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பிப்ரவரி – 19 

அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பம் 

மு லொவது மீக்கொந் ங்களின் ச ொ னன 

❖ ஐக்கியப் பபரரசின் ப ோகோமோக் எனரஜ்ி நிறுவனமோனது, உலகில் முதல் முறையோக 

புதிய தறலமுறைத் ததோழில்நு ்பம் சோரந்்த உயர ் தவப்பநிறல மீக்க த்தி திைன் 

தகோண்  (HTS) கோந்தங்களின் முதல் ததோகுதியிறன உருவோக்கியுள்ளது. 

❖ இது ஒன்றிறணக்கப்ப ்டு, அணுக்கரு பிறணப்பு சோரந்்த மின் உை்பத்தி ததோ ரப்ோன 

தசயல்போடுகளில் பசோதிக்கப் படும். 

❖ ப ோகோமோக் நிறுவனத்தின் புதிய Demo4 றமயதத்ில் 44 தனிப்ப ்  கோந்தச ்சுருள்கள் 

அறமந்திருக்கும். 

❖ Demo4 ஆனது 18 பூமியின் கோந்தப்புலத்றத வி  கி ் த்த ்  ஒரு மில்லியன் ம ங்கு 

வலிறமயோனதோக, த ஸ்லோவுக்கு பமலோன திைன் தகோண்  கோந்தப்புல வலிறமறயக் 

தகோண்டிருக்கும். 

 

 

அதிக ் துனைக் சகொள்கனள தகொை்டுள்ள கிரகம் 

❖ வியோழன் பகோளோனது, அறதச ்சுை்றி 12 புதிய துறணக் பகோள்கள் இருப்பது கண்டு 

பிடிக்கப் ப ் தறனயடுத்து, அதிகத ்துறணக்பகோள்கறளக் தகோண்  ஒரு கிரகமோக 

மோறியது. 

❖ தமோத்தத்தில் 92 துறணக் பகோள்கறள தகோண்  இந்தக் கிரகம் சனிக்பகோள் ககொண்டு 

இருக்கும் துறணக் பகோள்களின் எண்ணிக்றகயிறன மிஞ்சியுள்ளது. 

❖ சனிக் பகோளொனது, 83 உறுதிப்படுத்தப் ப ்  துறணக் பகோள்களு ன் இரண் ோவது 

இ த்தில் உள்ளது. 

❖ அறவ 2021 மை்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஹவோய் மை்றும் சிலி ஆகிய இ ங்களில் உள்ள 

ததோறலபநோக்கிகறளப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கப்ப ் ததொடு, அவை்றின் சுை்றுப் 

போறதகள் ஆனது அதை்குப் பிந்றதய ஆய்வுகளின் அடிப்பற யிலும் உறுதிப் படுத்தப் 

ப ் து. 

❖ வியோழன் மை்றும் சனி ஆகிய பகோள்களின் துறணக் பகோள்கள் சிறிய உருவ அளவு 

ககொண்டறவயோகும். 
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❖ யுபரனஸ் 27 துறணக் பகோள்கறளயும், தநப்டியூன் 14 துறணக் பகோள்கறளயும், 

தசவ்வோய் இரண்டு மை்றும் பூமி ஒரு துறணக் பகோளிறனயும் தகோண்டுள்ளன. 

❖ தவள்ளி மை்றும் புதன் ஆகிய பகோள்களுக்குத் துறணக் பகோள்கள் இல்றல. 

 

 

திசயொ ர் விை்கல் 

 

❖ குஜரோத்தில் உள்ள இரண்டு கிரோமங்களில் விழுந்த விண்கை்கள் ஆனது, அரிதோன 

ஆபிறர ் வறக விண்கை்கள் என ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் உறுதி தசய்துள்ளனர.் 

❖ இரண்டு கிரோமங்களில் விழுந்த விண்கல் துண்டுகளுக்கு திபயோதர ்விண்கல் என்று 

தபயரி ப் ப ்டுள்ளது. 

❖ ஆபிறர ் விண்கல் என்பது ஆக்ஸிஜன் இல்லோத நிறலயில் உருவோகிய, பூமியில் 

கோணப் ப ோத சில தனித்துவமோன தோதுக்கறளக் தகோண்டுள்ள ஒரு கரடுமுர ோன 

எரிமறலப் போறை ஆகும். 

❖ இந்தியப் பகுதி மீது நூை்றுக்கணக்கோன விண்கை்கள் பமோதியுள்ளன, என்றொலும் 

ஆபிறர ் விண்கல் இந்தியப் பகுதியில் விழுவது இது இரண் ோவது முறையோகும். 

