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அநறில் 

கடல் உவுக் கறவு ஃகு அரிப்பதத் டுக்கறநது 

 யளபணளசழ, இந்தழன இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் டெக்ளஜழ (BHU) ஆபளய்ச்சழனளர்கள் 
டயற்ழகபநளக 90% டசனல்தழனக் களட்டின எபே னகடெளசன் அடிப்னெனிள ஃகு 
அரிப்பு தடுப்ளன கெல் உணவுக் கமழயிழபேந்து உற்த்தழ டசய்துள்ர். 

‘ககன்ரன்‘ குழுிற்கு உிர் ஆவு ற்றும் ருந்து ங்கவுள்பதுதிரன்ஸ் 

 இந்தழன நித யிண்டயிப் நழரள ‘ககன்னளன்’ இந்தழன குளயிபேக்கு உனிர் 
ஆதபவு நற்றும் நபேந்துகன யமங்கவுள்து ிபளன்ஸ். 

U.K. இற்தினரபர் தல்பகபப அறகரிக்க $ 3 றல்னறன்தரிபெ ன்சகரபடரக 
ங்கறணரர் 

 டஜளசழன் டல் ர்டல், ிரிட்ெின் பன்ணி யளினளர்கில் எபேயர் 3 
நழல்ழனன் ரிசுத்டதளனகனன எபே டரின அழயினல் ரிசுக்கு இனற்ினழல் 
ன்பகத்தன்னநனன ஊக்குயிப்தற்களக ன்டகளனெ டசய்தளர். 

TB தரக்டீரிர உிணுக்களுள் நுபரல் அப்டடர் டுக்கறநது 

 TB ளக்டீரினளயில் உள் எடப புடபளட்டீன் (HupB) உென் ினணக்கப்டும் எபே சழழன 
எற்ன தித்த டி.ன். பக்கூறு (டி.ன்..அப்டெநர்), ஆபளய்ச்சழனளர்கள் நித 
உனிபணுக்கில் நுனமயதற்கும், அயற்ன ளதழக்கும் ளக்டீரினளயின் தழன 40-55% 
குனப்னத அனென படிந்தது. 

சனக்ட்டரசகறக்கல் சென்ெரர் டடரதபன், தரரசெட்ரல்கண்டநறந்துள்பது 

 டங்களூபேயின் ஜயலர்ளல் டபே னநனம் டநம்ட்ெ அழயினல் ஆபளய்ச்சழக்கள 
னநனம், ிளட்டிம்-டசழவூட்ெப்ட்ெ டசரினம் ஆக்னறடு நற்றும் குப்டபளஸ் 
ஆக்னசடு ஆகழனயற்ன உபேயளக்கழபள்து, இது டக்ட்டபளடகநழக்கல் டசல்கில் 
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தழனநனளக டசனல்ட்டு டெளனநன் நற்றும் ளபளடசட்நளல் அனயக் நித சழறுீர் 
நற்றும் சவபம் நளதழரிகில் இபேந்து கண்ெழன உதவும். 

டுரணில் டஜரஸ் ிரணத்துக்கு ரிசதரருள் றப்தி பனட்கறபப்தில் இபந்து இந்றர  

 யளில் க்கும்டளடத டதஜளஸ் டளர் யிநளத்துக்கு ரிடளபேள் ழபப்ி, இந்தழன 
யிநளப்னெ சளதன னெத்துள்து. இந்தழனப் டளர் யிநளம் என்றுக்கு யளில் 
ரிடளபேள் ழபப்ப்ட்ெது இதுடய பதன்பன. இதன்பம் டுயளில் 
யிநளத்துக்கு ரிடளபேள் ழபப்பும் னட் கழப்ில் இனணந்தது இந்தழனள. 

