
         

    

1.கன்வர்ஜென்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட் அறிமுகப்படுத்திய கிராம் 

உொலா திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படும் LED விளக்குகளின் விலல 

என்ன? 

அ) ரூ.5 

ஆ) ரூ.10  

இ) ரூ.25 

ஈ) ரூ.1 

✓ LED விளக்குகளள ஒரு விளக்குக்கு `10 என்ற விளையில் வழங்கும் 

‘கிராம் உஜாைா’ என்ற புதிய திட்டத்ளை மின் மற்றும் புதிய மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி அளமச்சர் இராஜ்குமார் சிங் தைாடங்கினார். 

இந்ைத் திட்டம், பீகாரிலிருந்து தைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ உைகிலைலய மிகக் குளறந்ை விளை தகாண்ட இந்ை LED விளக்குகளள, 

எரிசக்தி திறன் லசளவகள் நிறுவனத்தின் துளை நிறுவனமான 

கன்வர்தஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட் ையாரிக்கின்றது. 

 

2.அண்லைச் ஜசய்திகளில் இடம்ஜபற்ற பிராட்காஸ்ட் எஞ்சினியரிங் 

கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிட் (BECIL) என்பது எந்த அலைச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு ஜபாதுத்துலற நிறுவனைாகும்? 

அ) ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம்  

ஆ) உள்துளற அளமச்சகம் 

இ) எரிசக்தி அளமச்சகம் 

ஈ) ஜவுளி அளமச்சகம் 

✓ பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் என்பது 

மத்திய ைகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு 

தபாதுத்துளற நிறுவனமாகும். 

✓ சமூக ஊடக ைளங்களில் பதியப்படும் ைகவல்களின் உண்ளமைன்ளம 

-ளய சரிபார்ப்பைற்கும் ைவறான ைகவல்களளக் கண்டறிவைற்குமான 

தீர்வுகள் மற்றும் லசளவகளள வழங்க, முகளமகளுக்கு அளழப்புவிடுக் 

-கும் ஒப்பந்ைப்புள்ளிளய BECIL சமீபத்தில் தவளியிட்டது. BECIL, முகளம 

-களள அதிகாரபூர்வ பட்டியலில் ளவத்திருக்க முற்படுகிறது. 

 

3. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ைகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்தியா அலடந்துள்ள தரநிலல என்ன? 

அ) 139  

ஆ) 145 

இ) 108 

ஈ) 5 

✓ உைக மகிழ்ச்சி அறிக்ளக-2021 ஐநா நீடித்ை வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் 

வளையளமப்பால் சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்டது. வாழ்க்ளக மதிப்பீடுகள், 

லநர்மளற உைர்ச்சிகள் மற்றும் எதிர்மளற உைர்ச்சிகள் ஆகிய 3 

முக்கிய குறிகாட்டிகளின்கீழ் இவ்வறிக்ளக நல்வாழ்ளவ அளவிடுகிறது. 

149 நாடுகளில், இந்தியா 139ஆவது இடத்திலுள்ளது. அறிக்ளகயின்படி 

பின்ைாந்து உைகின் மகிழ்ச்சியான நாடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.கீழ்காணும் எந்த நாட்டடாடு இணைந்து, இந்தியா, சமீபத்தில் ஒரு 

ஜசயற்லக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி & டைம்பாட்டு முன்ஜனடுப்லபத் 

ஜதாடங்கியது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) அதமரிக்கா  

ஈ) பின்ைாந்து 

✓ இந்லைா-அதமரிக்க அறிவியல் & தைாழில்நுட்ப மன்றமானது அறிவியல் 

மற்றும் தைாழில்நுட்பத்துளறயின் தசயைர் முன்னிளையில் அதமரிக்க 

இந்தியா தசயற்ளக நுண்ைறிவு முன்தனடுப்ளபத் தைாடங்கியது.  

