
         

    

1. லாஸ்கர்-டிபேக்கி விருதுடன் த ாடர்புடடய துடை எது? 

அ) இலக்கியம் 

ஆ) விளையாட்டு 

இ) அறிவியல்  

ஈ) சமூக சசளை 

✓ மனித நலத்ளத சமம்படுத்துதற்கு உதவிய உயிரியல் மற்றும் மருத்துை 

கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியலாைர்களை ககௌரவிப்பதற்காக சமரி மற்றும் 

ஆல்பர்ட் லாஸ்கர் ஆகிசயார் 1945ஆம் ஆண்டில் லாஸ்கர் விருதுகளை 

நிறுவினர். இந்த ஆண்டு, சகடலின் கரிசகா மற்றும் மருத்துைர் ட்ரூ 

கைய்ஸ்சமன் ஆகிய இரு அறிவியலாைர்களுக்கு, COVID-19 mRNA 

தடுப்பூசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய கதாழில்நுட்பத்ளத உருைாக் 

-கியதற்காக $250,000 மதிப்பிலான லாஸ்கர்-டிசபக்கி மருத்துை 

ஆராய்ச்சி விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது. 

✓ ளபசர்-பசயாஎன்கடக் மற்றும் மாடர்னா COVID-19 தடுப்பூசிகளில் 

அடிப்பளடகைாக கமசஞ்சர் RNA (mRNA) பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

2. அண்டையில் 4 ஆண்டுகடை நிடைவு தெய்  தெௌோக்கியா 

திட்டத்ட ச் தெயல்ேடுத்துகிை ைத்திய அடைச்ெகம் எது? 

அ) உள்துளற அளமச்சகம் 

ஆ) எரிசக்தி அளமச்சகம்  

இ) விைசாயம் & விைசாயிகள் நல அளமச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

✓ பிரதம அளமச்சர் சகஜ் பிஜிலி ஹர் கர் சயாஜனா – கசௌபாக்யா என்பது 

உலகின் மிகப்கபரிய வீட்டு மின்மயமாக்கல் திட்டங்களுள் ஒன்றாகும். 

இது பிரதமர் சமாடியால் 2017 கசப்டம்பர்.25 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

நாட்டில் உள்ை அளனத்து வீடுகளுக்கும் மின் இளைப்பு ைழங்குதல் 

மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ை அளனத்து மின் இளைப்பு இல்லாத 

வீடுகளுக்கும் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ை ஏளழ வீடுகளுக்கும் 

மின்-இளைப்பு ைழங்குைசத இத்திட்டத்தின் சநாக்கமாகும்.  

✓ கசௌபாக்யா கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 2021 மார்ச் ைளர 2.82 சகாடி 

வீடுகளுக்கு மின் இளைப்பு ைழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. அல்டிபைட் லடாக் டெக்கிள் ஓட்டு ல் ெவாலின் இரண்டாவது 

ேதிப்பை ஏற்ோடு தெய்துள்ை அடைப்பு எது? 

அ) இந்திய இராணுைம் 

ஆ) இந்திய கடற்பளட 

இ) லடாக் காைல்துளற  

ஈ) இந்தியன் ஆயில் 

✓ விடுதளலயின் அம்ருத் மசகாத்சைம் மற்றும் பிட் இந்தியா இயக்கத்தின் 

ஒருபகுதியாக, அல்டிசமட் லடாக் மிதிைண்டி சைாலின் 2ஆைது பதிப்ளப 

மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைசயார் நலத்துளற மற்றும் 

விளையாட்டு அளமச்சர் அனுராக்சிங் தாக்கூர் ககாடியளசத்துத் துைக்கி 

ளைத்தார். ளசக்கிளிங் கபடசரஷன் ஆப் இந்தியாவுடன் இளைந்து 

லடாக் காைல்துளற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு கசய்திருந்தது. 

 

4.  மிழ்நாட்டில் உள்ள பின்வரும் எந்  ரயில் நிடலயம், முழுவதும் 

சூரிய ஆற்ைலால் இயங்கும் ரயில் நிடலயைாக ைாறியுள்ைது? 

