
         

    

1. இந்தியாவின் மிகவுயரமான மூலிககப்பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மிதசாரம் 

✓ உத்தரகண்ட் மாநிலம் சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமத்தில் இந்திய 

-சீன எல்லலப்பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி உயரத்தில் அலமக்கப்பட்ட 

மூலிலகப்பூங்கா திறந்துலவக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடுவளர்த்தல் 

நிதித்திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத்துலறயால் இந்தப்பூங்கா 

அலமக்கப்பட்டது. இமயமலலயின் உயரமான பகுதிகளில் காணப்படும் 

சுமார் 40 மூலிலக இனங்கள் இப்பூங்காவில் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அண்கமயில், முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண் சிங் காலமானார். 

அவர் எந்த மாநிலத்தின் முதல்வராக இருந்தார்? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) உத்தர பிரததசம்  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ உத்தரபிரததச மாநில முன்னாள் முதல்வரும் இராஜஸ்தான் மாநில 

முன்னாள் ஆளுநருமான கல்யாண் சிங், 2021 ஆகஸ்ட்.21 அன்று தனது 

89ஆவது வயதில் இலக்தனாவில் காலமானார். கல்யாண் சிங், 1991இல் 

முதல்முலறயாக உபி மாநிலத்தின் முதல்வரானார். 1992ஆம் ஆண்டு 

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதபாது உபி மாநில முதலலமச்சராக பதவி 

வகித்தவர் கல்யாண் சிங். அவர், 24 ஜூன் 1991 - 1992 டிச.6 வலர & 

1997 சசப்.21 முதல் 1999 நவ.12 வலர முதல்வராக இருந்தார். 

 

3. ததசிய அனல்மின் கழகமானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில், 25 

MW திறன்க ொண்ட மிகப்பபரிய மிதகவ த ாலார் PV திட்டத்கத 

பதாடங்கியுள்ளது? 

அ) காயங்குளம் 

ஆ) ஓம்கதரஷ்வர் 

இ) இராமகுண்டம் 

ஈ) விசாகப்பட்டினம்  

✓ ததசிய அனல்மின் கழகமானது, 25 MW திறன்சகாண்ட மிகப்சபரிய 

மிதலவ சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்தத் திட்டத்லத ஆந்திர பிரததசத்தின் 

விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள அதன் சிம்காத்ரி அனல்மின் நிலலயத்தின் 

நீர்த்ததக்கத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சநகிழ்வுத்தன்லம திட்டத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ப 

-ட்டுள்ள முதல் சூரியசக்தி திட்டமாகவும் இது அலமந்துள்ளது. 

✓ இந்த மிதலவ சூரிய ஆற்றல் திட்டம், நீர்த்ததக்கத்தில் சுமார் 75 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 1 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட சூரியசக்தி 

ஒளிமின்னழுத்த கலங்களிலிருந்து மின்சாரத்லத உருவாக்கும் 

திறலன இந்தத் திட்டம் சபற்றுள்ளது. 

 

4. மதம் அல்லது நம்பிக்ககயின் அடிப்பகடயிலான வன்முகறச் 

ப யல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்ககள நிகனவுகூரும் பன்னாட்டு 

நாள் அனு ரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) 23 ஆகஸ்ட் 

ஆ) 22 ஆகஸ்ட்  

இ) 20 ஆகஸ்ட் 

ஈ) 24 ஆகஸ்ட் 

✓ மதம் / நம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயிலான வன்முலறச் சசயல்களினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கலள நிலனவுகூரும் பன்னாட்டு நாள் ஆக.22 அன்று 

ஐநா’ஆல் அனுசரிக்கப்பட்டது. மதம் / நம்பிக்லக சார்ந்த வன்முலறச் 

சசயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தார்க்கும் 

சபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி ஆதரவு மற்றும் உதவிலய நல்குவதன் 

முக்கியத்துவத்லத இந்த நாள் நிலனவுகூருகிறது.  இது முதன்முதலில் 

2019’இல் அதிகாரப்பூர்வமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

5. எந்த மாநிலத்கதச்  ார்ந்த 7 உள்ளூர் உணவுப்பபாருட்ககள, 

மத்திய உணவுப்பதப்படுத்தும் பதாழிற்துகறகள் மற்றும் ஜல்  க்தித் 

துகற இகணயகமச் ர் பிரகலாத் சிங் பதடல் அறிமுகம் ப ய்தார்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மணிப்பூர்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ‘இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மத்திய உணவு 

