
         

    

1. அமலாக்க நிறுவனமான வருவாய் புலனாய்வு 

இயக்குநரகம், பின்வரும் எந்த அமமப்பின்கீழ் உள்ளது? 

அ) மத்திய மறைமுக வரிகள் & சுங்க வாரியம்  

ஆ) செபி 

இ) அமலாக்க இயக்குநரகம் 

ஈ) மத்திய நநரடி வரிகள் வாரியம் 

✓ வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் என்பது மத்திய 

மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) கீழ், 

கடத்தல் எதிர்ப்பு விஷயங்களில் இந்திய அரொங்கத்தின் 

உளவுத்துறை மற்றும் அமலாக்க நிறுவனம் ஆகும்.  

✓ மத்திய நிதியறமச்ெர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், 

64ஆவது ‘வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் நிறுவன 

நாளில்’ உறரயாற்றினார். 2020-21ஆம் ஆண்டில் 

மத்திய கிழக்கிலிருந்து மியான்மருக்கு தங்கக்கடத்தல் 

நடந்தந்ததாக DRI அறிக்றக ஒன்றை சவளியிட்டார். 

 

2. 2021’இல் டேவிஸ் டகாப்மைமய வவன்ற நாடு எது? 

அ) ஸ்சபயின் 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) குநராஷியா 

ஈ) செர்பியா 

✓ நடனியல் சமட்சவநடவின் சிைப்பான ஆட்டத்திற்குப்பிைகு, 

குநராஷியாறவ வீழ்த்தி 2021’இல் ரஷ்யா நடவிஸ் 

நகாப்றப பட்டத்றத சவன்ைது. 25 வயதான அவர், மரின் 

சிலிக்றக இரண்டாவது ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் 

நதாற்கடித்து, 2006ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு ரஷ்யாவுக்கு 

நடவிஸ் நகாப்றபறய முதன்முறையாக சவன்று தந்து 

உள்ளார். ரஷ்யா தனது முதல் நடவிஸ் நகாப்றபறய 

கடந்த 2002இல் சவன்ைது. 

 

3. ‘கிடரட்ேர் திப்ராலாந்து’ என்ற வையரில் ைழங்குடியின 

சமூகங்களுக்கு தனி மாநிலம் உருவாக்கப்ைே டவண்டும் 

என்று எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ைழங்குடி அமமப்புகள் 

டகாரி வருகின்றன? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) திரிபுரா  

இ) நாகாலாந்து 

ஈ) அருணாச்ெல பிரநதெம் 

✓ திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள பல பழங்குடியின அறமப்புகள் 

இப்பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு தனி மாநிலம் 

நவண்டும் என்ை நகாரிக்றகறய முன்றவக்கும் 

நநாக்கில் இறணந்துள்ளன. அரசியலறமப்பின் இரண்டு 

மற்றும் மூன்ைாவது பிரிவின்கீழ் திரிபுராவில் உள்ள 

பழங்குடியின ெமூகத்தினருக்காக ‘கிநரட்டர் திப்ராலாந்து’ 

என்ை தனி மாநிலத்றத உருவாக்க நவண்டும் என்ை 

நகாரிக்றக வலுத்துள்ளது. 

✓ திரிபுரா மாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 19 பழங்குடியினரில், 

திரிபுரிஸ் (திப்ரா & திப்ராொ என்றும் அறியப்படுகிைது) 

மிகப்சபரிய பழங்குடியினமாகும். 

 

4. நாோளுமன்றத்தின் வைாதுக் கணக்குக் குழு வதாேங்கி 

எத்தமன ஆண்டுகள் நிமறவாகியுள்ளன? 

அ) 50 

ஆ) 60 

இ) 75 

ஈ) 100  

✓ நாடாளுமன்ை சபாதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்ைாண்டு 

விழாவில் நமதகு குடியரசுத்தறலவர் ராம்நாத் நகாவிந்த் 

உறரயாற்றினார். மக்கள் மன்ைத்திற்கு நிர்வாகப் 

சபாறுப்புறடயவர்களாக அதிகாரிகள் இருப்பறத சபாதுக் 

கணக்குக் குழு உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ைக் குழுக்கள் 

உறுதி செய்கின்ைன என்று குடியரசுத் தறலவர் ராம்நாத் 

நகாவிந்த் கூறினார். 

 

5. ஐந்து டைர் வகாண்ே மத்திய விஸ்ோ டமற்ைார்மவக் 

குழுவின் தமலவர் யார்? 

அ) ரத்தன் பி வாடல்  

ஆ) விநவக் சிங் 

இ) அஜய் பாண்நட 

ஈ) சுபாஷ் ெந்திர கார்க் 

✓ 20,000 நகாடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டத்றத இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு நநரடியாகக் கண்காணிப்பதற்காக 

மத்திய விஸ்டா நமற்பார்றவக் குழுறவ மத்திய அரசு 

அறமத்துள்ளது. வீட்டுவெதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் 

அறமச்ெகத்தின்படி, ஐந்து நபர் சகாண்ட மத்திய விஸ்டா 

நமற்பார்றவக் குழுவின் தறலவராக முன்னாள் நிதிச் 

செயலர் ரத்தன் பி வாடல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இறணச் 

செயலாளர், MoHUA அக்குழுவின் ஒருங்கிறணப்பாளராக 

இருப்பார். 

