
         

    

1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) புக்கர் பரிசை வென்றெர் யார்? 

அ) டேவிட் டிட ோப்  

ஆ) ேக்ளஸ் ஸ்டூவர்ட் 

இ) மோர்கரெட் அட்வுட் 

ஈ) ரெர்னோர்டின் எவரிஸ்டேோ 

✓ நடப்பாண்டுக்கோன (2021) விருதுக்கு டேர்ந்ரேடுக்கப்ெட்ேதே அடுத்து, 

ென்னோட்டு புக்கர் ெரிதை ரவன்ற முேல் பிரெஞ்சு எழுத்ேோளர் என்ற 

ரெருதமத  டேவிட் டிட ோப் ரெற்றுள்ளோர். அவெது இெண்ேோவது 

புதினமோன ‘அட்தைட் ஆல் பிளட் இஸ் பிளோக்’ஐ அரமரிக்க எழுத்ேோளரும் 

கவிஞருமோன அண்ணோ டமோஸ்டகோவோக்கிஸ் ரமோழிரெ ர்த்ேோர். 

 

2. Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) என்ற 

அறிவியல் பரிசைாதசைசய சேற்வகாள்ளும் நாடு எது? 

அ) இந்தி ோ 

ஆ) ஜப்ெோன் 

இ) ஐக்கிய அரமரிக்க நாடுகள்  

ஈ) சீனோ  

✓ சீனோவின் Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) 

ஆனது அேன் ைமீெ டைோேதனயில் புதி  ைோேதனத  ெதேத்துள்ளது. 

இச்டைோேதன, 101 விைோடிகளில் 216 மில்லி ன் ெோென்ஹீட் பிளோஸ்மோ 

ரவப்ெநிதைத  அதேந்ேது. “ரை ற்தக சூரி ன்” திட்ேத்தில் ெணிபுரி 

-யும் அறிவி ைோளர்கள், 20 விைோடிகளில் 288 மில்லி ன் ெோென்ஹீட் 

ரவப்ெநிதைத  அதேந்ேனர். டேோகோமக் ைோேனம் என்ெது சூரி ன் 

விண்மீன்களில் நிகழும் இ ற்தக ோன அணுக்கரு இதணவு ரை ல் 

முதறத  ைகைோக்கம் ரைய்வேற்கோக வடிவதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. சுற்றுச்சூழல் மீட்டுருொக்கம் வதாடர்பாை ஐநா தைாப்தோக அறிவி 

-க்கப்பட்டுள்ள தைாப்தம் எது? 

அ) 2001-2010 

ஆ) 2011-2020 

இ) 2021-2030  

ஈ) 2031-2040 

✓ ஐைோ சுற்றுச்சூழல் திட்ேம் மற்றும் ஐைோ’வின் உணவு மற்றும் டவளோண் 

அதமப்ெோல், ைமீெத்தில், சுற்றுச்சூழல் மறுசீெதமப்பு ரேோேர்ெோன ஐைோ 

ேைோப்ேமோக 2021-2030 அறிவிக்கப்ெட்ேது. இேன் ரேோேக்கத்தே குறிக் 

-கும் வதகயில் ‘#GenerationRestoration: Ecosystem restoration for 

People, Nature and Climate’ என்ற ேதைப்பிைோன ஓர் அறிக்தகத யும் 

அந்ே நிறுவனங்கள் ரவளியிட்ேன. அடுத்ே ேைோப்ேத்தில், குதறந்ேது 1 

பில்லி ன் சீெழிந்ே ரெக்டேர் நிைத்தே ோவது மீட்டுருவோக்கம் ரைய் , 

இந்ே அறிக்தக, உைக ைோடுகதள வலியுறுத்துகிறது. 

 

4. ‘நிரல்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல் ஃசபபர்’ஐ அறிமுகப்படுத்திய பன் 

-ைாட்டு நிறுெைம் எது? 

அ) MIT  

ஆ) கூகிள் 

இ) தமக்டெோைோப்ட் 

ஈ) IBM 

✓ மோைசூரைட்ஸ் ரேோழில்நுட்ெ நிறுவனத்தின் (MIT) ஆெோய்ச்சி ோளர்கள் 

முேன்முதற ோக ‘நிெல்ெடுத்ேக்கூடி  டிஜிட்ேல் ஃதெெர்’ ஒன்தற உரு 

-வோக்கியுள்ளனர். இந்ே டிஜிட்ேல் ஃதெெர் உேலி ல் ரை ல்ெோடுகதள 

ஊகிப்ெேற்கோக நிதனவகம், ரவப்ெநிதை உணரிகள் மற்றும் ஒரு ைெம் 

-ெணு வதை  நிெல் ஆகி வற்தறக் ரகோண்டுள்ளது.  