புற ெரணம் பனசுற்நல் ெறகறச்பெக்கு உனரம் 

 தன சுற்ன கண்ெழன டளனளினின் களதுக்கு ின்ளல் னயக்கப்டும் எபே புதழன 
அதழர்வு சளதத்னத யிஞ்ஞளிகள் உபேயளக்கழபள்ர் 

அணு உபன அப்ெர 

 1956 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நளதம் டிபளம்ட யளகத்தழல் ளள அணு ஆபளய்ச்சழ 
னநனத்தழன் பதளயது ஆபளய்ச்சழ அணு உன அப்சபள டசனல்ெத் டதளெங்கழனது. 
இந்த உன 2009 ஆம் ஆண்டு பெப்ட்ெது. தபம் டநம்டுத்தப்ட்டு தற்டளது நீண்டும் 
டசனல்ெத் டதளெங்கழ உள்து ீச்சல்கும் டளன் ஆபளய்ச்சழ அப்சபள அணு உன. 

ணிர்கபின் தன்தரட்டிற்கரண 328 றபனரண அபவு கனபருந்துகபப அசு பட 
செய்து 

 328 ழனனள அவு கனய நபேந்துகன (FDC கள்) உற்த்தழ, யிற்ன அல்து 
யிழடனளகத்னத அபசு உெடினளகத் தனெ டசய்துள்து. 

ெந்றனுக்கு பன்பபநரக சுற்றுனர தம் – அசரிக்கணிரர் றறுணம் அநறிப்பு 

 சந்தழபனுக்கு பதன்பனனளக சுற்றுள னணிகன அனமத்துச் டசல் இபேப்தளக 
அடநரிக்களயின் ‘ஸ்டஸ் க்ஸ்’ தினளர் ழறுயம் அழயித்துள்து. 
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னறரண னறத்றம் டதட்டரிகபப IIT- ெரர்ந் ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம் ரரித்து 

 னலதபளளத் இந்தழன டதளமழல்நுட்க் கமகத்னத (டி-ச்) சளர்ந்த ஸ்ெளர்ட் அப் 
ழறுயம் டயளண் துன நற்றும் யிண்டயி னன்ளடுகளுக்கு னன்டும் ழத்தழனம் 
டட்ெரிகன உபேயளக்கழனது. 

ருத்து பெக்டனரட்ரன் ெற பெக்டனரன்-30 செல்தடத்சரடங்கறது 

 புற்றுடளய் டளனளிகளுக்கு டளய் கண்ெழதல் நற்றும் சழகழச்னசனிப்புக்கள டபடிடனள 
டசளடெளப்கன தனளரிக்க னசக்டளட்பளன் னன்டுத்தப்டுகழது. நளற்று சக்தழ 
னசக்டளட்பளன் னநனம் (VECC), டகளல்கத்தளயில் நபேத்துய னன்ளட்டிற்களக 
இந்தழனளயின் நழகப்டரின னசக்டளட்பளள னசக்டளன்-30 டசனல்ெத் டதளெங்கழனது. 

5.1 அநறில் கண்டுதிடிப்புகள் 

சதருங்கடல் ெரெரி சப்தறபனப பத்து இந்ற டகரபட பக்கரனத்ப 
கித்துிடனரம் 

 டபேங்கெல் சபளசரி டயப்ழன (OMT) கெல் டயப் டநற்பப்பு டயப்ழனனன யிெ 
பேயநனமக்களத்தழன் அனயக் கணிக்கும் ன்று புடனின் இந்தழன டயப் நண்ெ 
யளின ஆய்வு னநன (IITM) யிஞ்ஞளிகள் கண்டுிடித்துள்ர். இந்தழன டகளனெனின் 
பேயநனம பன்கணிப்பு டயற்ழ யிகழதம், OMTக்கு 80% டயற்ழ யிகழதம் உள்து. 