❖ முதல் முறையோக 1852 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்02 ஆம் பததியன்று உத்தரப் பிரபதசத்தின் 

பஸ்திப் என்ற பகுதியில் ஆபிறர ் விண்கல் விழுந்தது. 
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❖ 1836 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வறர உலகளவில் ஆப்பிரிக்கோவில் மூன்று பகுதிகள் 

மை்றும் அதமரிக்கோவில் ஆறு பகுதிகள் உ ்ப , குறைந்தது 12 இ ங்களில் ஆபிறர ் 

விண்கை்கள் விழுந்துள்ளன. 

❖ விண் வீழ்கை்கள் என்பது விண்தவளியில் உள்ள சில தி ப்தபோருளின் உற ந்த 

துண்டுகள், ஒரு கிரகம் அல்லது துறணக்பகோளின் மீது பமோதி, அவை்றின் பமை்பரப்றப 

அற யும் போறைத் துண்டுகள் ஆகும். 

❖ அறவ பமை்பரப்றப அற ந்த பிைகு, அறவ விண்கை்கள் என அறழக்கப் படுகின்ைன. 

 

புதிய பகுதியளவுப் படிகம் 

❖ அதமரிக்கோவின் வ க்கு மத்திய தநப்ரோஸ்கோவில் உள்ள மணல்குன்றுகளில் 12 மடிப்பு 

சமசச்ீரறமப்பு தகோண்  புதிய வறக பகுதியளவுப் படிகத்திறன அறிவியலோளரக்ள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

❖ இந்தப் பகுதியளவுப் படிகமோனது, மின்னல் தோக்குதலோல் அல்லது ஒரு குன்றுகளுக்கு 

அடியில் அறமக்கப்ப ்டுள்ள மின் கம்பியோல் உருவோக்கப்ப ்  தை்தசயலோன மின்சோர 

ஓ ் த்தின் பபோது உருவோக்கப்ப ் து. 

❖ பகுதியளவுப் படிகம் என்பது அடிப்பற யில் ஒரு படிகம் பபோன்ை தபோருளோகும். 

❖ ஒரு படிகத்தில், அணுக்கள் ததோ ர ்மீள்வு வடிவத்தில் அறமக்கப்ப ்டிருக்கும். 

❖ ஒரு பகுதியளவு படிகத்தில், ததோ ர ்மீள்வு சோரோத வடிவத்தில் அணுக்கள் அறமக்கப் 

ப ்டிருக்கும். 

 

 

மொர்பரக்் னவரஸ் சநொய் தபருந்த ொற்று 

❖ உலக சுகோதோர அறமப்பு (WHO) ஆனது எக்குவப ோரியல் கினியோவில் முதன்முதலில் 

மோரப்ரக்் பநோய் தபருந்ததோை்று ஏை்ப ்டுள்ளதறன உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ மோரப்ரக்் பநோயோனது மிக அதிக அளவில் ததோை்ைக் கூடியதோகும். 

❖ மோரப்ரக்் றவரஸ் மை்றும் எபபோலோ றவரஸ் ஆகிய இரண்டும் ஃபிபலோவிரிப  என்ற 

ஒதே குடும்பத்றதச ்பசரந்்தறவயோகும், என்றொலும் அறவ தவவ்பவறு றவரஸ்களோல் 

ஏை்படுகின்ைன. 

❖ இந்த றவரஸ் ஆனது, மனிதரக்ளில் 88% வறரயிலோன அதிக இைப்பு விகிதத்து ன் 

கூடிய தீநுண்மக் குருதிப் பபோக்கு கோய்சச்ல் ஏை்ப  வழிவகுக்கிைது. 
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❖ இந்த பநோயோனது, 1967 ஆம் ஆண்டில் தஜரம்னியின் மோரப்ரக்் மை்றும் பிரோங்பர ் ்

ஆகிய இ ங்களில் ஒபர பநரத்தில் ஏை்ப ் றதயடுத்து இந்த பநோய்த் கதொற்று குறித்து 

முதன்முதலில் கண் றியப்ப ் து. 

 

  

சுற்று ச்ூழல் த ய்திகள் 

சுந் ரவனக் கொடுகளில் சமற்தகொள்ளப்பட்ட மு ல் பறனவகள் கைக்தகடுப்பு 

 

❖ பமை்கு வங்கோள வனத்துறையின் சுந்தரவனப் புலிகள் கோப்பகம் (STR) பிரிவோல் இந்த 

முதல் பைறவகள் கணக்தகடுப்போனது ஏை்போடு தசய்யப்ப ் து. 
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❖ பைறவகள் கணக்தகடுப்போனது சுந்தரவனப் பகுதியில் உள்ள பைறவ இனங்களின் 

பன்முகத் தன்றம பை்றிய அடிப்பற த ்தரறவ வழங்குகிைது. 

