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1. உத்தவ் தாக்கரே பதவி விலகிய பிறகு, மகாோஷ்டிோவின் புதிய முதலமமச்சோக பதவிரயற்றவர் யார்? 
அ. தேதேந்ேிர பட்னாேிஸ் 

ஆ. ஏக்நாே் ஷிண்தட  

இ. சுனில் பிரபு 

ஈ. சரே் போா் 

✓ மகாோஷ்டிே மாநிலத்தின் முதலமமச்சோக சிவரசமை கட்சியின் தமலவர் ஏக்நாத் ஷிண்ரேவும், துமை முதல் 

அமமச்சோக பாஜக தமலவர் ரதரவந்திே பட்ைாவிசும் பதவிரயற்றைர். மகாோஷ்டிே ஆளுநர் பகத்சிங் ரகாஷ்யாரி 

அவர்களுக்கு பதவிப்பிேமாைமும், இேகசியக்காப்புப்பிேமாைமும் சசய்து மவத்தார். இதற்கு முன்ைதாக உட்கட்சிப் 

பூசலால் முன்ைாள் முதலமமச்சர் உத்தவ் தாக்கரே பதவி விலகிைார். 

2. ‘PSLV Orbital Experimental Module (POEM)’ என்பதுடன் சதாேர்புமேய நிறுவைம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. HAL 

ஈ. BHEL 

✓ PSLV Orbital Experimental Module (POEM) என்பது ISROஇன் முமைய சசயற்மகக்ரகாள் ஏவுகலத்தின் (PSLV) 

இறுதிக்கட்ேத்மதப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்பாமதயில் ரசாதமைகமைச் சசய்யப் பயன்படும் ஒரு பணித்தைமாகும். 

PSLV ஏவுகலத்தில், முதல் 3 நிமலகள் மீண்டும் கேலில் விழும் மற்றும் இறுதி நிமல (PS4) சசயற்மகக்ரகாமை 

சுற்றுப்பாமதயில் சசலுத்திய பிறகு, விண்சவளிக்குப்மபயாக நிமறவுறும். POEM ஆைது அணுகுமுமற நிமலப்படு 

-த்தலுக்காை வழிசசலுத்தல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமமப்மபக் சகாண்டுள்ைது. 

3. இந்தியாவில், ‘ரதர்தல் பத்திேங்கமை’ சவளியிடும் ஒரே நிறுவைம் எது? 
அ. RBI 

ஆ. SBI  

இ. NITI ஆத ாக் 

ஈ. CBDT 

✓ ஜூமல.1 முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ே SBI கிமைகள்மூலம் 21ஆவது கட்ே ரதர்தல் பத்திேங்கமை விற்பமை சசய்ய 

அேசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. பாேதி வங்கி (SBI) மட்டுரம அதன் 29 அங்கீகரிக்கப்பட்ே கிமைகள்மூலம் ரதர்தல் 

பத்திேங்கமை சவளியிடுவதற்கும் பைமாக்குவதற்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ே ஒரே நிறுவைமாக உள்ைது. ரதர்தல் 

பத்திேங்கள் வட்டியில்லாதமவயாயகும்; அமவ 15 நாட்களுக்குள் வங்கிக்கைக்குமூலம் கட்சியால் நிதியாக்கப்படும். 

4. 2022 ஜூமலயில், கீழ்க்காணும் எந்நிறுவைத்மத, ‘சர்வரதச அமமப்பாக’ வமகப்படுத்த நடுவைமமச்சேமவ 

ஒப்புதலளித்தது? 
அ. பன்னாட்டு சூாி  ஆற்றல் கூட்டணி 

ஆ. BIMSTEC 

இ. தபாிடா் ோங்கக்கூடி  உட்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி  

ஈ. ஒதர சூாி ன் ஒதர உலகை் ஒதர ைின் கட்டமைப்பு 
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✓ ரபரிேர் தாங்கும் உட்கட்ேமமப்புக்காை கூட்ேணிமய (CDRI) ‘சர்வரதச அமமப்பாக’ வமகப்படுத்துவதற்கு 

