
         

    

1.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற OTPRMS சான்றிதழ்கள் என்பதுடன் 

சதாடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம்  

ஆ) திறன் மைம்பாடு & த ாழில்முமைவு அமைச்சகம் 

இ) த ாழிலாளர் ைற்றும் மேமலோய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) மேளாண்மை ைற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ இமையேழி ஆசிரியர் ைாைேர் பதிவு மைலாண்மை அமைப்பு Online 

Teacher Pupil Registration Management System (OTPRMS) என்பது 

ம சிய ஆசிரியர் கல்விக்காை கவுன்சிலின்கீழ் ஏம னும் ஒரு ம ர்வில் 

ம ர்ச்சிதபற்ற (அ) படித்துேருபேர்களுக்கு, ஆசிரியர் பணி தபறுே ற்கு 

 ங்கமள பதிவு தசய்துதகாள்ள உ வுகிறது. OTPRMS சான்றி ழ்கமள 

டிஜிலாக்கர் மசமேயுடன் இமைக்க மத்திய கல்வி அமைச்சகம் முடிவு 

தசய்துள்ளது. அது, சான்றி ழ்கமள இலேசைாக அணுக உ வுகிறது. 

 

2.அகில இந்திய சுற்றுலா வாகனங்கள் அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி 

விதிகள், பின்வரும் எந்தத் தததியிலிருந்து சபாருந்தும்? 

அ) ஏப்ரல் 1, 2021  

ஆ) மை 1, 2021 

இ) ஜூன் 1, 2021 

ஈ) ஆகஸ்ட் 1, 2021 

✓ ‘அகில இந்திய சுற்றுலா ோகைங்களுக்காை அங்கீகாரம் & அனுைதி 

விதிகள், 2021’ என்ற தபயரில் ஒரு புதிய திட்டத்ம  ைத்திய சாமலப் 

மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமல அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.  

✓ இந் ப்புதிய விதிகளின்கீழ், எந் தோரு சுற்றுலா ோகை ஆபமரட்டரும் 

‘அகில இந்திய சுற்றுலா அங்கீகாரம் அல்லது அனுைதி’க்கு ஆன்மலன் 

முமறயில் விண்ைப்பிக்கலாம். ம மேயாை ஆேைங்கள் சைர்ப்பிக்க 

-ப்பட்டு கட்டைம் தசலுத்திய பிறகு, அத் மகய விண்ைப்பங்கமள 

சைர்ப்பித்  30 ொட்களுக்குள் அனுைதி ேழங்கப்படும். 

 

3.தசத்ருஞ்சாய் மடலக்குன்றுகள் அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) கர்ொடகா 

ஈ) இராஜஸ் ான் 

✓ மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி குஜராத் ைாநிலத்தில் 

அமைந்துள்ளது. இது ஏராளைாை ஆசிய சிங்கங்களின்  ாயகைாக உள் 

-ளது. அண்மையில், மசத்ருஞ்சாய் ைமலக்குன்றுகள் காப்பு ேைப்பகுதி 

-யில் தபரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இந் த் தீ, 200 தெக்மடருக்கு மைல் 

பரவிய ாகக் கூறப்படுகிறது.  

 

4.இந்திய ரயில்தவயின் சசனாப் பாலம் கட்டப்பட்டுவருகிற மாநிலம் 

/ யூனியன் பிரதேசம் எது? 

அ) உத் ரகண்ட் 

ஆ) ஹிைாச்சல பிரம சம் 

இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ தசைாப் பாலம் என்பது இந்திய இரயில்மேயால் கட்டப்பட்டு ேரும் எஃகு 

ைற்றும் கான்கிரீட் கலந்த பாலைாகும். இது ஜம்மு-காஷ்மீரின் பக்கலுக்கு 

-ம் கவுரிக்கும் இமடயில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டி முடிந் தும், இந் ப் 

பாலம் உலகின் மிகவுயர்ந்  பாலைாக இருக்கும். சமீபத்தில், இந்  இரயி 

-ல்மே பாலத்தின் ேமளவின் அடிப்பகுதிமய நிர்ைாணித்  ன்மூலம் 

ஒரு தபாறியியல் சா மை அமடயப்தபற்றுள்ளது. 

