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டிசம்பர் – 17 

தேசியச ்சசய்திகள் 

6வது வந்தே பாரே் இரயில் 

❖ நாக்பூர ்நகரர பிலாஸ்பூர ்நகருடன் இரைக்கும் 6வது வந்தே பாரே் விரரவு இரயில் 

தேரவயிரனப் பிரேமர ்அவரக்ள் ககாடியரேே்துத் கோடங்கி ரவே்ோர.் 

❖ ஏற்கனதவ கடல்லி-வாரைாசி, கடல்லி - ஸ்ரீ ரவஷ்தைா தேவி மாோ கே்ரா, 

காந்திநகர ் - மும்ரப, புதுகடல்லி - ஆம்ப் ஆை்கடௌரா மற்றும் கேன்ரன - ரமசூரு 

ஆகிய நகரங்களுக்கு இரடதய வந்தே பாரே் இரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

❖ இந்திய இரயில்தவ நிரவ்ாகமானது, கடல்லி-ரவஷ்தைா தேவி, கே்ரா வழிே் ேடே்தில் 

முழுவதும் ரேவ உைவு வரககள் வழங்கப்படும் வேதி ககாை்ட முேல் வந்தே பாரே ்

இரயில் தேரவயிரனே் கோடங்கியது. 

 

 

முப்பரிமாண முறையில் உயிரி அசச்ிடல் முறைக்கான சிைப்பு றமயம் 

 

❖ பபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுவனமானது (IISc) இந்தியாவின் முேல் 

முப்பரிமாை முரறயில் உயிரி அேச்ிடல் முரறக்கான ஒரு சிறப்பு ரமயே்திரனே் 

கோடங்கியுள்ளது. 

❖ திசு கபாறியியல், மீளுருவாக்க மருே்துவம் மற்றும் புதிய மருந்துகளின் கை்டுபிடிப்பு 

ஆகியவற்றில் தமலும் புதிய கை்டுபிடிப்புகரள ககாை்டு வருவேற்காக வேண்டி  

ஆராய்ேச்ியாளரக்ளுக்குே் தேரவயான கேயற்கருவிகரள வழங்குவதில் இந்ே 
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ரமயம் கவனம் கேலுேத்ும். 

❖ இது முப்பரிமாை முரறயில் உயிரி அேச்ிடல் அரமப்புகளுக்கான அணுகல் 

வாய்ப்புகரள வழங்குேவதோடு, ஆராய்ேச்ியாளரக்ள் முக்கியமானப் பயன்பாடுகள் 

கோடரப்ான ேங்கள் பைிரய தமலும் துரிேப்படுே்ேவும் உேவுகிறது. 

 

21 பசுந்தட விமான நிறலயங்களுக்கு ஒப்புேல் 

 

❖ இந்தியாவில், இதுவரர கட்டுமானப் பைிகள் எதுவும் தமற்ககாள்ளப்படாே நிலே்தில் 

அரமக்கப்படும் (பசுந்தடம்) 21 விமான நிரலயங்கரள அரமப்பேற்கு மே்திய அரசு 

ேமீபே்தில் "ககாள்ரகோர"் ஒப்புேரல அளிே்துள்ளது. 

❖ இதுவரர கட்டுமானப் பைிகள் எதுவும் தமற்ககாள்ளப்படாே நிலே்தில் அரமக்கப் 

படும் இந்த 21 விமான நிரலயங்களில், ஒன்பது விமான நிரலயங்கள் ஏற்கனதவ 

கேயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. 

❖ கிரீன்ஃபீல்ட் விமான நிரலயம் என்பது எந்ேகவாரு தமம்பாட்டு நடவடிக்ரககளும் 

இல்லாே நிலே்தில், கடந்ே காலே்தில் எந்ேகவாருப் பைியும் கேய்யப்படாே இடே்தில் 

புதிோகக் கட்டப்படும் ஒரு விமோன நிரலயமாகும். 

❖ ேற்தபாதுள்ள விமான நிரலயங்களில் உள்ள தபாக்குவரே்து கநரிேரலக் குரறக்கும் 

வரகயில் இந்ே விமான நிரலயங்கள் கட்டரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கபாதுவாக, இது நகரே்திலிருந்து கவகு கோரலவில் உள்ள பகுதியில், சுற்றுேச்ூழல் 

பாதிப்பு குறிே்ே சிறப்பு கவனம் கேலுேத்ும் வரகயில் கட்டரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

நியூசிலாந்தின் புறகயிறலச ்சட்டம் 

❖ 2009 ஆம் ஆை்டு ஜனவரி 01 ஆம் தேதியன்று அல்லது அேற்குப் பிறகு பிறந்ே 

எவருக்கும் சிககரட் விற்பரனரயே் ேரட கேய்வேற்கான ஒரு விதிமுரறயிரன 

நியூசிலாந்து அரசு ஏற்றுக் ககாை்டது. 

