 

(அ) திருேதி. தசந்தமிழ் தசல்வி  (ஆ) திருேதி. முத்தம்ோள் (இ) திருேதி. ஆனந்தவள்ளி 

(ஈ) திருேதி. தசந்தமிழ் தசல்வி. திருேதி. முத்தம்ோள், திருேதி. ஆனந்தவள்ளி 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

18. காைப்ெடும் விடளயாட்டிடன அதற்கு ததடவயான வீரர்களின் எண்ணுைன் தொருத்துக: 

விடளயாட்டு  வீரர்கள் எண் 

(அ) தொதலா   1. 15 

(ஆ) ரக்பி கால்ெந்து  2. 11 

(இ) ஹாக்கி   3. 9 
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(ஈ) தெஸ்ொல்   4. 4 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 3 4 2 

(ஆ) 4 1 2 3 

(இ) 3 1 4 2 

(ஈ) 1 4 2 3 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

19. 2020யில் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ேற்றும் உலக வங்கி (World Bank) இடைந்து சாடல ொதுகாப்பு 

ெற்றிய 3வது சர்வததச கருத்தரங்கு நடைதெற்ற இைம் எது? 

(அ) ஸ்ைாக்தஹாம்  (ஆ) தகலிஃொர்னியா  (இ) தஹாலாந்து (ஈ) தஜனிவா 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

20. தகாவிட்-19 ததாைர்ொன கீழ்காணும் கூற்றுகளில் சரியான கூற்டற/கூற்றுகடள ததர்வு தசய்யவும். 

(a) நாம் ெருகும் கஞ்சியில் (சூப்) மிளகு தசர்ப்ெதால் இந்தநாய் ததாற்டற தடுக்கலாம் 

(b) வீட்டில் உள்ள ஈக்கள் மூலோக இத்ததாற்று ெரவும் 

(c) 5G ததாடலத் ததாைர்பு வடலயின் மூலோக தகாவிட்-19 ெரவும் 

(d) சூரிய ஒளி ஒருவடர தகாவிட்-19ல் இருந்து ொதுகாக்காது 

(அ) a ேற்றும் b ேட்டும்  (ஆ) c ேற்றும் d ேட்டும்  (இ) c ேட்டும்  (ஈ) d ேட்டும் 

(உ) விடை ததரியவில்டல  

21. டக சுத்திகரிப்ொன் (Hand Sanitizer) ததாைர்ொன உண்டேகடளத் ததர்வுதசய்யவும்: 

(a) தெரும்ொலானடவ அமில அடிப்ெடை சார்ந்தடவ, ஆல்கஹால் அடிப்ெடை சார்ந்தடவ அல்ல 

(b) அடவ நன்றாக எரியக்கூடியடவ 

(c) அடவ சிதல்விடதகளுக்கு எதிரான தசயலூக்கம் தகாண்ைடவ 

(d) டககளில் உள்ள "டக சுத்திகரிப்ொன்" உலரும் முன்தெ அதடன நன்றாக டககளிலிருந்து துடைப்ெது 

சரியானததாரு தசயல் ஆகும் 

(அ) a ேற்றும் c ேட்டும்  (ஆ) b ேட்டும்  (இ) d ேட்டும்  (ஈ) c ேட்டும் 
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(உ) விடை ததரியவில்டல 

22. கீழ்காணும் அறிகுறிகளில் தகாவிட்-19 ததாைர்ொனடவ எடவ? 

(a) காய்ச்சல், வறட்டு இருேல், தசார்வு 

(b) சுடவ அறியும் திறன் இல்லாேல் தொவது 

(c) ததாண்டை வலி 

(d) மூச்சு விடுவதில் சிரேம் 

(அ) a ேட்டும்  (ஆ) b ேட்டும்  (இ) d ேட்டும்  (இ) a, b, c ேற்றும் d 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

23. தடலசிறந்த ெடைப்ொன "ெரிதயறும் தெருோள்" என்ற தமிழ் திடரெைம் ெற்றிய விேர்சனம் குறித்த கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில்/கூற்றில் சரியானவற்டற ததர்வு தசய்யவும். 