ம்தில் டரய்கள் ற்றும் புற்றுடரய்க்கரண ருந்து இனக்கு கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 எபே குழப்ிட்ெ புபதத்தழன் டசனல்ளட்னெ (TRIM16) அல்னசநர்ஸ், ளர்கழன்சின் நற்றும் 
அநழடனளடிபளிக் க்கயளட்டு ஸ்கடீபளசழஸ் (ALS) டளன் பம்ினல் டளய்களுக்கள 
எபே சளத்தழனநள சழகழச்னச தனனடீ்டு படளளனநளக நளற்ளம் ன்று 
புடஷ்யபனய சளர்ந்த ஆய்யளர்கள் கண்ெழந்துள்ர். 
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படதிற்ெற, ஜரகறங்கறனறருந்து ஆற்நபன டெறக்கும் புற ெரணம்ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடிப்பு 

 னெனிற்சழ அல்து ஜளகழங்கழன் டளது னக அனசயில் இபேந்து ஆற்ன உபேயளக்கும் 
எபே அணிபம் சளதத்னத யிஞ்ஞளிகள் உபேயளக்கழபள்ர். சளதம், னகக்கடிகளபம் 
அவு டகளண்ெ சளதம், எபே திப்ட்ெ சுகளதளப கண்களணிப்பு அனநப்ன இனக்க 
டளதுநள சக்தழனன உற்த்தழ டசய்கழது. 

இ டரய் ங்கபப கிக்கும் செற்பக நுண்நறவு (AI) 

 நித யல்லுர்கன யிெ இதன டளனளல் ளதழக்கப்ட்ெ டளனளிகளுக்கு நபணம் 
ற்டும் ஆத்னத பன்ழயிக்கும் எபே டசனற்னக நுண்ணழவு (AI) அனநப்ன 
யிஞ்ஞளிகள் உபேயளக்கழபள்ர். 

IISER டதரதரல் பட்டறன் தி 12 பகக்சகழுபப் தன்தடுத்ற கரிசூரி செல்கபப 
உருரக்கறது 

 டளளல், இந்தழன கல்யி அழயினல் நற்றும் ஆபளய்ச்சழ ழறுயத்தழன் (IISER) 
ஆபளய்ச்சழனளர்கள், னயட்ெநழன் ி 12 இன் டசனற்னக யனகக்டகளனயப் னன்டுத்தழ 
நழயள நற்றும் டகழழ்யள கரிந சூரின டசல்கன உபேயளக்கழபள்ர். 

புற ெரணம் பனசுற்நல் ெறகறச்பெக்கு உனரம் 

 தன சுற்ன கண்ெழன டளனளினின் களதுக்கு ின்ளல் னயக்கப்டும் எபே புதழன 
அதழர்வு சளதத்னத யிஞ்ஞளிகள் உபேயளக்கழபள்ர் 

பூச்ெற–ஈர்க்கப்தட்ட தநக்கும் டரடதர 

 யிஞ்ஞளிகள் இப்டளது டெல்ஃப்ன ழம்ிள் ன் ளயள தன்ினக்க க்கும் 
டபளடளனய உபேயளக்கழனிபேக்கழளர்கள், இது பூச்சழகின் யினபயள க்கும் 
தன்னநனன எத்தழபேக்கழது. 

TB தரக்டீரிரபக் சகரல்ன புற அணுகுபபநகபப IISC அி கண்டுதிடித்துள்பது 
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 பதல் பனனளக எபே புபதம் (WhiB4), TBனன ற்டுத்தும் ளக்டீரினளயின் டி .ன். னய 
ஆக்றழஜடற் அளத்தத்தழன் பம் கட்டுப்டுத்தும்  டங்களூரில் உள் இந்தழன 
இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் னசன்ஸ் (ஸ்சழ) இன் டபளசழரினர் அநழத் சழங் தனனநனிள 
 ழறுய குள கண்ெழந்துள்து. 

5.2 விண்வவளி அறிவியல் 

சற்நறகரக ிண்ில் தரய்ந்து தி.ஸ்.ல்.ி. ெற-42 ரக்சகட் 

 சதீஷ்தயளன் யிண்டயி ஆய்வு னநனத்தழல் இபேந்து ி.ஸ்.ல்.யி. சழ-42 பளக்டகட் 
டயற்ழகபநளக யிண்ணில் யப்ட்ெது. இதழல் இங்கழளந்து ளட்டுக்கு டசளந்தநள 
டளயளசர் நற்றும் ஸ்1-4 ன் டசனற்னகடகளள்கள் டளபேத்தப்ட்டு உள். 