அ) கசன்ளன கசன்ட்ரல்  

ஆ) சசலம் சந்திப்பு 

இ) விருத்தாசலம் சந்திப்பு 

ஈ) திருகநல்சைலி சந்திப்பு 

✓ இந்திய இரயில்சையின் கசன்ளன கசன்ட்ரல் இரயில் நிளலயம், டாக்டர் 

எம் ஜி இராமச்சந்திரன் மத்திய இரயில் நிளலயம், முழு சூரிய சக்தியால் 

இயங்கும் தமிழ்நாட்டின் முதல் இரயில் நிளலயமாக மாறியுள்ைது. இந்த 

நிளலயம் அதன் அளனத்து ஆற்றல் சதளைகளையும், அதன் கூளரயில் 

நிறுைப்பட்ட சசாலார் சபனல்கள்மூலம் பூர்த்திகசய்கிறது. இந்நிளலயம், 

1.5 MW உற்பத்தித் திறளனக் ககாண்டுள்ைது. 

 

 

5. ‘ப சிய கூட்டுைவு ைாநாடு’ ஏற்ோடு தெய்யப்ேட்ட நகரம் எது? 

அ) மும்ளப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ைாரைாசி 

ஈ) காந்தி நகர் 

✓ மத்திய உள்துளற அளமச்சரும் கூட்டுறவு அளமச்சருமான அமித் ஷா, 

புது தில்லியில் நளடகபற்ற, ‘சதசிய கூட்டுறவு மாநாட்டில்’ (சசகரிதா 

சம்சமைன்) தளலளம விருந்தினராக கலந்துககாண்டார். 

✓ மத்திய அரசு, விளரவில் ஒரு புதிய கூட்டுறவு ககாள்ளகளய அறிமுகப்ப 

-டுத்தி, கூட்டுறவு இயக்கத்ளத ைலுப்படுத்துைதற்காக மாநிலங்களுடன் 

இளைந்து கசயல்படும் என்றும் அைர் அறிவித்தார். கூட்டுறவு கபாது 

சசளை ளமயங்கள், சதசிய தரவுத்தைம் மற்றும் சதசிய கூட்டுறவு 

பல்களலக்கழகம் ஆகியைற்ளற அளமப்பதில் தற்சபாது அரசாங்கம் 

கசயல்பட்டு ைருைதாக அைர் கூறினார். 

 

6. QUAD  டலவர்களின் முதல் உச்சிைாநாட்டட நடத்திய நகரம் 

எது? 

அ) ைாஷிங்டன்  

ஆ) தாசைாஸ் 

இ) கமல்சபார்ன் 

ஈ) புது தில்லி 

✓ QUAD தளலைர்களின் முதல் சநரடிச்சந்திப்பானது சமீபத்தில் அகமரிக்க 

அதிபர் சஜா பிடனால் ைாஷிங்டன் டிசியில் நடத்தப்கபற்றது. இந்தச் 

சந்திப்புக்காக இந்தியப் பிரதமர் சமாடி மற்றும் ஆஸ்திசரலியாளைச் 

சசர்ந்த ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் ஜப்பாளனச் சசர்ந்த சயாஷிஹிட் சுகா 

ஆகிசயார் அந்நகரத்திற்கு கசன்றனர். 2017ஆம் ஆண்டில், இந்தியா, 

ஜப்பான், அகமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திசரலியா ஆகிய நாடுகள், QUAD 

கூட்டணிளய அளமத்தன. 

 

7. 2021-உலக ைருந் ாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்தோருள் என்ன? 

அ) Leaving No one behind 

ஆ) Pharmacy: Always Trusted for Your Health  

இ) Pharmacists are our Saviours 

ஈ) Sustainable Pharmacy 

✓ உலக மருந்தாளுநர் நாைானது மருந்தாளுநர்களின் பங்ளக அங்கீகரிக் 

-கும் சநாக்கில் கசப்டம்பர்.25ஆம் சததியன்று ககாண்டாடப்பட்டது.  

✓ இந்நாளை, சர்ைசதச மருந்தியல் கூட்டளமப்பு (FIP) நிறுவியது. 1912’இல் 

FIP நிறுைப்பட்டதும் இசத நாளில்தான். FIP என்பது மருந்தாளுநர்கள் 

மற்றும் மருந்து அறிவியலாைர்களின் சதசிய சங்கங்களின் கூட்டளமப்பு 

ஆகும். “Pharmacy: Always Trusted for Your Health” என்பது 2021 உலக 

மருந்தாளுநர் நாளுக்கானக் கருப்கபாருைாகும். 

