
         

    

1. நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் முதன்மை ைாநிலம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தெலுங்கானா 

✓ மத்திய நிலக்கரி அமமச்சகத்தின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான 

ெற்காலிக புள்ளிவிவரங்களின்படி, இந்தியாவின் தமாத்ெ நிலக்கரி 

உற்பத்தியானது 2020-21ஆம் ஆண்டில் 2.02% அளவுக்கு சரிந்து 

716.084 மில்லியன் டன்னாக பதிவாகியுள்ளது. தமாத்ெ உற்பத்தியில், 

671.297 தமட்ரிக் டன் கற்கரியாக்கம் தசய்யப்படாெ நிலக்கரியும், 44.787 

தமட்ரிக் டன் கற்கரியாக்கம் தசய்யப்பட்ட நிலக்கரியும் ஆகும். 

✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலம் நிலக்கரி உற்பத்தியில் (158.409 தமட்ரிக் டன்) 

இந்தியாவிலலலய முென்மம மாநிலமாக உள்ளது. ஒடிஸா மற்றும் ம பி 

ஆகிய மாநிலங்கள் அடுத்ெடுத்ெ இடங்களில் உள்ளன. கற்கரியாக்கம் 

தசய்யப்பட்ட நிலக்கரி உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் முெலிடம் 

பிடித்துள்ளது. 

 

2.ஈராண்டு பணிநீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட NEOWISE என்பது பின்வரும் 

எந்த விண்செளி நிறுெனத்தின் சதாமலந ாக்கியாகும்? 

அ) இஸ்லரா 

ஆ) நாசா  

இ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ் 

ஈ) ஜாக்ஸா 

✓ நாசாவின் Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEO 

WISE) தொமலலநாக்கிக்கு அண்மமயில் ஈராண்டுக்கு பணி நீட்டிப்பு 

வழங்கப்பட்டது. இது தபாதுவாக புவிக்கருகிலுள்ள ஒரு தபாருள்கமளத் 

(விண்கற்கள் மற்றும் வால்மீன்கள்) லெடுகிறது. இது புவிக்கு ஆபத்மெ 

ஏற்படுத்ெக்கூடிய தபாருள்கள் உட்பட லெடுகிறது. இத்தொமலலநாக்கி 

புவிக்கருகிலுள்ள 1,850’க்கும் லமற்பட்ட தபாருட்கள் குறித்ெ மதிப்பீட்மட 

வழங்கியுள்ளது. 

 

3.உலகின் மிகப்சபரிய ஆயுதத்திட்டைான கூட்டு ஸ்ட்மரக் மபட்டர் 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ெமீபத்தில் 15ஆெது  ாடாக இமைந்த 

 ாடு எது? 

அ) தென்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) தநெர்லாந்து 

இ) சுவிச்சர்லாந்து  

ஈ) தஜர்மனி 

✓ F-35 மலட்னிங் II என்பது அதமரிக்காமவச்லசர்ந்ெ லாக்ஹீட் மார்ட்டின் 

உருவாக்கிய அடுத்ெ ெமலமுமற லபார் வானூர்தியாகும். இந்ெ 

வானூர்தி வான்வழித் ொக்குெல்கள், உளவுப்பணிகள் மற்றும் வான் 

வழிப்லபார் ஆகியவற்மற நடத்ெவல்லது. இென் உருவாக்கத்திற்கு 

அதமரிக்கா மற்றும் அென் சில NATO நட்பு நாடுகள் நிதியளித்ென.  

✓ சுவிச்சர்லாந்து இப்லபார் வானூர்திகமள வாங்க முடிவு தசய்துள்ளது. 

இென்மூலம் உலகின் மிகப்தபரிய ஆயுெத்திட்டமான கூட்டு ஸ்ட்மரக் 

மபட்டர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக சமீபத்தில் 15ஆவது நாடாக 

இமைந்ெ நாடாக சுவிச்சர்லாந்து மாறியுள்ளது. 

 

4. உலகின் மிகப்சபரிய பால் உற்பத்தியாளர் எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) அதமரிக்கா 

இ) சீனா 

ஈ) தடன்மார்க் 

✓ உலகளவில் மிகப்தபரிய பால் உற்பத்தியாளராக இந்தியா உள்ளது. 

2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 208 மில்லியன் டன் பாமல உற்பத்தி 

தசய்துள்ளது. 

