
         

    

1. COVID-19 பாதிப்புக்குள்ளான ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ள நேரு 

விலங்கியல் பூங்கா அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) தெலங்கானா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) இராஜஸ்ொன் 

✓ ஹைெராபாத்தில் உள்ள நேரு விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள எட்டு 

ஆசிய சிங்கங்கள் COVID-19 பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளன. இதுநபான்று 

இந்தியாவில் ேஹைதபறுவது இது முென்முஹையாகும். அென் மாதிரிகள், 

தெல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஆய்வகத்தில் பரிநொெஹன 

தெய்யப்பட்ைன. நமலும், RT-PCR பரிநொெஹனகளின்நபாதும் அஹவ 

COVID-19 பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்ென. இருப்பினும், விலங்குகள் 

மனிெர்களுக்கு இந்நோஹய பரப்புகின்ைன என்பெற்கு எந்ெ ஆொரமும் 

இதுவஹர கண்ைறியப்பைவில்ஹல. 

 

2. வெண்பல்வகாண்ட மூஞ்சூறு இனம் முதன்முமையாக எரிைமல 

தீொன ோர்வகாண்டாம் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தீவு 

அமைந்துள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரநதசம் எது? 

அ) அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுகள்  

ஆ) நமற்கு வங்கம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ோகாலாந்து 

✓ அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுக்கூட்ைத்தில் உள்ள ஒரு தீவான ோர்தகாண் 

-ைாம் தீவில், ஒரு புதிய வஹக பூச்சுண்ணும் பாலூட்டி வஹகஹயச் 

ொர்ந்ெ தவண்பல்தகாண்ை மூஞ்சூறு இனத்ஹெ அறிவியலாளர்கள் க 

-ண்டுபிடித்துள்ளனர். சுண்டெலிகள் நபான்ை இந்ெ மூஞ்சூறு இனம், 

பூச்சிகஹள முென்ஹம உணவாகக்தகாண்ை ஒரு சிறிய உயிரினமாகும்.  

✓ இந்ெ எரிமஹல தீவில் கண்ைறியப்பட்ை முெல் மூஞ்சூறு இனம் இதுவாகு 

-ம். நமலும் இது, இந்தியாவில் கண்ைறியப்பட்ை 12ஆவது தவண்பல் 

தகாண்ை மூஞ்சூறு இனமாகும். 

 

3.இந்தியாவில் 5G வதாழில்நுட்பத்திற்கான நசாதமனகமள ேடத்த 

வதாமலவதாடர்பு நிறுெனங்களுக்கு அனுைதியளிக்கின்ை அமைப்பு 

எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துஹை 

ஆ) தொஹலதொைர்புத்துஹை  

இ) TRAI 

ஈ) NITI ஆநயாக் 

✓ இந்தியாவில் 5G தொழில்நுட்பத்திற்கான நொெஹனகஹள ேைத்துெற்கு, 

தொஹலதொைர்பு நிறுவனங்களுக்கு, இந்திய அரசின் தொஹலதொைர்பு 

துஹை அனுமதியளித்துள்ளது. இந்நிறுவனங்கள் ஆறு மாெ காலத்திற்கு 

கிராமப்புை, புைேகர்ப்புை மற்றும் ேகர்ப்புைங்களில் நொெஹனகஹள 

ேைத்துகின்ைன. இதில் உபகரணங்கள் தகாள்முெல் தெய்வெற்கும் 

அஹமப்பெற்குமான 2 மாெ கால அவகாெமும் அைங்கும். 

 

4. UCO அடிப்பமடயிலான உயரி-டீசல் கலந்த டீசலின் முதல் 

விநிநயாகம் அண்மையில் வதாடங்கிமெக்கப்பட்டது. UCO என்ைால் 

என்ன? 