✓ இந்லைா-அதமரிக்க அறிவியல் மற்றும் தைாழினுட்ப மன்றம் என்பது இரு 

நாடுகளாலும் 2000ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இருைரப்பு அளமப்பாகும். 

இது, பரஸ்பர தைாடர்புகளின்மூைம் அறிவியல், தைாழில்நுட்பம் மற்றும் 

கண்டுபிடிப்புகளள லமம்படுத்துகிறது. அதமரிக்க இந்தியா தசயற்ளக 

நுண்ைறிவு முன்தனடுப்பின்கீழ், புதிய ஆராய்ச்சி & வளர்ச்சிப்பகுதிகள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள் அளடயாளம் காைப்படும். 

 

5.இந்திய கடற்பலடயானது எந்த அலைப்பால் கட்டப்பட்ட நீர்ப்பலட 

கப்பலான L58’ஐ பணியில் டசர்த்துள்ளது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) GRSE  

ஈ) HAL 

✓ லபார்ட் பிலளரில் நடந்ை ஒரு நிகழ்வில், இந்திய கடற்பளட நீர்ப்பளட 

கப்பைான L58’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இது, நீர்ப்பளட கப்பல் Mk-IV 

வகுப்பு கப்பலின் வரிசையில் எட்டாவதும் களடசியுமாகும். இந்ைக் கப்பல் 

தகால்கத்ைாவின் அரசு ரீதியான கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் 

எஞ்சினியர்ஸ் நிறுவனத்ைால் (GRSE) உள்நாட்டிலைலய வடிவளமத்து 

கட்டப்பட்டது. லபார் பீரங்கிகள் மற்றும் கனரக ஆயுை அளமப்புகள் 

லபான்ற பல்லவறு தசயற்பாடுகளுக்கு இது பயன்படுத்ைப்படும். 

 

6.ஆபடரஷன் சங்கல்பின்கீழ் பாரசீக வலளகுடாவில், பின்வரும் 

எந்த நாட்டடாடு இலணந்து, இந்திய கடற்பலட, ‘பாடேஜ்’ என்னும் 

பயிற்சிலய (PASSEX) டைற்ஜகாண்டது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) கத்ைார் 

இ) பக்ளரன்  

ஈ) ஓமான் 

✓ ஆபலரஷன் சங்கல்பின்கீழ் பாரசீக வளளகுடாவில் ராயல் பக்ளரன் 

கடற்பளடயுடன் இந்திய கடற்பளட ‘பாலேஜ்’ என்னும் பயிற்சிளய 

(PASSEX) லமற்தகாண்டது. இப்பயிற்சியானது இந்திய நட்பு நாடுகளின் 

கடற்பளடயினருடன் இளைந்து இந்திய கடற்பளடயால் ைவறாமல் 

நடத்ைப்படுகின்றது. கடல்சார் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் என்ற குறியீடு 

தபயரிைான ‘ஆபலரஷன் சங்கல்ப்’, கடந்ை 2019’இல் வளளகுடாவில் 

தைாடங்கப்பட்டது. 

 

7.காப்பீட்டு (திருத்த) ைடசாதா, 2021’இன்படி, காப்பீட்டுத் துலறயில் 

அந்நிய டநரடி முதலீட்டின் புதிய வரம்பு என்ன? 

அ) 26% 

ஆ) 49% 

இ) 74%  

ஈ) 100% 

✓ அண்ளமயில் மாநிைங்களளவயால் காப்பீட்டு (திருத்ை) மலசாைா, 2021 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. காப்பீட்டுத்துளறயில் அந்நிய லநரடி முைலீட்டு வரம் 

-ளப ைற்லபாளைய 49 சைவீைத்திலிருந்து 74 சைவீைமாக உயர்த்ை இது 

முற்படுகிறது. மலசாைாவின்படி, இயக்குநர்கள் குழுவில் உள்ளவர்களில் 

தபரும்பாலைார் மற்றும் முக்கிய நிர்வாக நபர்கள், குடியுரிளமதபற்ற 

இந்தியர்களாக இருப்பார்கள், குளறந்ைபட்சம் 50 சைவீை இயக்குநர்கள் 

சுயாதீன இயக்குநர்களாக இருப்பார்கள். 