நடுவண் அமமச்சேமவ ஒப்புதலளித்துள்ைது. 1947ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் (சலுமககள் மற்றும் தமேகள்) 

சட்ேத்தின் பிரிவு-3இன்கீழ் விதிவிலக்குகள் மற்றும் சலுமககமை வழங்குவதற்காக, CDRI உேைாை 

தமலமமயக ஒப்பந்தத் -தில் மகசயழுத்திேவும் அமமச்சேமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

5. ‘தானியங்கி பறக்கும் பிரிவு சதாழில்நுட்ப சசயல்விைக்க விமாைத்மத’ ரசாதமை சசய்த இந்திய அமமப்பு எது? 

அ. DRDO  

ஆ. NSIL 

இ. துருோ ஸ்தபஸ் 

ஈ. பிக்ஸ்ஸல் ஸ்தபஸ் 

✓ தானியங்கி பறக்கும் பிரிவு சதாழில்நுட்ப சசயல்விைக்க விமாைத்மத பாதுகாப்பு ஆோய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு 

நிறுவைம் (DRDO) கர்நாேக மாநிலத்தின் சித்ேதுர்காவில் உள்ை வான்ரசாதமை தைத்தில் முதல்முமறயாக 

சவற்றிகேமாகப் பரிரசாதித்துள்ைது. முற்றிலும் தானியங்கி முமறயில் இயங்கக்கூடிய இந்த விமாைத்தின் புறப்பாடு, 

பறக்கும் வழி, தமேயிறங்குதல் உள்ளிட்ே அமைத்து பரிரசாதமைகளும் துல்லியமாக அமமந்தது. வருங்காலத்தில் 

தயாரிக்கப்படும் ஆளில்லா விமாைங்களுக்காை முக்கிய சதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துவதில் இந்தச் ரசாதமை 

ஓட்ேம் மாசபரும் சாதமை எைக் கருதப்படுகிறது. 

6. 1995-இல் ‘Internet Explorer’ உலாவிமய அறிமுகப்படுத்திய நிறுவைம் எது? 
அ. ஆப்பிள் 

ஆ. IBM 

இ. மைக்தராசாப்ட்  

ஈ.  ாஹூ 

✓ மமக்ரோசாப்ட் 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதன் தனித்துவமான இன்ேர்சநட் எக்ஸ்ப்ரைாேர் உலாவி ரசமவமய 

நிறுத்தியது. இது 1995ஆம் ஆண்டு சதாேங்கப்பட்ே பமழமமயாை உலாவிகளில் ஒன்றாகும். மமக்ரோசாப்ட் அதன் 

பயைர்கமை அதன் நவீை ‘எட்ஜ்’ உலாவிக்கு மாறுமாறு ரகட்டுக்சகாண்டுள்ைது, அரத ரவமையில் பமழய 

உலாவியின் சமய்நிகர் பதிப்பு பயைர்களுக்குக் கிமேக்கும் எைவும் அது சதரிவித்துள்ைது. கேந்த 2022ஆம் 

ஆண்டில், ‘குரோம்’ ஆைது 70%-க்கும் அதிகமாை சந்மதப்பங்மகக்சகாண்ே உலகின் மிகவும் பிேபலமாை மற்றும் 

பேவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் உலாவியாக மாறி சதாேர்ந்து முதலிேத்தில் இருந்து வருகிறது. 

7. 2022 – பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய எதிர்த்துப் ரபாோடுவதற்காை உலக நாளுக்காைக் கருப்சபாருள் 

என்ை? 
அ. Reduced Harmful Activities.  ஆ. Rising up from Drought Together.  

இ. Healthy Soil; Healthy Earth.  ஈ. Degradation to Restoration. 

