
         

    

1. உயிர்வளியின் தினசரி உற்பத்தியை 3000 மெட்ரிட் டன் வயை 

அதிகரிப்பதற்காக ‘மிஷன் ஆக்ஸிஜன்’ என்றமவாரு திட்டத்யத அறி 

-முகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) ககரளா 

ஈ) உத்தர பிரகதசம் 

✓ சுவயம்பூர்ணா மகாராஷ்டிரா என்றும் அழைக்கப்படும் அதன் ‘மிஷன் 

ஆக்ஸிஜன்’இன்கீழ், தினசரி ஆக்ஸிஜனின் உற்பத்திழய 3,000 

மமட்ரிக் டன் வழர அதிகரிப்பதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு இலக்கு 

மகாண்டுள்ளது. அடுத்த ஆறு மாதங்களில் 2300 மமட்ரிக் டன் வழரயி 

-லான உற்பத்தி என்ற குறுகிய கால இலக்ழகயும் அம்மாநில அரசு 

மகாண்டுள்ளது. திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிஜழன உருவாக்க, தனியார் 

துழறழய ஊக்குவிப்பழத இது கநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2.விண்மீனியடமவளியில் இரைச்சல் சத்தத்ரதக் கண்டறிந்துள்ள 

விண்வெளி ஆய்வுக்கலம் எது? 

அ) Voyager 1  

ஆ) Insight 

இ) Ingenuity 

ஈ) Reconnaissance Orbiter 

✓ NASA’இன் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம், விண்மவளியில் இழரச்சல் ஒலி 

-ழயக் கண்டறிந்துள்ளது. அவ்மவாலி, விண்மீனிழடமவளியில் உள்ள 

வாயுவால் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்காலத்தின் 

பிளாஸ்மா அழலயழமப்பு, இந்தக் கண்டறிழவ கமற்மகாண்டது. சூரிய 

மண்டலத்துக்குப் புறத்கத ஆய்வு மசய்வதற்காக, 1977ஆம் ஆண்டில் 

NASA’ஆல் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம் ஏவப்பட்டது. 

 

3. ெண் பாதுகாப்புக்காக, எந்த ொநிலத்தின் KVK முதன்முயறைாக 

யைட்ரைாமஜல் மபாதிகயள அறிமுகப்படுத்திைது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ககரளா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ ககரள மாநிலத்தின் பாலக்காட்டில் உள்ள கிருஷி விக்யான் ககந்திரா 

(KVK), முதன்முழறயாக ஓராண்டுக்கு முன்பு ழைட்கராமஜல் மபாதிக 

-ழள அறிமுகப்படுத்தியது. மக்கும் மாவுக்களியால் ஆன அது, அதன் 

எழடழயப் கபான்று 400 மடங்கு வழரயிலான தண்ணீழரக் 

மகாண்டுள்ளது. அந்த மஜல் மண்ணில் நீழர விடுவித்து மண்ணின் 

ஈரப்பதத்ழத தக்கழவத்துக்மகாள்ள உதவுகிறது. 

✓ ICAR உருவாக்கிய இப்ப ாதி தற்கபாது அம்மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபல 

-மாகியுள்ளது, கமலும், KVK சுமார் 3-4 இலட்சம் மபாதிகழள இதுவழர 

விற்பழன மசய்துள்ளது. 

 

4.வாக்காளர்கள் தங்கள் அயடைாளங்கயள நிரூபிக்க வழிமசய்யும் 

புதிை வாக்காளர் சட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு  

✓ ஐக்கியப்கபரரசு, இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய சட்டத்ழத அறிமுகப்படுத்த 

முன்மமாழிந்துள்ளது. அது, வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் கநரத்தில் 

தங்கள் அழடயாளங்கழள நிரூபிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது. தற்கபாது, 

வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தங்கள் மபயழரயும் முகவரிழயயும் மட்டு 

-கம மகாடுக்க கவண்டும். வாக்காளர் கமாசடிகழள கட்டுப்படுத்த புதிய 

சட்டத்ழத UK அரசு முன்ழவத்துள்ளது. ஆனால், இந்த நடவடிக்ழக 

நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

 

5.உலக வங்கியின் புலம்மபைர்வு & ரெம்பாட்டு அறிக்யகயின்படி, 

2020ஆம் ஆண்டில் அதிகம் பணம் அனுப்பிை நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இந்கதாகனசியா 