 

8. டைகக்கணிலை குறித்து ைாணவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக 

கீழ்காணும் எந்த ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் NITI ஆடயாக் கூட்டு 

டசர்ந்துள்ளது? 

அ) HP 

ஆ) அலமசான்  

இ) சாம்சங் 

ஈ) ஹூவாலவ 

✓ அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கள்மூைம் லமகக்கணிளமயின் அடிப்பளடகள் 

குறித்து மாைவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பைற்காக NITI ஆலயாக், அலமசன் 

வளைத்தள லசளவகள் (AWS) உடன் கூட்டுலசர்ந்துள்ளது. திட்டத்தின் 

கீழ், கிளவுட் ஸ்லடாலரஜ், தவப் லஹாஸ்டிங், தசயற்ளக நுண்ைறிவு, 

எந்திரகற்றல் மற்றும் தமய்நிகர்லபான்ற லமகக்கணிளம கருத்துக்களள 

AWS, மாைவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும். 

 

 

 

139 

 

74% 

 

 



         

    

9. ‘ஆற்றல் சுவராஜ் யாத்திலர’ டபருந்லத உருவாக்கிய நிறுவனம் 

எது? 

அ) IIT பாம்பப  

ஆ) IIT டெட்ராஸ் 

இ) IIT தகளகாத்தி 

ஈ) IISc, டபங்களூரு 

✓ மத்திய கல்வி அளமச்சர் இரலமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஆற்றல் 

சுவராஜ் யாத்திளர லபருந்தில் பயைம் தசய்ைார். இந்ைப் லபருந்ளை, 

பாம்லப இந்திய தைாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் லபராசிரியர் டாக்டர் லசைன் 

சிங் லசாைங்கி வடிவளமத்து உருவாக்கியுள்ளார். இது, சூரிய ஆற்றலில் 

இயங்கும் ஒரு வாகனமாகும். 

 

10.இந்தியாவின் H2Ooooh – நீர்குறித்த விழிப்புணர்வுத்திட்டத்திற் 

-கு தனது ஆதரணவ நீட்டித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) UNESCO  

இ) UNICEF 

ஈ) OECD 

✓ நீர் பாதுகாப்பு விழிப்புைர்வு திட்டத்திற்காக, UNESCO யுளனதடட் ஸ்கூ 

-ல்ஸ் ஆர்களனலசஷன் இந்தியா (USO இந்தியா), வாட்டர் ளடஜஸ்ட் 

இைழ் மற்றும் டூன்ஸ் மீடியா குழுமத்துடன் கூட்டு லசர்ந்துள்ளது.  

✓ H2Ooooh! – நீர்குறித்ை விழிப்புைர்வுத்திட்டமானது லைசிய தூய்ளம கங் 

-ளக திட்டத்துடன் இளைந்து பள்ளிமாைவர்களுக்காக நடத்ைப்படுகி 

-றது. மாைவர்கள் உருவாக்கிய அனிலமஷன் காதைாளிகள் உைக 

நீர் நாளான மார்ச்.22 அன்று தவளியிடப்பட்டன. 

 


1. இைங்ளகக்கு எதிராக ஐநா’வில் தீர்மானம்: இந்தியா புறக்கணிப்பு 

இைங்ளக இறுதிக்கட்டப்லபாரில் லபார்க்குற்றங்கள் நளடதபற்ற குற்றச்சா 

-ட்டில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக ஐநா மனிைவுரிளமகள் ஆளையத்தில் 

தகாண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தின் மீைான வாக்தகடுப்ளப இந்தியா புறக்க 

-ணித்ைது. எனினும், அந்ைத் தீர்மானம் பிறநாடுகளின் ஆைரவுடன் நிளற 

-லவற்றப்பட்டது. இதுகுறித்து PTI தசய்தி நிறுவனம் தைரிவித்துள்ளைாவது: 