அ) Unused Cooking Oil 

ஆ) Used Cooking Oil  

இ) Unutilized Cooking Oil 

ஈ) நமற்கூறிய எதுவும் இல்ஹல 

✓ பயன்படுத்ெப்பட்ை ெஹமயல் எண்தணய் அடிப்பஹையிலான உயிரி டீெல் 

கலந்ெ டீெலின் முெல் விநிநயாகம் அண்ஹமயில் புது தில்லியில் உள்ள 

இந்தியன் ஆயிலின் திக்ரிக்கலன் விற்பஹன முஹனயத்திலிருந்து தொ 

-ைங்கிஹவக்கப்பட்ைது. இவ்விழாவுக்கு தபட்நராலியம் மற்றும் இயற்ஹக 

எரிவாயு மற்றும் எஃகுத் துஹை அஹமச்ெர் ெர்நமந்திர பிரொன் ெஹலஹம 

ொங்கினார். முன்னொக 2019ஆம் ஆண்டில், தபட்நராலிய மற்றும் 

சுகாொர அஹமச்ெகங்கள், “பயன்படுத்திய ெஹமயல் எண்தணயிலிருந்து 

ெயாரிக்கப்படும் உயரி டீெஹல தகாள்முெல் தெய்ெல்” என்பெற்கான 

ஆர்வத்ஹெ தவளிப்படுத்தின. IOCL, 2021 மார்ச் வஹர 51 KL UCO-

உயிரி டீெஹலப் தபற்றுள்ளது. 

 

5. WHO ஆதரவு அமைப்பான GINA உடன் வதாடர்புமடய நோய் 

எது? 

அ) இரத்ெ நொஹக 

ஆ) ஆஸ்துமா  

இ) காெநோய் 

ஈ) புற்றுநோய் 

✓ உலக ஆஸ்துமா ோளானது ஆஸ்துமாவிற்கான உலகளாவிய முன்தன 

-டுப்பால் (GINA) ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது, உலக ேலவாழ்வு 

அஹமப்பின் ஆெரவில், 1993ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை ஓர் அஹமப்பு 

ஆகும். உலகளவில் ஆஸ்துமா குறித்ெ விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெற் 

-காக ஆண்டுநொறும் உலக ஆஸ்துமா ோள் நம.5ஆம் நெதியன்று 

ஏற்பாடு தெய்யப்படுகிைது. 

✓ “Uncovering Asthma Misconceptions” என்பது ேைப்பாண்டு வரும் இந்ெ 

ோளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும. உலகளவில் 339 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்களுக்கு ஆஸ்துமா இருப்பொக WHO மதிப்பிடுகிைது. 

 

6. அண்மையில் எந்தத் நததியில், பன்னாட்டு தீயமைப்பு வீரர்கள் 

ோள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 

அ) நம 04  

ஆ) நம 05 

இ) நம 06 

ஈ) நம 07 

✓ மனிெ ெமூகமும் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாப்பாக இருப்பஹெ உறுதிதெய்யும் 

தீயஹணப்பு வீரர்களின் தியாகங்கஹள அங்கீகரிக்கவும் தகளரவிப்பெற் 

-காகவுமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.4 அன்று பன்னாட்டு தீயஹணப்பு 

வீரர்கள் ோள் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

✓ 1999 ஜன.4 அன்று ஆஸ்திநரலியாவில் ஏற்பட்ை தபரும் காட்டுத்தீஹயக் 

கட்டுப்படுத்தும் நபாராட்ைத்தில் உயிரிழந்ெ ஐந்து தீயஹணப்பு வீரர்கஹள 

நிஹனவுகூருவெற்கு ஆெரவாக உலதகங்கும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக 

இைம்தபற்ை பரப்புஹரயிஹன அடுத்து நம.4ஆம் நெதிஹய உலதகங்கும் 

தீயஹணப்பு வீரர்கள் ோளாக நிஹனவுகூர முடிவுதெய்யப்பட்ைது. 

 

7.கிழக்கிந்திய கம்வபனியால் முதன்முதலில் நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

நைற்வகாள்ளப்பட்ட இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி ெயல் அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) பீகார் 

✓ கிழக்கிந்திய கம்தபனியானது நமற்கு வங்க மாநிலத்தின் ொநமாெர் 

ஆற்றின் நமற்குக்கஹரயில் அஹமந்துள்ள இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி 

சுரங்கத்தில், கைந்ெ 1774’இல் முென்முஹையாக நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

-ஹயத் தொைங்கியது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நம.4 அன்று நிலக்கரி 

சுரங்கத்தொழிலாளர்கள் ோள் கஹைப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

8. பன்னாட்டு உைவு கட்டுப்பாடற்ை ோள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிை 

நததி எது? 

