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அமிலில் 

லலுலொன 6.1-அரலியொன பூகம்பம் 

 இந்தரதணசறரில்,மண்டரய் ீில் லுரண 6.1 அபினரண னகம்தம் ரக்கறது, 

இற்கறடடில் சுணரற எச்சரிக்டக எதுவும் மபிிடப்தடில்டன. 

ஆப்கொனிஸ் ொன், பொகிஸ் ொன், லட இந் ிப் பகு ிகரில் பூகம்பம் 

 ஆப்கரணிஸ்ரன், தரகறஸ்ரன் ற்றும் ட இந்றரின் சறன தகுறகபில் றனடுக்கம் 

ஏற்தட்டது. னகம்தத்றன் டப்தகுற ஆப்கரணிஸ்ரணின் இந்து குஷ் டனப்தகுறில் 

இருப்தரக இந்ற ரணிடன ஆரய்ச்சற துடந மரிித்துள்பது. 

எல்லய மயொண்லக்கு லிண்தலரி த ொறில்நுட்பத்ல ப் பன்படுத்து ல் 
 எல்டன தரதுகரப்ன தடட(எல்டன தரதுகரப்ன) ற்றும் இந்ற ிண்மபி ஆரய்ச்சறக் குள 

(ISRO) ஆகறதரருடன் இடந்து , கூட்டு மசனரபர் [எல்டன தரதுகரப்ன ] டனடில் 
எல்டன றர்கறப்டத தம்தடுத்துறல் , ிண்மபி மரறல்தட்தத்ட 
தன்தடுத்துற்கரக த்றஅசு ரு டரஸ்க் ஃததரர்ஸ் ன்டந அடத்துள்பது. 

 இந் அநறக்டகட இறுற மசய்ற்கு னன்ணரக , டரஸ்க் ஃததரர்ஸ் BGF, இஸ்தர, 
தசற தரதுகரப்ன கவுன்சறல் மசனகம் (NSCS) ற்றும் தரதுகரப்ன அடச்சகம் (MoD) 
உள்பிட்ட அடணத்து தங்குரர்களுக்கும் ஆதனரசடண டத்றது. 

கொயநிலய ொற்மத் ிற்கு எ ிொன மபொொட்ட ம் ற்றும் கொயநிலயக்கு ஏற்மலொறு 
ொற்மிலத்துக் தகொள்ளு ல் பற்மி பல்மலறு துலக்கத் ின் தலரிீடு 

 சுற்றுச்சூல், ணத்துடந ற்றும் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்ன அடச்சகம் , இந்றரில் 
"இந்றர - றடத்தும் கரனறடன ீர்வுகள் " என்ந டனப்தில் இந்றரின் கரனறடன 
டடிக்டககள் தற்நற தறப்ன னது றல்னறில் மபிிடதட்டது . இந் மபிடீு "இந்றர 
- றடத்தும் கரனறடன ீர்வுகள் " கரனறடன ரற்நங்களுக்கு எறரண ததரரட்டம் 
ற்றும் கரனறடனக்கு ஏற்நரறு ரற்நறடத்துக் மகரள்ளுல் சம்தந்ரக தல்தறு 
துடநகபின் கலழ் இந்றர எடுத்துள்ப னக்கற டடிக்டககள் தற்நற குநறப்திடுகறன்நண. 

பொயில் குற்மங்கள் ற்றும் பொதுகொப்பு நக கண்கொணிப்பு லலய ரத் ிற்கொன புயனொய்வு 
கண்கொணிப்பு அலப்பு 

 உள்துடந அடச்சர் இண்டு இட ததரர்ட்டல்கடபத் மரடங்கற டத்ரர் - தரனறல் 
குற்நங்களுக்கரண ிசரட கண்கரிப்ன அடப்ன ற்றும் தரதுகரப்தரண க அனரக்க 
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பிப்லரி - 2019 
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கண்கரிப்ன ததரர்ட்டல். உள்துடந அடச்சகத்றல் ணி கபிர் தரதுகரப்னப் திரிவு 
றறுப்தட்டுள்பது, தலும் தன தட சட்டங்கள் றருத்ப்தட்டுள்பண. 