பதப்படுத்தும் சதாழில்கள் மற்றும் ஜல்சக்தித் துலற இலணயலமச்சர் 

பிரகலாத் சிங் பதடல், மணிப்பூர் மாநிலத்தின் ஏழு உள்ளூர் உணவுப் 

சபாருட்கலள இம்பாலில் அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். அலவ, கருப்பரிசி 

லட்டு, கருப்பரிசி பழம் & சகாட்லட பிஸ்தகாத்துகள், சூடான மற்றும் 

காரமான புஜியா, கதபாக் (சபாறி) கலலவ, மணிப்பூரி கிழங்கு பர்பி, 

மூங்கில் தளிர் முரபா மற்றும் அத்தி லட்டு ஆகும். 

✓ இப்சபாருட்கள் மணிப்பூர் உணவுத் சதாழிற்துலறகள் நிறுவன அலடவு 

ஆய்வகத் திட்டத்தின்கீழ் TQS குதளாபல், காஜியாபாத்துடன் இலணந்து 

10 லட்சம் பட்சஜட் ஒதுக்கீட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

6. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயில், பவளியுறவு அகமச் ர் S பஜய் ங்கர் 

ஒரு பமாகபல் பதாழில்நுட்ப தளத்கத அறிமுகப்படுத்துவதாக 

அறிவித்தார். இந்தத் தளத்தின் பபயர் என்ன? 

அ) UNITE Peace 

ஆ) UNITE Aware  

இ) UNITE X 

ஈ) UNITE World 

✓ மத்திய சவளியுறவுத்துலற அலமச்சர், S சஜய்சங்கர், ஐக்கிய நாடுகளின் 

அலமதிப்பலடயினலரப் பாதுகாக்க உதவுவதற்காக, “UNITE Aware” 

சதாழில்நுட்பத்லத அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தார். நியூயார்க்கில் 

உள்ள ஐநா தலலலமயகத்தில், அவர், “சதாழில்நுட்பம் மற்றும் அலமதி 

காத்தல்” பற்றிய ஐநா பாதுகாப்பு அலவயின் விவாதத்திற்கு தலலலம 

தாங்கியதபாது இந்த அறிவிப்லப சவளியிட்டார். 

✓ “UNITE Aware” என்பது அலமதிப்பலடயினருக்கு தலர-சதாடர்பான 

தகவல்கலள வழங்குவதற்காக இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் 

அலமப்பாகும். இது அப்பலடயினரின் பாதுகாப்லப உறுதிசசய்வதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்திற்காக இந்தியா $1.64 மில்லியன் 

டாலர்கலள சசலவிட்டுள்ளது. 

 

7.தபார் வானூர்திககள தரடார் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்க, 

அதிநவீன  ாப் பதாழில்நுட்பத்கத உருவாக்கியுள்ள அகமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) HAL 

இ) DRDO  

ஈ) BHEL 

✓ தரடார்மூலம் சசயல்படும் எதிரிநாட்டு ஏவுகலணகளிலிருந்து இந்திய 

விமானப்பலடயின் தபார் விமானங்கலள பாதுகாக்க அதிநவீன ‘சாஃப்’ 

சதாழில்நுட்பத்லத இராணுவ ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) 

உருவாக்கியுள்ளது. தஜாத்பூரில் உள்ள DRDO ஆய்வகம், புதனவில் 

உள்ள DRDO’இன் உயராற்றல் சபாருட்கள் ஆய்வகத்துடன் இலணந்து 

இந்த ‘சாஃப்’ காட்ரிட்ஜ் - 118/I சாதனத்லத உருவாக்கியுள்ளது. 

✓ தபார் விமானங்களில் சபாருத்தப்படும் இச்சாதனத்தில், சிறு அலுமினியம் 

அல்லது துத்தநாகம் பூசப்பட்ட நார் துகள்கள் மில்லியன் கணக்கில் 

அலடக்கப்பட்டிருக்கும். தீப்பிழம்புடன் இது தபார் விமானங்களிலிருந்து 

சவளிதயறி காற்றில் பறக்கும்தபாது, தலசர்மூலம் சசயல்படும் எதிரி 

நாட்டு ஏவுகலணகலள திலசதிருப்பும். இதன்மூலம் தாக்குதலில் 

இருந்து தபார் விமானங்கள் தப்பிக்க முடியும். 