✓ மவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 2020ஆம் ஆண்டில் சுமார் $83 பில்லியன் 

டாலர்கழள (இந்திய மதிப்பில் `6.13 இலட்சம் ககாடி) தாய்நாட்டுக்கு 

அனுப்பிழவத்துள்ளதாக உலக வங்கியின் புலம்மபயர்வு & கமம்பாட்டு 

அறிக்ழக மதரிவித்துள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடு 

-ழகயில் 0.2% குழறவாகும். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. இந்தியாழவத் மதாடர்ந்து சீனா உள்ளது. மவளிநாடுகளில் 

பணிபுரியும் சீனர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு $59.5 பில்லியன் அமமரிக்க 

டாலர்கழள அனுப்பிழவத்துள்ளனர். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் மவளி 

நாடுவாழ் சீனர்கள் `68.3 பில்லியன் அமமரிக்க டாலழர அனுப்பி 

ழவத்திருந்தனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலிருந்து $7 

பில்லியன் டாலர் பணமனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019’இல் அது $7.5 

பில்லியன் அமமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 

6. முதலாவது BRICS ரவயலவாய்ப்பு மசைற்குழு கூட்டத்யத நடத் 

-திை நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ரஷியா 

ஈ) பிகரசில் 

✓ BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு மசயற்குழு கூட்டத்தில், மதாழி 

-லாளர்களின் சமூக பாதுகாப்பு குறித்து உறுப்புநாடுகள் ஆகலாசித்தன. 

BRICS அழமப்புக்கு இந்தாண்டு, இந்தியா தழலழம தாங்குகிறது. இத 

-னால் BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு குழு கூட்டம், தில்லியி 

-ல் காமணாலிக்காட்சிமூலம் நடந்தது. இதற்கு மதாழிலாளர் மற்றும் 

கவழலவாய்ப்புத்துழற மசயலர் அபூர்வ சந்திரா தழலழமதாங்கினார். 

✓ BRICS நாடுகளிழடகய சமூகபாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கழள கமம்படுத்துவ 

-து, மதாழிலாளர் சந்ழதகழள முழறப்படுத்துவது, மபண் மதாழிலாளர்க 

-ள், சாழலகயார மதாழிலாளர்களின் பங்களிப்பு, மதாழிலாளர் சந்ழதயி 

-ன் பங்கு குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

7. இந்திை வம்சாவளியைச் சார்ந்த நிபுணர் ெருத்துவர் சகுந்தலா 

ைைக்சிங் தில்ஸ்மடட்டுக்கு சமீபத்தில் எந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டது? 

அ) உலகளாவிய ஆசிரியர் விருது 

ஆ) பன்னாட்டு புக்கர் பரிசு 

இ) உலக உணவு பரிசு  

ஈ) மசர்ன் பதக்கம் 

✓ இந்திய வம்சாவளிழயச் சார்ந்த உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து நிபுணரான 

மருத்துவர் சகுந்தலா ைரக்சிங் தில்ஸ்மடட், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

மதிப்புமிக்க உலக உணவு பரிழச மவன்றுள்ளார். உலமகங்குமுள்ள 

மில்லியன் கணக்கான மக்களின் ஊட்டச்சத்து, நலவாழ்வு மற்றும் வாழ் 

-வாதாரங்கழள கமம்படுத்துவதற்காக மீன்சார்ந்த உணவழமப்புகளில் 

முன்கனாடியான அவரது சாதழனகளுக்காக அவருக்கு இப்பரிசு வைங் 

-கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. குழந்யதகளில் எந்த வயகைான ரநாய்த்தாக்குதலுக்கு HPIV’கள் 

முதன்யெ காைணொக விளங்குகின்றன? 

அ) சுவாசக்ககாளாறு  

ஆ) நரம்பியல் கநாய் 

இ) மசரிமான கநாய் 

ஈ) மன கநாய் 

✓ மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ்கள் (HPIV’கள்) குைந்ழதகளில் 

சுவாச கநாய்த்மதாற்றுகளுக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளன. நிகமானி 

-யாகபான்ற கநாய்களில் 30% முதல் 40% வழர அழவ காரணியாக 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

உள்ளன. அழவ முதிகயார்கழளயும் பலவீனமான கநாமயதிர்ப்பு 

ஆற்றல் உள்ளவர்கழளயும் பாதிக்கின்றன. 