அ) நம 04 

ஆ) நம 06  

இ) நம 08 

ஈ) நம 10 

✓ ேலமான வாழ்க்ஹக முஹைஹய வளர்த்தெடுப்பெற்கும், உணவு 

கட்டுப்பாட்ைால் ஏற்படும் இைர்கள்பற்றிய விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெ 

ற்குமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.6 அன்று பன்னாட்டு உணவு கட்டுப்பா 

-ைற்ை ோள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. இென் சின்னம் தவளிர் நீலநிை ோைா 

ஆகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. புகழ்வபற்ை திமரப்பட இயக்குேரும் எழுத்தாளருைான சத்யஜித் 

நர சார்ந்த ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ ெத்யஜித் நர, ஓர் இந்திய திஹரப்பை இயக்குேரும் எழுத்ொளரும் கவியும் 

இெழாசிரியரும் இஹெயஹமப்பாளருமாவார். நமற்கு வங்காள மாநிலத் -

-ஹெச் ொர்ந்ெ அவர், 1965ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ம பூஷண்’, 1985’இல் 

‘ொொொநகப் பால்நக’ விருது மற்றும் ‘பாரெ இரத்னா’ ஆகியவற்ஹைப் 

தபற்ைார். அவரது ொெஹனஹய நிஹனவுகூரும் வஹகயில், இந்தியாவி 

-லும் தவளிோட்டிலும் அவரின் நூற்ைாண்டு தகாண்ைாட்ை நிகழ்வுக 

-ஹள ஏற்பாடு தெய்வொக மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அஹமச்ெகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 

10. ‘உலகளாவிய மின்னணு ெணிக அறிக்மக – 2019’இன் 

ைதிப்பீடுகமள’ வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) ADB 

இ) UNCTAD  

ஈ) WTO 

✓ சுவிச்ெர்லாந்தின் தஜனீவாஹவ ெஹலஹமயிைமாகக் தகாண்ை ஐோ 

வர்த்ெக மற்றும் நமம்பாட்டு கூட்ைஹமப்பு (UNCTAD) ’உலகளாவிய 

மின்னணு வணிக அறிக்ஹக – 2019’இன் மதிப்பீடுகஹள’ தவளியிட்டு 

உள்ளது. COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, மின்னணு வணிகம் 

மற்றும் இஹணயவழி சில்லஹை விற்பஹனயில் வியத்ெகு உயர்வு 

ஏற்பட்ைொக அவ்வறிக்ஹக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய அதமரிக்க ோடுகஹளத்தொைர்ந்து ஜப்பான் & சீனா ஆகியஹவ 

உலகின் ஒட்டுதமாத்ெ மின்னணு வணிக ெந்ஹெயில் தொைர்ந்து 

ஆதிக்கம் தெலுத்துகிைது என்று அவ்வறிக்ஹக நமலும் கூறியுள்ளது. 

 


1. அஸ்ஸாம் முெல்வராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா இன்று பெவிநயற்பு: 

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் புதிய முெலமைச்சராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா 

பெவிநயற்கிைார். அஸ்ஸாம் ெட்ைப்நபரஹவக்கு கைந்ெ மாெம் நெர்ெல் 

ேஹைதபற்ைது. அதில் தமாத்ெமுள்ள 126 இைங்களில் பாஜக ெஹலஹமயிலா 

-ன நெசிய ஜனோயகக் கூட்ைணி 75 இைங்களில் தவற்றிதபற்று ஆட்சி 

-ஹயத் ெக்கஹவத்துக் தகாண்ைது. பாஜக மட்டும் 60 தொகுதிகஹளக் 

ஹகப்பற்றியது. கூட்ைணியில் இைம்தபற்றிருந்ெ அஸ்ஸாம் கண பரிஷத் 9 

தொகுதிகளிலும், ஐக்கிய மக்கள் லிபரல் கட்சி 6 தொகுதிகளிலும் தவற்றி 

தபற்ைன.  

 

2. ெமிழ்ோடு அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் 

தபாறுப்நபற்பு 

ெமிழக அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன 

உயர்நீதிமன்ை வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக்தகாண்ைார். ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்ை பிைகு மாநில அளவில் முக்கிய 

பெவிகளில் மாற்ைம் ேஹைதபற்று வருகின்ைன. நமலும், ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்பெற்கு முன்னொகநவ ெமிழக 

அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக இருந்ெ விஜய ோராயணன் ெனது 

பெவிஹய ராஜிோமா தெய்ொர். இஹெயடுத்து ெமிழக அரசின் ெஹலஹம 

வழக்கறிஞராக ெண்முகசுந்ெரத்ஹெ நியமித்து ஆளுேர் பன்வாரிலால் 

புநராஹித் நேற்று உத்ெரவிட்ைார். இஹெயடுத்து, ெமிழக அரசின் 

ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன உயர்நீதிமன்ை 

வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

 

