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அறவியல் 

உமழ்வு ட  னை வ   

 CSIR-NEERIல் எபே உறழ்வு ச ரனண  ற றறுப்தட்டுள்பரக அநறில் ற்றும் 
தரறல்தட்தத்துனந அனச் ர் யர் ர்ன் கூநறணரர், இன் பனம் க்கரண 
ற்றும் தசுன தட்டரசுகபின் உறழ்வு ற்றும் எனறன கண்கரிக்க ிரிரண 
திற் றபம் ங்கப்தட்டு பேகறநது. 

SWAS, SAFAL மற்றும் STAR 

 CSIR ிஞ்ஞரணிகள் குனநரக சுற்றுச்சூனன தரறக்கும் தட்டரசுக்கனப 
உபேரக்கறபள்பணர், அன சுற்றுப்புந சூலுக்கு ட்தரக ட்டுல்னரல், க்கரண 
தட்டரசுக்கனபிட 15-20% னறரணன ஆகும். 

 தரதுகரப்தரண ீர் தபிடீ்டரபர் (SWAS), தரதுகரப்தரண குனநந் அலுறணிம் (SAFAL) 
ற்றும் தரதுகரப்தரண தர்ரய்ட் தட்டரசு (STAR) ன்று இந் தட்டரசுகள் 
ததரிடப்தட்டுள்பண. 

அறவியல் கண்டுபிடிப்புகள் 

நீனர மசுபடுத்துபனவகனள பிடிக்க  றய டகளங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 ிஞ்ஞரணிகள் திஸ்ஃததணரல்  (திதி) திடித்து அறக்கக்கூடி  றநற சகரபங்கனப 
உபேரக்கறிபேக்கறநரர்கள், இது ததபேம்தரலும் ீன ரசுதடுத்தும் திபரஸ்டிக்குகனப 
ரரிக்க தன்தடுத்ப்தடும் எபே த ற்னக சறில். 

ஐ.ஐ.டி கவுஹத்  குருத்த லும்பு பழுதுபர்க்க உயர்ந்   ரக்கட்ன உருவக்குகறது 

 கவுயரத்ற, இந்ற தரறல்தட்த றறுண (..டி) ஆரய்ச் றரபர்கள் குபேத்தலும்பு 
தழுதுதரர்த்னறல் உள்ப தற்நரக்குனநன ிரித்துள்பணர். இந் தற்நரக்குனநன 
துல்னறரகவும், கட்டுப்தரடரகவும் குபேத்தலும்பு தழுதுதரர்க்க உர்ந்  ரக்கட்னட 
உபேரக்கற உள்பணர் . 
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டநய்கனளக் கண் றய த ல்-அளவிலை டரடபக்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 MIT ிஞ்ஞரணிகள் எபே ண்தய் அல்னது ரிரப குரய்க்குள் உள்ப 
றனனனகனப கண்கரிக்கவும் அல்னது இத் ஏட்டத்றல் றந்து த ன்று சரனக் 
கண்டநறவும் தன்தடுத்க்கூடி எபே த ல் அபினரண சரசதரக்கள் கண்டுதிடிப்பு. 

உலகன் மகச் றய ஆப்டிகல் னகடரஸ்டகப் உருவக்கப்பட் து 

 உனகறன் றகச் றநற ஆப்டிகல் னகசரஸ்சகரப்னத ிஞ்ஞரணிகள் உபேரக்கறபள்பணர் – 
ரகணங்கள், ட்சரன்கள் ற்றும் னகடக்கத் தரனனசத றகளுக்கு 3D இடங்கபில் 
அற்நறன் சரக்குறனனக்கு இது உவுகறநது. 

 ண்ணரீில் இருந்து எண்தணனய நீக்க அடல டவர 

 ..டி கவுகரத்ற ஆய்ரபர்கள் ிக ரீறரக கறனடக்கக்கூடி தண்ி ண்தய்-
ிபேம்தி ததரபேட்கனப (oleophilic) அசனர சர தெல் தன்தடுத்ற ண்தய் 
ினக்கறகபரக ரற்நறபள்பணர். 

இந்ட டை யவில் பு ய இனலப் பறனவ இைம் கண்டுபிடிக்கப்பட் து 

 இந்சரசண றரின் சரட் னும் உனர்ந் இந்சரசண ற ீில் ட்டுச 
கரக்கூடி ஃனதசனரஸ்சகரதஸ் சரடிதன்மறஸ் ணப்தடும் புற இனனப் தநன 
இணம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

இரண்டு பு ய தகக்டக பல்ல இைங்கள் 

 இந்றரின் ஊர்ண ினங்கறணங்கபில்  ீதத்ற ச ர்க்னககபரக சற்குத்தரடர்ச் ற 
னன தகுறகபரண அகஸ்றனன ற்றும் ஆனணனன னனத்தரடர்கபில் 
ட்டுச கரப்தடும் ஸ்தரட்-கழுத்து சட தகக்சகர தல்னறகள் ற்றும் ஆனணபடி 
தகக்சகர தல்னற ச ர்க்கப்தட்டுள்பது. 
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விண்வவளி அறிவியல் 

நமது சூரிய மண் லத் ற்கு தவளிடய மு ல் நலவு கண்டுபிடிக்கப்பட் து 

 ரணினரபர்கள் து சூரி ண்டனத்றற்கு தபிில் பல்  ந்றனண 
கண்டநறந்துள்பணர். இது தப்டிபெணின் அபவு எபே ததரி ரப உனகம் சதரல் சறு 
ந் றனனப் சதரனறல்னரல், ிரனணிட றக ததரி எபே ரப கறகத்ன சுற்நற 
பேகறன்நது. 