✓ பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய எதிர்த்துப் பபாராடுவதற்காை உலக நாைாைது ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.17 

அன்று உலகம் முழுவதும் கமேப்பிடிக்கப்படுகிறது. பாமலவைமாக்குதமல எதிர்த்து சீேழிந்த நிலத்மத நலமிகு 

அல்லது வைமிகு மண்ைாக மாற்றுவதில் இந்த நாள் கவைஞ்சசலுத்துகிறது. பாமலவைமாதல் மற்றும் வறட்சிமய 

எதிர்த்துப்ரபாோடுவதற்காை உலக நாளின் (2022) கருப்சபாருள் – “Rising up from Drought Together. 

8. இந்திய பிேஸ் கவுன்சிலின் தமலவோக நியமிக்கப்பட்ேவர் யார்? 
அ. நீேிபேி இரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசா ்  ஆ. நீேிபேி அஜ ் குைாா் சிக்ாி 

இ. நீேிபேி சோசிேை்    ஈ. நீேிபேி Y சந்ேிரசூட் 
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✓ இந்திய பிேஸ் கவுன்சிலின் தமலவோக உச்சநீதிமன்ற முன்ைாள் நீதிபதி இேஞ்சைா பிேகாஷ் ரதசாய் நியமைம் 

சசய்யப்பட்டுள்ைார். 2021 நவம்பரில் பதவிமயவிட்டு சவளிரயறிய ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சி ரக பிேசாத்துக்குப் பதிலாக 

அவர் நியமிக்கப்பட்ோர். நீதிபதி இேஞ்சைா பிேகாஷ் ரதசாய் ஜம்மு-காஷ்மீர் எல்மல நிர்ைய ஆமையத்தின் 

தமலவோகவும், மகாோஷ்டிே மாநில அேசின் வழக்கறிஞோகவும், பம்பாய் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாகவும் 

இதற்கு முன் பணியாற்றியுள்ைார். 

9. ஆண்டுபதாறும், உலக அரிவாள் சசல் பசாகை ப ாய் குறித்த விழிப்புைர்வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரததி எது? 
அ. ஜூன்.19  

ஆ. ஜூன்.23 

இ. ஜூன்.30 

ஈ. ஜூமல.03 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.19 அன்று, அரிவாள் சசல் ரசாமக ரநாய்பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ஐநா சபாதுச் 

சமபயால் உலக அரிவாள் சசல் ரசாமக ரநாய் குறித்த விழிப்புைர்வு நாள் கமேப்பிடிக்கப்படுகிறது. அரிவாள் சசல் 

ரசாமக என்பது மேபுவழி ரகாைாற்றால் ஏற்படும் ஒரு ரநாயாகும். இந்ரநாயிைால் சிவப்பு இேத்த அணுக்கள் தந்து 

சாதாேை இருகவிழ் வடிவிற்கு பதிலாக அரிவாள் வடிவமாக மாறும். 

10. குஸ்ோரவா சபட்ரோ என்பார் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்டின் புதிதாக ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ே இேதுசாரி அதிபோவார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. ககாலை்பி ா  

இ. ோ ்லாந்து 

ஈ. ேட ககாாி ா 

✓ சகாலம்பியாவின் அதிபர் ரதர்தலில் முன்ைாள் கிைர்ச்சியாைர் குஸ்ோரவா சபட்ரோ சபரும்பான்மம வாக்குகமைப் 

சபற்று நாட்டின் முதல் இேதுசாரி அதிபோக பதவிரயற்கவுள்ைார். கேந்த ஆண்டு சபருவில் சபற்ற சவற்றிகள் மற்றும் 

இந்த ஆண்டு சிலி மற்றும் ர ாண்டுோஸ் சவற்றிகள்மூலம் சதன்னசமரிக்க அேசியல் இேதுசாரி அேசியல் பக்கம் 

சசன்றுள்ைது. சதாற்றுரநாய்காலத்தின்ரபாது ஊழல், ரதக்கநிமல, அதிகரித்த வரிவிதிப்பு மற்றும் புதிய சுகாதாே 