 

6. BRICS திமரப்ைே விழாவில் “சிறந்த நடிகர்” விருது 

வைற்றவர் யார்? 

அ) ரஜினிகாந்த் 

ஆ) தனுஷ்  

இ) குரு நொமசுந்தரம் 

ஈ) சிவகார்த்திநகயன் 

✓ சவற்றிமாைன் இயக்கிய தமிழ்த் திறரப்படமான ‘அசுரன்’ 

படத்தில் நடித்ததற்காக இந்திய நடிகர் தனுஷ் BRICS 

திறரப்பட விழாவில் சிைந்த நடிகருக்கான (ஆண்) விருது 

சபற்ைார். இந்த ஆண்டு (2021) அநத படத்திற்காக சிைந்த 

நடிகருக்கான நதசிய விருறதயும் அவர் சவன்ைார்.  

✓ இத்திறரப்படம் இதுவறர மூன்று நதசிய விருதுகறள 

சவன்றுள்ளது. பிநரசிலிய திறரப்படமான ‘ஆன் வீல்ஸ்’ 

திறரப்படத்தில் நடித்ததற்காக லாரா நபால்நடாரினி 

சிைந்த நடிகருக்கான (சபண்) விருது சபற்ைார். 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. ‘வித்யா தீடவனா’ என்னும் கல்வி உதவித் திட்ேம் 

வசயல்ைடுத்தப்ைடுகிற மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ஆந்திர பிரநதெம்  

இ) மத்திய பிரநதெம் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ சஜகன் அண்ணா வித்யா தீநவனா திட்டத்தின் கீழ், 

பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் மற்றும் பிை 

சிறுபான்றம பிரிறவச் நெர்ந்த மாணவர்களின் கல்விக் 

கட்டணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிைது. 

✓ ‘சஜகனண்ணா வித்யா தீநவனா’ கல்வி உதவித் 

திட்டத்தின் மூன்ைாவது தவறணயாக ஆந்திர பிரநதெ 

மாநில அரசு `686 நகாடிறய வழங்கியுள்ளது. 11 லட்ெம் 

மாணவர்களின் தாய்மார்களின் கணக்கில் இத்சதாறக 

வரவு றவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. ஹிந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத்மத அதன் வைான்விழா 

வகாண்ோட்ேங்களுக்கான விளம்ைரத்தூதராக நியமனம் 

வசய்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) அருணாச்ெல பிரநதெம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ அருணாச்ெல பிரநதெத்தின் 50வது ஆண்றட குறிக்கும் 

சபான்விழா சகாண்டாட்டங்களுக்கான விளம்பரத் 

தூதராக ஹிந்தி நடிகர் ெஞ்ெய் தத்றத அருணாச்ெல 

பிரநதெ மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

✓ திறரப்படத் தயாரிப்பாளரான ராகுல் மித்ராறவ தனது 

விளம்பர ஆநலாெகராக அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது. 

இதற்கான அறிவிப்றப அருணாச்ெல பிரநதெ மாநில 

முதலறமச்ெர் நபமா கந்து சவளியிட்டார். 

 

9. வங்காளடதசம் கீழ்காணும் எந்நாட்டுேன் இமணந்து 

வருோந்திர “Cooperation Afloat Readiness and Training 

(CARAT)” என்ற கேல்சார் ையிற்சிமய டமற்வகாள்கிறது? 

அ) அசமரிக்கா  

ஆ) இந்தியா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீனா 

✓ வங்காளநதெ கடற்பறட மற்றும் அசமரிக்க இராணுவ 

வீரர்கள் ஆண்டுநதாறும் வருடாந்திர “Cooperation Afloat 

Readiness and Training (CARAT)” என்ை கடல்ொர் 

பயிற்சிறயத் சதாடங்கினர். இந்தப் பயிற்சி வழக்கமாக 

வங்காள விரிகுடாவில் நமற்சகாள்ளப்படுகிைது.  

✓ வங்காளநதெ கடற்பறட 2011 முதல் CARAT பயிற்சியில் 

பங்நகற்று வருகிைது. இது பகிரப்பட்ட கடல்ொர் பாதுகாப்பு 

மற்றும் பிராந்திய கடற்பறடகளுக்கு இறடயிலான 

கூட்டாண்றமகறள வலுப்படுத்துவறத நநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

10.பின்வரும் எவ்வாண்டில் G20 தமலமமப்வைாறுப்மை 

இந்தியா ஏற்கவுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2032 

ஈ) 2033 

✓ இந்தியா ெமீபத்தில் இந்நதாநனசியா, இத்தாலி மற்றும் 

இந்தியாறவ உள்ளடக்கிய ‘G20 Troika’இல் 

இறணந்தது. 