 

8. வங்கேந்து-ோபு டிஜிட்டல் கண்காட்சி த ாடங்கப்ேட்ட நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ைங்காைசதசம்  

இ) இலங்ளக 

ஈ) சநபாைம் 

✓ ைங்கபந்து-பாபு டிஜிட்டல் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் ைங்கசதசத்தின் 

டாகாவில் கபாதுமக்கள் பார்ளைக்காக திறக்கப்பட்டது. ைங்கசதசத்தின் 

சதசத்தின் தந்ளதயான ைங்கபந்து சஷக் முஜிபுர் இரஹ்மான் மற்றும் 

மகாத்மா காந்தியின் ைாழ்க்ளகளய இந்தக் கண்காட்சி காட்டுகிறது.  

✓ இக்கண்காட்சி, ைங்கபந்து நூற்றாண்டு மற்றும் ‘மகாத்மா’ காந்தியின் 

150 ஆண்டுகள் பிறந்தநாள் நிளறவு மற்றும் இந்தியா-ைங்கசதச 

இருதரப்பு உறவுகளின் கபான்விழா ஆகியைற்றிய நிளனவுகூரும் 

விதமாக இரு அரசுகைால் சிறப்பாக ைடிைளமக்கப்பட்டது. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ெமீேத்தில் அறிவிக்கப்ேட்ட ‘AUKUS’ என்ை ோதுகாப்பு கூட்டணி 

உள்ைடக்கிய நாடுகளின் எண்ணிக்டக என்ன? 

அ) மூன்று  

ஆ) நான்கு 

இ) ஐந்து 

ஈ) பத்து 

✓ 2021 கசப் மாதத்தில், அகமரிக்க அதிபர் சஜா பிடன், ஆஸ்திசரலியப் 

பிரதமர் ஸ்காட் சமாரிசன் மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சபாரிஸ் ஜான்சன் 

ஆகிசயார் இளைந்து முத்தரப்பு பாதுகாப்பு கூட்டணியான ‘AUKUS’ஐ 

அறிவித்தனர். இந்தியா அல்லது ஜப்பாளன இம்முத்தரப்பு கூட்டணியில் 

சசர்ப்பளத அகமரிக்கா விரும்பவில்ளல. இந்த கூட்டணி இந்சதா-பசிபிக் 

பகுதியில் சீனாளை எதிர்ககாள்ளும் ஒரு முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.  

✓ இது, அகமரிக்காளையும் இங்கிலாந்ளதயும் முதல்முளறயாக அணுசக்தி 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை உருைாக்கும் கதாழில்நுட்பத்ளத ஆஸ்திசரலிய 

நாட்டுக்கு ைழங்க அனுமதிக்கும். 

 

10. ேன்னாட்டு துளிர்டையங்களின்  ரவரிடெயில், வைர்ந்துவரும் 

சூழலடைப்பில் மு லிடத்திலுள்ை இந்திய நகரம் எது? 

அ) மும்ளப  

ஆ) கபங்களூரு 

இ) கசன்ளன 

ஈ) திருைனந்தபுரம் 

✓ பன்னாட்டு துளிர்ளமயங்களின் தரைரிளசயில், ைைர்ந்துைரும் சூழல் 

அளமப்பில் மும்ளப தனது முதலிடத்ளத தக்களைத்துக்ககாண்டது. இத் 

தரைரிளச, ஸ்டார்ட்அப் கஜசனாமின் ைருடாந்திர உலகைாவிய துளிர் 

நிறுைன சூழலறிக்ளக – 2021’க்காக கதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. லண்டன், 

கதாடர்ந்து இரண்டாைது ஆண்டாக நியூயார்க்குடன் இளைந்து 2ஆம் 

இடத்ளதப் பகிர்ந்துககாண்டது. 

✓ உலக அைவில் கபங்களூரு 23ஆைது இடத்திலும், தில்லி 36ஆைது 

இடத்திலும் உள்ைது. சிலிக்கான் பள்ைத்தாக்குக்கு கைளிசய ஒரு 

கதாழில்நுட்ப துளிர்மமயத்ளத அளமப்பதற்கு இலண்டளனச் சிறந்த 

இடமாக இந்த அறிக்ளக கூறியுள்ைது. 