✓ நூற்றுக்கணக்கோன ைதுெ சிலிக்கோன் தமக்டெோஸ்டகல் டிஜிட்ேல் சில்லு 

-கதள ஒரு முன்னுரிவடிவில் தவப்ெேன்மூைம் இது உருவோக்கப்ெடு 

-கிறது. அது பின்னர் ெோலிமர் ஃதெெர் உருவோக்க ெ ன்ெடுகிறது. 

 

 

 

5. அண்சேயில் உருொக்கப்பட்ட ‘சிப்-ஆஃப் நுட்பத்தின்’ முக்கிய 

சநாக்கம் என்ை? 

அ) ேெவு மீட்ரேடுப்பு  

ஆ) ேங்கச்சுெங்கம் 

இ) கிரிப்டேோகென்சி டேேல் 

ஈ) உயிரி-எரிவோயு உற்ெத்தி 

✓ தெேெோெோத்தின் மத்தி  ேே  அறிவி ல் ஆய்வகத்தின் அறிவி ைோளர் 

-கள் ஓர் உள்ைோட்டு சிப்-ஆஃப் நுட்ெத்தே உருவோக்கியுள்ளனர்.  

✓ பூட்ேப்ெட்ே மற்றும் கடுதம ோக டைேமதேந்ே திறன்டெசிகளிலிருந்து 

மதறகுறி ோக்கப்ெட்ே ேெவுகதள மீட்ரேடுப்ெடே இந்நுட்ெத்தின் முக்கி  

டைோக்கமோகும். குற்றவோளிகளுக்கு எதிெோக ைம்ெகமோன ஆேோெங்கதள 

உருவோக்க, இது புைனோய்வு அதமப்புகளுக்கு ெ னளிக்கும். 

 

6. SAGE (Senior-care Aging Growth Engine) என்பது எந்த ேத்திய 

அசேச்ைகத்தின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) ரெண்கள் மற்றும் குழந்தேகள் டமம்ெோட்டு அதமச்ைகம் 

ஆ) ைமூக நீதி மற்றும் அதிகோெமளித்ேல் அதமச்ைகம்  

இ) ைட்ேம் மற்றும் நீதி அதமச்ைகம் 

ஈ) சிறுெோன்தமயினர் ைைத்துதற அதமச்ைகம் 

✓ முதிட ோர்களுக்கோன டைதவகதள அளிக்கும் SAGE (முதிட ோர் ெெோம 

-ரிப்பு வளர்ச்சி இ ந்திெம்) இதண ேளத்தே மத்தி  ைமூக நீதி மற்றும் 

டமம்ெோட்டுத்துதற அதமச்ைர் ேவோர்ைந்த் ரகைோட் ரேோேங்கிதவத்ேோர். 

இந்ே SAGE இதண ேளத்தில் முதிட ோர் ெெோமரிப்புக்கோன அதனத்து 

ரெோருட்கதளயும் வோங்கமுடியும். டமலும், துளிர்நிறுவனங்கள் அளிக்கும் 

ைம்ெகமோன டைதவகதளயும் ரெறமுடியும். 

 

7. எந்த சநாசயக் குணப்படுத்துெதற்காக, நாசைா-ஃசபபர் அடிப் 

-பசடயிலாை ோத்திசரகளாை ‘AmB’ஐ, IIT-H உருொக்கியுள்ளது? 

அ) கருங்கோய்ச்ைல்  

ஆ) மடைரி ோ 

இ) ரேங்கு 

ஈ) ஜப்ெோனி  மூதளக்கோய்ச்ைல் 

✓ தெேெோெோத் - இந்தி  ரேோழில்நுட்ெ நிறுவனத்தின் (IIT-H) ஆெோய்ச்சி 

- ோளர்கள் ஆம்டெோரேரிசின் B’இன் ைோடனோ ஃதெெர் அடிப்ெதேயிைோன 

வோய்வழி உட்ககாள்ளும் மோத்திதெகதள உருவோக்கியுள்ளனர். 