ரெரரல் தணி இப்பத கண்கரிக்க டனெர் செற்பகக்டகரள்ிண்சபிில் ப்தட்டது 

 ளசளயின் நழகவும் டநம்ட்ெ யிண்டயி டசர் டசனற்னகக்டகளள் ஸ்சளட் [ICESAT]-2 
உடகங்கழலுநள ி இமப்ன (கழரீன்ளந்து நற்றும் அண்ெளர்க்டிக் ி) 
கண்களணிக்கும் தழட்ெத்தழற்களக யிண்ணில் யப்ட்ெது நற்றும் களழன 
டயப்ழனனிளல் ற்டும் கெல் நட்ெ உனர்யின் கணிப்புகனபம் டநம்டுத்துகழது. 

ரெரின் யப்திள் ஆம்தகரன அண்டங்கபபப் தற்நற அநறயும் புற திபத் 

சரடங்கறது 

 லப்ிள் யிண்டயி டதளனடளக்கழ ஆறு டரின அண்ெ குளக்கனப் டிப்தற்களக 
எபே புதழன ணினனத் துயக்கழபள்து, இது ிபஞ்சத்தழல் ஆபம்க்கள அண்ெம் 
வ்யளறு டதளன்ழனிபேக்கழன் ன்னத யிக்க உதவும். 

இஸ்டர ககன்ரன் றட்டத்றற்கரண வுபத்ப அபக்கறநது 

 இந்தழன யிண்டயி ஆபளய்ச்சழக் கமகம் (இஸ்டபள), ககன்னளன் – நிதனபக் டகளண்டு 
டசல்லும் யிண்டயி யிநள தழட்ெத்தழற்களக வலரிடகளட்ெளயில் பன்ளயது வுதப் 
ளனதனன அனநக்கழது. 
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ஸ்டதஸ் க்ஸ்மறன் பல் றனவு ிரணப் திரக ஜப்தரணின்டெரர அநறிப்பு 

 ஸ்டஸ் க்ஸ், ளன் நஸ்க்-ன் யிண்டயி டளக்குயபத்து ழறுயம் அதன் பதல் 
ழவு தினளர் யிநளப் னணினளக ஜப்ளின ில்ழனர் பசளகு டநசளயள அழயிப்பு. 

ஜப்தரணின் இரு துள்பல் டரர்கள் சற்நறகரக உடுக்டகரள்ரிகுில் பிநங்கறண 

 உகழல் பதன்பதளக MINERVA-II1 (உடுக்டகளளுக்கள னநக்டபள ளடள டசளதன 
டபளடள யளகம், இபண்ெளயது தனபன) இபண்டு டபளடள டபளயர்னற 
டயற்ழகபநளக ஜப்ளன் யிண்டயி ழறுயம் JAXA பம் உடுக்டகளள் ரிகுயின் 
டநற்பப்ில் தனபனிக்கப்ட்ெ. 

5.3 செனற, பனப்தக்கம் 

கரதி கசணக்ட் ற்றும் கரதி க்ரிறங்கர 

 களி இனணப்பு டநளனல் டசனழ பும் டசனர்கின் டயனகன ிதளக்க நற்றும் 
டயன டசனல்தழன டநம்டுத்துயதற்களக உபேயளக்கப்ட்ெது. களி க்ரிரழதபங்கள 
டசனயகள் உற்த்தழத்தழன், இளத்னத நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ழனத்தன்னநனன 
அதழகரிக்க திப்னளக்கப்ட்ெ தகயல் நற்றும் டசனயகன யமங்குயனத 
டளக்கநளகக் டகளண்டுள். 

