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அறிவியல் த ொழில்நுட்பம் 

மீன் பண்ணைகள் ஆப்பிரிக்க பூணை மீன் வணககணள வளர்க்க த்  ணட 

 திருயண்ணாநல நீன்யத்துல, ஆப்ிரிக்க பூல நீன் யலககல யர்ப்து 
குற்ம்  அியித்தது. அபசு ீர்ப்ாசங்கில் அதிகரித்து யருகின் ஆக்கிபநிப்பு 
யலக நீன்கல யர்க்கத் தலைபத்தபலய யிதித்தது. இது உள்ாட்டு ீர்யாழ் 
உனிரிங்களுக்கு அச்சுறுத்தாக இருக்கிது. 

 ஆப்ிரிக்கா நற்றும் நத்தின கிமக்கு ாடுகளுக்கு சசாந்தநா இது ன்ரீ் ரிகள், 
ஆறுகள், சதுப்பு ிங்கள் நற்றும் கர்ப்பு கமிவுீர் சுத்திகரிப்பு ிலனங்கள் 
ஆகினயற்ில் உள்து, 1980 கின் ஆபம்த்தில் நீன் யர்ப்புக்காக ஆப்ிரிக்க பூல 
நீன் உகம் பழுயதும் அிபகப்டுத்தப்ட்ைது. 

ப ன்ணம சுகொ ொர அணமப்புடன் TB சேணவகணள ஒருங்கிணைக்கவும் 

 உக சுகாதாப அலநப்ின் அிக்லகனின்டி 2017ம் ஆண்டில் உகம் பழுயதிலும் 
இருந்து 10 நில்ினன் பர் புதிதாக காசபானால் ாதிக்கப்ட்டுள்ர் , இதில்74 
நில்ினன் நக்கள் இந்தினாயில் இருந்து ாதிக்கப்ட்டுள்ர் . இது 2016ல் 2.79 
நில்ினாக இருந்தது குிப்ைத்தக்கது . ‚2025 ஆம் ஆ ண்ையில் டிி  
அகற்றுயதற்கா‛ அதிகட்ச ட்சின இக்லக அபசு ிர்ணனித்துள்து. 

5.1 அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் 

இந்தினாயின் புதின தயல 60 நில்ினன் ஆண்டுகளுக்கு பன்பு உருயாது 

 பகபாயின் யனாட்டில் எரு நலபச்சினில் இலகுப்லகின் கீழ் யாழ்கி எரு 
இபவு பப ீர்ி உனிரிம், குள் யிண்நீன் தயல கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து. 
இந்த புதின குள் யிண்நீன் தயலக்கு, அஸ்ட்பபாாத்திபஸ் குரிச்சினாா 
(குரிச்சினா மங்குடி சபகத்லத கவுபயிக்கும் யலகனில்) இந்தப் சனலப 
லயத்துள்ர். இதன் நபணுக்கள் குலந்தது 60 நில்ினன் ஆண்டுகள் மலந 
யாய்ந்தது  நபணு குப்ாய்வு சதரியிக்கிது. 
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மைி ர்கள் பூமியின் கொந் ப்புலங்கணள உைர படியும் எை கண்டுபிடிப்பு 

 அசநரிக்காயின் கிபார்ினா சதாமில்நுட் ிறுயம் நற்றும் பைாக்கிபனா 
ல்கலக் கமக ஆபாய்ச்சினார்கள் குழு , பூநினின் காந்தப்புங்கில் உள் 
நாற்ங்கல நிதர்கள் தங்கல அினாநல் உணர்ந்து அதற்கு ற்ாற்பால் 
சசனல்டுகிார்கள்  கண்டுிடித்துள்ர். 

 ஆலநகள், லயகள், பதகீ்கள் நற்றும் ாக்டீரினாக்கள் பூநினின் காந்தப்புத்லத 
உணபக்கூடினயாகவும், யமிைத்துதலுக்காக அயற்லப் னன்டுத்தவும் ீண்ை 
காம் அிந்திருக்கின் ன்து குிப்ிைத்தக்கது. 

IIT தமட்ரொஸ் தபட்சரொலியம் கழிவுகணள பயனுள்ள விணைதபொருள் மொற்றியுள்ளது 

 ிாட்டிம் ாபாக்காிஸ்ட்லைப் னன்டுத்தி , சசன்ல  ..டி.னின் இபண்டு 
உறுப்ிர்கலக் சகாண்ை குழு சயற்ிகபநாக சட்பபாினம் கமிவுகா 
சைாலுயனீ் பயதிப்சாருல சபாசிக் அநிநாக நாற்ிபள்து. 

 சபாசிக் அநிம் உணவு ாதுகாப்பு (E210) நற்றும் பூஞ்லச / ாக்டீரினா 
சதாற்றுக்கு நருந்தாக னன்டுத்தப்டுகிது. 

விண்வவளி அறிவியல் 

மைி ர்கள் பூமியின் கொந் ப்புலங்கணள உைர படியும் எை கண்டுபிடிப்பு 

 அசநரிக்காயின் கிபார்ினா சதாமில்நு ட் ிறுயம் நற்றும் பைாக்கிபனா 
ல்கலக் கமக ஆபாய்ச்சினார்கள் குழு , பூநினின் காந்தப்புங்கில் உள் 
நாற்ங்கல நிதர்கள் தங்கல அினாநல் உணர்ந்து அதற்கு ற்ாற்பால் 
சசனல்டுகிார்கள்  கண்டுிடித்துள்ர். 

 ஆலநகள், லயகள், பதகீ்கள் நற்றும் ாக்டீரினாக்கள்  பூநினின் காந்தப்புத்லத 
உணபக்கூடினயாகவும், யமிைத்துதலுக்காக அயற்லப் னன்டுத்தவும் ீண்ை 
காம் அிந்திருக்கின் ன்து குிப்ிைத்தக்கது. 