சீர்திருத்தத்திற்கு எதிோக அேசிற்கு எதிோை ரபாோட்ேங்கமை சகாலம்பியா கண்ேது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவுக்கு `13,834 ரகாடி கேன்: உலக வங்கி ஒப்புதல் 

பிேதமரின் ஆயுஷ்மான் பாேத் திட்ேம் மற்றும் தனியார் முதலீட்டுக்காக இந்தியாவுக்கு $1.75 பில்லியன் ோலர் (சுமார் 

`13,834 ரகாடி) கேைளிக்க உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இதுசதாேர்பாக உலக வங்கி சவளியிட்ே சசய்திக்குறிப்பு: 

சுகாதாேத்துக்கு $1 பில்லியன் ோலர், தனியார் முதலீட்டுக்கு $750 மில்லியன் ோலர் எை இந்தியாவுக்கு $1.75 

பில்லியன் ோலர் கேைளிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் சுகாதாேத்துக்கு அளிக்கப்படும் கேன், பிேதமரின் 

ஆயுஷ்மான் பாேத் உட்கட்ேமமப்பு திட்ேத்துக்கு உதவும். இந்தியாவில் உள்ை சபாது சுகாதாே உட்கட்ேமமப்மப 

ரமம்படுத்த இந்தக் கேன் சதாமக பயன்படுத்தப்படும். 

சுகாதாேத்துக்காை 1 பில்லியன் ோலரில் 500 மில்லியன் ோலர்மூலம் தமிழ்நாடு, ரகேைம், ஆந்திே பிேரதசம், ஒடிஸா, 

உத்தே பிேரதசம், பஞ்சாப், ரமகாலயம் ஆகிய ஏழு மாநிலங்கள் பலைமேய முன்னுரிமம அளிக்கப்படும் என்று 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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2. ஜூன் மாத GST வருவாய் `1.44 இலட்சம் ரகாடி 

2022 ஜூன் மாதத்தில் சேக்குகள்-ரசமவகள் வரி (GST) வருவாய் `1,44,616 ரகாடியாக இருந்தசதை நடுவண் 

நிதியமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது. 

இது கேந்த ஆண்டு ஜூன் மாத வருவாயுேன் (`92,800 ரகாடி) ஒப்பிடுமகயில் 56 சதவீத அதிகரிப்பாகும். GST 

மாதாந்திே வருவாய் `1.4 இலட்சம் ரகாடிமயக் கேப்பது இது 5-ஆவது முமறயாகும். முக்கியமாக, கேந்த மார்ச்சில் 

இருந்து சதாேர்ந்து 4 மாதங்கைாக GST வருவாய் `1.4 இலட்சம் ரகாடிக்கு அதிகமாகரவ உள்ைது. 

வேலாற்றிரலரய அதிகபட்சமாக கேந்த ஏப்ேலில் GST வருவாய் `1.68 இலட்சம் ரகாடியாக இருந்தது. ஜூன் மாத 

வருவாயாை ̀ 1.44 இலட்சம் ரகாடியாைது இேண்ோவது அதிகபட்சமாகும். அதில் நடுவண் சேக்கு-ரசமவ வரியாக 

(CGST) `25,306 ரகாடியும், மாநில சேக்கு-ரசமவ வரியாக (SGST) `32,406 ரகாடியும், ஒருங்கிமைந்த சேக்கு-

ரசமவ வரியாக (IGST) `75,887 ரகாடியும் வசூலாகியுள்ைது. சசஸ் வரியாக `11,018 ரகாடி வருவாய் 

கிமேத்துள்ைது. கேந்த ஆண்டு ஜூனுேன் ஒப்பிடுமகயில், கேந்த மாதத்தில் சபாருள்கள் இறக்குமதி வாயிலாை 

வருவாய் 55 சதவீதமும், உள்நாட்டு பைப்பரிவர்த்தமை வாயிலாை வருவாய் 56 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ைதாக 

அமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது. 