✓ கருங்கோய்ச்ைதை குணப்ெடுத்துவேற்கோக, ஆம்டெோரேரிசின் - B’இன் 

ைோடனோ ஃதெப்ெஸ் அடிப்ெதேயிைோன வோய்வழி உட்ரகோள்ளும் மோத்தி 

-தெகதள உருவோக்குவேற்கோன முேல்மு ற்சி இதுவோகும். கருங்கோய்ச் 

-ைலுக்கோன சிகிச்தை ேற்டெோது கருப்புப் பூஞ்தைக்கோன சிகிச்தை ோகப் 

ெ ன்ெடுத்ேப்ெடுவேோல், COVID-19 சிகிச்தைக்குப் பின்னோன பூஞ்தை 

ரேோற்றுடைோய்களுக்கு சிகிச்தை ளிக்க இது ெ ன்ெடுத்ேப்ெேைோம். 

 

8. 2021 ஜூனில் நசடவபற்ற ரிைர்வ் ெங்கியின் பணவியல் வகாள் 

-சகக்குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு, வரப்சபா விகிதம் ______ எை 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) 3.75 % 

ஆ) 4.00 %  

இ) 4.25 % 

ஈ) 4.50 % 

✓ ஆளுைர் ைக்திகோந்ே ேோஸ் ேதைதமயிைோன இந்தி  ரிைர்வ் வங்கியின் 

ஆறு உறுப்பினர்கதளக்ரகோண்ே ெணவி ல் ரகோள்தகக்குழு, முக்கி  

வட்டி விகிேத்தே மோற்றோமல் தவத்திருந்ேது. ரெப்டெோ விகிேம் 4.00% 

ஆகவும், ேதைகீழ் ரெப்டெோ விகிேம் 3.35% ஆகவும் ரேோேரும். 

✓ இேன்மூைம், ரெப்டெோ விகிேம் ரேோேர்ந்து ஆறோவது முதற ோக மோறோமல் 

உள்ளது. ரகோடெோனோ தவெஸோல் ஏற்ெட்டுள்ள நிச்ை மற்ற ேன்தம & 

ெணவீக்கம்குறித்ே அச்ைங்களுக்கிதேயில் இம்முடிவு எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 

4.00 % 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிோநாட்சட நடத்துகிற நிறுெைம் 

எது? 

அ) IEA 

ஆ) உைக வங்கி 

இ) TERI  

ஈ) NITI ஆட ோக் 

✓ உைக நீடித்ே வளர்ச்சி உச்சிமோைோடு என்ெது எரிைக்தி மற்றும் வள நிறுவ 

-னத்தின் ஆண்டுடேோறும் ைேத்ேப்ெடும் ஒரு முேன்தம நிகழ்வோகும்.  

✓ “‘Redefining Our Common Future: Safe and Secure Environment for All” 

என்ற கருப்ரெோருளின்கீழ் ைதேரெறுகிறது. உைக சுற்றுச்சூழல் ைோதள 

முன்னிட்டு சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கோைநிதை மோற்ற அதமச்ைர் 

பிெகோஷ் ஜோவடேகர், இவ்வுச்சிமோைோட்டில் உதெ ோற்றினோர். 

 

10.உணவுப்வபாருட்களின் பன்ைாட்டு விசலகசளக் கண்டறிெத 

-ற்காக, உணவு விசலக்குறியீட்சட வெளியிடுகிற அசேப்பு எது? 

அ) உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பு  

ஆ) உைக வங்கி 

இ) ென்னோட்டுச் ரைைவோணி நிதி ம் 

ஈ) ென்னோட்டுத் ரேோழிைோளர் அதமப்பு 

✓ ஐைோ - உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) உணவு விதைக்குறி 

-யீடு என்ெது ேோனி ங்கள், எண்ரணய் வித்துக்கள், ெோல் ரெோருட்கள், 

இதறச்சி மற்றும் ைர்க்கதெ உள்ளிட்ே உணவுப் ரெோருட்களின் ென்னோ 

-ட்டு விதையில் மோேந்டேோறும் ஏற்ெடுகிற மோற்றத்தே அளவிடும் ஒரு 

ைேவடிக்தக ோகும். ைமீெ குறியீட்டின்ெடி, டம மோேத்தி  உணவு விதை 

ஏப்ெல் மோேத்தேவிே 4.8% அதிகமோக இருந்ேது. இது 2010 அக்டேோெர் 

மோேத்திற்குப்பிறகு நிகழும் அதிகப்ெடி ோன மோேோந்திெ விதை உ ர்வோ 

-கும். இந்ே விதைகள், 2020 டம மாதத்ததவிே 39.7% அதிகமோகும். 