 


1. புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக் 

சகாள்களை ஏை இஸ்சரா திட்டம் 

புவி கண்காணிப்புக்காக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 3 கசயற்ளகக் 

சகாள்களை விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது. இந்திய 

விண்கைளி ஆராய்ச்சி ளமயம் (இஸ்சரா) புவி கண்காணிப்பு கதாடர்பாக 

பல்சைறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளை சமற்ககாண்டு ைருகிறது. அதன்படி, 

நடப்பு ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் இஓஎஸ்-4 (ரிசாட்-1ஏ) மற்றும் 

இஓஎஸ்-6 (ஓசசான் சாட்-3) ஆகிய 2 கசயற்ளகக் சகாள்களை PSLV 

ரக ராக்ககட் மூலம் விண்ணில் கசலுத்த இஸ்சரா திட்டமிட்டுள்ைது. 

இளதத் கதாடர்ந்து, முதல் சிறிய ைளக ராக்ககட் (எஸ்எஸ்எல்வி) 

மூலமாக இஓஎஸ்-2 என்ற ளமக்சராசாட் கசயற்ளகக் சகாளும் 

கசலுத்தப்பட உள்ைது. எஸ்எஸ்எல்வி ராக்ககட்டில் ஏைப்படும் 

கசயற்ளகக் சகாளின் கசயல்பாடு தகுதிகுறித்து பல்சைறு கட்ட 

சசாதளனகள் நிளறவு கபற்றுள்ைன. இந்த 3 கசயற்ளகக் சகாள்களும் 

விைசாயம், உள்நாட்டு விைகாரங்கள், புவி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல், 

ைனம் உள்ளிட்ட துளறகள் சார்ந்த கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட 

உள்ைன. இளை இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு மற்றும் அதன் எல்ளலப் 

பகுதிகளை துல்லியமாக கண்காணிக்கும். கதற்காசிய கடல் பகுதிகளில் 

கப்பல்கள், சபார் விமானங்கள் ஊடுருைல் உள்ைதா என எதிரிகளின் 

நடமாட்டத்ளத கணித்துக் கூறும். சபரிடர் சமலாண்ளம, விைசாயம், 

காடுகள் பாதுகாப்புக்கு பயன்படும். 

 

2. எண்ணிம சுகாதார அட்ளட: புரிந்துககாள்ைது எப்படி? 

சமீபத்தில், ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் எண்ணிம இயக்க’த்ளதப் பிரதமர் சமாடி 

கதாடங்கிளைத்தார். இதன்படி, இந்தியக் குடிமக்கள் அளனைருக்கும் 

‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’ இலைசமாக ைழங்கப்பட இருக்கிறது.  

நாட்டில் சுகாதார ைசதிகளை ைலுப்படுத்தும் இயக்கத்தின் நீட்சி இது. 

ஒவ்கைாரு இந்தியக் குடிமகனின் சுகாதாரப் பதிளை எண்ணிம 

முளறயில் பாதுகாக்கும் இப்புதுக்கருவிளய எப்படிப் புரிந்துககாள்ைது? 

‘எண்ணிம சுகாதார அட்ளட’யானது ஆதார் அட்ளட சபாலசை தனித் 

தன்ளம உளடயது. பயனாளி இந்த அட்ளடயில் 14 இலக்க எண்ளைப் 

கபறுைார். இந்த எண், சுகாதாரத் துளறயினருக்கு அைளர அளடயாைம் 

காட்டும். இதில் அைருளடய உடல்நலம் கதாடர்பான, உண்ளமயான 

தகைல்கள் பதிவுகசய்யப்படும். 

எந்த சநாய்க்கு, எப்சபாது, எந்த மருத்துைமளனயில், என்ன சிகிச்ளச 

அளிக்கப்பட்டது, என்கனன்ன பரிசசாதளனகள் கசய்யப்பட்டன, 

என்கனன்ன மருந்துகள் ைழங்கப்பட்டன, பிற உடல்நலப் பிரச்சிளனகள் 

உண்டா என்பது சபான்ற தகைல்கள் இதில் இருக்கும். இதன் மூலம், 

அைருளடய மருத்துை ைரலாற்ளற முழுளமயாக அறிய முடியும். 

இந்த அட்ளடளயக் ளகசபசி எண் அல்லது ஆதார் எண் மூலம் 

உருைாக்கலாம். ndhm.gov.in எனும் இளையதைத்துக்குச் கசன்று 

இளதப் கபற முடியும். இந்த அட்ளடளயச் சுயமாக உருைாக்க 

இயலாதைர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துைமளன, ஆரம்ப சுகாதார 

ளமயம், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல ளமயம் அல்லது பதிவுகபற்ற 

சுகாதார அதிகாரி மூலமும் உருைாக்கிக்ககாள்ைலாம். 