 

5. நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடடதயயான ஒன்றியத்தின் தடல 

-டமயகம் அடமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) தஜனீோ   ஆ) மராம் 

இ) பாரிஸ்  ஈ) மெமராபி 

✓ ொடாளுைன்ற முமறகள் ைற்றும் மபச்சுோர்த்ம மூலம் அமைதிமய 

மைம்படுத்துே ற்காக, 1889ஆம் ஆண்டில் ொடாளுைன்றங்களுக்கு 

இமடமயயாை ஒன்றியம் நிறுேப்பட்டது. ொடாளுைன்ற ஒன்றியத்தின் 

 மலேர் துோர்மட பச்மசமகா சமீபத்தில் புது தில்லிக்கு ேருமக  ந்து 

ைாநிலங்களமேயின் ெடேடிக்மககமள கண்டார். ொடாளுைன்றங்க 

-ளுக்கு இமடமயயாை ஒன்றியைாைது 179 ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர் 

-கமளயும் 13 இமை-உறுப்பிைர்கமளயும் தகாண்டுள்ளது. 

 

6. முதலாவது ததசிய மருந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

நிறுவப்பட்ட மாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) பஞ்சாப்  

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) ைகாராஷ்டிரா 

✓ பஞ்சாபின் தைாகாலியில் உள்ள ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுேைத்ம  ம சிய முக்கியத்துேம்ோய்ந்  ஒரு நிறுேைைாக அறிவிப் 

-ப ற்காக 1998ஆம் ஆண்டின் ம சிய ைருந்து கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஆை ாபாத், தகளகாத்தி, ொஜிபூர், மெ ராபாத், 

தகால்கத் ா ைற்றும் மரபமரலி ஆகிய இடங்களில் ஆறு புதிய 

நிறுேைங்கள் 2007-08’ஆம் காலகட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டை. 

✓ ஆறு நிறுேைங்களுக்கு ம சிய முக்கியத்துேம் ோய்ந்  குறிச்தசால்மல 

ேழங்க சமீபத்தில் ஒரு ைமசா ா ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

 

7. சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் திருத்த மதசாதா-2021, DMF’க்கு 

வழிகாட்டுதல்கடள வழங்க நடுவணரசுக்கு அதிகாரமளிக்க முயற்சி 

சசய்கிறது. DMF என்றால் என்ன? 

அ) Deposit Mineral Fund 

ஆ) District Mineral Foundation  

இ) Deep Mine Fund 

ஈ) District Mine Fund 

✓ சுரங்கங்கள் ைற்றும்  ாதுக்கள் (மைம்பாடு & ஒழுங்குமுமற) திருத்  

ைமசா ா-2021 ைக்களமேயில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இது, சுரங்கங்க 

-ள் ைற்றும்  ாதுக்கள் (மைம்பாடு ைற்றும் ஒழுங்குமுமற) சட்டம், 1957’ஐ 

திருத்துகிறது.  ன்பயன் ைற்றும் ேணிக சுரங்கங்களுக்கு இமடயிலாை 

மேறுபாட்மட நீக்க இந் ச்சட்டம் முயற்சி தசய்கிறது. 

✓ ைாேட்ட கனிை அறக்கட்டமள (DMF) பராைரிக்கும் நிதிகளின் அமைப்பு 

ைற்றும் பயன்பாடு குறித்  ேழிமுமறகமள தேளியிடுே ற்கு இது 

ெடுேைரசுக்கு அதிகாரைளிக்கிறது. 

 

8. ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ என்பது பின்வரும் 

யாரின் நிடனவுக்குறிப்பாகும்? 

அ) கிரண் ைஜும் ார் ஷா 

ஆ) இந்திர நூயி  

இ) சு ா மூர்த்தி 

ஈ) ஷிகா சர்ைா 

✓ ‘My Life in Full: Work, Family and Our Future’ என்பது 65 ேய ாை 

முன்ைாள் தபப்சிமகா  மலமைச் தசயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின் 

நிமைவுக்குறிப்பாகும். இது, 2021 தசப்டம்பர் ைா த்தில் மபார்ட்மபாலி 

-மயா புத் கங்கள் நிறுேைத் ால் தேளியிடப்படும். 

