
•   
•    
 

 
 

பிப்ரவரி – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஒடிசாவில் உள்ள பழங்குடியின ம ாழிகளள ம  ்படுத்துவதற்கானப் பணிக்காக 

இந்தியக் கல்வியாளர ்  ற்று ் சமூக மசவகர ் டாக்டர ்  மகந்திர கு ார ் மிஸ்ரா 

அவரக்ளுக்கு, வங்காளமதசப் பிரத ர ் மேக் ஹசீனா அவரக்ள் டாக்காவில் 

நளடமபற்ற விழா ஒன்றில் சரவ்மதசத் தாய்ம ாழி விருளத வழங்கினார.்  

o இந்த விருதிளனப் மபறு ் முதல் இந்தியர ் என்ற மபருள யிளன இவர ்மபற்று 

உள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரக ் ஆனது அபுதாபியில் நளடமபற உள்ள I2U2 அள ப்பின் 

முதலாவது துளண அள சச்ரக்ள் கூட்டத்திளன நடத்த உள்ளது.  

o இதில் இந்தியா, இஸ்மரல், அம ரிக்கா  ற்று ் ஐக்கிய அரபு அமீரக ் ஆகிய 

நாடுகள் பங்மகற்க உள்ளன. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜாதுய் பிடரா 

❖  த்தியக் கல்வித் துறை அள சச்ர ்தரம் ந்திர பிரதான் அவரக்ள் அடிப்பளடக் கல்வி 

நிளலக்கான கற்றல்  ற்று ் கற்பித்தல் ஆகியவற்றிற்கான "ஜாதுய் பிடாரா" என்ற 

பாடத ்திட்டத்திளன மவளியிட்டார.் 

❖ இது 3 முதல் 8 வயது வளரயிலான குழந்ளதகளுக்கான விளளயாட்டு முளற 

அடிப்பளடயிலான கற்றல் திட்ட ாகு ். 

❖ இது 13 மவவ்மவறு இந்திய ம ாழிகளில் கிளடக்கப் மபறுகிறது. 

❖ இது மதசியப் பாடத்திட்டக் கட்டள ப்பின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

SADUN முன்சனடுப்பு 

❖ இந்திய அரசானது, மதற்காசிய விநிமயாகப் பயன்பாட்டு வளலயள ப்பிளன (SADUN) 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 
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❖ ஒரு பிராந்தியத்தின் விநிமயாக நிறுவனங்களிளடமயயான அறிவுப் பகிரவ்ு மூல ் 

மதற்காசியாவில் பல்மவறு பயன்பாடுகளின் விநிமயாகத்ளத நவீன ய ாக்குவளத 

இது மநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ SADUN என்பது மின்சாரத் துறை அள சச்க ், USAID  ற்று ் ஆை்ைல் நிதி நிறுவனம் 

(PFC) ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகு ். 

 

 

‘She Feeds the World' திட்டம் 

 

❖ இந்தியாவில் மபப்சிமகா  ற்று ் மகர ்(CARE) ஆகிய நிறுவனங்கள் இளணந்து 'She Feeds 

the World' திட்டத்திளனத் மதாடங்கியுள்ளன. 

❖ இத்திட்ட ானது, முதலில் ம ற்கு வங்காளத்தின் கூசம்பஹார ் ற்று ் அலிபுரத்ுவார ்

ஆகிய  ாவட்டங்களில் மசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ இது 48,000 மபண்களின் நிளலளய ம  ்படுத்துவளத மநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ ம ற்கு வங்காளத்ளதச ் மசரந்்த 1.5 மில்லியனுக்கு ் அதிக ான  க்கள் இந்தத ்

திட்டத்தின் மூல ் பயனளடவாரக்ள். 

❖ இது பயிர ் விளளசச்ளல அதிகரிப்பது, வறுள க் மகாட்டிற்குக் கீமழ உள்ள 

குடு ்பங்களில் மபண்களின் வரு ானத்ளத அதிகரிப்பது, ஆமராக்கிய ான  ற்று ் 
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ச சச்ீர ் உணவுக்கான அணுகளல உறுதி மசய்வது  ற்று ் நீடித்த மவளாண்ள  

குறித்துப் மபண்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது ஆகியவற்றில் கவன ் மசலுதத்ுகிறது. 