 

8. அண்கமயில், பதாகலயுணர்திறன் ப யற்ககக்தகாள் தரவு 

பகிர்வில் ஒத்துகழப்பு நல்குவதற்காக, எந்த அகமப்பு, தங்களுக்குள் 

ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டுக்பகாண்டது? 

அ) G20  ஆ) BIMSTEC 

இ) BRICS  ஈ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் சதன்னாப்பிரிக்கா (BRICS) 

ஆகியலவ சதாலலயுணர்திறன் சசயற்லகக்தகாள் தரவு பகிர்வில் 

ஒத்துலழப்பு நல்குவதற்கான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன.  

✓ BRICS விண்சவளி முகலமகளின் குறிப்பிட்ட சதாலலயுணர்திறன் 

சசயற்லகக்தகாள்களின் சமய்நிகர் விண்மீன் சதாகுப்லப உருவாக்கும் 

தநாக்கில் இந்த ஒப்பந்தம் லகசயழுத்திடப்பட்டது. இதன்மூலம் அந்தந்த 

தலரநிலலயங்கள் தரலவப்சபறும். இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா BRICS 

தலலலமயின்கீழ் உள்ள இச்சமயத்தில் லகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 

9. நகடபாகத பபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து 

அகமப்புகளுக்காக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் மத்திய  ாகல 

தபாக்குவரத்து & பநடுஞ் ாகல அகமச் கம் ஒத்துகழத்துள்ளது? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ்  

ஆ) ஐஐடி காந்திநகர் 

இ) ஐஐடி பம்பாய் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ நலடபாலத (pavement) சபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து 

அலமப்புகளுக்காக இந்திய அரசின் சாலல தபாக்குவரத்து மற்றும் 

சநடுஞ்சாலல அலமச்சகத்துடன் (MoRTH) சமட்ராஸ் ஐஐடி நிறுவனம் 

கூட்டிலணகிறது. புதுலமயான நலடபாலதசபாருட்கள் மற்றும் சதாழில் 

நுட்பங்கள், லஹட்ரஜன் மின்கலத்தில் இயங்கும் தபாக்குவரத்து, 

தானியங்கி வாகன வலகப்பாடு, புதிய கட்டண அலமப்புகள், நிகழ்வு 

தமலாண்லம அலமப்புகள், பயணிகளின் தகவலலமப்புகள், FastTAG 

தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு தவிர தபாக்குவரத்து 

உருவகப்படுத்துதல் ஆகியலவ இதிலடங்கும். 

✓ சநடுஞ்சாலல சபாறியியல் துலறயில் MoRTH’ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகள் உட்பட 8-10 மாணவர்களுக்கு சமட்ராஸ் IIT நிறுவனம், 

பயிற்சியளிக்கும். 

 

10. உலக மனிதாபிமான நாள் ககடபிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 19  

ஆ) ஆகஸ்ட் 21 

இ) ஆகஸ்ட் 23 

ஈ) ஆகஸ்ட் 25 

✓ அலனத்து முரண்பாடுகளுக்கும் எதிராக மனிதகுலத்திற்கு தசலவ 

சசய்ய எண்ணும் அலனவரின் தியாகங்கலளயும் சகௌரவிக்கும் 

வலகயில், ஐநா அலவ, ஆகஸ்ட்.19ஆம் தததிலய உலக மனிதாபிமான 

நாளாகக் சகாண்டாடுகிறது. “#TheHumanRace: a global challenge for 

climate action in solidarity with people who need it the most” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

✓ கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் ஐநா சபாது அலவயால் இந்நாள் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர், 2009 ஆகஸ்ட்.19 அன்று முதன்முலறயாக 

நிலனவுகூரப்பட்டது. 

 


1. தமிழகத்தில் 6 புதிய மாநகராட்சிகள் 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ஒருங்கிலணத்து தமலும் 

6 புதிய மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என்று தபரலவயில் நகராட்சித் 

துலற அலமச்சர் KN தநரு அறிவித்தர். 