இைங்ளக இராணுவத்துக்கும் விடுைளைப் புலிகளுக்கும் இளடலய கடந்ை 

2009’ஆம் ஆண்டு நளடதபற்ற இறுதிக்கட்டப்லபாரின்லபாது, இருைரப்பிலு 

-ம் நளடதபற்றைாகக் கூறப்படும் மனிை உரிளமகள் தைாடற்பாக உரிய 

விசாரளை நடத்ைப்படலவண்டும் என்று ஐநா மனிை உரிளமகள் 

ஆளையம் பைமுளற தீர்மானம் நிளறலவற்றியது. அைளனத்தைாடர்ந்து, 

சர்வலைச உறுப்பினர்கள் அடங்கிய விசாரளைக் குழுளவ அதிபர் 

சிறீலசனா ைளைளமயிைான முந்ளைய அரசு அளமத்ைது. எனினும், கடந்ை 

2019’ஆம் ஆண்டு நளடதபற்ற லைர்ைலில் தவற்றி தபற்று, லகாத்ைபய 

இராஜபட்ச அதிபராகப் தபாறுப்லபற்ற பிறகு அந்ைக்குழு களைக்கப்பட்டது. 

இந்ைச் சூழலில், இைங்ளக விவகாரத்துக்கான ஐநா மனிை உரிளமகள் 

ஆளையத்தின் ளமயக்குழு, வளரவுத் தீர்மானதமான்ளற ைாக்கல் 

தசய்ைது. பிரிட்டன், கனடா, தஜர்மனி, மைாவி, மான்டனீக்லரா, வடக்கு 

மாசிலடானியா ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் அந்ைக்குழு, லபார்க் 

குற்றங்கள் தைாடர்பான நியாயமான விசாரளைளய லமற்தகாள்வைற் 

-கான வாக்குறுதிளய இைங்ளக அரசு நிளறலவற்றத் ைவறியைாக அந்ை 

வளரவுத்தீர்மானத்தில் குற்றம்சாட்டியிருந்ைது. 

இைங்ளகயில் மனிை உரிளமகளளப் பாதுகாப்பைற்கான அளமப்புகளின் 

முயற்சிகளுக்கு முட்டுக்கட்ளட லபாடப்பட்டுள்ளைாக அந்ைத் தீர்மானத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்ைது. லபார்க் குற்றங்கள் தைாடர்பாக நடுநிளையான 

விசாரளைளய இைங்ளக அரசு நடத்ை லவண்டும் என்று தீர்மானத்தில் 

வலியுறுத்ைப்பட்டிருந்ைது. 47 நாடுகளள உறுப்பினர்களாகக் தகாண்ட 

ஆளையத்தில், 22 நாடுகள் தீர்மானத்துக்கு ஆைரவாக வாக்களித்ைன.  

பாகிஸ்ைான், சீனா, வங்கலைசம், ரஷியா உள்ளிட்ட பதிதனாரு நாடுகள் 

தீர்மானத்ளை எதிர்த்து வாக்களித்ைன. இந்தியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 14 

நாடுகள் வாக்களிப்பில் பங்லகற்காமல் புறக்கணித்ைன. 

 

2. மண்டை அளவிைான துப்பாக்கி சுடும் லபாட்டி: தசன்ளன ரயில்லவ 

லகாட்ட அணி முைலிடம் 

ரயில்லவ பாதுகாப்புப் பளட வீரர்களுக்கு இளடலய மண்டை அளவிைான 

துப்பாக்கிச்சுடும் லபாட்டியில் தசன்ளன இரயில்லவ லகாட்டஅணி 8 ைங்கம் 

உள்பட 16 பைக்கங்களள தவன்று முைலிடம் பிடித்ைது. தைற்கு இரயில்லவ 

சார்பில், இரயில்லவ பாதுகாப்புப் பளட வீரர்களுக்கு இளடலய மண்டை 

அளவிைான துப்பாக்கிச்சுடும் லபாட்டி 3 நாள்கள் திருச்சியில் நளடதபற்றது.  