✓ இது, குழந்ம ப் பருேத்திலிருந்து உலகின் மிகவும் ஆற்றல்ோய்ந்  

தபண்களுள் ஒருேராக ைாறும்ேமர அேரது ோழ்க்மகமய விேரிக்கி 

-றது. 24 ஆண்டுகள் தபப்சிமகாவில் பணியாற்றிய இந்திரா நூயி, அ ன் 

 மலமைச் தசயல் அதிகாரியாக 12 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

9. COVID-19 சகாள்டளதநாய் காரணமாக MPLADS நிதி, எந்த 

ஆண்டு வடர இடடநிறுத்தம் சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2021  ஆ) 2022  

இ) 2023 ஈ) 2024 
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✓ COVID-19 தகாள்மளமொய் காரைைாக 2020-21 ைற்றும் 2021-22ஆம் 

ஆண்டுகளில், புதிய ொடாளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளூர் பகுதி 

மைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (MPLADS) நிதி ேழங்கப்படைாட்டாது என்று 

ைத்திய அரசு அறிவித் து. 

✓ 2019-20ஆம் ஆண்டிற்காை MPLADS நிதி, ைத்திய நிதியமைச்சகத் ால் 

விடுவிக்கப்பட்டு ைாேட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ாக ெடுேண் நிதி 

அமைச்சர் நிர்ைலா சீ ாராைன் ைாநிலங்களமேக்குத் த ரிவித் ார். 

 

10. ‘ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG முன்தனற்ற அறிக்டக-2021’ஐ 

சவளியிட்ட அடமப்பு எது? 

அ) ADB 

ஆ) UN ESCAP  

இ) IMF 

ஈ) AIIB 

✓ ஆசிய ைற்றும் பசிபிக் ொடுகளுக்காை ஐக்கிய ொடுகளின் தபாருளா ார 

ைற்றும் சமூக ஆமையம் (UN ESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் SDG 

முன்மைற்ற அறிக்மகயின் 2021 பதிப்மப தேளியிட்டது. இந்  அறிக் 

-மகயின்படி, COVID-19 தகாள்மளமொய்க்குள் நுமழே ற்கு முன்ைர், 

இப்பகுதி 2020 இலக்குகமள தேகுோக அமடயவில்மல. 

✓ உலகளாவிய மபங்குடில் ோயு தேளிமயற்றத்தில் பாதிக்கும்மைலாைது 

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்துமடய ாகும். 

 


1.  மிழகத்தில் 1940 கி.மீ. த ாமலவு சாமலகள் ம சிய 

தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றம்: நிதின் கட்கரி 

 மிழ்ொட்டில் உள்ள ைாநில ம சிய சாமலகளில் 1940 கிமலா மீட்டர் 

த ாமலவு சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளாக ைாற்றப்பட்டு  ரம் 

உயர்த் ப்பட்டுள்ள ாக ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும் 

தெடுஞ்சாமலத் துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார்.  

 மிழ்ொட்டில் 235 ைாநில தெடுஞ்சாமலகள் 11,175 கிமலா மீட்டர் 

த ாமலவுக்கு உள்ளது. 50 ம சிய தெடுஞ்சாமலகள் 6,858 கிமலா 

மீட்டர் த ாமலவுக்கு உள்ளது. கடந்  மூன்று ஆண்டுகளில் 1940 

கிமலா மீட்டார் சாமலகள் ம சிய தெடுஞ்சாமலயாக ைாற்றப்பட்டு  ரம் 

உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இ ன் ேளர்ச்சி மைம்பாட்டிற்கு ைத்திய அரசு 

ெடப்பு நிதியாண்டு ேமர கடந்  மூன்று ஆண்டுகளில் `8,395 மகாடி 

ேமர தசலவிட்டுள்ளது. 