 

யானனக்கால் த ாயினன எதிரே்்துப் தபாராடுவேற்கான பிரசச்ாரம் 

❖  த்திய சுகாதார அள சச்க ் ஆனது நாடு முழுவது ்  ாமபரு ்  ருந்து விநிமயாகப் 

பிரசச்ாரத்திளனத ்மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட 10  ாநிலங்களில் யாளனக்கால் மநாய் (ஃளபமலரியா) 

எதிரப்்பு  ருந்துகளள வீட்டுக்கு வீடாக வழங்குவதன் மூல ் யாளனக்கால் மநாய் 

பரவுவளதக் கட்டுப்படுத்துவதளன இது மநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

❖ பீகார,் சத்தீஸ்கர,் ஜாரக்்கண்ட்,  காராே்டிரா, உத்தரப் பிரமதச ், ம ற்கு வங்காள ், 

கரந்ாடகா, ஒடிசா,  த்தியப் பிரமதச ்  ற்று ் ஆந்திரப் பிரமதச ் ஆகிய 

 ாநிலங்களில் அதிக மநாய்ப் பாதிப்பு மகாண்ட  ாவட்டங்கள் இளணந்து இந்தப் 

பிரசச்ாரத்ளதத் மதாடங்கியுள்ளன. 

❖  த்திய சுகாதாரத் துறை அள சச்க ானது, உலக நாடுகளின் இலக்ளக விட மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக, 2027 ஆ ் ஆண்டிற்குள் யாளனக்கால் மநாயிளன 

அகற்றுவளத மநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது.. 

❖ நிணநீர ்ஃளபமலரியாசிஸ் (LF) என்பது க்யூமலக்ஸ் மகாசுக்களால் ஏற்படு ் ஒரு மநாய் 

பரப்பிகளின் மூல ் பரவு ் குளறபாடுகளுக்கு வழி வகுக்கின்ற ஒரு மநாயாகு ். 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

ஆராய்சச்ி மற்றும் விழிப்புணர்வுக்கான சர்வதேச சிறு ோனிய முன்சனடுப்பு 

❖ சிறு தானியங்களின் நுகரவ்ு  ற்று ் உற்பத்திளய ஊக்குவிப்பதற்கான ஓர ்

உலகளாவிய முன்மனடுப்பிளனத ்மதாடங்குவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ உலமகங்கிலு ் உள்ள சிறு தானிய ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களள இளணப்பமதாடு, சிறு 

தானியப் பயிரக்ள் பற்றிய ஆராய்சச்ிளயயு ் ஆதரிப்பதளனயு ் இது மநாக்க ாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தியா “விளத நிதிய ்” என்பதற்குப் பங்களிக்க உள்ள அமத ச ய ் G20 அள ப்பின் 

ஒவ்மவாரு உறுப்பினர ் நாடுகளு ் அதன் நிதிநிளலயில் தனது உறுப்பினர ்

கட்டண ாக ஒரு மதாளகயிளனப் பங்களிக்க மவண்டு ். 

❖ ளஹதராபாத்தில் அள ந்துள்ள இந்திய சிறு தானிய ஆராய்சச்ி நிறுவன ் ஆனது 

இந்த முன்மனடுப்பிற்கான மதாழில்நுட்ப ஆதரளவ வழங்கு ். 

❖ இந்தியாவின் வலியுறுத்தலின் மூல ், ஐக்கிய நாடுகள் சளபயானது 2023 ஆ ் 

ஆண்டிளனச ்சரவ்மதச சிறு தானிய ஆண்டாக அறிவித்தது. 

 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

கடல்சார் உணவு ஏற்றுமதி இலக்கு 

 

❖  த்திய வரத்்தக ்  ற்று ் மதாழில்துளற அள சச்ர ் அனுப்பிரியா படேல் அவரக்ள் 

சமீபத்தில் ககால்கத்தாவில் இந்திய சரவ்மதச கடல்சார ்உணவுக் கண்காட்சியிளனத ்

மதாடங்கி ளவத்தார.் 

❖ 2025 ஆ ் ஆண்டிற்குள் 14 பில்லியன் டாலர ் என்ற இலட்சிய ஏற்று தி இலக்ளக 

அளடவதற்காக இந்தியாவின் கடல்சார ்உணவுத் மதாழில்துளறகள் தனது உத்திளய 

 ாற்றியள தத்ு வருகிறது. 

❖ 2021-22 ஆ ் ஆண்டில், நாட்டின் கடல்சார ்உணவு ஏற்று தி 7.76 பில்லியன் அம ரிக்க 

டாலராக இருந்தது. 

❖ இது ம ாத்த மவளாண் மபாருட்களின் ஏற்று தியில் 17% ஆகு ். 