சிக்னல்சிப்[SIGNALCHIP] 

 4G / LTE ற்றும் 5G NR ரடல்களுக்கரண இந்றரின் உள்ரட்டிதனத ரரண னல் 
மசறகண்டக்டர் சறப்ஸ் மதங்களூடச் சரர்ந் அடக்கடத்றகள் [மசறகண்டக்டர்] றறுணம் 
சறக்ணல்சறப்[SIGNALCHIP] னது றல்னறில் மபிிட்டது. 

லரிண்டயத் ில் உள்ர கிரீன்ஹவுஸ் லொயுலல அகற்றுல ற்கொன ொற்று பொல  

 ிஞ்ஞரணிகள் கரர்தன் டட ஆக்டசடட ீண்டும் றனக்கரிரக ரற்நறனேள்பணர், இது 
உனகறன் னல் மற்நறரகும், இது சுத்ரண கரற்று கறடடக்க றகுக்கும். 

 ஆஸ்றதனறரின் RMIT தல்கடனக்கக ஆரய்ச்சற அி டனடில் "ரற்று 
தரட"ில் தரதுகரப்தரக றந்ரக து பிண்டனத்றல் உள்ப கறரீன்யவுஸ் 
ரனேட ீக்க னற தட்தத்ட உருரக்கறணர். 

 கரர்தன் திடிப்ன ற்றும் தசறப்திற்கரண ற்ததரட மரறல்தட்தம் CO2 ஐ ரு ற 
டிில் சுருக்கவும், மதரருத்ரண இடத்றற்கு மகரண்டுமசல்னவும் ற்றும் அது 
றனத்டிில் உட்மசலுத்துற்கும் கணம் மசலுத்துகறநது. 

அமிலில் கண்டுபிடிப்புகள் 

ஐஐடி தட்ொஸ் கண் புற்றுமநொின்  னிப்பட்ட பொல ல அலடொரம் கண்டுள்ரது 

 கி ரறரிட அடிப்தடடரகக் மகரண்ட இந்ற மரறல்தட்த றறுணத்றன் (ஐ.ஐ.டி) 
மசன்டண ஆரய்ச்சறரபர்கள், கண் னற்றுதரய் மசல்கபின் உிர்தறில் தரடகடப 
அடடரபம் கண்டுள்பணர் . இல்தரண, ஆதரக்கறரண மசல்கள் தர்ந்மடுக்கும் 
றடககபினறருந்து றகவும் ித்றரசரக உள்பண எணக் கண்டநறந்துள்பது. 

ொர்பக, கருப்லப புற்று மநொய் குமிப்ப ற்கொக உிழ்நீரில் கொணப்படும் சிய பு ங்கரின் 
தட்டொஸ்டொசிஸ் அலடொரம் கொணப்பட்டது 

 இந்ற மரறல்தட்தக் ககம் (ஐ.ஐ.டி.) ரூர்கறின் ஆரய்ச்சறரபர்கள் , ரர்தக ற்றும் 
கருப்டத னற்றுதரடக் குநறப்தற்கரண சரத்றரண உிரினரபர்கபரகப் 
தன்தடுத்க்கூடி உறழ்ீரில் கரப்தடும் சறன னங்கடப அடடரபம் கர னல் 
தடி எடுத்துள்பணர். 
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பிப்லரி - 2019 
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 உறழ்ீர் சுக்கும் னங்கபின் கனட ற்றும் மபிப்தரடு ரர்தக ற்றும் கருப்டத 
னற்றுதரரல் தரறக்கப்தட்ட க்கபில் ரநறனேள்பரக கண்டுதிடித்துள்பணர். 