தகைல்களை உள்ளிடும் முளற 

எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில், பயனாளியின் மருத்துைத் தகைல்களை 

உள்ளிடுைதற்கு, முதலில் இந்தியாவில் உள்ை அரசு மற்றும் தனியார் 

மருத்துைமளனகள், மருத்துைகங்கள், மருத்துைர்கள் ஆகிசயார் 

பதிவுகசய்யப்படுைார்கள். இளதத் கதாடர்ந்து, பயனாளி ‘NDHM கஹல்த் 

கரக்கார்ட்ஸ் கசயலிளய’ப்பதிவிறக்கம் கசய்ய சைண்டும். பயனாளியின் 

14 இலக்க எண் மற்றும் கடவுச்கசால் மூலம் இதனுள் நுளழயலாம்.  

இந்தச் கசயலியில் பயனாளி சிகிச்ளச கபற்ற மருத்துைமளனளய 

இளைத்தால், அங்குள்ை பயனாளியின் உடல்நலம் கதாடர்பான 

தகைல்கள், அைரது ளகசபசி கசயலிக்கு ைந்துவிடும். மருத்துைமளனக் 

-கான ‘QR’ குறியீட்ளட ஸ்சகன் கசய்தும் அந்தந்த மருத்துைமளனளய 

இளைக்க முடியும். 

அடுத்தடுத்துப் கபறும் சிகிச்ளச, சநாயறிதல், சசாதளன விைரங்கள், பிற 

தகைல்கள் ஆகியைற்ளறயும் இந்தச் கசயலியில் உள்ளிடலாம். 

நாகடங்கிலும் உள்ை மருத்துைர்கள், சுகாதாரப் பணியாைர்கள் மற்றும் 

எந்தகைாரு மருத்துைமளனயும் பயனாளியின் சுகாதார அட்ளட மூலம், 

அைரது உடல்நலத் தகைல்களைப் பார்க்க முடியும். இதற்குப் 

பயனாளியின் ஒப்புதல் கபறுைது அைசியம். பயனாளி எப்சபாது 

சைண்டுமானாலும் சுகாதாரப் பதிளை நிறுத்தசைா நீக்கசைா முடியும். 

அைரது தகைல்கள் பகிரப்பட்ட விைரத்ளதயும் அறிய முடியும். 

என்கனன்ன நன்ளமகள்? 

எண்ணிம சுகாதார அட்ளடயில் மிகப் கபரிய நன்ளம என்னகைன்றால், 

இதுைளர தனிகயாரு மருத்துைமளனயில் அல்லது மருத்துைமளனக் 

குழுவில் மட்டுசம பதிவுகசய்யப்பட்ட பயனாளியின் சுகாதாரத் 

தகைல்களை இனிசமல் நாட்டின் எல்லா மருத்துைக் கட்டளமப்புகளிலும் 

ஒசர சநரத்தில் பகிர்ந்துககாள்ை முடியும். பயனாளி முதல்முளறயாக 

அளதப் பயன்படுத்திய பிறகு, மறுமுளற அசத மருத்துைரிடம் ைந்தாலும், 

சைறு மருத்துைரிடம் கசன்றாலும், முந்ளதய சிகிச்ளசகள், மருந்துச் 

சீட்டுகள் மற்றும் சசாதளன விைரங்களை அைருடன் எடுத்துச் கசல்லத் 

சதளையில்ளல. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல், கைளிநாடுகளுக்குச் 

சிகிச்ளசக்குச் கசன்றாலும், பயனாளியின் கடந்த கால சுகாதாரத் 

தகைல்களை இந்தத் தனித்துைமான அட்ளட மூலம் கதரிந்துககாண்டு 

சிகிச்ளச அளிப்பது எளிதாகும். சமலும், மருத்துை ஆைைம் 

கதாளலந்துவிட்டால் கைளலயில்ளல. 