✓ அண்ழமயில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ் 

-கழள மசல்களுடன் இழணப்பழதத் தடுக்கும் ஆற்றல்மகாண்ட புரதம் 

அல்லது மபப்ழடட்டின் ஒரு குறுகிய பகுதிழய வடிவழமத்துள்ளனர். 

 

 

9.சமீபத்திை மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, ‘ைார்ட்பீட் ஆக்ட்’ என்பதுடன் 

மதாடர்புயடைது எது? 

அ) இனவாத எதிர்ப்பு 

ஆ) கருக்கழலப்பு  

இ) கருழணக்மகாழல 

ஈ) மனவிறுக்கம் 

✓ ‘இதயத்துடிப்பு மகசாதா’ என்பது அமமரிக்காவின் ஒரு சர்ச்ழசக்குரிய 

சட்டமாகும். அது, ஒரு கரு, இதயத்துடிப்ழபக் மகாண்டிருக்கும் பட்சத்தில் 

கருக்கழலப்புகழள சட்டத்துக்குப் புறம்பானதாக ஆக்குகிறது.  

✓ முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மடக்சாஸ் இதயத்துடிப்புச்சட்டத்தின்கீழ், கருவின் 

இதயத்துடிப்பு கண்டறியப்பட்டால் கருக்கழலப்பு மசய்யப்படுவது தழட 

மசய்யப்படும். அது ஆறுவார கர்ப்ப காலத்ழத குறிக்கின்றது. வழிகாட்டுத 

-ல்கழளமீறும் யாருக்கும் எதிராக வைக்குத்மதாடர இது அனுமதிக்கிறது. 

 

10. நடப்பாண்டுக்கான (2021) யவட்லி விருது வழங்கி மகளைவிக் 

-கப்பட்ட இந்திைர் ைார்? 

அ) நுக்லு கபாம்  

ஆ) அக்ஷய் குமார் 

இ) கமரி ககாம் 

ஈ) சுசானா டிகசாசா 

✓ நாகாலாந்து மாநிலத்ழதச் சார்ந்த கதவாலய ஊழியரான நுக்லு 

கபாமுக்கு நடப் ாண்டுக்கான (2021) ழவட்லி விருது வைங்கப்பட்டது. 

“பசுழம ஆஸ்கார்” விருது என்றும் இவ்விருது அழைக்கப்படுகிறது.  

✓ இயற்ழகழய அதன் அடிமட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் நபர்கழள அங்கீ 

-கரிப்பதற்காக, ஆண்டுகதாறும் இயற்ழகக்கான ழவட்லி நிதியத்தால் 

வைங்கப்படும் இந்த விருழதப் மபற்ற முதல் இந்தியர் நுக்லு கபாம் தான். 

 


1. பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ‘2-டிஜி’ ககரானா மருந்து: டிசிஜிஐ அனுமதி 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு (DRDO) அழமப்பு சார்பில் தயாரிக் 

-கப்பட்ட தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் வழகயிலான டி-டிகயாக்ஸி டி-

குளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா சிகிச்ழசமருந்து இந்தியாவில் பயன்பாட்டு 

-க்கு வந்துள்ளது. இம்மருந்ழத அவசரகால பயன்பாட்டின் அடிப்பழடயில் 

பயன்படுத்த இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆழணயம் அண்ழமயில் 

அனுமதி அளித்தது. 

DRDO அழமப்பின் ஆய்வகமான இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் நியூக்ளியர் மமடிசன் 

அண்ட் அழலட் சயின்ஸ், Dr மரட்டீஸ் மருந்து நிறுவனத்துடன் இழணந்து 

மபாடி வடிவிலான டி-டிகயாக்ஸி டி-குளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா 

சிகிச்ழச மருந்ழத தயாரித்துள்ளது. 

 

2. குஜராத்தில் கழரழயக் கடந்தது ‘டவ்-கத’ புயல் 

அரபிக்கடலில் உருவான ‘டவ்-கத’ புயல் அதிதீவிரப்புயலாக குஜராத்தில் 

கழரழயக்கடந்தது. 

 

3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் காலமானார் 

சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்ற எழுத்தாளர் கி ரா என்று அழைக்கப்படும் 

கி ராஜநாராயணன் (98) மூப்பின்காரணமாக கம.17 அன்று காலமானார்.  