❖ முதல் பைறவகள் கணக்தகடுப்பின் பபோது, சுமொே ் 145 தவவ்பவறு பைறவ இனங்கள் 

கணக்கி ப் ப ் ன. 

❖ முதல் பைறவகள் கணக்தகடுப்பின் பபோது பதிவு தசய்யப்ப ்  இனங்களில் 78 வனப் 

பைறவகள் மை்றும் 42 வறகயோன கறரப் பைறவகள், பருந்து வறகப் பைறவகள் 

பபோன்ைறவ அ ங்கும். 

❖ இந்த கணக்தகடுப்பின் பபோது கணக்கி ப்ப ்  தமோத்தப் பைறவகளின் எண்ணிக்றக 

5,065 ஆகும். 

❖ சுந்தரவனக் கோடுகளோனது வங்கோள விரிகு ோவில் கங்றக, பிரம்மபுத்திரோ மை்றும் 

பமக்னோ நதிகளின் கழிமுகப் பகுதியில் அறமந்துள்ளது. 

 

தபரு பகுதியில் கடற்சிங்கங்கள் உயிரிழப்பு 

 

❖ தபருவில் சமீபத்திய வோரங்களில் ஏை்ப ்  H5N1 பைறவக் கோய்சச்ல் றவரஸ் 

ததோை்றினோல் சுமோர ் 585 க ை்சிங்கங்களும் 55,000 வனப்பைறவகளும் உயிரிழந்து 

உள்ளன. 

❖ உயிரிழந்தப் பைறவகளில் கூறழக்க ோ, பல்பவறு வறகயோன க ை்பைறவ மை்றும் 

தசரன்ோன்ப் எனப்படும் தபங்குவின் வறக ஆகியறவ அ ங்கும். 

❖ மூன்று கூறழக்க ோ பைறவகளில் அதிகம் ததோை்ைக் கூடிய ததோை்றுபநோயோன H5N1 

பநோய்ப் போதிப்புகள் இருப்பது கண் றிந்தறதயடுத்து நவம்பர ்மோதத்தில் அந்த நோ ்டு 

அரசோனது 180 நோள் சுகோதோர எசச்ரிக்றகறய அறிவித்தது. 

❖ பைறவக் கோய்சச்லொனது போலூ ்டிகறளப் போதிப்பது அரிதோன நிகழ்வு ஆகும், 

என்றொலும், இது மனிதரக்றளப் போதிப்பது பமலும் அரிதோனதோகும். 
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❖ ஆனோல் சமீபத்தில் பிரி  ்னில் உள்ள நரிகள் மை்றும் நீரந்ோய்கள், பிரோன்சில் உள்ள 

பூறன மை்றும் தமோன் ோனோவில் உள்ள தகோடுங்கரடிகள் ஆகியவை்றில் இந்த றவரஸ் 

இருப்பது கண் றியப் ப  ்து. 

 

அறிக்னககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

TomTom சபொக்குவர ்துக் குறியீடு அறிக்னக 

 

❖ 12வது அறிக்றகயோனது 2022 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் 56 நோடுகளில் உள்ள 389 

நகரங்களில் நிலவியப் பபோக்குவரத்துப் பபோக்குகள் குறித்து மதிப்பி ் து. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகிபலபய மிக தமதுவோக வோகனம் ஓ ் க் கூடிய இரண் ோவது 

இ ம் தபங்களூரு நகரோகும். 

❖ இந்தப் ப ்டியலில் நியூயோரக்் நகரம் முதலி த்தில் உள்ளது. 

❖ இந்த மதிப்பீட்டொனது வோகனம் ஓ ்டும் பபோது ஏை்படும் பநர இழப்பிறன ம ்டும் 

மதிப்பி ோமல், பணம், சுை்றுசச்ூழல் போதிப்பு பபோன்ை பிை கோரணிகளின் மீதோன 

தோக்கங்கறளயும் மதிப்பிடுகிைது. 

❖ தபங்களூருவின் பரபரப்போன பபோக்குவரத்தொனது க ந்த ஆண்டில் 129 மணி பநர 

இழப்புக்கு வழி வகுத்தது. 