 

2. காப்பீட்டுத் துமறயில் 74% அந்நிய மெரடி மு லீடு: 

ைாநிலங்களமேயில் ைமசா ா நிமறமேறியது 

காப்பீட்டுத் துமறயில் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 74 ச வீ ைாக உயர்த்  

ேழிேகுக்கும் காப்பீட்டு சட்டதிருத்  ைமசா ா (2021) ைாநிலங்களமேயில் 

நிமறமேற்றப்பட்டது. 

உயரும் அந்நிய மெரடி மு லீட்டு ேரம்பு: காப்பீட்டுத்துமறயில் அந்நிய 

மெரடி மு லீடு இப்மபாது 49 ச வீ ம் அனுைதிக்கப்படுகிறது. இ மை, 74 

ச வீ ைாக உயர்த்  காப்பீட்டு சட்டதிருத்  ைமசா ா - 2021 ேழிேமக 

தசய்கிறது. மைலும், இ ன்மூலம் தேளிொட்டு நிறுேைங்கள், இந்திய 

காப்பீட்டு நிறுேைங்கமளத்  ங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டுேர முடியு 

-ம் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

காப்பீட்டுச்சட்டம், 1938 ஏற்கைமே இருமுமற திருத் ப்பட்டுள்ளது. மு ல் 

முமறயாக ோஜ்பாய் ஆட்சிக்காலத்தில் காப்பீட்டுச் சட்டம் திருத் ப்பட்டது. 

அப்மபாது 26% அந்நிய மெரடி மு லீடு அனுைதிக்கப்பட்டது. அ ன்பிறகு 

2015’இல் அந்நிய மெரடி மு லீட்மட 49 ச வீ ைாக உயர்த்தி திருத் ம் 

தசய்யப்பட்டது.  ற்மபாது, அ மை 74 ச வீ ைாக உயர்த்  திருத் ம் 

தகாண்டுேர ெடேடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

`26,000 மகாடி அந்நிய மெரடி மு லீடு: 

ைாநிலங்களமேயில், அந்நிய மெரடி மு லீடு உயர்த் ப்படுே ற்காை 

காரைத்ம  விளக்கிய நிர்ைலா சீ ாராைன், ‘காப்பீட்டு நிறுேைங்களின் 

பைப்புழக்கத்தில் பிரச்சமைகள் உள்ளை. இப்மபாது அந்நிய மெரடி 

மு லீட்டு ேரம்பு உயர்த் ப்பட்டுள்ள ன்மூலம் காப்பீட்டு நிறுேைங்களின் 

மு லீட்டுத் ம மேகமளப் பூர்த்தி தசய்ய முடியும். அந்நிய மெரடி மு லீட்டு 

ேரம்பு உயர்வு, காலனியாதிக்கம்மபான்ற நிமலமய மீண்டும் உருோக் 

-கும் என்ற கருத்து  ேறாைது. 2015’இல் காப்பீட்டுத் துமறயில் மெரடி 

அந்நிய மு லீடு 49 ச வீ ைாக உயர்த் ப்பட்ட பிறகு `26,000 மகாடி 

மு லீடு கிமடத்துள்ளது. 

 

3. ஓர் ஆண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் சுங்கச்சாேடிகள் 

அகற்றப்பட்டு GPS கட்டை முமற அைல்படுத் ப்படும்: நிதின் கட்கரி 

ொட்டில் ஓராண்டுக்குள் ம சிய தெடுஞ்சாமலகளில் உள்ள சுங்கச் 

சாேடிகள் அகற்றப்பட்டு GPS அடிப்பமடயில் கட்டைம் ேசூலிக்கும் முமற 

அைல்படுத் ப்படும் எை சாமல மபாக்குேரத்து ைற்றும் தெடுஞ்சாமலத் 

துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி த ரிவித் ார். 