பளழய சசாதளன அறிக்ளககள் இல்ளலகயன்றால், எல்லாச் 

சசாதளனகளையும் மறுபடியும் சமற்ககாள்ை சைண்டியதில்ளல. பிற 

சநாயாளிகளின் ஒப்புதலுடன் பயனாளிக்குத் கதரிந்த ஒருைரின் 

உடல்நலப் பதிவுகளையும் அைருளடய அட்ளடயில் நிர்ைகிக்கலாம். இது 

சநரத்ளதயும் பைத்ளதயும் மிச்சப்படுத்தும். காகிதத் சதளைளயக் 

குளறக்கும். சகாப்புகள் ளைக்கும் இடம் சுருங்கிவிடும். சபாலி 

மருத்துைர்களை இனம்கண்டுவிடும். எதிர்காலத்தில் கபாதுச் சுகாதார 

முன்சனற்றத்துக்குத் சதளையான முன்திட்ட ைளரளைத் தயாரித்து, 

நிதி ஒதுக்கீடு கசய்ைதும் அத்திட்டத்ளதச் கசயல்படுத்துைதும் சமம்படும். 

பிரச்சிளனகள் இல்ளலயா? 

இந்த அட்ளடயின் தகைல் பாதுகாப்பு கதாடர்பில் பயனாளிகளுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ை அச்சம்தான் முதல் பிரச்சிளன. கடந்த காலத்தில் ஆதார் 

 

 



         

    

அட்ளடத் தகைல்கள் திருடப்பட்ட நிகழ்வுகளை முன்ளைத்து, நாட்டில் 

ளசபர் பாதுகாப்பு சகள்விக்குறியாக உள்ைது என்சற ைல்லுநர்கள் 

கைளலப்படுகின்றனர். சமலும், ‘சர்ைசதச ஆராய்ச்சியாைர்கள், காப்பீட்டு 

நிறுைனங்கள், மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுைனங்கள் சபான்றைற்றுக்குத் 

திருடப்பட்ட சுகாதாரத் தகைல்கள் உதைலாம். 

தகைல்களைப் பதிவிடும்சபாது, மனிதத்தைறுகள் ஏற்படலாம்; தகைல்கள் 

விட்டுப்சபாகலாம்; சைண்டுகமன்சற மாற்றப்படலாம். இைற்ளறக் 

கண்காணிப்பது யார் என்ற சகள்விக்கு இதில் விளடயில்ளல. சநாய் 

குறித்த இந்தப் பின்னணிகள், அந்த நபரின் சநாளயயும் சிகிச்ளசளயயும் 

மாற்றிவிடலாம். இது அைரது உடல்நலனுக்கு ஆபத்ளத ைரைளழக்கலா 

-ம்’ என்றும் அைர்கள் எச்சரித்துள்ைனர். 

சமீபத்தில், ‘இந்தியாவில் தகைல் பாதுகாப்புக்ககனத் தனிச்சட்டம் 

இல்ளல. ‘தகைல் பாதுகாப்பு மசசாதா – 2019’ மட்டுசம உள்ைது. தனிச் 

சட்டம் இயற்றினால் மட்டுசம தகைல் கதாடர்பில் தைறிளழப்பைர்களுக்கு 

அபராதம் அல்லது தண்டளன ைழங்க முடியும்’ என்கிறார் பிரபல 

இளையப் பாதுகாப்பு நிபுைர் பைன் துக்கல். 

அடுத்து, நாட்டில் கிராமப்புறம், கடசலாரம் மற்றும் மளலைாழிடங்களில் 

திறன்சபசி மற்றும் இளைய ைசதிகள் குளறைாகசை இருக்கும். 

அங்குள்ைைர்களுக்கு இந்த அட்ளடயின் கதாழில்நுட்பத்ளதப் 

புரிந்துககாள்ளும் ஆற்றலும் குளறவு. கமாழி ஒரு தளடயாக இருக்கும். 

இளை இத்திட்டத்துக்குப் கபரிய சைாலாக இருக்கும். எனசை, எண்ணிம 

சுகாதார அட்ளடளய அளனைரும் பயன்படுத்த சைண்டுகமன்றால், 

கிராமம் கதாடங்கி எல்லா அரசு மருத்துைமளனகளிலும் இளையம் 

சார்ந்த மருத்துைக் கட்டளமப்புகளை ைலுப்படுத்த சைண்டும். 