தற்கபாழதய தூத்துக்குடி மாவட்டம், ககாவில்பட்டி அருககயுள்ள இழடச் 

மசவல் கிராமத்தில் 1922ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் கி இராஜநாராயணன். 

இராயங்கல ஸ்ரீ கிருஷ்ணராஜ நாராயண மபருமாள் ராமானுஜம் என்பது 

முழுப்மபயர். இழதச்சுருக்கி, கி இராஜநாராயணன் என ழவத்துக்மகாண் 

-டார். 

ஏைாம் வகுப்பு வழர மட்டுகம பயின்ற இவர், விவசாயத்தில் ஈடுபட்டார். 40 

வயதுக்கு கமல் எழுதத்மதாடங்கினார். இவரது முதல் சிறுகழதயான 

‘மாயமான்’ 1958’இல் ‘சரஸ்வதி’ இதழில் மவளியானது. அது வாசகர்களிட 

-ம் மபரும் வரகவற்ழபப் மபற்றதால், மதாடர்ந்து பல சிறுகழதகழள எழுதி 

வந்தார். இவரது எழுத்துகள் கரிசல் பூமி மக்களின் வாழ்க்ழக, துன்பங்கள், 

நம்பிக்ழககள், ஏமாற்றங்கழள விவரித்ததால் ‘கரிசல் இலக்கியத்தின் 

தந்ழத’ எனப்கபாற்றப்பட்டார். சிறுகழதகள், குறு நாவல்கள், புதினங்கள், 

கிராமியக்கழதகள், கட்டுழரகள் என்று தமிழ் இலக்கியத்தின் பல்கவறு 

தளங்களிலும் முத்திழரப் பதித்தார். 

வாய்மமாழிக்கழத மசால்லும் மரபின் கூறுகழள தனது பழடப்பின் அடிப்ப 

-ழட அம்சங்களாகக் மகாண்டிருந்தார். வட்டார வாய்மமாழி மரபு, மசவ்வில 

-க்கியக்கூறுகள், கநரடியான இதழியல் நழட ஆகிய முக்கூறுகழளயும் 

கலந்து, தனக்மகன தனி நழடழய உருவாக்கினார். இவரது கழதகள் 

அழனத்தும் மதாகுக்கப்பட்டு 944 பக்கங்கள் மகாண்ட ‘நாட்டுப்புறக்கழதக் 

களஞ்சியம்’ என்ற பழடப்பாக 2007’இல் மவளியானது. இவரது சில 

கழதகள் ஆங்கிலத்தில் மமாழிமபயர்க்கப்பட்டன. ‘கிழட’ என்ற இவரது 

குறுநாவல் ‘ஒருத்தி’ என்ற திழரப்படமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது. 

‘ககாமதி’, ‘கண்ணீாீா்’, ‘கரிசல் கழதகள்’, ‘கி ரா பக்கங்கள்’, ‘கிராமியக் 

கழதகள்’, ‘மகாத்ழத பருத்தி’, ‘புதுழவ வட்டார நாட்டுப்புறக்கழதகள்’, 

‘ககாபல்ல கிராமம்’, ‘புதுழமப்பித்தன்’, ‘மாமழல ஜீவா’ ஆகியழவ இவரது 

பழடப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்கழவ. 1980’களில் புதுச்கசரி பல்கழலக்கைக 

-த்தில் நாட்டார் வைக்காற்றியல் துழறயில் மகௌரவ கபராசிரியராகப் பணி 

-யாற்றியவர். சிறந்த இழசஞானம் மகாண்டவர். 

கரிசல் வட்டார அகராதிழய உருவாக்கி, வட்டார மமாழிக்கு அகராதி 

உருவாக்கிய முன்கனாடி என்ற மபருழமக்குரியவர். ‘ககாபல்லபுரத்து 

மக்கள்’ நாவலுக்காக 1991’இல் சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்றார்.  

இலக்கியச் சிந்தழன விருது, தமிழ்நாடு அரசு விருது, கனடா இலக்கியத் 

கதாட்டத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதழன விருது உள்ளிட்ட பல்கவறு 

விருதுகழளப் மபற்றவர். கடந்த 2016-17’ஆம் ஆண்டுக்கான மகனான்ம 

-ணீயம் சுந்தரனார் விருதும் கி இராஜநாராயணனுக்கு வைங்கப்பட்டது.  