❖ அயரல்ோந்தின்  ப்ளின் நகேத்தில் பபோக்குவரத்து தநரிசல்கள் கோரணமோக 140 மணி 

பநர இழப்பு ஏை்ப ்டுள்ளது. 
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❖ பபோக்குவரத்து தநரிசல் பநரங்களின் பபோதோன வோகன இயக்கத்தின் பபோது ஒரு 

றமலுக்கு தவளியி ப்படும் CO2 உமிழ்வுகளின் அடிப்பற யில் தபங்களூரு ஐந்தோவது 

இ த்தில் உள்ளது. 

❖ வோகன இயக்கத்தின் பபோது ஒரு றமலுக்கு தவளியி ப்படும் CO2 உமிழ்வுகளின் 

அடிப்பற யில் இலண் ன் அதிகளவு CO2 உமிழ்விறன தவளியிடுகிைது. 

 

மொநில  ்த ய்திகள் 

உனறந்  ஏரி மீ ொன இந்தியொவின் மு ல் மொர ் ொன் சபொட்டி 

 

❖ ல ோக்கின் போங்கோங் பசோ ஏரியில் உறைந்த ஏரி மீதோன இந்தியோவின் முதல் 

மோரத்தோன் பபோ ்டி நற தபை உள்ளது. 

❖ லுகுங் என்ை இ த்திறன ஆரம்பமோகக் தகோண்  இந்த 21 கிபலோமீ ் ர ்மோரத்தோன் 

பபோ ்டியோனது மோன் கிரோமத்தில் நிறைவற ய உள்ளது. 

❖ இந்தியோ மை்றும் தவளிநோடுகளில் இருந்து பதரந்்ததடுக்கப்ப ்  75 விறளயோ ்டு 

வீரரக்ள் இந்த மோரத்தோன் பபோ ்டியில் பங்பகை்கின்ைனர.் 

❖ இது உலகின் மிக உயரமோன இ த்தில் உள்ள உறைந்த ஏரி மீதோன இந்தியோவின் முதல் 

மோரத்தோன் பபோ ்டி என்ை கின்னஸ் உலக சோதறனயிறனப் பற க்கும் வோய்ப்பிறன 

வழங்குகிைது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

மதிப்புமிக்க விை்தவளி நிறுவன விருது 

❖ பஜம்ஸ் தவப் ததோறலபநோக்கியோனது, சமீபத்தில் ஒரு விண்தவளி நிறுவன விருறதப் 

தபை்ைது. 

❖ இது சூரியறனச ்சுை்றி வருகிை ஓர ்அகசச்ிவப்பு விண்தவளி ததோறலபநோக்கியோகும். 

❖ இந்தத் ததோறலபநோக்கியோனது ஐபரோப்பிய விண்தவளி நிறுவனம், நோசோ மை்றும் 

கனடிய விண்தவளி நிறுவனம் ஆகியவை்றினோல் இறணந்து உருவோக்கப் ப ் தோகும். 

❖ இது ஹப்பிள் ததோறலபநோக்கியின் வழியில் உருவோக்கப்ப ் தோகும். 
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❖ இந்த விருதோனது விண்தவளித் துறையில் சில குறிப்பி த்தக்க முன்பனை்ைங்கறள 

உருவோக்கும் தனிநபரக்ள் மை்றும் நிறுவனங்களிறன அங்கீகரிக்கிை ஒரு மதிப்புமிக்க 

விருதோகும். 

❖ பஜம்ஸ் தவப் ததோறலபநோக்கி எடுத்த முதல் புறகப்ப ம் SMACS 0723 என்ற அண் த ்

ததோகுப்பின் புறகப்ப மோகும். 

 

 

ச ொய்சிசரொ தடொசயொடொ – ஜப்பான்  

 

❖ த ோபயோ ் ோ நிறுவனதத்ின் தகௌரவத் தறலவரும், அதன் நிறுவனேின் மகனுமோன 

ப ோய்சிபரோ த ோபயோ  ்ோ கோலமோனோர.் 

❖ த ோபயோ ் ோ நிறுவனதத்ிறன உலகளவில் தகோண்டு தசல்வதை்கோன முயை்சியின் 

ஒரு சக்தியோக அவர ்மதிக்கப் படுகிைோர.் 
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❖ அவர ் 1982 ஆம் ஆண்டில் அந்த நிறுவனத்தின் தறலவரோனததொடு, சரவ்பதசச ்

சந்றதகளில் அந்த நிறுவனத்தின் வளரச்ச்ிறய வழி ந த்திச ்தசல்லவும் உதவினோர.் 

❖ அவர ்2007 ஆம் ஆண்டில் அதமரிக்க வோகனப் புகழ் மன்ைத்தில் பசரக்்கப்ப ் ோர.் 
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