கேந்த 2021-22 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் சோசரி GST வருவாயாைது `1.10 இலட்சம் ரகாடியாக இருந்த 

நிமலயில், நேப்பு 2022-23 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் சோசரி வருவாய் `1.51 இலட்சம் ரகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைதாக அமமச்சகம் சதரிவித்துள்ைது. நாட்டின் சபாருைாதாே மீட்சி, வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபடுரவார்மீது 

நேவடிக்மக உள்ளிட்ேமவ காேைமாக GST வருவாய் அதிகரித்துள்ைதாகவும் நடுவண் அேசு அதிகாரிகள் 

சதரிவித்துள்ைைர். 

நேப்பாண்டில் GST வருவாய் 

ஜைவரி - `1.40 இலட்சம் ரகாடி 

பிப்ேவரி - `1.33 இலட்சம் ரகாடி 

மார்ச் - `1.42 இலட்சம் ரகாடி 

ஏப்ேல் - `1.68 இலட்சம் ரகாடி 

ரம - `1.41 இலட்சம் ரகாடி 

ஜூன் - `1.44 இலட்சம் ரகாடி

 

 

3. தங்கம் இறக்குமதி மீதாை வரி 15%-ஆக அதிகரிப்பு 

நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமறமய கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் தங்கத்தின் மீதாை இறக்குமதி வரிமய 15 சதவீதமாக 

அதிகரிப்பதாக மத்திய அேசு சதரிவித்தது. இதுகுறித்து மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாோமன் ரமலும் கூறியது: 

இந்தியா அதிக அைவில் தங்கத்மத உற்பத்தி சசய்வது கிமேயாது. எைரவ, தங்கத்தின் இறக்குமதி நாட்டின் 

சசலாவணி மகயிருப்பில் அதிக அழுத்தத்மத ஏற்படுத்துவதாக உள்ைது. 

தங்கத்தின் ரதமவ மாற்றமில்லாமல் உள்ைது. எைரவ, அதமை இறக்குமதி சசய்வமத கட்டுப்படுத்த ரவண்டும் 

அல்லது இறக்குமதி சசய்ய விரும்பிைால் அதற்கு அதிக விமல சகாடுக்கரவண்டும். இதன்மூலம் நாட்டுக்கு 

குறிப்பிேத்தக்க அைவுக்கு வருவாய் கிமேக்கும். அதிகரித்துவரும் நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமற இமேசவளிமய 

கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் தங்கம் இறக்குமதி மீதாை வரி 10.75 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டு 

உள்ைது. இந்த வரி விகித மாற்றம் ஜூன் 30-லிருந்து அமல்படுத்தப்படுகிறது என்றார் அவர். கேந்த நிதியாண்டில் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.2 சதவீதமாக இருந்த நேப்பு கைக்கு பற்றாக்குமற நிகழ் 2022-23-ஆம் 

நிதியாண்டில் 3 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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4. `25,600 ரகாடியில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர் சதாழில்நுட்பப்பூங்கா: தமிழ்நாடு அேசு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

தமிழ்நாட்டில் `25,600 ரகாடியில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர்சதாழில்நுட்பப்பூங்கா அமமப்பதற்காை புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம், தமிழ்நாடு அேசுக்கும், சிங்கப்பூரின் IGSSV கூட்ோண்மம நிறுவைத்துக்கும் இமேரய மகசயாப்பமாைது. 

இந்த நிறுவைமாைது, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சசமிகண்ேக்ேர் உயர்சதாழில்நுட்பப் பூங்காவுக்காை திட்ேத்தில் 

`25,600 ரகாடி முதலீடு சசய்யும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 1,500 ரபருக்கு ரநேடி ரவமலவாய்ப்பு 

கிமேக்கும். IGSSV நிறுவைமாைது, ‘புோசஜக்ட் சூரியா’ என்ற சபயரில் சசமிகண்ேக்ேர் சதாழில்நுட்பத் திட்ேத்மத 

நிறுவவுள்ைது. 