சுங்கப்பாம களில் ோகைங்கள் கட்டைங்கமள தசலுத்து ற்கு பதிலாக 

மின்ைணு முமறயில் கட்டைம் தசலுத் ப்பட்ட, ‘Fastag’ முமற கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

ொட்டிமலமய மின்ைணு மூலைாை சுங்கக்கட்டைத்ம  அதிக அளவில் 

தசலுத்திய ைாநிலைாக  மிழ்ொடு இருப்ப ாகவும்,  மிழ்ொட்டில் 2019-20 

ஆம் ஆண்டில் ேசூலாை சுங்கக்கட்டைம் `782.03 இலட்சைாகும். 

 

4. பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி ழ் சைாா்ப்பித் ால் புதிய ோகை 

விமலயில் 5%  ள்ளுபடி: நிதின் கட்கரி 

பமழய ோகை அழிப்பு சான்றி மழ சைர்ப்பித் ால் புதிய ோகை விமலயி 

-ல் 5%  ள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்று ைத்திய சாமல மபாக்குேரத்துத் 

துமற அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறிைார். 2021-22 ைத்திய நிதிநிமல 

அறிக்மகயில் பமழய ோகைங்களுக்காை அழிப்புக் தகாள்மக 

அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், 15 ஆண்டுகமளக் கடந்  மபருந்துகள், சரக்கு 

உந்துகமளயும், 20 ஆண்டுகமளக்கடந்  கார், மபக் உள்ளிட்ட  னிெபர் 

பயன்பாட்டு ோகைங்கமளயும் பயன்பாட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்தும் 

ேமகயில் திட்டங்கள் இடம்தபற்றிருந் ை. 

 

  

 

 

 

 



         

    

5.  ான்சானியா அதிபர் ைமறவு 

இ ய மொயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்மச தபற்று ேந்   ான்சானியா அதிபர் 

ஜான் ைகுஃபுலி காலைாைார். அேருக்கு ேயது 61. இ மை அந்ொட்டின் 

துமை அதிபர் சமியா சுலுெூ அறிவித் ார். 

 

6. கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்கள் ரத்   ாைம் தசய்யலாைா? 

இந்தியாவில் ‘மகாவிஷீல்டு’, ‘மகாமேக்ஸின்’ எனும் 2  டுப்பூசிகள் 

புழக்கத்தில் உள்ளை. ‘மகாவிஷீல்டு’  டுப்பூசியில் சிம்பன்ஸி குரங்மக 

பாதிக்கும் அடிமைாமேரஸில் ைரபணுமே ைாற்றி, அ னுள் வீரியம் 

இழந்  ‘ொேல்கமராைா' மேரஸின் ‘கூர்ப்புர ’த்ம ச் 

தசலுத்திவிடுகின்றைர். இந்  மேரஸால் ைனி  உடலுக்குள் பிரதி எடுத்து 

ேளர்ச்சியமடய முடியாது. ‘மகாமேக்ஸின்’  டுப்பூசியில் இறந்  

நிமலயில் உள்ள ‘ொேல்கமராைா' மேரமஸப் பயன்படுத்துகின்றைர். 

இந்  மேரஸாலும் ைனி உடலுக்குள் ேளர்ச்சியமடய முடியாது. 

ைாடர்ைா, மபசர் நிறுேைங்கள் யாரித்துள்ள கமராைா  டுப்பூசிகளில் 

ொேல் கமராைா மேரஸ் ‘mRNA’ பயன்படுத்தியுள்ளைர். இ ைாலும் 

ைனி  உடலுக்குள்தசன்றதும் கமராைா மேரஸாக உருோக முடியாது. 

எைமே  டுப்பூசிமபாட்டுக் தகாண்டேர்கள் ரத்  ாைம் தசய்ே ால் அந்  

ரத் த்ம ப் தபற்றுக்தகாண்டேருக்கு கமராைா த ாற்று ஏற்பட்டுவிடுமைா 

என்று பயப்பட மேண்டியதில்மல. எப்மபாதும்மபால் இரத்   ாைம் 

தசய்யலாம். இரத் ம் அளித்  பிறகு தகாமடயாளரின் உடலில் உருோகும் 

புதிய இரத் த்திலும் கமராைா எதிரணுக்கள் உற்பத்தியாகிவிடும். 

