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நவம்பர் – 18 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சேன் இந்தியாவின் முேல் வந்தே பாரே் இரயில் 

❖ சென்னன-னைசூரு இடையிலான வந்தே பாரே் வினரவு இரயிலினனப் சபங்களூருவில் 

உள்ள கிராந்திவீர ெங்சகால்லி ராயண்ணா இரயில் நினலயே்திலிருந்துப் பிரேைர ்

சகாடியனெே்து சோடங்கி னவே்ோர.் 

❖ இது இந்தியாவின் ஐந்ோவது வந்தே பாரே் வினரவு இரயில் ைற்றுை் சேன்னிந்தியாவின் 

முேல் வந்தே பாரே் இரயில் ஆகுை். 

❖ இந்ே இரயிலானது சபங்களூரு வழியாக னைசூனரயுை் சென்னனனயயுை் இனணக்கச ்

சசய்றது. 

❖ கிராந்திவீர ெங்சகால்லி ராயண்ணா இரயில் நினலயே்திலிருந்துத் சோடங்கப்படுை் 

பாரே ் சகௌரவ் காசி ேரஷ்ன் இரயினலயுை் பிரேைர ் அவரக்ள் சகாடியனெே்துத் 

சோடங்கி னவே்ோர.் 

❖ பாரே ்சகௌரவ் என்ற திடட்ே்தின் கீழ் இந்ே இரயில் தெனவயினனே் சோடங்கிய முேல் 

ைாநிலை் கரந்ாடகா ஆகுை். 

❖ இந்ே இரயில் வாரணாசி, அதயாே்தி ைற்றுை் பிரயாக்ராஜ் உள்ளிட்ட பல்தவறு புனிே 

இடங்கனள இனணக்கிறது. 

 

 

இந்தியாவின் முேல் தேசிய உயிர் அறிவியல் ேரவுக் களஞ்சியம் 

❖ இந்தியாவின் முேல் தேசிய உயிர ் அறிவியல் ேரவுக் களஞ்சியைானது ெமீபே்தில் 

சோடங்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியாவில் அரசின் நிதியுேவி சபற்ற ஆராய்ெச்ிகளிலிருந்து இந்தியாவின் முேல் 

தேசிய உயிர ்அறிவியல் ேரவுக் களஞ்சியைானது உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஹரியானாவின் ஃபரீோபாே ் பிராந்திய உயிரித் சோழில்நுட்ப னையே்தில் 
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நிறுவப் பட்டது. 

❖ இது நான்கு சபடட்ானபட் தெமிப்புே ் திறனனக் சகாண்டுள்ளது மை்டுமல்லாமல் இது 

'பிரை்' எனப்படுை் உயர ்செயல்திறன் சகாண்ட கணினி னையே்தினனயுை் சகாண்டு 

உள்ளது. 

 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் மிக நீளமான பயணிகள் இரயில் 

 

❖ உலகின் மிக நீளைான பயணிகள் இரயிலினன அறிமுகப்படுேத்ிய நாடாக 

சுவிட்ெரல்ாந்து ேற்தபாது ைாறியுள்ளது. 

❖ இந்ே இரயிலில் 1910 மீட்டரக்ள் நீளைான ைற்றுை் 4,550 இருக்னககள் சகாண்ட 100 

சபட்டிகள் உள்ளன. 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டு அக்தடாபர ்29 ஆை் தேதியன்று சுவிஸ் ஆல்ப் ைனலே ்சோடரில் உள்ள 

ைனலப் பாங்கான நிலப்பரப்பு வழியாக இந்ே இரயிலானது இயக்கப்பட்டது. 
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❖ சுவிட்ெரல்ாந்தின் இரயில்தவ அனைப்பின் 175வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்குை் 

விழாவில் இந்ே இரயில் தெனவ சோடக்கை் குறிே்து அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

நாசிசம் மற்றும் நிதயா நாசிசே்திற்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானம் 

❖ ரஷ்யாவால் முன்னவக்கப்பட்ட 'நாசிெே்னே ைகினைப்படுே்துவடதத் தடுத்ேல் மற்றும் 

நிதயா நாசிெே்னே எதிரே்்துப் தபாராடுேல்’ எனப்படுை் ஒரு வனரவுே ்தீரை்ானே்திற்கு 

ஆேரவாக இந்தியா வாக்களிே்துள்ளது. 