உயகின் ிகப் தபரி ம ன ீகண்டுபிடிக்கப்பட்டது  

 உனகறன் றகப்மதரி தண,ீ ரு மதரி னச்சற, கறட்டத்ட்ட ணிணின் அபவு உள்ப இந் 
இணம் இந்தரதணசறரின் மரடனதூ தகுறினறருந்து சுரர் 40 ஆண்டுகளுக்கு திநகு 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. IUCN சறப்ன தட்டில் தண ீ “தரறக்கப்தடக்கூடிது” என்று 
தட்டினறடுகறநது. 

விண்வவளி அறிவியல் 

ஜிசொட்-31 தலற்மிகொக லிண்ணில் தசலுத் ப்பட்டது 

 இந்றரின் னற மரடனத்மரடர்ன மசற்டகக்தகரள் ஜறசரட்-31 ஃதிமஞ்ச் கரணரின் 

ஏவுபத்றனறருந்து மற்நறகரக ிண்ில் மசலுத்ப்தட்டது. ஏரிரன் 5 ிஏ-247 மசலுத்து 

ரகணம் இந்றரின் ஜறசரட்-31 ற்றும் சவுற ரட்டின் னி றடன மசற்டகக்தகரள் 1-

மயல்னரஸ் சரட் 4 மசற்டகக்தகரள்களுடன் ஏப்தட்டது. ஜறசரட்-31 இந்றரின் 40து 

மரடனத்மரடர்ன மசற்டகக்தகரள் ஆகும். 

இஸ்மல் அ ன் ப ல் நியவு லிண்கயத்ல  அனுப்பத்  ிட்டம் 

 இஸ்தனறர்கள் இந் ரம் அன் னல் ஆபில்னர றனவு ிண்கனத்ட அனுப்தத் றட்டம், 

ரசரவுடன் கல்கடப தகறர்ந்து மகரள்ளும் ிரக இந் ிண்கனம் அனுப்தப்தடவுள்பது. 

585-கறதனரகறரம் Beresheet (மஜணிசறஸ்) ிண்கனம் னதபரரிடரின் தகப்  தகணரில் இருந்து 

தரல்கன் 9 ரக்மகட் னெனம் ிண்ில் மசலுத்ப்தட உள்பது . 

 இதுட ஷ்ர, அமரிக்கர ற்றும் சலணர ட்டுத ிண்கனத்ட ிண்கனம் 

அனுப்தினேள்பது. சலண ிண்கனரணது கடந் ஜணரி ரம் றனின் றுதக்கத்றல் னல் 

னடநரக டிநக்கப்தட்டு சரடண தடடத்து. 

தசயி, லலயப்பக்கம் 
 

'NTA ொணலர்கள் தசயி'  

 தசற மடஸ்டிங் ஏமஜன்சற (NTA) 'மரடதல் மசனற' ன்டந அநறனகப்தடுத்றனேள்பது, இன் 

னெனம் ரர்கள் ங்கள் கிணிகள் அல்னது ஸ்ரர்ட் ஃததரன்கபில் திற்சற தர்வுகடப 

தற்மகரள்பனரம். 
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e-NAM  ரம் 

 கடந் ரம் 30ம் தற ட e-NAM பம் னெனம் சுரர் 35 ஆிம் ிசரிகளுக்கு னன்னூறு 

தகரடி ரூதரய் தம் மசலுத்றனேள்பது. 

' ர்லொசொ மபண்ட்-பொகம் 2' பிச்சொம் 

 ரட்டிலுள்ப கறரங்கபின் றநந்மபி கறவுகள் இல்னர றடனட றடனறறுத்துறல் 

கணம் மசலுத்தும் 'ர்ரசர ததண்ட்-தரகம் 2' திச்சரத்ட ஸ்ச்ச தரத் றன் கறரீன் 

அநறனகப்தடுத்றது. குடிீர் ற்றும் சுகரர அடச்சகம் ரரித் இந் திச்சரம் 

னம்டதில் மரடங்கப்தட்டது. 