உலக ெமடமுமற 

சிலருக்கு  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட ஒரு ோரத்துக்குள் மி ைாை காய்ச்ச 

-ல், உடல்ேலி,  மலேலி, அசதிமபான்ற சிறிய அளவிலாை த ால்மலகள் 

ஏற்படக்கூடும். அப்மபாது ரத்   ாைம் தசய்யக்கூடாது. ஒரு ோரம் கழித்து 

ரத்  ாைம் தசய்யலாம் என்ற ேழிமுமற உலகளவில் பின்பற்றப்படுகிறது. 

இந்திய ெமடமுமற 

இந்தியாவில் ரத்   ாைம் தசய்ய, உலக ெமடமுமறயிலிருந்து ஒருைாற்ற 

-த்ம க் தகாண்டுேந்துள்ளைர். ‘மகாவிசீல்டு’, ‘மகாமேக்சின்’ இரண்டில் 

எதுோைாலும் இரண்டாம்  ேமை  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28 

ொட்கள் கழித்து இரத்   ாைம் தசய்யலாம் என்று ‘ம சிய இரத் மைற்றும் 

கழகம்’ அறிவித்துள்ளது. 

ஒருமேமள கமராைா  டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டேரின் ரத் த்ம ப் 

தபற்றுக் தகாள்பேருக்கு ‘சுயத் டுப்பாற்றல் சீர்குமலவு’ (Auto immune 

disorder) இருந் ால், புதி ாக தசலுத் ப்பட்ட ரத் த்தில் உள்ள கமராைா 

எதிரணுக்கள் அந் மொயுள்ளேரின் உடமலயும் பாதிக்க ோய்ப்புள்ளது 

என்பது ான்காரைம். 28 ொட்கள் கழித்து ரத்  ாைம் தசய் ால் அந்  

எதிரணுக்கள் பயைாளி உடலுக்குப் பா கம் தசய்யாது என்று ஒரு 

ைருத்துேக் கணிப்பு உள்ளது. இம க் கருத்தில் தகாண்டும் மிக அரி ாக 

நிகழும்இந் ப் பாதிப்மபக் கேைத்தில் தகாண்டும் 28 ொட்கள் கழித்து 

ரத்   ாைம் தசய்யும் ேழிமுமறமய இந்தியாவில் பின்பற்ற ஆமலாசமை 

ேழங்கியுள்ளைர். 

‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’  ாைம் தசய்யலாைா? 

கமராைா த ாற்றாளர்களுக்கு ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரேம்’ (Convalescent 

plasma) ேழங்கப்படுேது ஒரு சிகிச்மச முமறயாக உள்ளது. இேர்களுக்கு 

கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த் திரேத்ம  எடுத்து 

சிகிச்மசக்குப் பயன்படுத்  முடியாது. 

 டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண்டேர்களின் ரத் த்தில் உருோகும் எதிரணுக்க 

-ள் கமராைாவுக்கு எதிராை  டுப்பாற்றமலத்  ரும். அ ாேது, கமராைா 

மேரஸ்கள் உடலுக்குள் நுமழயும்மபாம  அேற்மற கண்டறிந்து 

எதிர்த்துப் மபாராடி கமராைாமே தேற்றிதகாள்ளும். ஆைால், கமராைா 

த ாற்றாளர்கள் உடலில் ஏற்தகைமே கமராைா மேரஸ்கள் குடிபுகுந்தி 

-ருக்கும். அேற்றுக்கு எதிராக  டுப்பூசி ைருந்துகள் மபாராட முடியாது. 

 டுப்பூசி என்பது மொமயக் குைப்படுத்தும் ைருந்து அல்ல; மொய் 

ேருேம   டுக்கும் ைருந்து. ஆகமே, கமராைா  டுப்பூசி மபாட்டுக்தகாண் 

-டேர்கள் ‘ம ற்றாளர் ரத் த் திரே’  ாைம் தசய்ய முடியாது. 

ரத்  ேங்கிகளின் பிரச்சிமைக்கு தீர்வு என்ை? 