தாம்பரம், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர், சிவகாசி ஆகிய 

நகராட்சிகலளயும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள பகுதிகலளயும் 

ஒருங்கிலணத்தும் மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்தார். 

நகராட்சித் துலற மானியக் தகாரிக்லக மீதான விவாதத்துக்குப் பதில் 

அளித்து அலமச்சர் தக.என்.தநரு சவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: 2011ஆம் 

ஆண்டு மக்கள்சதாலக கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக 

48.45 சதவீதம் ஆகும். 2021ஆம் ஆண்டு தற்தபாலதய சூழலில் சமாத்த 

மக்கள்சதாலகயில் நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக சுமார் 53 சதவீதமாக 

உயர்ந்துள்ளது எனக் கருதப்படுகிறது. அதனால், மாநகராட்சிகள் மற்றும் 

நகராட்சிகலள ஒட்டியுள்ள நகர்ப்புறத் தன்லமதயாடு உள்ள பகுதிகலள 

நகர்ப்புறங்கதளாடு இலணத்து ததலவயான கட்டலமப்பு வசதிகள் 

ஏற்படுத்துவது இன்றியலமயாததாகக் கருதப்படுகிறது. 

தற்தபாதுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகலளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், 

நகர்ப்புறத்தன்லம, மக்கள்சதாலக அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம், 

சபாருளாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்தவறு காரணிகளின் 

அடிப்பலடயிலும் நகர்ப்புறமாக மாறி வரும் பகுதிகளிலும் நகரத்துக்கு 

இலணயான அடிப்பலட வசதிகலள அளித்திடும் தநாக்கிலும் 

உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் தரம் உயர்த்தப்படுகிறது. 

தாம்பரம், பல்லாவரம், சசம்பாக்கம், பம்மல், அனகாபுத்தூர் ஆகிய 

நகராட்சிகள் மற்றும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள தபரூராட்சிகள் 

மற்றும் ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து ஒரு மாநகராட்சியாக 

அலமக்கப்படும். தமலும், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர் 

மற்றும் சிவகாசி ஆகிய நகராட்சிகள் அதலனச் சுற்றி வளர்ச்சி 

அலடந்துள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ஒன்றிலணத்து 

மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும். 

4 மாநகராட்சிகள் விரிவாக்கம்: திருச்சி, நாகர்தகாவில், தஞ்சாவூர், ஓசூர் 

ஆகிய மாநகராட்சிகளும், சசங்கல்பட்டு, பூவிருந்தவல்லி, மன்னார்குடி 

ஆகிய நகராட்சிகளும் அவற்லறச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சியலடந்துள்ள 

தபரூராட்சிகலளயும், ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும். 

புதிய நகராட்சிகள்: பள்ளப்பட்டி, திட்டக்குடி, மாங்காடு, குன்றத்தூர், 

நந்திவரம் - கூடுவாஞ்தசரி, சபான்தனரி, திருநின்றவூர், தசாளிங்கர், 

இடங்கனசாலல, தாரமங்கலம், திருமுருகன்பூண்டி, கூடலூர், காரமலட, 

கருமத்தம்பட்டி, மதுக்கலர, வடலூர், தகாட்டக்குப்பம், திருக்தகாவிலூர், 

உளுந்தூர்தபட்லட, அதிராம்பட்டினம், மானாமதுலர, சுரண்லட, 

களக்காடு, திருச்சசந்தூர், சகால்லன்தகாடு, முசிறி, லால்குடி ஆகிய 

தபரூராட்சிகள் அதன் அருதக வளர்ச்சியலடந்துள்ள ஊராட்சிகலள 

ஒன்றிலணத்து நகராட்சிகளாக மாற்றப்படும். 

தமலும், புஞ்லச புகளூர் மற்றும் புகளூர் ஆகிய 2 தபரூராட்சிகலளயும் 

இலணத்து புகளூர் நகராட்சியாக அலமக்கப்படும். 

உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம்: தரம் உயர்த்தப்படும் அல்லது விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும்தபாது மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுடன் 

இலணக்கப்படும் ஊராட்சிகளில் ஏற்கனதவ ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட (அ) 

ததர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ற உறுப்பினர்கள் சதாடர்ந்து அவர்களது பதவிக் 

காலம் முடியும் வலர அப்பதவிகளிதலதய சதாடர்வார்கள். 

சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்பின் பதவிக்காலம் முடிவலடயும்தபாது 

இலணக்கப்படும் பகுதிகள் புதிதாக உருவாக்கப்படும் (அ) விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும் நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சியின் முழுலமயான 

ஆளுலமக்கு உட்படுத்தப்படும் என்றார் அலமச்சர் K N தநரு. 

சமாத்தம் 21 மாநகராட்சிகள் 

தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனதவ 15 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. மாநகராட்சிகள் 

விவரம் (மாநகராட்சிகள் சதாடங்கப்பட்ட காலம் அலடப்புக்குறிக்குள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது): 

சசன்லன (1688), மதுலர (1971), தகாயம்புத்தூர் (1981), திருச்சி (1994), 

தசலம் (1994), திருசநல்தவலி (1994), திருப்பூர் (2008), ஈதராடு (2008), 

தவலூர் (2008), தூத்துக்குடி (2008), தஞ்சாவூர் (2014), திண்டுக்கல் 

(2014), நாகர்தகாவில் (2019), ஓசூர் (2019), ஆவடி (2019) ஆகிய 

மாநகராட்சிகள் உள்ளன. இத்துடன் புதிய ஆறு மாநகராட்சிகலளயும் 

தசர்த்து மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்லக 21ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 

சசன்லன மட்டும் சபருநகர மாநகராட்சியாக உள்ளது. 

 

2. இந்தியாவின் கதரானா தடுப்பூசி ‘ஹக்தகா19’: முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனயில் சவற்றி 

கதரானா தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலயத் தூண்டுகின்ற, பாரம்பரிய 

முலறயில் உருவான ‘ஹக்தகா19 (HGCO 19) தடுப்பூசியின் முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனலய மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு (DCGI) 

ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. ‘ஹக்தகா19’ பாதுகாப்பானது, சசல்லத்தக்கது, 

தடுப்பூசி ஆய்வில் பங்தகற்றவர்கள் தநாய் எதிர்ப்பாற்றலலக் 

சகாண்டுள்ளனர் என்று சதரிவித்து டிசிஜிஐ நிபுணர் குழு அனுமதிலய 

வழங்கியுள்ளது. 

மத்திய அறிவியல் சதாழில்நுட்ப அலமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள உயிரி 

சதாழில்நுட்பத் துலற தன்னுலடய உயிரி சதாழில்நுட்ப சதாழிலக 

ஆய்வு உதவி கவுன்சில் என்கிற லாப தநாக்கமற்ற சபாதுத் துலற 

நிறுவனத்லத அலமத்துள்ளது. 

 

 



         

    

இந்த நிறுவனம் கதரானா பாதுகாப்புக்கான இயக்கத்தில் புதணலவ 

தசர்ந்த சஜன்தனாவா பதயா பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்கிற தனியார் மருந்து 

நிறுவனத்துடன் இலணந்து, தடுப்பூசி தயாரிப்பு ஆய்வுகலள 

தமற்சகாண்டது. இதற்கு மத்திய உயிரிசதாழில்நுட்பத்துலற நிதியுதவி 

அளித்தது. இந்த ‘ஹக்தகா19’ தடுப்பூசி மற்ற தடுப்பூசிகலளவிட 

தவறுபட்டது. ‘mRNA’ அடிப்பலடயில் இந்திய பாரம்பரிய முலறயில் 

தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலய உடலில் தூண்டும்விதமான தடுப்பூசிலய 

உருவாக்குவதற்கான ஆய்லவ தமற்சகாண்டு, முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனயில் சவற்றி சபற்றுள்ளது. இதற்கு அசமரிக்காலவச் தசர்ந்த 

சஹச்டிடி பதயா கார்ப்பதரஷன் நிறுவனமும் உதவ முன்வந்துள்ளது. 