சசவ்யாய் கிபகத்திற்கு சசல்லும் பதல் ர் எரு சண்ணாகஇருக்காம்  ாசா கூினது 

 ாசா இந்த நாத இறுதினில் அதன் அலத்து பதல் சண் யிண்சயி லை 
[ஸ்பஸ்யாக்] குித்து அியிக்கும் ன்று சநீத்தில் அியித்தது. சசவ்யாய் 
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கிபகத்தில் பதில் கால் திக்கும் ர் எரு சண்ணாக இருக்காம் ன்று ாசா 
கூிபள்து. 

3 விண்தவளி வரீர்கள் ISS ஐ தவற்றிகரமொக அணடந் ைர் 

 எரு பஷ்ன யிண்சயி யபீர் நற்றும் இபண்டு அசநரிக்க யிண்சயி யபீர்கள் பஷ்ன 
பசானிஸ் யிண்கத்தில் உள் சர்யபதச யிண்சயி ிலனத்திற்கு சசன்ர் . 
இபண்டு னணிகல ற்ிச் சசன் பாக்சகட் பதால்யினலைந்த ந்து 
நாதங்களுக்குப் ிகு ISS  அலைந்தர் ன்து குிப்ிைத்தக்கது. 

தேவ்வொய் கிரகத் ிற்கு தெலிகொப்டர் அனுப்ப நொேொ  ிட்டம் 

 ‚சசவ்யாய் கிபகத்திற்கு அனுப்வுள் செிகாப்ைர் , எரு சிின , தன்ினக்க 
பபாட்ைார்கிபாப்ட் அலநப்புைன் , ாசா சென்சினின் சசவ்யாய் கிபகத்திற்கா 2020 
பபாயர் திட்ைத்துைன் னணிக்கவுள்து , ெூல 2020 இல் யிண்ணில் சசலுத்த 
திட்ைநிைப்ட்டுள்து. 

நொட்டின் ப ல் தேயற்ணகசகொள் EMISAT- ஐ வொைில் சுமந்து தேல்லும் PSLV 

 இபாணுயத்திற்கு யிபபாதநா பபைர்கலக் கண்டுிடிப்தற்கு னன்டும் நின்ணு 
நுண்ணிலய (ELINT) பசகரிப்தற்காக ாட்டின் பதல் சசனற்லகபகாள் EMISAT-  
யாில் சுநந்து சசல்லும் PSLV தனாபாக உள்து. 

 இதுபய இந்தின துருய சசனற்லகபகாள் சுநந்து சசல்லும் PSLV னில் சரினதாகும். 
 ப்பல் பதாம் பததி சசலுத்தப்டும் இந்த PSLV ான்கு ாடுகின் 28 சிின பக 

சயிாட்டு யாடிக்லகனார் சசனற்லகக்பகாள்கல சுநந்து சசல் தனார் 
டுத்தப்ட்டுள்து. 

தேயலி, வணலப்பக்கம் 

இ–தார்த்தி ஆப்  

 யடீு நற்றும் கப யியகாப அலநச்சர் ெர்தீப் பூரி இ-தார்த்தி ஆப்- சதாைங்கிார். 
இதன் பம் – நாற்ங்கள், திலீட்டு நற்றும் சசாத்துக்கள் சதாைர்ா திருத்தல் 
ஆகினலய ஆன்லில் சசய்பம் யசதி உள்து. 
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 இ-தார்த்தி ெிபனா பார்ட்ைல் [e-Dharti GeoPortal], இதன் பம் சசாத்துக்கின்அடிப்லை 
யியபங்கள், அதன் இருப்ிைத்லத யலபைத்துைன் காண படிபம். 

cVIGIL 

 யாக்சகடுப்புக் குினடீு நற்றும் சசவு யபம்ல நீறுயர்கள் நீது புகார்களுக்கு 
பதர்தல் ஆலணனம் cVIGIL ன்னும் சசனிலன அிபகப்டுத்திபள்து. 

 இந்த சசனினின்  னன்ாட்டின் பம் , குடிநக்கள் இைங்கல அடிப்லைனாகக் 
சகாண்ை யியபங்கிிருந்து யாக்சகடுப்புக் குினடீுகல நீறுயதாக அயர்கள் 
கருதுகின் புலகப்ைங்கள் நற்றும் யடீிபனாக்கல திபயற்ாம். 

PWD தேயலி (app) 

 நாித்தில் 2 ட்சத்திற்கும் பநற்ட்ை நாற்றுத்திாி யாக்கார்களுக்கு 
யாக்குப்திவு சசய்யலத ிதா பலனில் யமங்குயதற்கு ‘ி.ைிள்ப.டி.’ 
ன்லமக்கப்டும் எரு சநாலல் சசனி னன்டுத்தப்ைவுள்து. 

 இந்த சசனி பாக் சா பதர்தில் நாற்றுத்திாி யாக்கார்களுக்கு, சக்கப 
ாற்காி, சாய்வுப்ாலதகள் நற்றும் யடீ்டிிருந்து, யாக்குச்சாயடிகளுக்கு 
பாக்குயபத்து யசதி உள்ிட்ை யசதிகல யமங்குயதற்கும் னன்டும். 

‘ேங்கல்ப்’ (sangalp) தேயலி 

 அஸ்ஸாநில், சாங்லகபகான் நாயட்ை ிர்யாகம் பதல் தைலய 
யாக்கார்களுக்குகா எரு சநாலல் னன்ாட்டு சசனி சன்கல்ல 
உருயாக்கிபள்து. இது பதல் பல யா க்கார்கல ஊக்குயிக்க எரு சிப்பு 
பனற்சினாகும். 
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