 

5. மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு உருவாக்கம்: தமிழ்நாடு அேசு உத்தேவு 

அமை பாதுகாப்புச் சட்ேம் 2021-இன்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்மப உருவாக்கி தமிழ்நாடு அேசு 

ஆமையிட்ேது. 

இதுசதாேர்பாக தமிழ்நாட்டு அேசிதழில் சவளியிேப்பட்ே ஆமை: 

நடுவண் அமை பாதுகாப்புச் சட்ேத்தின் 11-ஆவது பிரிவின்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு உருவாக்கப்பே 

ரவண்டும். அதன்படி, மாநில அமை பாதுகாப்பு அமமப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமமப்பின் தமலவோக 

தமலமமப்சபாறியாைர் (சபாது) இருப்பார். உறுப்பிைர்கைாக, நீர்வைத்துமற தமலமமப்சபாறியாைர், சசன்மை, 

ரகாயம்புத்தூர், மதுமே, திருச்சிோப்பள்ளி மண்ேல நீர்வைத் துமற தமலமமப்சபாறியாைர்கள், மின்வாரிய 

தமலமமப் சபாறியாைர் (நீர்மின் சக்தி), மத்திய எரிசக்தி ஆமையத்தின் தமலமமப் சபாறியாைர், ரமல் பவானி 

அமைகளின் தமலமமப் சபாறியாைர், வீடூர் அமையின் தமலமமப் சபாறியாைர், சசன்மை ஐஐடி இயக்குநர் 

(அமை வடிவமமப்பு), அண்ைா பல்கமலக்கழக நீர்வைமமயப்பிரிவின் இயக்குநர், திருச்சி ரதசிய சதாழில்நுட்பக் 

கழகத்தின் அமை வடிவமமப்புப் பிரிவு இயக்குநர் ஆகிரயார் உறுப்பிைர்கைாக இருப்பர். 

 

6. கரோைாவுக்கு ஆயுஷ் சிகிச்மச முமற சதாகுப்பு: NITI ஆரயாக் சவளியீடு 

கரோைா ரநாய்த்சதாற்மறக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் ரமலாண்மமயில் ஆயுஷ் அடிப்பமேயிலாை சிகிச்மச 

முமறயில் நாடு முழுக்க பல்ரவறு மாநிலங்கள், யூனியன் பிேரதசங்களில் பின்பற்றப்பட்டு தீர்வுகாைப்பட்ே 

‘கரோைா ரநாய்த்சதாற்று ரமலாண்மம: ஆயுஷ் சிகிச்மச முமற’ சதாகுப்மப NITI ஆரயாக் சவளியிட்ேது. 

ஆயுர்ரவதம், ரயாகா, மற்றும் இயற்மக மருத்துவம், யுைானி, சித்தா மற்றும் ர ாமிரயாபதி ஆகிய மருத்துவங்கள் 

ஒருங்கிமைத்திருப்பது ஆயுஷ் அடிப்பமே சிகிச்மச. 

தமிழ்நாட்டில் COVID ரநாய்த்சதாற்றுக்காலக்கட்ேத்தில் வழங்கப்பட்ே கபசுே குடிநீர், நிலரவம்பு குடிநீர் ரபான்றமவ 

மூலம் ரநாய்த்தடுப்பு முமறகள் சிறப்பாக சசயல்பட்ேதுபற்றி சதாகுப்பில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ைது. சான்றுகள் 

அடிப்பமேயிலாை ஆயுஷ் ரசமவகமை நவீை முமறயுேன் ஒருங்கிமைப்பது இந்தியாவின் சுகாதாே அமமப்மப 

கணிசமாக வலுப்படுத்தும் எைவும் NITI ஆரயாக் சவளியிட்ே இந்தத் சதாகுப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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