❖ இனசவறி, இனப் பாகுபாடு, சவளிநாட்டவர ்மீோன சவறுப்புணரவ்ு ைற்றுை் அேனுடன் 

சோடரப்ுனடய ெகிப்புே் ேன்னையின்னையின் இேர ெைகால வடிவ பிரெச்ினனகனளே் 

தூண்டுவேற்கு பங்காற்றுை் பிற நனடமுனறகளுை் இதில் அடங்குை். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ் ெனபயில் வாக்சகடுப்புக்குச ் ெைரப்்பிக்கப்பட்ட இந்ே 

வனரவுத்  தீரை்ானே்திற்கு இந்தியா உட்பட 105 நாடுகள் ஆேரவு அளிே்ேன. 

❖ 52 நாடுகள் (சபருை்பாலுை் வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்ே அனைப்பு ைற்றுை் ஐதராப்பிய 

நாடுகள்) இேற்கு எதிராக வாக்களிே்ே நிடலயில், 15 நாடுகள் வாக்களிப்பதில் இருந்து 

விலகின. 

 

 

BIMSTEC அமமப்பின் 2வது தவளாண் அமமசச்ரக்ள் கூட்டம் 

 

❖ ைே்திய தவளாண் அனைெெ்ர ் நரரந்திர சிங் ரதாமரின் ேனலனையில் BIMSTEC 

அனைப்பின் 2வது தவளாண் அனைெெ்ரக்ள் ெந்திப்பினன இந்தியா நடே்தியது. 
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❖ பூடான், வங்காள தேெை், தநபாளை், மியான்ைர,் இலங்னக ைற்றுை் ோய்லாந்து ஆகிய 

நாடுகளின் தவளாண் அனைெெ்ரக்ள் இந்ேச ்ெந்திப்பில் பங்தகற்றனர.் 

❖ இந்ே ைாநாட்டில் BIMSTEC அனைப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கு இடைரய தவளாண் 

ஒே்துனழப்னப (2023-2027) வலுப்படுே்ேச ்சசய்வேற்கான செயல் திட்டை் ஒன்று ஏற்றுக் 

சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ BIMSTEC அனைப்பானது 1997 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இதில் வங்காள தேெை், பூடான், இந்தியா, தநபாளை், இலங்னக ஆகிய ஐந்து சேற்காசிய 

நாடுகளுை், மியான்ைர ் ைற்றுை் ோய்லாந்து ஆகிய இரண்டு சேன்கிழக்கு ஆசிய 

நாடுகளுை் அடங்குை். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

அசச்ுறுே்ேல் நிமலயில் உள்ள பனிப்பாமறகள் 

 

❖ யுசனஸ்தகா அனைப்பின் ஆய்வின்படி, யுசனஸ்தகா அனைப்பின் உலகப் பாரை்பரியப் 

பட்டியலில் உள்ள பனிப்பானறகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அெச்ுறுே்ேல் நினலக்கு 

உள்ளாகியுள்ளது. 

❖ இந்ேப் பனிப்பானறகள் ஆனது, CO2 உமிழ்வுகள் காரணைாக ஏற்படுை் சவப்ப 

ையைாேலுக்கு இட்டுெ ் செல்லுை் சவப்ப நினலயினால் 2000 ஆை் ஆண்டிலிருந்து 

துரிேைான தவகே்தில் உருகி வருகின்றது. 

❖ யுசனஸ்தகா அனைப்பின் உலகப் பாரை்பரியத் ேளங்களில், பூமியின் சைாே்ே பனிப் 
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பானறகளில், கிட்டே்ேட்ட 10% அளவில் 50 பனிப்பானறகள் உள்ளன. 

❖ அவற்றுள் மிக உயரந்்ே (எவசரஸ்ட ் சிகரே்திற்கு அடுே்ே நினலயில் உள்ள), மிக 

நீளைான (அலாஸ்காவில் உள்ள) ைற்றுை் ஆப்பிரிக்காவில் கனடசியாக மீேமுள்ள 

பனிப் பானறகள் ஆகியனவ அடங்குை். 

❖ யுசனஸ்தகா அனைப்பின் இந்த ஆய்வானது ெரவ்தேெ இயற்னகப் பாதுகாப்பு 

ஒன்றியே்துடன் (IUCN) கூட்டுறனவக் சகாண்டு தைற்சகாள்ளப் பட்டது. 

❖ அனவ ேற்தபாது ஒவ்தவார ்ஆண்டுை் 58 பில்லியன் டன் பனினய இழந்து வருகின்றன. 

❖ இது பிரான்சு ைற்றுை் ஸ்சபயின் ஆகிய நாடுகளின் ஒருங்கினணந்ே வருடாந்திரத் 

ேண்ணீர ்பயன்பாட்டிற்குச ்ெைைாகுை். 