 

 

5. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற விராச்சி நதசிய பூங்கா 

அமைந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) ொய்லாந்து 

ஆ) மலலசியா 

இ) கம்லபாடியா  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ விராச்சி லெசியபூங்காவானது கம்லபாடிய நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதியில் 

3,000 சதுர கிலலாமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் அமமந்துள்ள 

இரு கம்லபாடிய ஆசியான் பாரம்பரிய பூங்காக்களுள் ஒன்றாகும். இது 

ரத்ெனகிரி மற்றும் ஸ்டங் ட்தரங் மாகாைங்கமள ஒன்றுடன் ஒன்றாக 

இமைக்கிறது. 

✓ இந்ெத் லெசிய காட்டில், கடந்ெ 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து சட்டவிலராெ 

உள்நுமழவுகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அது காடுகளின் சிமெவுக்கு 

வழிவகுக்கிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்ெ நிமலமம 

சீர்பட்டுள்ளது. இென் காரைமாக அண்மமய மாெங்களில் லபராசிய 

மான்கள் அங்கு தென்பட்டன. 

 

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற ொல்மீகி நதசிய பூங்கா 

ஆனது பின்ெரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஒநர நதசிய பூங்காொகும்? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) உத்ெர பிரலெசம் 

இ) பீகார்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ வால்மீகி லெசிய பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் வனவுயிரி 

சரைாலயமானது பீகார் மாநிலத்தில் இந்தியா-லநபாள எல்மலயில், 

கந்ெக் ஆற்றின் கமரயில் அமமந்துள்ளது. பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள 

ஒலர லெசிய பூங்கா இதுவாகும். பீகாரின் வால்மீகி புலிகள் காப்பகத்தின் 

அதிகாரிகள், அங்கு 150 கழுகுகமள அமடயாளம் கண்டுள்ளனர். 

✓ கழுகு பாதுகாப்பிற்கான முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், வனவுயிரி 

வாழ்விடங்களின் ஒருங்கிமைந்ெ லமம்பாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 

7.அண்மையில் கியூபாமெ தாக்கிய செப்பைண்டல புயலின் சபயர் 

என்ன? 

அ) எல்சா  

ஆ) பில் 

இ) லடனி 

ஈ) எரின் 

✓ தவப்பமண்டல புயலான எல்சா அண்மமயில் கியூபாமவ ொக்கியது. 

அந்ெப் புயல் பின்னர் ஹவானா நகரின் கிழக்லக கியூபாவிலிருந்து 

தவளிலயறி புலளாரிடாமவ லநாக்கிச்தசன்றது. புயல் காரைமாக கியூபா 

பலத்ெமமழமய எதிர்தகாண்டது, இெனால் ெமலநகரத்தில், ொழ்வான 

கடலலாரப்பகுதிகளில் லலசான தவள்ளப்தபருக்கு ஏற்பட்டது.  

 

8. CTRI தளத்தில் ஆயுர்நெத தரவுத்சதாகுப்மப அறிமுகப்படுத்திய 

ைருத்துெ அமைச்ெகம் எது? 

அ) சுகாொர மற்றும் குடும்ப நல அமமச்சகம் 

ஆ) ஆயுஷ் அமமச்சகம்  

இ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ) மின்னணு மற்றும் ெகவல் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ CTRI இமையெளத்தில் ஆயுர்லவெ ெரவுத்தொகுப்மப மத்திய ஆயுஷ் 

அமமச்சகம் தொடங்கியது. இந்ெ ஆயுர்லவெ ெரவு தொகுப்மப ஐசிஎம்ஆர் 

மற்றும் ஆயுர்லவெ அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய குழுமம் 

ஆகியமவ இமைந்து உருவாக்கியுள்ளன. AMAR, SAHI, e-MEDHA & 

RMIS ஆகிய லமலும் 4 இமையெளங்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உலகளாவிய நகாவின் ைா ாட்மட  டத்திய  ாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) கனடா 

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ இந்தியா சமீபத்தில் லகாவின் உலகளாவிய லகாவின் மாநாட்மட 

நடத்தியது. தமய்நிகராக நடத்ெப்பட்ட இம்மாநாட்மட மத்திய சுகாொர 

அமமச்சர் ஹர்ஷவர்ென் தொடங்கிமவத்ொர். 

✓ லெசிய சுகாொர ஆமையத்தின் ெமலமமச் தசயல் அதிகாரி Dr R S 

சர்மாவின் கூற்றுப்படி, சுமார் ஐம்பது நாடுகள் லகாவின்மன ஏற்றுக் 

தகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டியுள்ளன. இத்ெளத்தின் திறந்ெ மூல பதிப்மப 

ஆர்வமுள்ள நாடுகளுக்கு வழங்க இந்தியா ெயாராகவுள்ளது. 

இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட CoWIN என்பது ஒரு டிஜிட்டல் வமலத் 

ெளமாகும். அது நாட்டின் ெடுப்பூசி இயக்கத்மெ திறம்பட இயக்குகிறது. 

 

10. 2021’இல் இந்தியப் சபருங்கடல் கடற்பமட கருத்தரங்கத்தின் 

(IONS) 7ஆெது பதிப்மப  டத்திய  ாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) தென்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ பிதரஞ்சு கடற்பமட இந்தியப் தபருங்கடல் கடற்பமட கருத்ெரங்கத்தின் 

(IONS) 7ஆவது பதிப்மப நடத்தியது. இது இந்தியப்தபருங்கடலில் உள்ள 

ஒரு பிதரஞ்சு துமறயான ரியூனியன் தீவில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.  

✓ இந்தியப்தபருங்கடல் கடற்பமட கருத்ெரங்கம் என்பது ஈராண்டுக்கு 

ஒருமுமற நடத்ெப்படும் நிகழ்வாகும். அது 2008ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

கடற்பமடயால் கருத்ொக்கம் தசய்யப்பட்டது. IONS’இல் இந்தியப் தபருங் 

கடல் பிராந்தியத்திற்குள் வரும் 24 உறுப்புநாடுகளும் 8 பார்மவயாளர் 

நாடுகளும் அடங்கும். 

 


1. 15-07-2021 - கல்விக்கண் திறந்ெ ‘கர்மவீரர்’ ‘தபருந்ெமலவர்’ 

கு. காமராசரின் 119ஆவது பிறந்தநாள். 

 

2. 15-07-2021 - ‘ெனித்ெமிழ் இயக்கத்தின் ெந்மெ’ மமறமமல 

அடிகளின் 145ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. வாராைசியில் சர்வலெச மாநாட்டு மமயம்: பிரெமர் இன்று திறந்து 

மவக்கிறார் 

உத்ெர பிரலெச மாநிலம், வாராைசியில் கட்டப்பட்டுள்ள “ருத்ராக்ஷா” 

எனப் தபயர்சூட்டப்பட்ட சர்வலெச மாநாட்டு மமயத்மெ பிரெமர் லமாடி 

திறந்துமவக்கிறார். இதுதொடர்பாக அதிகாரிகள் கூறியொவது: லபாஸ் 

சிகரா பகுதியில் 2.87 தஹக்லடர் நிலத்தில் இரண்டு ெளங்கள் தகாண்ட 

மாநாட்டு மமயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்ெ மமயத்தில் 108’க்கும் லமல் 

ருத்ராக்ஷங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இென் கூமர சிவலிங்க வடிவில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்ெக் கட்டடத்தின் அமனத்து இடங்களும் இரவில் 

ஒளிரும் வமகயில் LED பல்புகள் தபாருத்ெப்பட்டுள்ளன. 

அரங்கில் 1,200 லபர் அமர்ந்து நிகழ்ச்சிமயக் காணும் வசதியுடன் இந்ெக் 

கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. சமூக மற்றும் கலாசார நிகழ்ச்சிகமள நடத்ெ 

வாய்ப்பு அளிக்கும் வமகயில் இந்ெ மமயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இென்மூலம் சுற்றுலாத் ெலம் வளர்ச்சியமடவலொடு வாராைசியில் 

தொழில் வளமும் அதிகரிக்கும். சர்வலெச மாநாடு, கண்காட்சி, இமச 

கச்லசரிகள், பிற நிகழ்ச்சிகமள நடத்ெ இது ஏற்ற மமயமாக இருக்கும். 

அத்துடன் வாராைசி பற்றிய கமல, கலாசாரம், இமச தொடர்பான 

கமலக் காட்சிக் கூடமும் இங்கு அமமக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பான் சர்வலெச 

ஒத்துமழப்பு முகமமயின் உெவியுடன் கட்டப்பட்ட இந்ெ வாராைசி 

சர்வலெச மாநாட்டு மமயத்தின் பிரொன மண்டபம் லெமவப்பட்டால் 

சிறுசிறு பகுதிகளாக நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு தசய்து ெரப்படும். இது 

முற்றிலும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்புடன் கூடிய கட்டடமாக இருக்கும். 