ெறத்ற 

 யியசளனிகளுக்கு எபே கூனபனின் கவழ் யியசளன உகபணங்கள் நற்றும் 
யிற்னனளர்கனக் டகளண்டு யபேம் சழத்தழ னும் டசனழனன டதஷ்தளகுடளல், 
யியசளன டதளமழல்நுட் இ – யணிக ழறுயத்தளல் (பம்ன ஸ்ெளர்ட் அப்) 
டயினிட்ெது 

ஆபூர்த்ற சரபதல் செனற 

 ிபஷ் டகளனல் தனனநனிள பனில்டய அனநச்சகம் இந்தழன இபனில்டய நழன்-
டகளள்பதல் அனநப்பு (.ஆர்.இ..ீஸ்) னின் ஆபூர்த்தழ டநளனல் டசனழனன 
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அழபகப்டுத்தழபள்து. இது டதசழன தகயல் ரிநளற்த்துக்கள நழன்-டெண்ெர் நற்றும் 
நழன்-ச் சம்ந்தப்ட்ெ ெயடிக்னககள் டதளெர்ள தகயல்கன யமங்குயதற்கள 
பனற்சழனளகும் 

ில் ெயடரக் பனத் பம் 

 பனில் சலடனளக் யனத் தம், சழ.ஸ்.ஆர்.ழதழ பம் பனில்டய ஸ்டெரன் அபேடக / 
அபேகழலுள் யசதழகன உபேயளக்குயதற்கு கூட்டுத்தளங்கள் நற்றும் டளதுத்துன 
ழறுயங்களுக்கள எபே தத்னத யமங்கும். 

கூகறள் ‘சய்தர்னற’ செனற 

 கூகழள் அதன் ‘டய்ர்ழ’ டசனழனன இன்னும் ந்து இந்தழன கபங்களுக்கு 
அழபகப்டுத்தவுள்து. ரளப்ிங், உெற்னிற்சழ, உணவு நற்றும் னிற்சழ னநனங்கள் 
டளன் அனத்து யனகனள டகள்யிகளுக்கும் னர்கள் தழல்கனக் கண்ெழன 
உதவுகழது. 

டெற உித்சரபக டதரர்ட்டல் சரபதல் செனற 

 னம நற்றும் கவழ்நட்ெ ிரிவுகில் உள் நளணயர்களுக்கு டநன்னநனள, 
அணுகக்கூடின, டதளந்தபவு இல்ளத கல்யி உதயித் தழட்ெத்தழற்களக ளட்டின் பதல் 
டதசழன உதயித்டதளனக டளர்ட்ெல் டநளனல் டசனழனன புது தழல்ழனில் சழறுளன்னந 
யியகளபத்துன அனநச்சர் பக்தர் அப்ளஸ் க்யி டதளெங்கழளர். 

தர்ன் தர்வ் 

 சுற்றுள அனநச்சகத்தழன் ‘ர்னதன் ர்வ்’ வ பளஜ்ளத் சழங் டதளெங்கழ னயத்தளர். 

ன்சயச் இபபம், சயல்ப்பனன் ண் அநறபகம் 

 ஆபஷ்நளன் ளபத்-டதசழன சுகளதளப ளதுகளப்புத் தழட்ெத்னத (AB-NHPM) டசனல்டுத்தும் 
டதசழன சுகளதளப ழறுயம் (NHA) இனணனதம் நற்றும் டலல்ப்னன் ண்னண 
அழபகப்டுத்தழனது. 
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‘இ–ெயரஜ் ‘டதரர்ட்டல் 

 நத்தழன உள்துன டசனளர் வ பளஜவீ் டகௌள ளதுகளப்பு அனுநதழ யமங்குயதற்கள 
ஆன்னன் ‘இ-சலளஜ்’ டளர்ட்ெல் என்ன அழபகப்டுத்தழனது. 

C-DAC கல் ஊடக டெபகம் (CIMS) 

 ல் ஆளுனநனன டநம்டுத்துயதற்களக நழன்ணு நற்றும் தகயல் டதளமழல்நுட் 
அனநச்சர் வ. ஸ்.ஸ். அலுயளழனள C-DAC தகயல் ஊெக டசனயனகத்னத 
(சழம்ஸ்) அழபகப்டுத்தழளர். 