 

3. நெஹவ அவெர சிகிச்ஹெ! | மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவது 

குறித்ெ ெஹலயங்கம் 

பிரிட்ைனுக்கு ஜி7 ோடுகளின் கூட்ைத்தில் கலந்து தகாள்ள ோன்கு ோள் 

அரசுமுஹைப் பயணம் நமற்தகாண்டிருந்ொர் தவளியுைவுத் துஹை 

அஹமச்ெர் எஸ். தஜய்ெங்கர். அங்நக இந்தியத் தூெரகம் ஒருங்கிஹணத்ெ 

கருத்ெரங்கில் நபசும்நபாது, கைந்ெ 75 ஆண்டுகளாக இந்தியா மருத்துவக் 

கட்ைஹமப்புக்கு நபாதுமான அளவு முெலீடு தெய்யவில்ஹல என்கிை 

எொர்த்ெத்ஹெ ஒப்புக் தகாண்டிருக்கிைார். இப்நபாொவது இது குறித்ெ 

விழிப்புணர்வும், நிஜ நிஹலயும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புரியத் 

தொைங்கியிருக்கிைநெ என்கிை அளவில் ெற்று ஆறுெல். 

மருத்துவமும், சுகாொரமும் மாநிலப் பட்டியலில் இைம் தபறுவொல், சில 

மாநில அரசுகள் மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப நமம்படுத்ொமல் விட்ைென் 

விஹளஹவ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்றுக் காலத்தில் ோம் 

எதிர்தகாள்கிநைாம். தபாது சுகாொரத்துக்கு எல்லா மாநில அரசுகளும் 

முன்னுரிஹம வழங்கி கிராமப்புைங்கள் வஹர முஹையான மருத்துவப் 

பாதுகாப்ஹப மக்களுக்கு வழங்கியிருந்ொல், தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை 

எதிர்தகாள்வதில் இந்ெ அளவிலான இைர்பாடுகஹள இந்தியா 

ெந்தித்திருக்கத் நெஹவயில்ஹல. 

ோன்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்நப இது குறித்ெ விவாெம் தொைங்கிவிட்ைது. 

2017-இல் நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹக உருவாக்கப்பட்டு, 2025-க்குள் 

மருத்துவத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 2.5%-ஆக அதிகரிக்க 

நவண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்ைது. ஒதுக்கீட்ஹை இரட்டிப்பாக்கி 

பல்நவறு மருத்துவத் நெஹவகளுக்கான கட்ைஹமப்பு வெதிகஹள 

வலுப்படுத்துவதுொன் இலக்கு. பின்ெங்கிய மாவட்ைங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகஹள நிறுவுவென் மூலம், சிகிச்ஹெ வெதிகஹள 

அதிகப்படுத்துவதும் மருத்துவர்கள், தெவிலியர்கள் உள்ளிட்ை மருத்துவப் 

பணியாளர்களின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகப்படுத்துவதும் 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹகயின் இலக்குகள். 

தெவிலியர்கள், ெடுப்பூசி வழங்குபவர்கள், தொற்றுநோய் 

கண்காணிப்பாளர்கள், பரிநொெஹனக்கூைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ை 

துஹண மருத்துவப் பணியாளர்கள் மிக அதிகமாக நெஹவப்படுகிைார்கள் 

என்று நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹகயில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ெது. அவெர 

சிகிச்ஹெப் படுக்ஹககள், தீவிர சிகிச்ஹெக் கட்ைஹமப்புகள் ஆகியவற்ஹை 

வலுப்படுத்துவது குறித்தும் குறிப்பிைப்பட்டிருந்ெது. அப்படியிருந்தும்கூை, 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு தகாள்ஹள நோய் ொக்கியநபாது எந்ெவிெ 

முன்நனற்ைமும் ஏற்பைவில்ஹல என்கிை நிஹலயில்ொன், 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹக காணப்பட்ைது. 

கைந்ெ 20 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் சுகாொரத் நெஹவக்கான அரசின் 

நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 1.5%-க்கும் கீழாகநவ இருந்து வருகிைது. 