‘வட்டார இலக்கியத்தின் முன்னத்தி ஏாீா்’, ‘தமிழ் எழுத்துலகின் பீஷ்மர்’, 

‘தழலசிறந்த கழதமசால்லி’ என்மறல்லாம் கபாற்றப்பட்டவர். சாகித்திய 

அகாமதமியின் ஆகலாசழனக்குழு உறுப்பினராக கடந்த 1998 - 2002 

வழர மசயல்பட்டார். 

 

4. மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு: 

மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு மசய்யப்ப 

-ட்டுள்ளார். அவருக்கு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகி மத 

-ன்னாப்பிரிக்காவின் கஜாஜிபினி டுன்ஸி, மகுடத்ழத சூட்டினார்.  

பிகரசிழல சார்ந்த ஜூலியா காமா 2ஆவது இடத்ழதயும், மபருழவ சார்ந்த 

ஜானிக் மமக்டா 3ஆவது இடத்ழதயும் பிடித்தனர். இந்திய மபண் அட்லின் 

ககஸ்டிலிகனாவுக்கு 4ஆவது இடம் கிழடத்தது. உலகம் முழுவதும் 74 

நாடுகழளச்சார்ந்த மபண்கள் கபாட்டியில் இந்தப்கபாட்டியில் பங்ககற்றனர். 

COVID காரணமாக 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகிப்கபாட்டி ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. 

 

5. தடுப்பூசி தயாரிப்பில் உள்ள மபரும் சவால்கள் 

 

உலகில் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அகத காலத்தில்,இந்தியாவில் 

தடுப்பூசி ஆய்வுகளும் தயாரிப்பும் மதாடங்கிவிட்டன. கபாரில் காயமழடந்து 

இறப்பவர்கழளவிட மதாற்றுகநாயால் தங்கள் பழடகள், அதிகாரிகள் 

கூடுதலாக மடிகிறார்கள் என்பழத பிரிட்டிஷ் காலனிய அரசு உணர்ந்தது. 

 

 



         

    

இதனால் இந்தியாவில் பதிழனந்து தடுப்பூசி ஆய்வு - தயாரிப்பு 

நிறுவனங்கழள நிறுவியது. 

மும்ழபயில் மதாடங்கப்பட்ட ைாஃப்ழகன் பிகளக் ஆய்வு நிறுவனம், 

அந்தக் மகாள்ழள கநாய்க்கானமுதல் தடுப்பூசிழய 1897-ல் 

கண்டுபிடித்தது. இகத காலகட்டத்தில் காலராவுக்கான தடுப்பூசி 

மகால்கத்தாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விழரவில் மடட்டனஸ் (TT), 

டிப்தீரியா கபான்றமகாடும் கநாய்களுக்கான தடுப்பூசிகளின் தயாரிப்பும் 

மதாடங்கின. இந்த காலனிய நிறுவனங்களில் இந்திய விஞ்ஞானிகள் 

கசர்த்துக்மகாள்ளப்பட்டகபாது காலனியக் மகாள்ழககளின் காரணமாக 

தடுப்பூசி தயாரிப்புக்கு அழுத்தம் தரப்பட்டு ஆய்வுகள் பின்னுக்கு 

தள்ளப்பட்டன. அதனால், இந்தியா விடுதழல அழடந்தகபாது உலகத்தரம் 

வாய்ந்த ஆய்வுகளுக்கு இந்த நிறுவனங்களில் இடம் இருக்கவில்ழல. 

1967– 1977 காலகட்டத்தில் குன்னூரில் உள்ள பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆப் இந்தியா (மபாதுத்துழற) நிறுவனம், வாய்வழிகய தரப்படும் 

கபாலிகயா தடுப்பு மசாட்டு மருந்ழத கண்டுபிடித்து, உலக சுகாதார 

நிறுவனத்தின் ஒப்புதழலப் மபற்றது. அதன் பின்னரும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

மதாகுப்பு உற்பத்தியில் தரம் இல்ழல எனக் கூறி அந்த நிறுவனத்தின் 

தயாரிப்ழப அரசு நிறுத்திவிட்டது. அதன் பின்னர் இந்த மசாட்டு மருந்து 

மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி மசய்யப்படுகிறது. 1990-களில் புதிய 

மபாருளாதாரக் மகாள்ழக நழடமுழறப்படுத்தப்பட்டகபாது கமலும் பல 

மபாதுத்துழற நிறுவனங்களின் பணிகள் முடக்கப்பட்டன. 