✓ G20 கூட்டமைப்பின் தறலறமப் சபாறுப்றப ஏற்றுக் 

சகாண்ட இந்நதாநனஷியா, 2022 அக்.30-31 ஆகிய 

நததிகளில் நறடசபறும் G20 தறலவர்கள் உச்சிமாநாடு 

முடிவறடந்தபின் ஆண்டுமுழுவதும் G20 கூட்டங்கறளக் 

கூட்டவுள்ளது. 

✓ “Recover Together Recover Stronger” என்பது இந்த 

ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின் கருப்சபாருள் ஆகும். இந்தியா 

இந்நதாநனசியாவிடமிருந்து G20’இன் தறலறமப் 

சபாறுப்றப ஏற்ைபின் 2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

முதல்முறையாக G20 தறலவர்கள் உச்சி மாநாடு 

நறடசபறும். 

 

 

1. சென்றன வீராா் ெபரி டபிள்யூபிசி ொம்பியன் 

உலக குத்துச்ெண்றட கவுன்சில் (டபிள்யூபிசி) முதல் 

முறையாக நடத்திய டபிள்யூபிசி இந்தியா சவல்டாா்சவயிட் 

ொம்பியன்ஷிப் நபாட்டியில் சென்றன வீராா் ெபரி (24) 

ொம்பியன் ஆனாாா். 

சதாழில்முறை ரீதியிலான இப்நபாட்டியில் 8 சுற்றுகள் 

சகாண்ட இறுதிச் சுற்றில் அவாா் ெண்டீகறரச் நொா்ந்த 

அனுபவமிக்க வீரரான ஆகாஷ்தீப் சிங்றக (27) 

வீழ்த்தினாாா். நபாட்டி முடிவானது 76-76, 79-73, 79-

73 என்ை சபரும்பான்றம புள்ளிகள் அடிப்பறடயில் 

அவருக்கு ொதகமாக அறமந்தது. தற்நபாது ொம்பியன் 

ஆகியிருக்கும் ெபரி, அவ்வப்நபாது இந்தியாவின் இதர 

நபாட்டியாளாா்களுடன் நமாதி தனக்கான பட்டத்றத தக்க 

றவக்க நவண்டும். 

கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தனது சதாழில்முறை 

குத்துச்ெண்றடறய சதாடங்கிய ெபரி, முந்றதய 

நமாதல்களில் 4 சவற்றிகறளயும், 1 நதால்விறயயும் பதிவு 

செய்துள்ளாாா். அவருடன் நமாதி நதால்விறய ெந்தித்த 

ஆகாஷ்தீப் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 8 சவற்றிகள், 1 

நதால்விறய பதிவு செய்துள்ளவாா். 

இநதநபாட்டியில் ஆசிய சில்வாா் றலட்சவயிட் 

பட்டத்துக்கான பிரிவில் இந்தியாவின் காாா்த்திக் ெதீஷ் 

குமாாா் - இந்நதாநனசியாவின் ஹீநரா டிநடாறவ 

நதாற்கடித்து பட்டம் சவன்ைாாா். இதில் அவாா் 80-72, 79-

73, 79-73 என்ை புள்ளிகள் கணக்கில் சவன்ைாாா். 

இத்துடன் 8 ஆட்டங்களில் பங்நகற்றுள்ள காாா்த்திக், 

அறனத்திலும் சவற்றிறய பதிவு செய்துள்ளாாா். 

டபிள்யூபிசி நரங்கிங்கில் தற்நபாது 4-ஆவது இடத்தில் 

 
 

 

 

 

 



         

    

இருக்கும் அவருக்கு இந்த சவற்றி முன்நனற்ைத்றத 

அளிக்கும். 

 

2. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பில் இந்தியா 4-ம் இடம் : 

அந்நிய செலாவணி சதாடர்பான நகள்விக்கு மத்திய 

நிதித் துறை இறண அறமச்ெர் பங்கஜ் ெவுத்ரி நநற்று 

மக்களறவயில் கூறியதாவது. 

கடந்த நவம்பர் 19-ம் நததி நிலவரப்படி இந்தியாவின் 

அந்நிய செலாவணி றகயிருப்பு 640.4 பில்லியன் 

டாலராக உள்ளது. அந்நிய செலாவணி றகயிருப்றப 

அதிகம் சகாண்டிருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 

4-ம்இடத்தில் உள்ளது. சீனா, ஜப்பான்சுவிட்ெர்லாந்து 

ஆகியறவ முதல் 3 இடங்களில் உள்ளன. 

2014-15 முதல் 2020-21 வறரயிலான ஏழு 

ஆண்டுகளில் சபட்நராலியப் சபாருட்கள் மூலம் ரூ.16.7 

லட்ெம் நகாடி கலால் வரி சபைப்பட்டுள்ளது. 2013-14-ல் 

சபட்நரால் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.9.2, டீெலுக்கு 

ரூ.3.46 ஆக இருந்தது. தற்நபாது இது முறைநய 

ரூ.27.9,ரூ.21.80 ஆக உள்ளது என அவர் சதரிவித்தார். 

 

 