இரண்டாம்  ேமை  டுப்பூசிமபாட்டுக்தகாண்டபிறகு 28 ொட்கள் கழித்து 

இரத்  ாைம் தசய்யலாம் எனும் அறிவிப்பு இந்திய இரத்  ேங்கிகளுக்குப் 

பிரச்சிமையாகி உள்ளது. ஏற்தகைமே கமராைா  டுப்பூசி இரண்டாம் 

 ேமைக்கு 28 ொட்கள் இமடதேளி ம மேப்படுகிறது. இரண்டாம் 

 ேமைமயப் மபாட்டுக்தகாண்ட பிறகு 28 ொட்கள் கழித்து ரத்   ாைம் 

தசய்யலாம் என்றால், தைாத் த்தில் 56 ொட்கள் காத்திருக்க மேண்டும். 

கமராைா பாதிப்பால் ரத்   ாைம் தசய்மோர் எண்ணிக்மக குமறந்து 

ேரும் நிமலயில் இந்  அறிவிப்பு ரத்  ேங்கிகளின் நிமலமைமய 

இன்னும் மைாசைாக்கிவிடும்.  குதியாை தகாமடயாளர்கள் மு லில் 

ரத்  ாைம் தசய்துவிட்டு, அடுத்  ாக கமராைா  டுப்பூசி 

மபாட்டுக்தகாண்டால், இந்  நிமலமைமயச் சைாளிக்க முடியும். 

 

7.  மலைன்ைார் -  னுஷ்மகாடி இமடமய 30 கி.மீ. தூரம் தகாண்ட பாக் 

ஜலசந்திமய நீந்திக் கடக்கும் சியாைளா: அனிமைஷன் பட இயக்குெரின் 

சா மை முயற்சி 

 மலைன்ைாரிலிருந்து  னுஷ்மகாடி ேமரயிலாை சுைார் 30 கிமீ தூரம் 

தகாண்ட பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய மெ ராபாத்ம  மசர்ந்  நீச்சல் 

வீராங்கமை மகாலி சியாைளா நீந்திமய கடக்கவுள்ளார். இ ன்மூலம், பாக் 

ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக் கடந்  மு ல் இந்தியப் தபண் என்ற 

தபருமைமய மகாலி சியாைளா தபறுோர். இேர் அனிமைஷன் படங்களின் 

இயக்குெர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 மிழகத்ம யும், இலங்மகமயயும் பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதி பிரிக்கிறது. 

ராமைசுேரம் தீவும், அம  த ாடர்ந்துள்ள ைைல் திட்டுக்களாை ராைர் 

பாலமும் பாக்ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய ைன்ைார் ேமளகுடாவிலிருந்து 

பிரிக்கிறது.  மிழ்ொட்டிமலமய மிகவும் ஆழம்குமறந் , அம  சையம் 

பாமறகளும் ஆபத் ாை தஜல்லி மீன்களும் நிமறந்  கடற்பகுதி இது. 

பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய இலங்மக ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந்  

ெேரத்திைசாமி என்ற  மிழர் மு ன்மு லாக 1954ஆம் ஆண்டு நீந்திக் 

கடந் ார். த ாடர்ந்து கடந்  1966’இல் தகால்கத் ாமேச் சார்ந்  மிகிர்தசன் 

என்பேர் பாக் ஜலசந்திமய  மலைன்ைாரில் இருந்து  னுஷ்மகாடி ேமர 

நீந்திக்கடந் ார். ேல்தேட்டித்துமறமயச் சார்ந்  நீச்சல் வீரராை குைார் 

ஆைந் ன் 1971’இல்  மலைன்ைாரில் இருந்து  னுஷ்மகாடிக்கு நீந்தி 

ேந்து, மீண்டும்  மலைன்ைாருக்கு 51 ைணி மெரத்தில் நீந்திச் தசன்று 

சா மை பமடத் ார். 

2019’இல் ம னி ைாேட்டம் அல்லிெகரத்ம  மசர்ந்  தஜய் ஜஸ்ேந்த் என்ற 

10 ேயது பள்ளி ைாைேர் பாக் ஜலசந்திமய நீந்திக்கடந் ார். அதுமபால, 

கடந்  2020 பிப்ரேரியில் அதைரிக்காமேச் சார்ந்  எடி ெு (45) என்பேர் 

மு ல் தபண்ைாக பாக் ஜலசந்தி கடற்பகுதிமய நீந்திக்கடந் ார். 