❖ தற்மபாது 100க்கு ் ம ற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பாதுகாப்பான கடல்சார ் உணவுப் 

மபாருட்களள இந்தியா ஏற்று தி மசய்து வருகிறது. 
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❖ 2022 ஆ ் நிதியாண்டில் 7.76 பில்லியன் டாலர ்  திப்புள்ள இந்தியாவின் கடல்சார ்

உணவு ஏற்று தியில் 43 சதவீதப் பங்கிளன அம ரிக்கா மகாண்டுள்ளது. 

 

ஆறாவது சபரிய பங்குச ்ச ்னே 

❖ உலகின் ஆறாவது மபரிய பங்குச ்சந்ளதயாக இந்தியாளவ ஐக்கியப் மபரரசு முதன் 

முளறயாக விஞ்சியுள்ளது. 

❖ ஐக்கியப் மபரரசின் முதன்ள  பங்குச ் சந்ளதயின் ஒருங்கிளணந்தச ் சந்ளத 

மூலதன ் சில விதிவிலக்குகளுடன் சு ார ்3.11 டிரில்லியன் டாலரக்ளள எடட்ியது. 

❖ ப்ளூ ்மபரக்் நிறுவன ் மதாகுத்த தரவுகளின்படி அந்நாட்டின்  திப்பானது இந்திய 

 திப்ளப விட 5.1 பில்லியன் டாலர ்அதிக ாகு ். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் ஆளில்லா விமானம்- SURAJ 

 

❖ கருடா ஏமராஸ்மபஸ் என்ை நிறுவன ானது, ஏமரா இந்தியா 2023 நிகழ்சச்ியில், சூரிய 

சக்தியில் இயங்கு ் SURAJ எனப்படு ் ஆளில்லா உளவு, கண்காணிப்பு  ற்று ் கள 

ஆய்வு (ISR) வான்வழி வாகனத்திளன (மஜ-கிளளடர)் அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது குறிப்பாக கண்காணிப்பு நடவடிக்ளககளுக்காகவு ், உயர ் நிளலப் பளட 

அதிகாரிகளுக்கு நிகழ்மநரத் தகவல்களள வழங்குவதற்காகவு ், நிலப்பரப்பில் 

பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வீரரக்ளளப் பாதுகாப்பதற்காகவு ் வடிவள க்கப்பட்ட 

உயர ான பகுதிகளில் இயங்கக் கூடிய ஒரு ஆளில்லா வி ான ் ஆகு ். 

❖ இந்த ஆளில்லா வி ான ானது சுமார ் 10 கிமலா எளடளயச ்சு ந்து மசல்லு ் திறன் 

மகாண்டது. 
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❖ 12  ணி மநர ் பறக்கு ் திறன் மகாண்ட இது 3,000 அடி உயரத்தில் பறக்கக் கூடியது. 

 

'Vayulink' ேளம் 

❖ ம ாச ான வானிளலளய எதிரம்காள்வதில் வி ானிகளுக்கு உதவு ் வளகயிலான 

புதுள  மிக்க ஒரு தீரள்வ இந்திய வி ானப் பளடயானது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது அவரக்ளுக்கு நிலப்பரப்பில் அள ந்துள்ள கட்டுப்பாட்டு ள யத்துடனான 

தளடயில்லா தகவல்மதாடரப்ுகளள வழங்குகிறது. 

❖ 'Vayulink' என அளழக்கப்படுகின்ற இந்தத் தரவு இளணப்பு மதாடரப்ு வசதியானது 

இந்தியப் பிராந்தியக் கண்காணிப்புச ் மசயற்ளகக்மகாள் அள ப்ளப (IRNSS) 

பயன்படுத்துகிறது. 

❖ Vayulink என்பது ஒரு தற்காலிக தரவு இளணப்பு தகவல் மதாடரப்ு அள ப்பாகு ்.  

❖ இது ஒரு வி ானத்தில் மபாருத்தப்படு ் மபாது, அருகிலுள்ள  ற்ற வி ானங்களின் 

இட ் குறித்தத் தகவல்களளப் பாதுகாப்பான ஊடக ் மூல ாக  ளற குறியாக்கப் 

பட்ட மதாடரப்ுத் தரளவ வழங்குகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சதுப்பு  ிலங்கனளப் பாதுகாே்ேல் பிரசச்ாரம் 

❖  த்திய சுற்றுசச்ூழல், வன ்  ற்று ் பருவநிளல  ாற்ற அள சச்க ானது, மகாவாவில் 

‘சதுப்பு நிலங்களளப் பாதுகாத்தல்’ என்ற பிரசச்ாரத்திளனத் மதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ார ானது, சதுப்பு நிலங்களளப் பாதுகாப்பதற்கான "முழுச ் சமூக ்" 