 றுடகள் மீது பு ய டரடபனவ ஜப்பன்  னரயிறக்கயது 

 சூரி ண்டனத்றன் சரற்நத்ன கண்டநற ெப்தரணின் யரபு ர 2, திதஞ்சு-செர்ன் 
தரனதல்  றறுசகரள் சற்தப்பு ஸ்தகௌட், அல்னது ரஸ்கரட்[MASCOT] ப்தட்டு 
ெப்தரன் சரஸ்சதஸ் க்ஸ்ப்சபரசன் தென் றரல் (JAXA), ரிபெகு  றறுசகரள் ீது 
சரசதரன னிநக்கறது. 

ஒரு விண்கலத் ல் த ல்லக்கூடிய மக த னலதூரப் பயணத் ற்கு ந  ப்டரப்  ட் ம் 

 ர ரின் றபெ யரிமன்ஸ் ப்சரப், இந் புத்ரண்டில் பூறில் இபேந்து 6.6 தில்னறன் 
கறசனரீட்டர் தரனனில் உள்ப அல்டிர துசன ன்நனக்கப்தடும் குய்தர் ததல்ட் 
ததரபேளுக்கு அபேகறல் தநக்கிபேக்கறநது. எபே ிண்கனம் ிெம் த ய் றக 
தரனனதூப் ததரபேளுக்கரண  ரனணன இந் றகழ்வு அனக்கும். 

இளம் நட் த் ரங்களி மருந்து வரும் சூப்பர்ஃபிடளர்கள்கரகங்களுக்கு அபயகரமை க மற 

வய்ப்பு: ந  

 ட் த்ற ண்டனத்றனறபேந்து பேம் தங்க ஃதிசபர்கள், அனணச் சுற்றும் கறகத்றன் 
பிண்டனத்ன தரறத்து  றக்க படிரதடி த ய் ரய்ப்பு உள்பது ண ர ரின் 
யப்புள் ிண்தபி தரனனசரக்கறனப் தன்தடுத்ற ிஞ்ஞரணிகள் 
கண்டுதிடித்துள்பணர். 
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 HAZMAT – ரத்குந் ண்டனங்கள் ற்றும் M ட்ரர்ப் [குள்ப ட் த்றம்] த ல்தரடு 
னும் ததரி றட்டத்றன் இத்னக ட் த்றங்கனப யப்புள் தரனன சரக்கற பனம் 
கணித்து பேகறநரர். 

வைீஸ் பயணங்கனள முடித்  மு ல் விண்கலம்: பர் ர் ட லர் ப்ரப்  

 ர ரின் தரர்கர் சூரி ஆய்வு – ணிணின் பல் சூரினணத் தரடும் பற் ற , இது 
சுரர் 2,415 கறசனரீட்டர் தரனனில் ணீஸ் தத்ன பூறின் ஈர்ப்பு ின ின்  
உிக்தகரண்டு தற்நறகரக றனநவு த ய்து. 

ஐடரப்ப, ஜப்பன் பு ன் கரகத் ற்கு 7 வரு  பயணத் ல் விண்கலத்ன  அனுப்பியுள்ளது 

 சரப்தி ற்றும் ெப்தரணி ிண்தபி றறுணங்கள் அரிரசண 5 ரக்தகட் பனம் 
ஆபில்னர தததி தகரனம்சதர ிண்கனத்ன தற்நறகரக புன் கறக சுற்றுப்தரனில் 
றனனறறுத்றது. 

கம-க ர் நட் த் ரத் ற்கு ந  கட்ஸல்ல, ஹல்க் எை தபயரிட் து 

 ர ர ிஞ்ஞரணிகள் 21 ணீ கரர கறர் ட் த்றத்றற்கு யல்க் ற்றும் கரட்மறல்னர 
சதரன்ந கற்தனணக் கரதரத்றங்கபின் ததர்கனபக் குநறப்திட்டுள்பணர். 

த யல, வனலப்பக்கம் 

‚டிஜ யத்ர‚ 

 டிெற ரத்ர ண அனக்கப்தடும் ிரண றனனங்கபில் திகள் தசரதட்ரிக் 
 ரர்ந் டிெறட்டல் த னரக்கம் குநறத்  றில் ிரண சதரக்குத்து அனச் கம் 
தகரள்னகன தபிிட்டுள்பது. 
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‘ விஜல்‘[‘CVigil’] 

அ றல் கட் றகள், சட்தரபர்கள் ற்றும் ஆர்னர்கள் ஆகறசரரல் று த ய்ற்கரண 
 ரன்னந தகறர்ந்து தகரள்ப குடிக்களுக்கரண “ றிெறல்” தரனதல் த னறன ினில் ந்து 
ரறனங்கபில் சர்ல் அநறிப்பு தபிரண திநகு தன்தடுத் றட்டம். 
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