தகைல்களை உள்ளிடுபைர்கள் மற்றும் அைற்ளறச் சரிபார்த்துக் 

ளகயாளும் மருத்துைர்களின் எண்ணிக்ளகளய அதிகப்படுத்த 

சைண்டும். முன்திட்டமிடுதல் மூலம் சுகாதாரத் துளறக்குத் சதளையான 

நிதி ஒதுக்கி, மாநிலங்களுக்குப் பகிர்ைது முக்கியம். இந்த அட்ளட, 

இந்திய சுகாதாரத் துளறளய சமம்படுத்தும் புரட்சிகர இயக்க சக்தியாக 

இருக்கும் என்ற பிரதமரின் அளறகூைல் உண்ளமயாக 

சைண்டுமானால், இளை அளனத்தும் அைசியமான அடிப்பளடகள். 

 

3. உலக நாடுகளின் மருந்தகம் இந்தியா: உலக சுகாதார அளமப்பின் 

தளலளம விஞ்ஞானி புகழாரம் 

உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது 

என்று உலக சுகாதார அளமப்பின் தளலளம விஞ்ஞானி சவுமியா 

சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார். தனியார் கதாளலக்காட்சிக்கு அைர் 

அளித்த சபட்டியில் கூறியிருப்பதாைது: 

நான்கு மிகப்கபரிய சாதளனகளை இந்தியா பளடத்திருக்கிறது. 

சபாலிசயாளை அறசை ஒழித்துள்ைது. சபறுகால உயிரிழப்ளப 

கணிசமாக குளறத்துள்ைது. இசதசபால குழந்ளதகள் உயிரிழப்ளபயும் 

குளறத்திருக்கிறது. நான்காைதாக உலக நாடுகளின் மருந்தகமாக 

இந்தியா உருகைடுத்து ைருகிறது. நாடு சுதந்திரம் அளடந்த 75 

ஆண்டுகளில் இந்தியா கசய்த மாகபரும் சாதளனகளில் இதுவும் 

ஒன்றாகும். 

கசரானா கபருந்கதாற்றால் உலக நாடுகளில் அத்தியாைசிய சுகாதார 

சசளைகள் கடுளமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த கபருந்கதாற்றால் 

சர்ைசதச அைவில் காசசநாய், கதாற்று அல்லாதசநாய்கள், குழந்ளதகள் 

பராமரிப்பில் கபரும் பின்னளடவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

எனசை ைரும் மாதங்களில் எந்கதந்த சுகாதார துளறகளில் கைனம் 

கசலுத்த சைண்டும் என்பளத முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்க சைண்டும். 

சுகாதார உள்கட்டளமப்பு ைசதிகளை சமம்படுத்த சைண்டும். 

அப்சபாதுதான் கசரானா கபருந்கதாற்ளற கைற்றிகரமாக எதிர்ககாள்ை 

முடியும். அசதாடு அடிப்பளட சுகாதார சசளைகளையும் தங்கு 

தளடயின்றி சமற்ககாள்ை முடியும். 

யுனிகசப் அறிக்ளகயின்படி இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குளறபாடு 

மிகப்கபரிய பிரச்சிளனயாக நீடிக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குளறபாட்டால் 5 

ையதுக்கு உட்பட்ட குழந்ளதகளின் உயிரிழப்பு அதிகரித்து ைருகிறது. 

கபருந்கதாற்றால் எழுந்துள்ை அசாதாரை சூழ்நிளலயால் ஏராைமான 

குடும்பங்கள் ைறுளமக்சகாட்டுக்கு கீசழ தள்ைப்பட்டுள்ைன. இதன் 

காரைமாக ஊட்டச்சத்து குளறபாடு பிரச்சிளன சமலும் அதிகமாகி 

உள்ைது. குழந்ளதகள் உயிரிழப்பு மட்டுமன்றி காசசநாய் உள்ளிட்ட 

பல்சைறு சநாய்கள் ஏற்பட ஊட்டச்சத்து குளறபாடு மிக முக்கிய 

காரணியாக உள்ைது. இந்த சநரத்தில் ஊட்டச்சத்து பிரச்சிளனயில் 

கூடுதல் கைனம் கசலுத்த சைண்டியது அைசியமாகிறது. இவ்ைாறு 

சவுமியா சுைாமிநாதன் கதரிவித்துள்ைார். 