 

டிடி அருணபிபொ 
 திர் டிடி அருண்திதர – 24 × 7 தசட்டிடனட் தசணடன அருரச்சன திதத்றற்கரக 

அற்தித்துள்பரர். 
 அருரச்சன திதசத்றல் றடப்தட ற்றும் மரடனக்கரட்சற றறுணம் (FTI) ற்றும் தன 

றட்டங்கடப திர் றறுிணரர். 

‘PwD ஆப்’ 
 ிருக்கும் மதரதுத் தர்ல்களுக்கரண னற தறவு , னகரி ற்றும் திந ிங்கடப 

மசல்தடுத் ரற்றுத்றநணரபிகளுக்கு உ இந் மசனற அநறனகப் தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

இ-ஔளொ ி[AUSHADHI] மபொர்ட்டல் 

 னது டில்னறில் ஆனேர்தம் , சறத்ர, னேணரணி ற்றும் தயரறதரதற ருந்துகடப 
ஆன்டனணில் அங்கலகரம் ங்குற்கரண இ -ஔரற[AUSHADHI] ததரர்ட்டடன, ஆனேஷ் 
அடச்சர், ஸ்ரீ றரிதத் எஸ்தமர ரக் துக்கற டத்ரர். 

LADIS - குலமந் பட்ச ஆறம் பற்மி  கலல் அலப்பு 

 தசற ீர்றகபின் ஆம் தற்நற ரில் டடம் கல் மரடர்தரண LADIS - குடநந் ஆம் 

தற்நற கல் அடப்ன எனும் னற ததரட்டடன இந்றரின் உள்ரட்டு ீர்ற ஆடம் 

அநறனகப்தடுத்துகறநது. 

 கப்தல்கள் இக்கத்றற்கரண சறநந் றட்டறடடன இந் கல் உவும். 

 



  

அமிலில் ற்றும் த ொறில்நுட்பம்- 

பிப்லரி - 2019 
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த ொலயமபசி சட்ட டொஷ்மபொர்டு & நிொ பந்து (ப்மொ மபொமனொ) தொலபல் தசயி 

 மரடனததசற சட்ட டரஷ்ததரர்டு ததணல் க்கநறஞருடன் கரமரபி னெனம் உடரட, 
மரடனததசற ற்றும் தசட் மசய் தன்தடும். றர தந்து (ப்தர ததரதணர) மரடதல் 
மசனற சட்டப்னர் தசடகடப தணரபர்களுக்கு ங்குற்கு ரு க்கலல் 
ன்ணரர்னட தறவு மசய்ட எபிரக்கும். 

ில்  ிரிஷ்டி டொஷ்மபொர்டு 

 ில்த அடச்சர் தினேஷ் தகரல் னது றல்னறில் ில் றரிஷ்டி டரஷ்ததரர்டட 
அநறனகப்தடுத்றணரர். ரடு னளதும் ில்தில் டக்கும் தடன தற்நற க்களுக்கு 
மரிிக்க டரஷ்ததரர்டு மரடங்கப்தட்டுள்பது. 

கொயிிடங்கலரப் பொர்லலிட ற்றும் பன்ப ிவு தசய்ல ற்கொன ஆன்லயன்  ரம் 

 ில்த அடச்சர் தினேஷ் தகரல் னது றல்னறில் திகள் தட்டில் ரரித்தின்ணர் 
கரனறிடங்கடபப் தரர்டிட ற்றும் னன்தறவு மசய்ற்கரண ஆன்டனன் பத்ட 
அநறனகப்தடுத்றணரர். அட்டட ரரிப்தின் தின்ணர் , இில்த திகளுக்கு 
ஆன்டனணில் கறடடக்கும் கரனறிடங்கடபப் தற்நற னளடரண கடன இப்ததரது 
மதநனரம். 
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