மமயத்தில் லபாதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இந்ெ மமயமானது ஒரு தபாது நுமழவுப் பகுதி, ஒரு லசமவ நுமழவுப் 

பகுதி, முக்கிய பிரமுகர்கள் நுமழவுப் பகுதி ஆகிய பகுதிகமளக் 

தகாண்டிருக்கும். அமனத்து வமகயான சர்வலெச நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற 

இடமாக இந்ெ மமயம் இருக்கும் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

4. கீழடி அகழாய்வில் சுடுமண் உமறகிைறு கண்டுபிடிப்பு 

சிவகங்மக மாவட்டம் திருப்புவனம் அருலக கீழடியில் நமடதபற்று 

வரும் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வில் சுடுமண் உமறகிைறு புமெயுண்டு 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கீழடி, அகரம், தகாந்ெமக, மைலூர் ஆகிய 

4 இடங்களில் இந்ெ அகழாய்வு நமடதபற்று வருகிறது. இதில் அகரத்தில் 

நமடதபற்று வரும் அகழாய்வில் இதுவமர 7 குழிகள் லொண்டப்பட்டு 

பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் 6ஆவது குழியில் 20 முெல் 25 

தசமீ உயரமுள்ள உமறகள் தகாண்ட 3 அடுக்குகளுடன் உமறகிைறு 

கண்டறியப்பட்டது. கீழடி தொழில்நகரமாகவும், தகாந்ெமக பண்மடய 

கால மக்களின் இடுகாடாகவும், அகரம் அன்னச்சத்திரமாகவும் 

விளங்கியெற்கான சான்றுகள் கிமடத்து வருகின்றன. 4 அகழாய்வு 

ெளங்களில் அகரத்தில் மட்டுலம சமமயல் சம்பந்ெமான தபாருள்கள் 

அதிகளவில் கிமடக்கின்றன. 

இங்கு இதுவமர மண் பாத்திரங்கள், ெண்ணீர் எடுத்து தசல்ல 

பயன்படுத்ெப்படும் ஜாடி உள்ளிட்டமவகள் கிமடத்துள்ள. லமலும் 6ஆம் 

கட்ட அகழாய்வில் அகரத்தில் மட்டும் தவவ்லவறு காலகட்டத்மெச் 

லசாோ்ந்ெ 7 உமறகிைறுகள் கண்டறியப்பட்டன. ெற்லபாது 7ஆம் கட்ட 

அகழாய்விலும் இங்கு முெல்முமறயாக உமறகிைறு கண்டறியப்பட்டு 

உள்ளது. இந்ெ உமறகிைறுகள் வறட்சிக்காலங்களில் தபாதுமக்களின் 

பயன்பாட்டுக்காக லொண்டப்பட்டிருக்கலாம் எனக்கூறப்படுகிறது. இந்ெ 

உமறகிைறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இமைக்கப்பட விளிம்புகளில் 

பள்ளமான அமமப்பு ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

இெனால் உமறகள் சரிந்து விழாமலும், லசெமமடயாமலும் உள்ளன. 

உமறகிைறுகள் அதிகளவில் கிமடத்ொலும் அவற்றிலிருந்து 

ெண்ணீமர எடுக்க எந்ெ வமகயான தபாருள்கமள பயன்படுத்தி 

இருந்ெனர் என்பெற்கான சான்றுகள் இதுவமர கிமடக்கவில்மல என 

தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். உமறகிைறுகளின் 

உள்லள எந்ெப் தபாருளும் கிமடக்கவில்மல. ஆனால் உமற 

கிைறுகளின் அருலக மண் பாத்திரங்கள் கிமடத்துள்ளன. 

அெமன மவத்து உமறகிைறுகளில் ெண்ணீர் எடுத்து இருக்க கூடும் 

எனத் தெரிகிறது. 6ஆம் கட்ட அகழாய்வில் கிமடத்ெ 28 அடுக்குகள் 

தகாண்ட உமறகிைற்றின் அருலக ெற்லபாது அகழாய்வுப் பணிகள் 

நமடதபற்று வருகின்றன. அதிலிருந்து 10 மீட்டர் தூரத்தில் ெற்லபாது 

உமறகிைறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 20 முெல் 25 தசமீ உயரம் 

தகாண்டொக இந்ெ அடுக்குகள் உள்ளன. லமலும் அகழாய்வு தொடரும் 

நிமலயில் கூடுெலாக உமறகள் கிமடக்க வாய்ப்பிருக்கலாம் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பண்மடய காலத்தில் அகரம் வழியாக நீலராமட, 

ஆறு உள்ளிட்டமவகள் தசன்றிருக்ககூடும் என்பொல் இங்கு அதிக 

அளவில் உமறகிைறுகள் கிமடத்துவருகின்றன எனவும் 

கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 