(a) இப்ெைம் சாதிய கட்ைடேப்பின் தகாடிய விடளவுகடள சுட்டிக்காட்டுகிறது 

(b) இப்ெைம் "மிகச்சிறந்த ெைம்" என்ற வரிடசயில் பிலிம்தெர் விருதுதெற்றது 

(c) இப்ெைம் திரு. ோரி தசல்வராஜால் இயக்கப்ெட்டு, நீலம் தயாரிப்பு குழுேத்தால் தவளியிைப்ெட்ைது 

(அ) a ேட்டும்  (ஆ) a ேற்றும் b ேட்டும்  (இ) a, b ேற்றும் c  (ஈ) c ேட்டும் 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

24. இந்திய தொருளாதாரத்தில், தகாவிட் தெருந்ததாற்றால் மிகவும் தோசோக ொதிக்கப்ெட்ை துடற(கள்) 

(அ) சிறு ேற்றும் நடுத்தர ததாழில்கள் (MSME) 

(ஆ) விோன தொக்குவரத்து 

(இ) சுற்றுலா ேற்றும் விருந்ததாம்ெல் ததாைர்ொன ததாழில்கள் 

(ஈ) ததாடல ததாைர்பு துடற 

(அ) a ேற்றும் d ேட்டும்  (ஆ) a, b ேற்றும் c (இ) d ேட்டும்  (ஈ) a, c ேட்டும் 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

25. ேன அழுத்தத்தில் உள்ள ேகளிருக்காக, தமிழக அரசால் துவங்கப்ெட்ை (24x7), 181 ததாடலதெசி தசடவ 

ததாைங்கப்ெட்ை நாள் 

(அ) 12.10.2019  (ஆ) 10.12.2018  (இ) 12.10.2018  (ஈ) 10.12.2019  
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(உ) விடை ததரியவில்டல 

26. ஆதராக்கிய தசது என்ற தசயலியில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை, கீழ்கண்ை ததாழில்நுட்ெம் மூலம் தகாவிட்-19 டவரஸ் 

அதிகோக ெரவிய ேண்ைலங்கடள கண்டுபிடிக்கப் ெயன்ெட்ைது. 

(அ) புவியியல் தகவல் ததாழில் நுட்ெம்   (ஆ) ததாடல நுண்ணுைர்வு 

(இ) புவி அடேப்பியல் தகவல் ததாழில் நுட்ெம்  (ஈ) ததாகுதி உருவாக்கல் முடற 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

27. 2019 வருைம் தவதியியல் தநாெல் ெரிசு எதடன உருவாக்கியதற்கு வழங்கப்ெட்ைது? 

(அ) புரதங்கடள உருவாக்கியதற்கு 

(ஆ) லித்தியம் அயனி தெட்ைரிகடள உருவாக்கியதற்கு 

(இ) கிரிதய எலக்ட்ரான் நுண்தைாக்கிடய உருவாக்கியதற்கு 

(ஈ) தேற்கண்ைடவ ஏதும் இல்டல 

(உ) விடை ததரியவில்டல 

28. இந்தியா-அதேரிக்கா இடைதயயான HIB-Visa என்ெது 

(அ) ஒதர நிறுவனத்திற்குள் ஒரு நாட்டிலிருந்து ேற்தறாரு நாட்டிற்கு ெணியாளர்கடள அனுப்புவது 

(ஆ) குறிப்பிட்ை திறன் மிகு ெணியாளர்கள் 

(இ) ஆங்கில தோழி ததரிந்தவர்கள் 

(ஈ) தகவல் ததாழில் நுட்ெத்திற்காக ேட்டும் 

(உ) விடை ததரியவில்டல 
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