இந்ைப் லபாட்டியில் தைற்கு இரயில்லவக்கு உட்பட்ட தசன்ளன, மதுளர, 

லசைம், திருச்சி, திருவனந்ைபுரம், பாைக்காடு ஆகிய ஆறு இரயில்லவ 

லகாட்டங்களில் இருந்து வீரர்கள் கைந்துதகாண்டனர். இதில் ஆய்வாளர் 

விலரந்திர சிங் ைளைளமயிைான தசன்ளன இரயில்லவ லகாட்ட அணி 8 

ைங்கம் உள்பட 16 பைக்கங்களளக் ளகப்பற்றி முைலிடம் பிடித்ைது. 

 

3. காசலநாய்க்கு ஓராண்டுக்கு சுமார் 4.5 இைட்சம் லபர் பலி: தஜ 

இராைாகிருஷ்ைன் 

இந்தியாவில் காசலநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டுக்கு சுமார் 4.5 ைட்சம் 

லபர் மரைமளடகின்றனர் என சுகாைாரத்துளற முைன்ளமச் தசயைாளர் 

டாக்டர் தஜ இராைாகிருஷ்ைன் தசன்ளனயில் தைரிவித்ைார். உைக காச 

லநாய் ஒழிப்பு விழிப்புைர்வு நாளளதயாட்டி தசன்ளன அரசு ஸ்டான்லி 

மருத்துவமளனயில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நளடதபற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு 

விருந்தினராக சுகாைாரத்துளற முைன்ளமச்தசயைாளர் Dr தஜ இராைாகிரு 

-ஷ்ைன் கைந்துதகாண்டு ’மளறமுக காசலநாய்’, ’சிகிச்ளசக்கு கடினமா 

-ன காசலநாய்’ ஆகிய இரண்டு சிறுபுத்ைகங்களள தவளியிட்டார். 

காசலநாயினால் உைகம் முழுவதும் ஆண்டுக்கு சுமார் ஒரு லகாடி லபர் 

பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதில் சுமார் 14 இைட்சம் லபர் லநாய் முற்றிய 

நிளையில் இறந்துலபாகின்றனர். இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் 26 

இைட்சம் லபர் பாதிப்பு உள்ளாகின்றனர். இதில் சுமார் 4.5 ைட்சம் லபருக்கு 

மரைம் ஏற்படுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்லநாளய முற்றிலுமாக 

ஒழிப்பைற்கு உைக சுகாைார நிறுவனம் இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

 

4. உைகக் லகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுைல்: அங்கத் - கனிமத் லஜாடிக்கு 

ைங்கம் 

தில்லியில் நளடதபறும் உைகக்லகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுைல் லபாட்டியில் 

ஸ்கீட் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் அங்கத் வீர்சிங் பாஜ்வா, 

கனிமத் சிலகான் இளை ைங்கப்பைக்கம் தவன்றது. பைக்கத்துக்கான 

சுற்றில் அங்கத்-கனிமத் இளை 33 ஷாட்களுடன் முைலிடம் பிடித்ைது. 

இத்ைங்கத்துடன் லசர்த்து, இப்லபாட்டியில் இதுவளர இந்தியா 7 ைங்கம், 4 

தவள்ளி, 4 தவண்கைம் என 15 பைக்கங்கள் தவன்றுள்ளது. 

 

5. டி20 ைரவரிளச: ஷஃபாலி முைலிடம் 

மகளிர் கிரிக்தகட்டில் ICC T20 ைரவரிளசயில் லபட்ஸ்வுமன்கள் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஷஃபாலி வர்மா ஓரிடம் முன்லனறி முைலிடம்பிடித்ைார். தீப்தி 

சர்மா 4 இடங்கள் முன்லனறி 40ஆவது இடத்துக்கும், ரிச்சா லகாஷ் 59 

இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 85ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர். 

ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்லீன் திலயால் 262 இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 99ஆவது 

இடத்துக்கு வந்துள்ளார். தைன்னாப்பிரிக்க வீராங்களன லிதேதை லீ 3 

இடங்கள் முன்லனறி 11ஆவது இடத்துக்கும், தைௌரா லவால்வார்டட் 5 

இடங்கள் முன்லனறி 24ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர்.  

தைன்னாப்பிரிக்க லகப்டன் சுலன ைஸ் ஐந்து இடங்கள் ஏற்றங்கண்டு 

38ஆவது இடத்ளையும், நாடிலன டி கிதளர்க் 3 இடங்கள் முன்லனறி 

74ஆவது இடத்துக்கும் வந்துள்ளனர். தபௌைர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் 

ஹர்லீன் திலயால் 76 இடங்கள் முன்லனறி 146ஆவது இடத்துக்கு வர, 

இராலஜஷ்வரி தகய்க்வாட் 34ஆவது இடத்திலிருந்து 25ஆவது இடத்ளைப் 

பிடித்துள்ளார். 

 

6. 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் ஏப்.1 முைல் ைடுப்பூசி தசலுத்ைைாம்; சான்றிைழ் 

லைளவயில்ளை: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

45 வயதுக்கு லமற்பட்ட இளை லநாய்கள் இருப்லபார், இல்ைாலைார் 

அளனவரும் ஏப்ரல் 1 முைல் கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளைாம் 

என்று மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது. இரண்டாம்கட்ட கலரானா 

ைடுப்பூசி முகாமின் இளை லநாய்கள் இருக்கும் 45 வயதுக்கு 

லமற்பட்லடார் மருத்துவரிடம் சான்று தபற்று வந்து ைடுப்பூசி தசலுத்திக் 

தகாள்ள லவண்டும் என்று தைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. 

 

 



         

    

ஆனால், ஏப்.1 தைாடங்கும் முகாமில் 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் இளை 

லநாய்கள் இருந்ைாலும் சான்றிைழ்தபறலவண்டிய அவசியமில்ளை என 

அரசு தைரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் கலரானா ளவரஸ் பரவளைத் ைடுக்கும் வளகயில் இரு 

ைடுப்பூசிகளள மத்திய அரசு அறிமுகம் தசய்ைது. ICMR, பாரத் பலயாதடக் 

நிறுவனம் சார்பில் ையாரிக்கப்பட்ட லகாவாக்ஸின் மருந்தும், சீரம் மருந்து 

நிறுவனத்துடன் அஸ்ட்ராதஜன்கா நிறுவனம் இளைந்து ையாரித்ை 

லகாவிஷீல்ட் மருந்தும் பயன்படுத்ைப்பட்டு வருகின்றன. 

முைல் கட்ட ைடுப்பூசி முகாம் கடந்ை ஜனவரி 16 அன்று தைாடங்கியது. இந்ை 

முகாமில் முன்களப்பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், மருத்துவப்பணியாளர் 

-களுக்கு கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்ைப்பட்டது. அைன்பின் இரண்டாவது 

கட்ட ைடுப்பூசி முகாமில் 60 வயதுக்கு லமற்பட்ட முதிலயார், 45 வயது 

முைல் 59 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைலநாய்கள் இருப்லபார் கலரானா 

ைடுப்பூசிளயச் தசலுத்திக்தகாள்ள அரசு லகட்டுக்தகாண்டது. 

அரசு மருத்துவமளனகளிலும், லைர்வுதசய்யப்பட்ட ைனியார் 

மருத்துவமளனகளிலும் கலரானா ைடுப்பூசி தசலுத்ைப்பட்டு வருகிறது. 

இந்நிளையில் ஏப்.1 முைல் 45 வயதுக்கு லமற்பட்லடார் அளனவரும் COVID 

ைடுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளைாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

 