இந்தத் தடுப்பூசிக்கு ‘ஹக்தகா19’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தத் தடுப்பூசிக்கான முதல்கட்ட ஆய்லவ பரிசீலலன சசய்து ஏற்றுக் 

சகாண்ட மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, இத்தடுப்பூசிக்கான 

2ஆம், 3ஆம் கட்ட ஆய்வுகலள தமற்சகாள்ளவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முக்கியக் 

கூட்டங்கள் 

இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 3 முக்கியக் 

கூட்டங்கள் நலடசபற்றதாகவும், அந்தக் கூட்டங்கள் வாயிலாக உறுப்பு 

நாடுகளின் கருத்துகள் முழுலமயாகப் சபறப்பட்டதாகவும் ஐ.நா.வுக்கான 

இந்தியத் தூதர் டி.எஸ்.திருமூாூா்த்தி சதரிவித்துள்ளார். ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான தலலலமப் சபாறுப்லப இந்தியா 

வகித்து வருகிறது. கவுன்சிலின் தலலலமப் சபாறுப்லப ஏற்றபிறகு 

கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு, அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஆகிய 

தலலப்புகளில் 3 முக்கியக் கூட்டங்கலள இந்தியா நடத்தியது. 

இன்னும் 1 வாரத்தில் இந்தியாவின் தலலலமப் சபாறுப்பு நிலறவலடய 

உள்ள சூழலில், ஐ.நா.வுக்கான இந்திய தூதர் டி எஸ் திருமூர்த்தி சசய்தி 

நிறுவனத்துக்கு அளித்த தபட்டியில் கூறியதாவது: 

இந்தியாவின் தலலலமயில் நடத்தப்பட்ட முக்கியக் கூட்டங்களின் 

வாயிலாக பல்தவறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. ஒவ்சவாரு கூட்டத்திலும் 

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 15 உறுப்பு நாடுகள் சதரிவித்த 

முழுலமயான கருத்துகளும் சபற்றுக் சகாள்ளப்பட்டன. 3 முக்கியக் 

கூட்டங்கள் வாயிலாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அலனத்தும் 

ஐ.நா.வின் எதிர்கால நடவடிக்லககளுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

இந்தக் கூட்டங்களில் அலனத்து நாடுகளுடன் கலந்தாதலாசித்து 

ஆவணங்கலள இந்தியா தயாரித்துள்ளது. 

உறுப்பு நாடுகளின் ததலவகள், பிரச்லனகள் உள்ளிட்ட அலனத்தும் 

அந்த ஆவணங்களில் இடம்சபற்றுள்ளன. கூட்டங்களில் இந்தியா 

முன்சனடுத்த கலந்தாதலாசலன யுக்திலய அலனத்துத் தரப்பினரும் 

வரதவற்றனாூா். இந்தியாவின் தலலலமயில் நலடசபற்ற 3 முக்கியக் 

கூட்டங்களும் சவற்றி சபற்றன. நாடுகள் வரதவற்பு: கடந்த 9-ஆம் தததி 

பிரதமாூா் நதரந்திர தமாடி தலலலமயில் நலடசபற்ற கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு 

சதாடாூா்பான கூட்டம் பல்தவறு வழிகளில் சிறப்புவாய்ந்தது. இந்தியப் 

பிரதமாூா் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்துக்குத் தலலலம தாங்கியது 

அதுதவ முதல் முலற. 

கடல்சாாூா் பாதுகாப்புக்சகன பிரத்தயகமாக நடத்தப்பட்ட முதல் கூட்டமும் 

அதுதவ. கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் சபற்று வரும் சூழலில் 

நடத்தப்பட்ட அக்கூட்டத்துக்குப் பல்தவறு நாடுகள் வரதவற்பு 

சதரிவித்தன. முக்கிய விவகாரத்தில் அலனத்துத் தரப்பினரின் 

கருத்துகளும் அந்தக் கூட்டத்தின் வாயிலாகப் சபறப்பட்டன. 

தீாூா்மானம் நிலறதவற்றம்: அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு 

ஆகியலவ சதாடாூா்பான கூட்டங்கள் சவளியுறவுத் துலற அலமச்சாூா் 

எஸ்.சஜய்சங்காூா் தலலலமயில் நலடசபற்றன. உலகம் முழுவதும் 

அலமதிலய ஏற்படுத்துவதற்கு இந்தியா சதாடாூா்ந்து லகசகாடுத்து 

வருகிறது. அலமதிப் பலடகளுக்கு அதிக எண்ணிக்லகயிலான 

வீராூா்கலள இந்தியா அனுப்பி வருகிறது. 