 

8. கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில் அகழாய்வு பணி த ாடக்கம் 

அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரத்தில்,  மிழக த ால்லியல் 

துமற அகழாய்மே த ாடங்கியுள்ளது.  மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில், 

 மிழகத்தில், ஏழு இடங்களில் இந் ாண்டு அகழாய்வு தசய்யப்பட உள்ளை. 

இதில், அரியலுார் ைாேட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபுரம் எனும் ஊர், 1000 

ஆண்டுகளுக்குமுன், இராமஜந்திர மசாழனின்  மலெகராக விளங்கியது.  

இங்கு, ஏற்கைமே,  மிழக த ால்லியல் துமற சார்பில் ெடந்  அகழாய்வில், 

இராமஜந்திர மசாழனின் அரண்ைமை இருந்   டயங்கள் கண்டறியப்பட் 

-டை. இந்நிமலயில், கடந்  ைா ம், இங்கு கள ஆய்வுப் பணிகள் ெடந் ை. 

அதில், த ால்தபாருட்கள் இருக்கும் இடங்கள் அமடயாளப்படுத் ப்பட்டு, 

ஒரு ோரத்திற்கு முன், அகழாய்வுப்பணிகள் த ாடங்கிை. 

 

9. ம சிய சீனியர்  டகளம்: 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பி.டி. உஷாவின் 

சா மைமய முறியடித் ார்  ைலட்சுமி 

24ஆேது தபடமரஷன் மகாப்மபக்காை ம சிய சீனியர்  டகள சாம்பியன் 

-ஷிப் மபாட்டி பஞ்சாப் ைாநிலம் பாட்டியாலாவில் ெடந்துேருகிறது. இதில், 

4ஆேது ொளன்று ெடந்  தபண்களுக்காை 200 மீட்டர் ஓட்டத்தின்  குதி 

சுற்றில்  மிழ்ொட்டின் S  ைலட்சுமி (23.26 விைாடி), முன்ைணி வீராங்க 

-மையாை அசாமைச்சார்ந்  ஹிைா  ாமஸ (24.39 விைாடி) பின்னுக்கு 

 ள்ளி  ைது பிரிவில் மு லிடத்ம  பிடித்து இறுதிப்மபாட்டிக்கு முன்மைறி 

-ைார். அத்துடன் இந் ப் மபாட்டியில்  ைலட்சுமி புதிய சா மையும் 

பமடத் ார். இ ற்குமுன்பு கடந்  1998ஆம் ஆண்டில் தசன்மையில் ெடந்  

தபடமரஷன் மகாப்மப மபாட்டியில் முன்ைாள் பிரபல வீராங்கமை P T 

உஷா (மகரளா) 23.30 விைாடியில் பந் ய தூரத்ம  கடந் ம  

சா மையாக இருந் து. அந் ச் சா மைமய  ைலட்சுமி முறியடித் ார். 

100 மீட்டர் ஓட்டத்தில்  ைலட்சுமி, ஒடிசாவின் டுட்டீ சந்ம  வீழ்த்தி 

 ங்கப்ப க்கம் தேன்று இருந் து குறிப்பிடத் க்கது. உயரம்  ாண்டு லில் 

 மிழக வீராங்கமை கிமரஸ்ைா கிலிஸ்டஸ் மைரி 1.84 மீட்டர்  ாண்டி 

 ங்கப்ப க்கத்ம   ை ாக்கிைார். 20 ேய ாை அேர் கன்னியாகுைரி 

ைாேட்டத்ம  மசர்ந் ேர் ஆோர். அரியாைா வீராங்கமை மரகா (1.75 

மீட்டர்) தேள்ளிப்ப க்கமும்,  மிழக வீராங்கமை ஜிஜி ஜார்ஜ் ஸ்டீபன் (1.70 

மீட்டர்) தேண்கலப்ப க்கமும் தபற்றைர். 