❖ இந்ேக் கட்டுப்பாடுகளோனது 2023 ஆம் ஆை்டில் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

❖ இது புககபிடிப்பகதத் தகட பெய்திட உலகின் முதல் புககயிகலெ ்ெட்டம் ஆகும். 

❖ 2025 ஆம் ஆை்டிற்குள் "புரக இல்லாே நாடாக" மாறுவரே நியூசிலாந்து தநாக்கமாகக் 

ககாை்டுள்ளது. 
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❖ தமலும், நாடு முழுவதும் 6,000 ஆக உள்ள சிககரட் ோரந்்ே புரகயிரலப் கபாருள்கரள 

விற்பரன கேய்யும் சில்லரற விற்பரனயாளரக்ளின் எை்ைிக்ரகரய 600 ஆகக் 

குரறப்பரே இது தநாக்கமாகக் ககாை்டுள்ளது. 

❖ இவற்றின் அடிரமயாக்கும் ேன்ரமரயக் குரறப்பேற்காக, புரகயிரல ோரந்்ேத் 

ேயாரிப்புகளில் உள்ள நிதகாடின் அளரவக் குரறப்பதில் இந்ே நடவடிக்ரக கவனம் 

கேலுேத்ுகிறது. 

❖ வயது வந்தோர ் பிரிவில் 8 ேேவீேம் தபர ் மட்டுதம தினேரி அடிப்பரடயில் புரக 

பிடிக்கும் பழக்கம் ககாை்டுள்ளவரக்ளாக இருப்போல், நியூசிலாந்தில் புரக 

பிடிப்பவரக்ளின் விகிேம் மிகவும் குரறவாக உள்ளது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இமாசச்லப் பிரதேசே்தின் புதிய முேல்வர் 

 

❖ காங்கிரஸ் கட்சியிரனே ் தேரந்்ே சுக்விந்ேர ் சிங் சுகு டிேம்பர ் 11 ஆம் தேதியன்று 

இமாேே்லப் பிரதேேே்தின் புதிய முேலரமேே்ராகப் பேவிதயற்றார.் 

❖ சுகு அவரக்ள், இமாேே்லப் பிரதேேே்தின் ககடமடட் பகுதியிலிருந்து இே்ேரகய உயர ்

பேவிரய வகிக்கும் முேல் காங்கிரஸ் ேரலவர ்ஆவார.் 

❖ பாரதிய ஜனோ கட்சியின் பிதரம் குமார ்துமாலுக்குப் பிறகு, ஹமிரப்ூர ்மாவட்டே்தில் 

இருந்து முேலரமேே்ர ்பேவியிரன ஏற்கும் இரை்டாவது நபர ்இவராவார.் 
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❖ 68 உறுப்பினரக்ரளக் ககாை்ட ேட்டப் தபரரவக்கு நரடகபற்ற பரபரப்பான தேரே்ல் 

தபாட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சி 40 இடங்களிலும், பா.ஜ.க. 25 இடங்களிலும் கவற்றி 

கபற்றன. 

 

சகாசச்ி-முசிரிஸ் மாசபரும் கண்காட்சி  

 

❖ 5வது ககாேச்ி-முசிரிஸ் மாகபரும் கை்காட்சியிரனக் தகரள முேல்வர ் பினராயி 

விஜயன் அவரக்ள் கோடங்கி ரவே்ோர.் 

❖ "In Our Views Flow Ink and Fire" என்ற கருே்துருவிரன ரமயமாகக் ககாை்டு இந்ே 

மாகபரும் கை்காட்சியானது நரடகபற உள்ளது. 

❖ இந்ே நான்கு மாே கால அளவிலோன கரலக் ககாை்டாட்டமானது உலகளவில் 

சுற்றுலாப் பயைிகரள ஈரக்்கும் என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது 

 

குஜராே்தின் புதிய முேல்வர் 

❖ குஜராே்தின் 18வது முேல்வராக பூதபந்திர பதடல் பேவிதயற்றுள்ளார.் 

❖ பதடல் கோடரந்்து இரை்டாவது முரறயாக முேலரமேே்ராகப் பேவிதயற்றுள்ளார.் 

❖ அவர ் 2021 ஆம் ஆை்டு கேப்டம்பர ் மாேே்தில் அந்த மாநில முேலரமேே்ராகே் 

தேரந்்கேடுக்கப் பட்டார.் 

❖ ேமீபே்தில் நடந்து முடிந்ே குஜராே ் ேட்டேரபத் தேரே்லில் ஆளும் பா.ஜ.க. ஏழாவது 

முரறயாக கவற்றி கபற்று ோேரன பரடே்துள்ளது. 