முக்கிய இந்திய தடுப்பூசி நிறுவனங்கள் 

இந்தியன் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ் லிமிமடட், பாரத் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ் 

அண்ட் பகயாலாஜிகல்ஸ் கார்ப்பகரஷன் லிமிமடட், ைாஃப்கின் பகயா-

ஃபார்மாசூட்டிகல் கார்ப் லிமிமடட், மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (கமசௌலி), 

பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (குன்னூர்), பி.சி.ஜி. தடுப்பூசி 

ஆய்வகம் (கிண்டி) ஆகிய மபாதுத்துழற நிறுவனங்களும், தனியார் 

துழறயில் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா லிமிமடட், பாரத் பகயாமடக் 

இன்டர்கநஷனல் லிமிமடட், சாந்தா பகயாமடக், பகனசியா பகயாமடக் 

லிமிமடட், சி.பி.எல். பகயாலாஜிகல்ஸ் முதலியழவயும் தடுப்பூசி தயாரிப்பில் 

ஈடுபட்டு வருகின்றன. 

உலகில் உள்ள சுமார் 65% குழைந்ழதகள் சீரம் நிறுவனத்தின் ஏதாவது 

ஒரு தடுப்பூசிழயயாவது எடுத்துக்மகாண்டிருப்பார்கள். ஒரு ஆண்டில் 

சுமார் 150 ககாடி தடுப்பூசிகழள இந்த நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. உலகின் 

ஆகப் மபரிய தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில்தான் 

உள்ளன. 

ககாவாக்சின் எப்படி உருவானது? 

பாக்டீரியா கபான்ற நுண்ணுயிர்கழள ஆய்வகத்தில் மடஸ்ட் டியூபில் 

எளிதில் வளர்த்துவிடலாம். ஆனால், மவறும் மரபணு, அழத மபாதியும் 

வழகயில் சவ்வுப் புரதம், கூர்ப் புரதம் என சில புரதங்களின் மதாகுப்பான 

ககரானா ழவரஸ் மனித மசல்களுக்கு மவளிய உயிர்ப்பு தன்ழமகயாடு 

இருக்க முடியாது. 

கடந்த 2020 மார்ச் மாதம் இத்தாலி கபான்ற நாடுகளுக்கு பயணம் 

மசய்துவிட்டு மடல்லி திரும்பிய ககரானா மதாற்றாளர் ஒருவரிடமிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட மதாண்ழட ஸ்வாப்பிலிருந்து ககரானா நுட்பத்ழதக் 

கண்டுபிடித்து சாதழன பழடத்தது பூகனவில் உள்ள கதசிய ழவராலஜி 

நிறுவனம். கமலும், ஒருவழக குரங்கின் மவகரா (Vero CCL-81) 

மசல்களில் ஆய்வகத்தில் இந்த ழவரழச வளர்க்கும் நுட்பத்ழதயும் இந்த 

ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திக்காட்டியது. அதுவழர சீனா, அமமரிக்கா கபான்ற 

நாடுகளில் மட்டுகம ககரானா ழவரழச ஆய்வகத்தில் வளர்க்கும் நுட்பம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது. 

NIV-2020-770 என்று மபயரிடப்பட்ட இந்த ககரானா ழவரழச 

மசயற்ழகயாக ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அதிலிருந்து மசயலிைக்கப்பட்ட 

ழவரஸ் தடுப்பூசி தயாரிக்கலாம் எனக் கூடுதல் ஆய்வுகழள 

கமற்மகாண்டனர். வளர்த்த ககரானா ழவரழச அறுவழட மசய்து அதன் 

மீது பீட்டா புகராபிகயாலாக்கடான் (β-propiolactone) என்ற கவதிப் 

மபாருழள பூசினால் ழவரசின் மரபணு அதன் உயிரி மசயல்பாட்ழட 

இைந்துவிடும். அதன் கூர்ப்புரதம் கபான்ற உடல் பகுதிகள் மட்டும் பாடம் 

மசய்யப்பட்டு கிழடக்கும். இழதச் மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசியாகப் 

பயன்படுத்த முடியும் என கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள் 

நிறுவினர். 