❖ உலகளாவியக் கடல் ைட்ட உயரவ்ிற்குக் கிட்டே்ேடட் 5% காரணை் இனவயாகுை். 

❖ ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஐதராப்பா, லே்தீன் அசைரிக்கா, வடக்கு அசைரிக்கா ைற்றுை் 

ஓசியானியா ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுை் பனிப்பானறகள் அெச்ுறுே்ேல் நினலக்கு 

உள்ளாகியுள்ளன. 

 

அறிக்மககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உணவு மற்றும் தவளாண்மம நிமல அறிக்மக 2022 

 

❖ உணவு ைற்றுை் தவளாண்னை நினல (SOFA) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் ெனபயின் உணவு 

ைற்றுை் தவளாண்னை அனைப்பு (FAO) சவளியிடுகின்ற ஒரு வருடாந்திர முேன்னை 

அறிக்னககளில் ஒன்றாகுை். 

❖ அறிவியல் அடிப்பனடயிலான ைதிப்பீட்டின் அடிப்பனடயில் உணவு ைற்றுை் தவளாண் 

துனற சோடரப்ான பல்தவறு சிக்கல்கள் பற்றிய விரிவான நுண்ணறிவுகனள இது 

வழங்குகிறது. 

❖ இது கிராைப்புறம் ைற்றுை் தவளாண் தைை்பாடு ைற்றுை் உலகளாவிய உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கு முக்கியே்துவை் வழங்குகின்ற பல்தவறு ேனலப்புகனள உள்ளடக்கி 

உள்ளது. 

❖ உலகை் முழுவதிலுை் இருந்து சபறப்பட்ட பல்தவறு சோழில்நுட்பங்கனளப் பிரதிநிதிே ்

துவப்படுே்துை் 27 கள ஆய்வறிக்னககனள இந்ே அறிக்னக ஆய்வு செய்ேது. 

❖ இதில் 27 தெனவ வழங்குநரக்ளில் 10 நிறுவனங்கள் ைட்டுதை இலாபகரைாகவுை், நிதி 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

ரீதியாகவுை் நினலயானனவயாக உள்ளன. 

❖ பல்தவறு நாடுகளுக்கு இனடதயயுை், நாடுகளுக்குள்ரளயுை் எந்திரையைாக்கல் 

ரீதியிலான சோழில் நுட்பங்கள் பரவுவதில் குறிப்பிடே்ேக்க தவறுபாடுகள் உள்ளன. 

❖ இந்ே நுட்பே்தின் ஏற்பானது, குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவின் துனண ெஹாரா பகுதிகளில் 

குனறவாக உள்ளது. 

❖ இந்தப் பகுதியில் தைற்சகாள்ளப்படுை் தவளாண்னையானது ைனிே ைற்றுை் விலங்கு 

ெக்தியினனக் சகாண்டு இயக்கப்படுவோல் அதன் உற்பே்திே்திறனானது கணிெைான 

அளவில் குனறவாக உள்ளது. 

❖ இந்ேெ ்சிக்கனலே் தீரப்்பேற்காக என்று நினலயான வாடனக வாகன வழிமுனறகனள 

நிறுவுைாறு இந்ே அறிக்னக பரிந்துனரக்கிறது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

மாண்டியா திவாஸ் - ஒடிசா 

❖ ஒடிொ ைாநிலே்தில், 2022 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்10 ஆை் தேதியன்று ைாண்டியா திவாஸ்/ 

(தினன வனககள் நாள்) தினமானது சகாண்டாடப்பட்டது. 

❖ இது ைாநிலை் முழுவதிலுை் தினன ொகுபடி ைற்றுை் அேன் நுகரன்வ தைை்படுே்துவனே 

தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அை்ைாநில ைக்களின் நினலனய தைை்படுே்ேவுை், ைக்களுக்குே் தேனவயான ஊட்டெ ்

ெே்து கினடக்கப் சபறுவனே உறுதி செய்யவுை் ரவண்டி ஒடிொவில் தினன வனககள் 

திட்டைானது சோடங்கப்பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ ்ெனபயானது 2023 ஆை் ஆண்டினன ெரவ்தேெ தினன ஆண்டு 

என்று அறிவிே்துள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சபய்லி K. ஆஷ்ஃதபார்ட் பேக்கம்-2022 

❖ பிரபல இந்திய ைருே்துவருை் அறிவியலாளருைான டாக்டர ் சுபாஷ் பாபுவுக்கு ைதிப்பு 

மிக்க சபய்லி K. ஆஷ்ஃதபாரட்் பேக்கை் (2022) ைற்றுை் 2022 ஆை் ஆண்டிற்கான 
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அசைரிக்க சவப்பைண்டல ைருே்துவை் ைற்றுை் சுகாதாரவியல் ெமூகே்தின் உறுப்பினர ்