அலமதிப் பலடயினருக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் குற்றங்களுக்கு உரிய 

தண்டலன சபற்றுத் தரும் தநாக்கிலான தீாூா்மானம் இந்தியா சாாூா்பில் 

நிலறதவற்றப்பட்டது. பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு விவகாரத்தில் அலனத்து 

நாடுகளும் ஒருங்கிலணந்து சசயல்பட தவண்டுசமன சிறப்புக் 

கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் சிரியா, சலபனான், தசாமாலியா, 

மியான்மாூா், தயமன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நிலவும் சூழல் குறித்தும் 

விவாதிக்கப்பட்டது என்றாாூா் அவாூா். 

 

4. சதாடங்கியது தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்: இன்று முதல் தபாட்டிகள் 

ஆரம்பம் 

ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் 16-ஆவது பாராலிம்பிக் தபாட்டி 

சசவ்வாய்க்கிழலம அதிகாரப்பூாூா்வமாகத் சதாடங்கியது. வரும் 

சசப்டம்பாூா் 5-ஆம் தததி வலர 13 நாள்களுக்கு நலடசபறவுள்ள 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இந்த பாராலிம்பிக்கில், விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகள் புதன்கிழலமயிலிருந்து சதாடங்குகின்றன. தடாக்கிதயாவில் 

உள்ள ததசிய லமதானத்தில் சசவ்வாய்க்கிழலம மாலல நலடசபற்ற 

சதாடக்க நிகழ்ச்சியில் சாூா்வததச பாராலிம்பிக் கமிட்டி (ஐபிசி) தலலவாூா் 

ஆன்ட்ரூ பாாூா்சன்ஸ், ஜப்பான் அரசாூா் நருஹிதடா, ஜப்பான் பிரதமாூா் 

தயாஷிஹிதட சுகா உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரமுகாூா்கள் 

கலந்துசகாண்டனாூா். 

சதாடக்க நிகழ்ச்சியானது, எண்ண இயலாத துன்பங்களுக்கு 

இலடதயயும் உயரப் பறக்கும் வலகயில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 

தமற்சகாள்ளும் முயற்சிகலள சித்தரிக்கும் வலகயில், ‘எங்களுக்கும் 

சிறகுள்ளது’  என்ற கருத்துருலவ அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு 

நடத்தப்பட்டது. நடனம் உள்ளிட்ட கலல நிகழ்ச்சிகளும் அலதச் சாாூா்ந்தத 

இருந்தன. நிகழ்ச்சியானது, பாராலிம்பிக் தபாட்டியாளாூா்களின் பலத்லத 

பிரதிபலிக்கும் வலகயிலான காசணாலி திலரயிடப்பட்டதில் இருந்து 

சதாடங்கியது. அலதத் சதாடாூா்ந்து கவுன்ட்டவுன் நலடசபற்று, அதன் 

நிலறவில் பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியலத குறிக்கும் வலகயில் 

லமதானத்திலிருந்து வாணதவடிக்லககள் நிகழ்த்தப்பட்டன. அதன் 

பிறகு ஐபிசி தலலவாூா், அரசாூா் நருஹிதடா ஆகிதயாாூா் தமலடயில் 

ததான்ற, பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியதாக அரசாூா் நருஹிதடா 

அதிகாரப்பூாூா்வமாக அறிவித்தாாூா். அலதத் சதாடாூா்ந்து ஜப்பாலனச் 

தசாூா்ந்த பாராலிம்பிக் மல்யுத்த சாம்பியன் காவ்ரி இதசா உள்பட 6 தபாூா் 

ஜப்பான் சகாடிலய தமலடக்கு ஏந்தி வந்தனாூா். அதன் பிறகு 

சகாடிதயற்றப்பட்டது. 

பின்னாூா் பங்தகற்பு நாடுகளின் அணிவகுப்பு, அகதிகள் குழுவிலிருந்து 

சதாடங்கியது. அதில் இஸ்தரல் அணியினலர ஒரு வழிகாட்டி நாய் 

அணிவகுத்து நடத்தி வந்தது அலனவரின் கவனத்லதயும் ஈாூா்ப்பதாக 

இருந்தது. தலிபான்கள் ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவளிக்கும் வலகயில், அந்நாட்டின் ததசியக் 

சகாடியும் அணிவகுப்பில் ஏந்தி வரப்பட்டது. அப்தபாது லமதானத்தில் 

கூடியிருந்தவாூா்கள் பலமான கரசவாலி மூலம் அதற்கு வரதவற்பு 

சதரிவித்தனாூா். நடப்பு அரசியல் சூழல் காரணமாக அந்நாட்டிலிருந்து 

தபாட்டியாளாூா்கள் பங்தகற்க முடியாமல் தபானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்தியா... 

சதாடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சாாூா்பில் 5 தபாட்டியாளாூா்கள், 

6 அதிகாரிகள் என 11 தபாூா் பங்தகற்றனாூா். முன்னதாக, இந்தியாவின் 

அணிவகுப்பில் தமிழக உயரம் தாண்டுதல் வீராூா் மாரியப்பன் ததசியக் 

சகாடிலய ஏந்திச் சசல்வதாக இருந்தது. எனினும், விமானத்தில் 

வரும்தபாது மாரியப்பனுடன் சநருங்கிய சதாடாூா்பில் இருந்த நபருக்கு 

கதரானா சதாற்று இருப்பது உறுதி சசய்யப்பட்டலத அடுத்து, 

முன்சனச்சரிக்லகயாக மாரியப்பனும், அவருடன் இருந்த வட்டு எறிதல் 

வீராூா் விதனாத் குமாரும் தனிலமப்படுத்தப்பட்டனாூா். 

இதனால் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் ததசியக் சகாடிலய குண்டு எறிதல் 

வீராூா் ததக் சந்த் ஏந்திச் சசன்றாாூா். எனினும், பரிதசாதலனயில் 

மாரியப்பன், விதனாத் குமாருக்கு சதாற்று பாதிப்பு இல்லல எனத் 

சதரியவந்ததால் அவாூா்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்பதில் தலடயில்லல 

என்று அணி நிாூா்வாகம் சதரிவித்தது. 

பாராலிம்பிக் தபாட்டியானது 57 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் 

தடாக்கிதயா நகரில் நடத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், பாராலிம்பிக் 

தபாட்டிலய இரு முலற நடத்திய முதல் நகரம் என்ற சபருலமலய 

தடாக்கிதயா சபற்றுள்ளது. 4,403 - தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் 

பங்தகற்கும் தபாட்டியாளாூா்கள் எண்ணிக்லக. கடந்த ரிதயா 

பாராலிம்பிக்கில் பங்தகற்தறாாூா் எண்ணிக்லகலய விட (4,328) இது 

அதிகமாகும். 2,550 ஆண் தபாட்டியாளாூா்கள்/ 1,853 சபண் 

தபாட்டியாளாூா்கள். 22/540 - இந்த பாராலிம்பிக்கில் சமாத்தம் 22 

விலளயாட்டுகளில் 540 பிரிவுகளில் தபாட்டிகள் நலடசபறுகின்றன. 

 

5. நியூயார்க்கின் முதல் சபண் ஆளுநர் பதவிதயற்பு 

அசமரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு முதல் சபண் ஆளுநராக 

தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen Hogle) அவர்கள் பதவிதயற்றார். 

அசமரிக்காவிலுள்ள நியூயாாூா்க் மாகாணத்தின் முதல் சபண் ஆளுநராக 

தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen Hogle) சசவ்வாய்க்கிழலம 



         

    

பதவிதயற்றுக் சகாண்டாாூா். 62 வயதாகும் அவாூா், 16 மாதங்களுக்கு 

ஆளுநாூா் சபாறுப்லப வகிப்பாாூா். இதுவலர ஆளுநராக இருந்து வந்த 

ஆண்ட்ரூ குவாதமா மீது அடுக்கடுக்காக பாலியல் புகாாூா்கள் எழுந்தலதத் 

சதாடாூா்ந்து அவாூா் பதவிலய ராஜிநாமா சசய்தாாூா். 

அதலனத் சதாடாூா்ந்து, அந்தப் பதவிக்கு தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen 

Hogle) ததாந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளாாூா். அவலரயும் தசாத்து, தற்தபாது 

அசமரிக்காவின் 9 மாகாணங்களில் சபண்கள் ஆளுநாூா்களாக 

உள்ளனாூா். இது, அந்த நாட்டில் இதுவலர இல்லாத அதிகபட்ச 

எண்ணிக்லகயாகும். 

 

 

 

 