கமலும் ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி (Algel-IMDG) எனும் அலுமினிய 

ழைட்ராக்ழசடு மஜல் மீது இமிடாகசாகுவிகனாலின் மூலக்கூறுகழளப் 

பதித்து தயார் மசய்யப்படும் அட்ஜுவன்ட் எனப்படும் கநாமயதிர்ப்ழப 

தூண்டும் துழணப் மபாருள் ககரானா தடுப்பூசிக்கழள கமலும் வீரியம் 

மகாள்ளச் மசய்து, கூடுதல் பலத்துடன் கநாமயதிர்ப்பு தன்ழமழய தரும் 

என்பழத கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 

இந்தக் கலழவழய ஆய்வுக்கூடத்தில் தயார் மசய்து விலங்குகளிடம் 

பரிகசாதழன மசய்தனர். ஆய்வு பரிகசாதழனக்காக வளர்க்கப்படும் 

மவள்மளலிகளுக்கு இந்தத் தடுப்பூசிழய தந்து அவற்றுக்குச் 

மசயற்ழகயாக ககரானா மதாற்று ஏற்படுத்தி பரிகசாதழன மசய்து 

மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசி கலழவ நல்ல பலன் தருகிறது எனக் 

கண்டனர். 

பாரத் பகயாமடக் ஒப்பந்தம் 

தடுப்பூசி தயார் மசய்ய ஆய்வக பரிகசாதழன மட்டும் கபாதாது. தடுப்பூசி 

மதாழிற்சாழலயில் தயார் மசய்து அதழனப் பரிகசாதழன மசய்ய 

கவண்டும். எனகவ ழைதராபாத்தில் உள்ள பாரத் பகயாமடக் 

நிறுவனத்துடன் கதசிய ழவராலஜி நிறுவனத்ழத நிர்வகிக்கும் இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கைகம் கம 2020-ல் ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டது. 

இதன் அடிப்பழடயில் BBV152 என்ற பரிகசாதழன தடுப்பூசிழய பாரத் 

பகயாமடக் அதன் உயிரி காப்பு நிழல 3 (biosafety level 3) உற்பத்தி 

சாழலயில் தயார்மசய்தது. சுண்மடலி, எலி, முயல்களில் முதலிலும் பின்னர் 

பரிணாமத்தில் மனிதனுக்கு மநருக்கமான குரங்குகளிலும் இந்தப் 

பரிகசாதழனழய தடுப்பூசி கதசிய ழவராலஜி நிறுவனம், சுகாதார 

அறிவியல் - மதாழில்நுட்ப பயன்பட்டு ஆய்வு நிறுவனம் (Translational 

Health Science and Technology Institute) முதலிய ஆய்வு நிறுவங்கள் 

இழணந்து பரிகசாதித்தன. 

விலங்கு பரிகசாதழனகளில் தடுப்பூசி ஆபத்தற்றது - கநாமயதிர்ப்பு 

மண்டலத்ழதத் தூண்டி பலன் தரக்கூடியது என அறிந்த பின்னர் 

தன்னார்வலர்கள் மீது மூன்று கட்ட மருத்துவ பரிகசாதழன 

கமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

உள்நாட்டு உற்பத்தி 

ககாவாக்சின் தடுப்பூசியின் முக்கிய உட்கூறு ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி எனும் 

அட்ஜுவன்ட். இந்த கவதிப்மபாருள் மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

மசய்யப்பட்டு வந்தது. ஆயினும் வரும் காலத்தில் இந்த கவதிப்மபாருளுக்கு 

தட்டுப்பாடு வந்து இந்தியா இறக்குமதி மசய்ய முடியாமல் கபாய், கவற்று 

நாடுகழள நம்பி இருக்க கவண்டிய நிழல ஏற்படும். இழத முன்கூட்டிகய 

கணித்த இந்திய கவதியியல் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மாற்று முழறயில் 

இந்தப் மபாருழள இந்தியாவில் தயாரிக்கும் மதாழில்நுட்பத்ழத ஆய்வு 

மசய்து, நான்கக மாதங்களில் மவற்றி கண்டது. இந்த மாற்று உற்பத்தி 

முழறயின் மதாடர்ச்சியாக இந்த மூலப்மபாருள் இந்தியாவில் தயார் 

மசய்யப்படுவதால்தான் கூடுதல் ககாவாக்சின் உற்பத்தி மபருக்கம் 

சாத்தியம் ஆயிற்று. 

 