அந்ேஸ்து (FASTMH) ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 

❖ அவரது ைகே்ோன ஆராய்ெச்ிப் பணி ைற்றுை் சவப்பைண்டல ைருே்துவேத்ில் அவர ்

ஆற்றியப் பங்களிப்பு ஆகியவற்றிற்காக இந்ே விருோனது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ அசைரிக்க சவப்பைண்டல ைருே்துவை் ைற்றுை் சுகாதாரவியல் ெமூகை் என்பது சவப்ப 

ைண்டல ைருே்துவே் துனறயில் புகழ்சபற்ற, உலகின் மிகப்சபரிய அறிவியல் அனைப்பு 

ஆகுை். 

❖ சவப்பைண்டல ைருே்துவே ்துனறயில் சிறப்பாக பணியாற்றுை் ஒன்று அல்லது அேற்கு 

தைற்பட்ட இனடநினல-சோழில்துனற-ஆய்வாளரக்ளுக்கு ஆண்டுதோறுை் இந்ேப் 

பேக்கைானது வழங்கப் படுகிறது. 

❖ இந்ே விருது வழங்கப்படே ்சோடங்கிய 82 ஆண்டு கால வரலாற்றில், இதுவனர இந்திய 

அறிவியலாளரக்ளுக்தகா அல்லது ஒரு இந்திய நிறுவனே்தில் தைற்சகாள்ளப்பட்ட 

ஆராய்ெச்ிப் பணிகளுக்தகா இது வழங்கப்படவில்னல. 

 

 

சர்வதேச கிரிக்சகட் சமபயின் புகழ் மன்றம் 

 

❖ ெரவ்தேெ கிரிக்சகட் ெனபயின் புகழ் ைன்றே்தில் இடை் சபற்ற புகழ்சபற்ற கிரிக்சகட ்

ஜாை்பவான்களின் பட்டியலில் இனணயுை் ெமீபே்திய ஜாை்பவான்கனளச ் ெரவ்தேெ 
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கிரிக்சகட் ெனப அறிவிேத்ுள்ளது. 

❖ இதில் தைற்கிந்திய அணியின் ஷிவ்நனரன் ெந்ேரப்ால், இங்கிலாந்து ைகளிர ்

அணியின் ொரல்ட் எட்வரட்்ஸ் ைற்றுை் பாகிஸ்ோன் அணியின் அப்துல் காேர ்

ஆகிதயார ்முனறதய 107, 108 ைற்றுை் 109 ஆகிய இடங்கனளப் சபற்றனர.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

சநகிழ்திறன் சகாண்ட உள்கட்டமமப்பிற்கான தமம்பாட்டு நிதி 

❖ இது COP27 ைாநாட்டில் தபரிடரக்னளத் ோங்குை் உள்கட்டனைப்புக்கான கூட்டணியால் 

(CDRI) இந்தியா ேரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்ேப் பல்தவறு நன்சகானடயாளர ்சகாண்ட அறக்கட்டனள நிதியை் ஆனது ஐக்கிய 

நாடுகளின் தைை்பாட்டுே் திட்ட அனைப்பு ைற்றுை் ஐக்கிய நாடுகளின் தபரிடர ் இடர ்

குனறப்பு அலுவலகை் (UNDRR) ஆகியவற்றின் உேவியுடன் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இந்ே நிதியானது, நியூயாரக்்கில் அனைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் பல பங்குோர 

அறக்கட்டனள நிதி அலுவலகே்தினால் (UN MPTFO) நிரவ்கிக்கப்படுை். 

❖ இந்ே நிதியானது குறிப்பாக வளரந்்து வருை் நாடுகள் ைற்றுை் சிறு தீவு நாடுகளில் 

தபரிடரக்னளே் ோங்குை் திறன் சகாண்ட உள்கட்டனைப்பு அனைப்புகனள உருவாக்கச ்

சசய்வேற்கான உலகளாவிய முன்சனடுப்புகளுக்கு உேவுை். 

❖ தபரிடரக்னளே ் ோங்குை் உள்கட்டனைப்புக்கான கூட்டணியானது, (CDRI) 2019 ஆை் 

ஆண்டில் நியூயாரக்் நகரில் நனடசபற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநினல நடவடிக்னக 

உெச்ி ைாநாட்டில் இந்தியப் பிரேைர ்அவரக்ளால்  சோடங்கப்பட்டது. 

 

 

          

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