பிநரஸில் (4%), சீனா (2.9%), ஈரான் (4.4%), அதமரிக்கா (8.6%) ஆகிய 

ோடுகள் சுகாொரத்துக்கு வழங்கும் முக்கியத்துவத்ஹெ ோம் கவனத்தில் 

தகாள்ளாமல் நபானது துரதிருஷ்ைம். கைந்ெ ஆண்டு தகாஹவட் 19 

தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று பரவத் தொைங்கியநபாது இந்தியாவின் 410 

மாவட்ைங்களில் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகள் நெசிய அளவிலான 

ஆய்ஹவ நமற்தகாண்ைனர். தகாஹவட் 19-ஐ எதிர்தகாள்ள எந்ெ அளவுக்கு 

மாவட்ைங்கள் ெயாராக இருக்கின்ைன என்பஹெ அந்ெ ஆய்வு 

முன்னிஹலப்படுத்தியது. 

தீவிர சிகிச்ஹெக்கான வெதிகள், உயிர் காக்கும் உபகரணங்கள், மாவட்ை 

- ொலுகா மருத்துவமஹனகளில் உள்ள படுக்ஹக வெதிகள், அவெர 

ஊர்திகள் உள்ளிட்ை தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை எதிர்தகாள்வெற்கான 

அஹனத்து மருத்துவ நெஹவகள் குறித்தும் அந்ெ ஆய்வில் 

புள்ளிவிவரங்கள் நெகரிக்கப்பட்ைன. அப்படியிருந்தும்கூை நபாதிய 

படுக்ஹக வெதிகள் இல்லாமலும், நெஹவக்நகற்ை மருந்துகள் இல்லாமலும், 

குஹைந்ெபட்ெ ஆக்சிஜன் வெதிஹய உறுதிப்படுத்ொமலும் 

இருந்திருக்கிநைாம் என்ைால் அெற்கு கவனக்குஹைவும், தமத்ெனமும்ொன் 

காரணம். 

ெமிழகத்ஹெத் ெவிர, இந்தியாவின் ஏஹனய மாநிலங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகள் தபரும்பாலும் தபருேகரங்கஹள சுற்றிநய 

அஹமந்திருக்கின்ைன, குஹைவாகவும் இருக்கின்ைன. புதிய மருத்துவக் 

கல்லூரிகளும், தெவிலியர் கல்லூரிகளும் பின்ெங்கிய 

மாவட்ைங்களில்ொன் தொைங்கப்பை நவண்டும் என்கிை கட்ைாயம் 

இல்லாமல் இருப்பது மிகப் தபரிய குஹைபாடு. பிரின்ஸ்ைன் 

பல்கஹலக்கழகம், 2020 ஏப்ரல் மாெம் ஒரு புள்ளிவிவரத்ஹெ 

தவளியிட்டிருக்கிைது. அென்படி, இந்திய மருத்துவமஹனகளில் 19 லட்ெம் 

படுக்ஹககள் உள்ளன. அதில் 12 லட்ெம் ெனியார் மருத்துவமஹனயில் 

காணப்படுகின்ைன. 10,000 நபருக்கு 16 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

என்கிை அளவில்ொன் இந்தியா இருக்கிைது. சிறிய அண்ஹை ோைான 

 

 



         

    

இலங்ஹகயில்கூை 10,000 நபருக்கு 42 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

காணப்படுகின்ைன. 

அநெநபால, இந்தியாவிலுள்ள அவெர சிகிச்ஹெ படுக்ஹககள் தவறும் 

95,000 மட்டுநம. அதில் 59,000 ெனியார் மருத்துவமஹனகளில் 

காணப்படுகின்ைன. தவன்டிநலட்ைர்கஹள எடுத்துக்தகாண்ைால் 47,000 

தவன்டிநலட்ைர்களில் 29,000 ெனியார் மருத்துவஹனகளில்ொன் 

காணப்படுகின்ைன. முஹையான திட்ைமிைலும், தொஹலநோக்குப் 

பார்ஹவயும் இல்லாமல் நபானென் விஹளவுொன் இது. வீட்டில் இருக்கும் 

ேஹக ேட்டுகஹளயும், வங்கியில் இருக்கும் நெமிப்புகஹளயும், அஹெயாச் 

தொத்துகஹளயும் விற்று ெனியார் மருத்துவமஹனயில் சிகிச்ஹெ தபை 

நவண்டிய நிஹலக்கு தபாதுமக்கள் ெள்ளப்பட்டிருக்கிைார்கள். தபாது 

மருத்துவமஹனகளின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகரிப்பதும், கிராமங்கள் 

வஹர மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவதும் எந்ெ அளவுக்கு 

அத்தியாவசியம் என்பஹெ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று ேமக்கு 

கற்றுக்தகாடுத்திருக்கிைது. 