4. இதயசநாய் மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு சாதளனயாைர் விருது 

மருத்துைத்துளறயில் சாதளன நிகழ்த்திய மருத்துைர்களுக்கான 

சாதளனயாைர் விருது கசன்ளன நவீன இதய மருத்துைச் சிகிச்ளச 

(இன்டர்கைன்ஷனல் கார்டியாலஜி) மருத்துைர் பினாய் ஜானுக்கு 

ைழங்கப்பட்டுள்ைது. தில்லியில் அண்ளமயில் நளடகபற்ற விழாவில் 

பல்சைறு மாநிலங்களைச் சசர்ந்த 20’க்கும் சமற்பட்ட மருத்துைத் 

துளறயில் சாதளன புரிந்த மருத்துைர்களுக்கு சாதளனயாைர் விருது 

ைழங்கப்பட்டது. இதய கபாது மருத்துைச் சிகிச்ளச பிரிவுக்கும், இதய 

அறுளை சிகிச்ளச பிரிவுக்கும் இளடயிலான நவீன இதய மருத்துைச் 

சிகிச்ளசயில் நீண்டகால அனுபைமிக்க மருத்துைர் பினாய் ஜான், மத்திய 

இளை அளமச்சர் பாஹன் சிங் குலாஸ்தி, முன்னாள் மக்கைளை 

உறுப்பினர் கஜயப்பிரதா ஆகிசயாரிடமிருந்து சாதளனயாைர் விருளதப் 

கபற்றுக்ககாண்டார். 

 

5. காஞ்சிபுரம் கநசைாைர்கள் 5 சபருக்கு சதசிய விருதுகள் 

சிறந்த முளறயில் பட்டுச்சசளலளய ைடிைளமத்தளமக்காக 

காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த கநசைாைர்கள் 5 சபர் சதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ை 

-னர். இைர்களுக்கு சதசிய விருதுகளை மத்திய ஜவுளித் துளற 

அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. காஞ்சிபுரம் நகரீஸ்ைரர் சகாயில் கதருவில் 

மத்திய ஜவுளித் துளற அளமச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கநசைாைர் 

சசளை ளமயம் கசயல்பட்டு ைருகிறது. இம்ளமயம் ஆண்டுசதாறும் 

பட்டுச்சசளலகளில் சிறந்த ைடிைளமப்பாைர்களை சதர்வுகசய்து, மத்திய 

அரசின் விருதுக்கு பரிந்துளர கசய்கிறது. 

2018-ஆம் ஆண்டுக்கான கநசைாைர்களுக்சக உரிய மத்திய அரசின் 

உயரிய விருதான சந்த் கபீர் விருதும், 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான சதசிய 

விருது 4 கநசைாைர்களுக்கும் கிளடத்துள்ைது. இதன்மூலம் சிறந்த 

கநசைாைருக்கான சதசிய விருதுகளை காஞ்சிபுரத்ளதச் சசர்ந்த 5 சபர் 

கபற்று தமிழகத்துக்கு கபருளம சசர்த்துள்ைனர். 

 

6. உலக மகளிர் அணி கசஸ் சாம்பியன்சிப்: முதல்முளறயாக 

இந்தியாவுக்கு பதக்கம் 

ஸ்கபயினில் நளடகபற்ற பிசட உலக மகளிர் அணிகள் கசஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியா 0-2 என்ற 

கைக்கில் ரஷியாவிடம் சதாற்று கைள்ளி கபற்றது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு கிளடத்த முதல் பதக்கம் இதுைாகும்.  

இறுதிச்சுற்றில் நளடகபற்ற ஆட்டங்களில் டி ஹரிகா - சகாரியாச்கினா, 

ஆர் ளைசாலி - அகலக்ஸாண்ட்ரா சகாஸ்கடனியுக் ஆகிசயார் சமாதிய 

ஆட்டங்கள் டிரா ஆகின. தானியா சச்சதவ் - காகடரினா லாக்சனா, சமரி 

ஆன் சகாம்ஸ் - சபாலினா ஷுைாசலாைா ஆகிசயார் சமாதிய 

ஆட்டங்களில் இந்தியர்கள் சதால்விகண்டனர். அசதசபால், மற்கறாரு 

ஆட்டத்தில் ஹரிகா - சகாரியாச்கினாளை வீழ்த்த, சமரி ஆன் சகாம்ஸ் 

- அலினா காஷ்லின்ஸ்கயா ஆகிசயார் சமாதிய ஆட்டம் டிரா ஆனது. 

பக்தி குல்கர்னி - லாக்சனாவிடம் சதால்விகண்டார். 

 

 

 

 