 


1. ரேோழிற்ெடிப்புகளில் அெசுப் ெள்ளி மோணவர்களின் டைர்க்தக நிதை: 

ஆெோ  நீதிெதி முருடகைன் ேதைதமயில் ஆதண ம் 

ரேோழிற்கல்விப் ெடிப்புகளில் அெசுப் ெள்ளி மோணவர்களின் டைர்க்தக 

அளவிதன ஆெோய்ந்து, ெரிந்துதெ ரைய்  ஓய்வுரெற்ற நீதிெதி முருடகைன் 

ேதைதமயில் அதமக்கப்ெட்ே ஆதண த்தின் ஆடைோைதனக்கூட்ேம் 

ரேோேங்கி து. 

 

2. கோப்பீட்டுத் துதறயில் 74% அந்நி  டைெடி முேலீடு: டிபிஐஐடி அறிவிப்பு 

கோப்பீட்டுத் துதறயில் அெசின் முன்னனுமதியின்றி 74% அந்நி  டைெடி 

முேலீடு ரெறுவது ரேோேர்ெோன அறிவிக்தகத  மத்தி  ரேோழிைக மற்றும் 

உள்ைோட்டு வர்த்ேக டமம்ெோட்டுத்துதற முதற ோக ரவளியிட்டுள்ளது.  

கேந்ே 2015ஆம் ஆண்டு கோப்பீட்டுத் துதறயில் அந்நி  டைெடி முேலீட்டு 

உச்ைவெம்தெ 26 ைேவீேத்திலிருந்து 49 ைேவீேமோக மத்தி  அெசு அதிகரித் 

-ேது. இந்நிதையில் அந்ேத் துதறயில் அெசின் முன்னனுமதியின்றி 74% 

அந்நி  டைெடி முேலீட்தே ரெறுவேற்கு வழிவதக ரைய்  மத்தி  அெசு 

முடிவுரைய்ேது. அதுரேோேர்ெோன கோப்பீட்டுச் ைட்ேத்திருத்ே மடைோேோ- 2021 

கேந்ே மோர்ச் மோேம் ைோேோளுமன்றத்தில் நிதறடவறி து. அந்ே மடைோேோ 

நிதறடவறி ேன்மூைம் 23 ேனி ோர் கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள், 21 ஆயுள் 

கோப்பீடு அல்ைோே இேெ ேனி ோர் கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள், 7 ேனி ோர் சிறப்பு 

மருத்துவக்கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ெைனதேயும் என எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகி 

-றது. 

இந்நிதையில் அந்நி  டைெடி முேலீட்டு உச்ைவெம்பு அதிகரிப்பு குறித்து 

மத்தி  ரேோழிைக மற்றும் உள்ைோட்டு வோா்த்ேக டமம்ெோட்டுத் துதற 

முதற ோக அறிவிக்தக ரவளியிட்டுள்ளது. இதுரேோேர்ெோக அந்ேத் துதற 

ரவளியிட்ே ரைய்திக் குறிப்பில், கோப்பீட்டுத் துதறயில் 74% அந்நி  டைெடி 

முேலீட்தே அனுமதித்து மத்தி  அெசு டமற்ரகோண்டிருக்கும் முடிவு அந்நி 

-  ரைைோவணி டமைோண்தம ைட்ே அறிவிக்தக ரவளியிேப்ெட்ே டேதியில் 

இருந்து அமலுக்கு வருகிறது என்று ரேரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 

3. ‘விவோரேக்’ ரேோழில்நுட்ெ மோைோடு 

ஐடெோப்பி  ைோடுகளின் மிகப்ரெரி  டிஜிட்ேல், புதுதம கண்டுபிடிப்புகளுக் 

-கோன அறிவி ல் ரேோழில்நுட்ெ மோைோடு, ‘விவோரேக்’ என்ற ரெ ரில் 

பிெோன்ஸ் ேதைைகெம் ெோரீஸில் கேந்ே 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைேத்ேப்ெ 

-ட்டு வருகிறது. ஐந்ேோவது மோைோடு, ஜூன் 16-19 வதெ ைதேரெறவுள்ளது. 

 

 

 

 

 