 

4. இந்திய ராணுவ வரலாற்றில் ‘காலாட் பஹை நபாலீஸ்’ பிரிவில் 83 

தபண்கள் முெல் முஹை நெர்ப்பு 

வரலாற்றில் முென் முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் ‘காலாட் பஹை 

நபாலீஸ்' பிரிவில் (மிலிட்ைரி நபாலீஸ்) 83 தபண்கள் நெர்க்கப் 

பட்டுள்ளனர். இந்திய ராணுவத்தில் காலாட் பஹை, விமானப்பஹை, 

கைற்பஹை ஆகிய 3 பிரிவுகள் உள்ளன. இந்ெப் பஹைகளில் 

நெர்ந்தெடுக்கப்பட்ை சில பிரிவுகளில் மட்டும் 1990-களில் தொைங்கி 

தபண்கள் பணியமர்த்ெப்பட்டு வருகின்ைனர். எனினும், களப்பணிகளில் 

அவர்கஹள ஈடுபடுத்ொமல் ‘அதிகாரி நிஹல' பெவிகளில் மட்டுநம 

தபண்கள் நியமனம் தெய்யப்பட்டு வருகிைார்கள். இவ்வாறு 9 

ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ை தபண்கள் ேம் ோட்டின் முப்பஹைகளில் 

பணியாற்றுகின்ைனர். 

இந்நிஹலயில், வரலாற்றில் முென்முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் 

அதிகாரி நிஹல பெவி அல்லாெ ‘காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் 83 

தபண்கள் நெர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 61 வாரங் கள் கடுஹமயான பயிற்சிக்கு 

பிைகு தபங்களூருவில் ேஹைதபற்ை நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் முஹைப்படி 

ராணுவத்தில் இஹணக்கப்பட்ைனர். இனி ஆண்டுக்கு 52 தபண்கள் வீெம் 

தமாத்ெம் 800 நபஹர 'காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் இஹணக்க 

ராணுவம் திட்ைமிட்டுள்ளது குறிப்பிைத்ெக்கது. 

 

5. குஹைந்ெ விஹலயில் திைன்மிக்க தவன்டிநலட்ைர்: இஸ்நரா ொெஹன 

மிகக் குஹைந்ெ விஹலயில் 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்நரா) வடிவஹமத்து ொெஹன 

பஹைத்துள்ளது. தகாநரானா தொற்று அதிகரித்துள்ள நிஹலயில், பல 

மாநிலங்களில் தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகளின் நெஹவ 

அதிகரித்து வருகிைது. இஹவ தவளிோடுகளில் இருந்து இைக்குமதி 

தெய்யப்படுகின்ைன. இந்நிஹலயில் இஸ்நரா நிறுவனம் குஹைந்ெ 

தெலவில் 3 வஹக தவன்டிநலட்ைர்கஹள வடிவஹமத்துள்ளது. இநெநபால 

குஹைந்ெவிஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் ெயாரித்துள்ளது. 

திருவனந்ெபுரத்தில் தெயல்படும் இஸ்நராவின் விக்ரம் ொராபாய் 

விண்தவளி ஆய்வு ஹமயத்தின் இயக்குனர் நொம்ோத் கூறியொவது: ஒரு 

தவன்டிநலட்ைர் ெற்நபாது ரூ.5 லட்ெத்துக்கு விற்கப்படுகிைது. ோங்கள் 

பிராணா, வாயு, ஸ்வாஸ்ொ ஆகிய 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள 

வடிவஹமத்துள்நளாம். இஹவ ெர்வநெெ ெரத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பஹெ மருத்துவர்கள் உறுதி தெய்துள்ளனர். இந்ெ 

தவன்டிநலட்ைஹர ஒரு லட்ெம் ரூபாயில் வாங்க முடியும். 

தவன்டிநலட்ைர் ெவிர குஹைந்ெ விஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் 

வடிவஹமத்துள்நளாம். அடுத்ெ ஒரு மாெத்துக்குள் வர்த்ெகரீதியாக புதிய 

தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகள் உற்பத்தி துவங்கும். இவ்வாறு 

அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

 

 

 