‘தட்சஜட் டரஷ்டதரர்டு‘ 

 டயிப்னெத்தன்னநனன உறுதழப்டுத்துயதற்கள பனற்சழனில், சுகளதளப அனநச்சகம் 
யபவுடசவுத் தழட்ெம், டசயிம் நற்றும் ில் டசலுத்தும் ழனகள் ற்ழன தகயன 
உள்ெக்கழன உள்ய இனணன டளர்ட்ென அழபகப்டுத்தழபள்து. 

சதண்கபின் தரதுகரப்பத தனப்தடுத் த்ற உள்துபந அபச்ெர் இண்டு டதரர்ட்டல்கபப 
அநறபகப்தடுத்துணரர்  

 சதண்கள் ற்றும் குந்பகள் ீரண பெதர் குற்ந டுப்பு (CCPWC) டதரர்ட்டல் – 
ஆட்டசிக்கத்தக்க ஆன்னன் உள்ெக்கத்னத சரிளர்க்க. 

 தரனறல் குற்நங்களுக்கரண டெற வுத்பம் (NDSO) – ளழனல் குற்ங்கன 
கண்களணித்தல் நற்றும் யிசளபனணக்கு உதவுதல். 

ஜன் ன் ர்க் 

 ழதழ அனநச்சகம் ழதழ இனணப்ின் எபே குதழனளக டநளனல் டசனழ ‚ஜன் தன் 
தர்ரக்‛ டதளெங்கழ னயத்தளர். 

 ளட்டில் எபே இெத்தழலுள் ழதழச் டசனய டதளடுபுள்ினன கண்ெழன டளது நக்களுக்கு 
யமழகளட்ெல் யமங்குயதற்கள டநளனல் டசனழ இதுயளகும். 
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றற அபச்ெர் www.psbloansin59minutes.com பனத் பத்பசரடங்குகறநரர் 

 psbloansin59minutes.com ன் யனப்ின்ல் பம் ம்ஸ்ம்இ (MSME)க்கு பை.1 
டகளடி யனபனிள கென 59 ழநழெங்களுக்குள் யமங்க சழட்ி (SIDBI) நற்றும் 5 
டளதுத்துன யங்கழகிெம் (PSBs) ட உதவும். 

அக்ரர்க்குக்கரண ஆன்பனன் சன்சதரருள் 

 டயளண் நற்றும் யியசளனிகின் த்துன அனநச்சர் பளதள டநளகன் சழங் 
அக்நளர்க்கழற்கு ஆன்னன் டநன்டளபேன அழபகப்டுத்தழபள்ளர். தப ழர்ணனச் 
டசனற்ளடுகன டநற்டகளள்யதற்கு ளடு பளயதும் னெபனப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 அக்நளர்க் சளன்ழதழ் னன்ளட்டின் டசனளக்கம் 24×7 கழனெக்கும் 

டிஜறரர்ர (DigiVaarta) 

 டிஜழயளர்தள (DigiVaarta),அணுகன யினபவுடுத்த நற்றும் ழனநளற் ெயடிக்னகக்கள 
ழனனன அனென ல்டயறு தழட்ெங்கில் குடிநக்கள் கல்யி பம் ழதழ நற்றும் சபக 
உள்ெக்கத்தழற்களக டசனல்டுத்த யடியனநக்கப்ட்ெ எபே தம் ஆகும். 

அடெரன் அசனக்ெர ெறநப்பு செய்ற டெப 

 அடநசளன் ழறுயத்துென் இனணந்து அடநசளன் அடக்சள சழப்பு டசய்தழ டசனயனன 
அகழ இந்தழன யளடளழ ழனனம் டதளெங்கழபள்து. இதன நத்தழன தகயல் நற்றும் 
எழபப்புத் துன இனணனனநச்சர் (திடளறுப்பு) கர்ல் பளஜ்னயர்தன் பளத்டதளர் 
புதுதழல்ழனில் இன்று அழபகம் டசய்து னயத்தளர். 
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