❖ ேட்டமன்றே்தில் உள்ள கமாே்ே 182 இடங்களில் இந்தக் கட்சி 156 இடங்கரள கவன்று 

உள்ளது. 

❖ காங்கிரஸ் 17 இடங்களிலும், ஆம் ஆே்மி கட்சி 5 இடங்களிலும் கவற்றி கபற்றன. 

 

 

சசய்திே்ோள்களின் எழுே்து வடிவே்திறன மாை்றுேல் - மணிப்பூர் 

❖ மைிப்பூரில் உள்ள கேய்திே்ோள்கள் நிறுவனங்களானது, ேற்தபாது பயன்பாட்டில் 

உள்ள வங்க பமோழி வடிவ எழுே்திற்குப் பதிலாக ரமதேயி அல்லது மைிப்பூரி எழுேத்ு 
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வடிவங்கரள மாற்றுவேற்கு முடிவு கேய்துள்ளன. 

❖ ரமதேயி எழுேத்ு வடிவ முரறயானது முன்கனாரு காலே்தில் கமய்தி 

ஆட்சியாளரக்ளால் ஆேரிக்கப்பட்டது என்றோலும் இந்து மேே்தின் வருரகயினால் 

பயன்பாட்டில் இல்லாமல் ஆன பின்பு இறுதியில் வழக்ககாழிந்து தபானது. 

❖ இந்ே எழுே்து வடிவின் முற்காலே்திய கல்கவட்டுப் பதிவானது, ரமடிங்கு 

கியாம்பாவின் (1467-1508) உே்ேரவின் தபரில் அரமக்கப்பட்ட ககாய்பு கிராமே்தில் 

உள்ள ஒரு பாரறக் கல்கவட்டு ஆகும். 

❖ 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாை்டில் பதிக்கப்பட்ட கல்கவட்டுகள் வங்காள பமோழி 

எழுே்துக்களில் பதிக்கப் பட்ட நிகலயில் இந்து மேே்தின் வருரகயுடன், வங்காள 

எழுே்துக்கள் மிகவும் பிரபலமரடந்ேன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய இறணய ஆளுறம மன்ைம் (IGF) 2022 

 

❖ பல்தவறு பங்குோரரக்ளின் ேளமாக விளங்கும் இந்திய இரைய ஆளுரம மன்றம் 

(IGF) ஆனது மூன்று நாள் கலப்பு நிகழ்வாக நடே்ேப்படுகிறது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் ேரபயின் இரைய ஆளுரக மன்றே்துடன் (UN-IGF) 

கோடரப்ுரடய ஒரு முன்கனடுப்பாகும். 

❖ இந்ே நிகழ்வின் கருே்துரு: 'பாரேே்ரே தமம்படுே்துவேற்கான கோழில்நுட்பே்ரே 

தமம்படுே்துேல்' என்போகும். 

❖ இந்தியா 800 மில்லியன் இந்தியப் பயனரக்ரளக் ககாை்ட உலகின் மிகப்கபரிய 

‘இரைய தேரவ இரைப்புள்ள’ ஒரு நாடாகும். 

 

விறளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

அதிதவக இரட்றட சேம் 

❖ இந்திய வீரர ்இஷான் கிஷான், வங்காளதேேே்துக்கு எதிரான தபாட்டியில் 210 ரன்கள் 

எடுே்து ஒரு நாள் ேரவ்தேேப் தபாட்டிகளின் வரலாற்றில் அதிதவக இரட்ரட ேேே்ரே 

அடிே்து ோேரன பரடேத்ுள்ளார.் 

❖ கிஷன் பேறும் 126 பந்துகளில் 200 ரன்கரள எடுேே்ார.் 

❖ நியூசிலாந்தின் அகமலியா ககர ் ககாை்டிருந்ே முந்ரேய ஆடவர ் மற்றும் மகளிர ்

கிரிக்ககட் தபாட்டிகளின் ோேரனரய இவர ்முறியடிே்ோர.் 

❖ ககர ் 2018 ஆம் ஆை்டில் அயரல்ாந்து அைிக்கு எதிராக நரடகபற்ற தபாடட்ியில் 134 

பந்துகளில் அதிக ரன் எடுே்ோர.் 

❖ தமற்கிந்தியே் தீவுகள் அைியின் கோடக்க ஆட்டக்காரர ் கிறிஸ் ககய்ல் 2015 ஆம் 

ஆை்டில் ஜிம்பாப்தவ அைிக்கு எதிரான தபாட்டியில் 138 பந்துகரளெ ் ெந்தித்து, 
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ஆடவர ்பிரிவுப் தபாட்டியில் இந்தெ ்ோேரனரயப் பரடே்ோர.் 

❖ கிஷானின் இரை- ஐந்ோவது அதிகபட்ே ஸ்தகாருடன் ஆடவர ்ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 

ஒரு வீரர ்இரட்ரட ேேம் அடிப்பது இது ஒன்போவது முரறயாகும். 

❖ இந்ே ோேரனரயப் பரடே்ே 24 வயது இரளய நபர ்இவதர ஆவார.் 

 

 

65வது தேசியத் துப்பாக்கி சுடுேல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகள் 

❖ கரந்ாடகத் துப்பாக்கி சுடுேல் வீராங்கரன திவ்யா தபாபாலில் நரடகபற்ற 

மகளிருக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் பிஸ்டல் தேசியப் தபாட்டிகளில் ேனது முேல் பட்டே்ரே 

கவன்றுள்ளார.் 

❖ மகளிருக்கான இரளதயார ் ஏர ் பிஸ்டல் தபாட்டியில் மனு பாக்கர ் கவற்றி கபற்று 

உள்ளார.் 

❖ இரளதயார ்பிரிவில் ரிேம் ேங்வான் ேங்கப் பேக்கம் கவன்றுள்ளார.் 

 

 

ICC அறமப்பினுறடய மாேே்தின் சிைந்ே வீரர் பட்டம் 

❖ இங்கிலாந்திரனே ் தேரந்்ே, டி20 உலகக் தகாப்ரபரய கவன்ற தகப்டன் தஜாஸ் 

பட்லருக்கு முேல் முரறயாக ICC அரமப்பினுரடய மாேே்தின் சிறந்ே ஆடவ வீரர ்

விருோனது வழங்கப்படட்து. 
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❖ பாகிஸ்ோனின் சிே்ரா அமீன் ICC அரமப்பினுரடய மாேே்தின் சிறந்ே வீராங்கரனப் 

பட்டே்ரேத் கோடரந்்து இரை்டாவது முரறயாக கவன்றுள்ளார.் 

 

 

அறரயிறுதியில் சமாராக்தகா அணி 

 

❖ FIFA உலகக் தகாப்ரபப் தபாட்டியின் அரரயிறுதிக்குே் ேகுதி கபற்ற முேல் ஆப்பிரிக்க 

அைி என்ற கபருரமரய கமாராக்தகா கபற்றுள்ளது. 

❖ கமாராக்தகா அைி தகமரூன் (1990), கேனகல் (2002) மற்றும் கானா (2010) ஆகிய 

நாடுகரள விஞ்சி உலகின் மிகப்கபரிய கால்பந்ோட்டப் தபாட்டிகளின் கரடசி நான்கு 

இடங்களுக்குள் இடம் கபற்றது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

அங்தகார் வாட் தகாவிலின் மறுசீரறமப்புப் பணி 

❖ கம்தபாடியாவில் உள்ள அங்தகார ் வாட ் தகாவில் வளாகமானது இந்திய அரசினால் 

புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

❖ அங்தகார ்வாட் தகாவில் என்பது கம்தபாடியாவில் உள்ள ஒரு தகாவில் வளாகம் மற்றும் 

உலகின் மிகப்கபரிய மேம் ோரந்்ே நிரனவுே ்சின்னங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ இது முேலில் ககமர ்தபரரசினால் விஷ்ணு கடவுளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இந்துக் 

தகாவிலாக கட்டரமக்கப் பட்டது. 
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❖ 12 ஆம் நூற்றாை்டின் இறுதியில் படிப்படியாக இது புே்ேக் தகாவிலாக மாற்றப்பட்டது. 

❖ இது 12 ஆம் நூற்றாை்டின் முற்பகுதியில் யதோேரபுராவில் ககமர ்மன்னர ்இரை்டாம் 

சூரய் வரம்னால் கட்டரமக்கப்பட்டது. 
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