சாரந்்த அணுகுமுளறயின் அடிப்பளடயில் கட்டள க்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது சதுப்பு நிலங்களளப் பாதுகாப்பதற்காக சமூகத்தின் அளனத்து  டட்ங்களிலு ் 

ம ற்மகாள்ளப்படு ் உறுதியான நடவடிக்ளககளள மசயல்படுத்தச ் கசய்வமதாடு, 

சமூகத்தின் அளனத்துப் பிரிவினளரயு ் உள்ளடக்கியது. 
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❖ அடுத்த ஓர ்ஆண்டில் ம ற்மகாள்ளப்பட உள்ள இந்தப் பிரசச்ாரத்தில் சதுப்பு நிலங்கள் 

குறித்த  திப்ளப  க்களுக்கு உணரத்்துவது, சதுப்புநில நண்பன் திட்டத்தின் பரவளல 

அதிகரிப்பது  ற்று ் சதுப்பு நிலங்களளப் பாதுகாப்பதற்காக குடி க்கள் சாரந்்த ஒரு 

கூட்டாண்ள களள உருவாக்குவது ஆகியளவ அடங்கு ். 

 

 

சதுப்பு  ிலங்களின் அகலிட அழிவுறா காே்ேல் அனமப்பு 

 

❖ ராஜஸ்தான்  ாநில வனத்துளறயானது கிமயாலாடிமயா மதசியப் பூங்காவிற்குள் ஒரு 

மிருகக்காட்சிச ்சாளலளய அள க்க முன்ம ாழிந்துள்ளது. 

❖ இந்த மிருகக்காட்சிச ் சாளலயின் மநாக்க ் சதுப்பு நிலங்களின் அகலிட அழிவுறா 

காத்தல் அள ப்பு (WESCE) ஆகு ். 

❖ இந்த மிருகக்காட்சிச ்சாளலயில் ஓங்கில்கள், முதளலகள், நீர ்எருள கள்  ற்று ் பிற 

அயல்நாட்டு இனங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படு ். 

❖ இந்த மிருகக்காட்சிச ்சாளலயில் காட்சிப்படுத்தப்படு ் சதுப்பு நில இனங்கள் அதன் 

முக்கிய ஈரப்்பாக விளங்கு ். 
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❖ நீரந்ாய்கள், மீன்பிடிப் பூளனகள், புல்வாய் இனங்கள், வராக ான்கள் மபான்ற உள் 

நாட்டில் அழிந்து வரு ் உயிரினங்களுக்கான இனப்மபருக்க ்  ற்று ்  று அறிமுக 

ள ய ் அள க்கப் படுவது ் இந்தத ்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகு ். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும்  ிகழ்வுகள் 

உலகின் சிற ்ே M-GOV விருதுகள் 

❖ இந்தூரின் இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின்  ாணவரக்ள் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தின் துபாயில் நளடமபற்ற உலக அரசாங்க உசச்ி  ாநாட்டில் தங்கப் பதக்க ் 

மவன்றதன் மூல ் 1 மில்லியன் AED (ஐக்கிய அரபு அமீரகம் திரா ்கள்) பரிசிளன 

மவன்றுள்ளனர.் 

❖ இந்தூரின் இந்தியத் மதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் நியாதி மடாடட்ாலா  ற்று ் 

நீல் கல்மபே்கு ார ் பரிக் ஆகிமயாருக்கு எகிப்து அதிபர ் ஏமபல் ஃபத்தா அல்-சிசி 

அவரக்ள் இந்த  திப்புமிக்கப் பதக்கத்திளன வழங்கினார.் 

❖ இவரக்மள 'பிளாக்பில்' எனும் மசயலிளய உருவாக்கியரக்ள் ஆவர.் 

❖ பிளாக்பில் என்பது அதன் அளனத்துப் பயனரக்ளின் பரிவரத்்தளனகளுக்கு ான 

எண்ணி  முறை ரசீதுகளள உருவாக்குகிற வறகயிலான, மதாடரச்ங்கிலித் மதாழில் 

நுட்ப ் அடிப்பளடயிலான ரசீது உருவாக்கச ்மசயலியாகு ்.  

❖ "M-Gov விருது"  ற்று ் "GovTech விருது" ஆகியளவ உலக அரசாங்க உசச்ி  ாநாட்டின் 

ஒரு பகுதியாக ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசாங்கத்தினால் ஆண்டுமதாறு ் வழங்கப்பட்டு 

வரு ் விருதுகள் ஆகு ். 
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