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நவம்பர் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ டி20 உலகக் ககோப்பபப் கபோட்டியில் பங்குபபற்ற இந்திய அணியின் சிறப்பற்றப் 

பங்ககற்பிபன அடுத்து இந்தியக் கிரிக்பகட் கட்டுப்போட்டு வோரியம் தான் அபமத்த 

கேத்தன் ேரம்ோ தபலபமயிலோன நோன்கு கபர ் பகோண்ட கதசிய கதரவ்ுக் குழுபவ 

கபலத்துள்ளது. 

❖ FIFA அபமப்பின் தபலவர ்கியோனி இன்ஃபோன்டிகனோ மூன்றோவது முபறயோக மீண்டும் 

கபோட்டியின்றித் கதரந்்பதடுக்கப்பட உள்ளோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அரிட்டாபட்டி பல்லுயிர்ப் பாரம்பரியத் தளம்  

 

❖ மதுபர மோவட்டத்தில் உள்ள அரிட்டோபடட்ி மற்றும் மீனோட்சிபுரம் ஆகிய 

கிரோமங்கபள மோநிலத்தின் முதல் பல்லுயிர ்போரம்பரியத் தளமோக அறிவித்து தமிழக 

அரசு அறிவிப்போபண பவளியிட்டது. 

❖ அரிட்டோபட்டி கிரோமத்தில் அபமந்த (கமலூர ் பதோகுதி) 139.63 பெக்கடர ் பரப்பளவு 

பகோண்ட நிலப்பரப்பு மற்றும் மீனோட்சிபுரம் கிரோமத்தில் (மதுபர கிழக்குத் தோலுக்கோ) 

அபமந்த 53.8 பெக்கடர ்பரப்பளவு பகோண்ட நிலப்பரப்பு ஆகியபவ அரிட்டோபட்டி 

பல்லுயிரப்் போரம்பரியத் தளமோக அபழக்கப் படும். 

❖ சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் வரலோற்று முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக அறியப் படுகிற அரிடட்ோ 

பட்டி கிரோமமோனது, கரும்பழுப்பு ரோேோளி, இரோேோளி மற்றும் கபோபனல்லி கழுகு ஆகிய 

மூன்று முக்கிய ஊண் உண்ணிகள் உட்பட சுமோர ் 250 வபகயோன பறபவகளைக் 

ககாண்டுை்ைது. 
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❖ இது இந்திய எறும்புத் திண்ணி, கதவோங்கு மற்றும் மபலப்போம்புகள் கபோன்ற வன 

விலங்குகளின் உபறவிடமோகவும் உள்ளது. 

❖ இப்பகுதி ஏழு மபலத ்பதோடரக்ளோல் சூழப்பட்டுள்ள ஒரு குன்று கபோல அல்லது ஒரு 

நீரப்் பிடிப்புப் பகுதியாகச ்பேயல்படுகிறது. 

❖ 16 ஆம் நூற்றோண்டிபனே ் கேரந்்த போண்டிய மன்னரக்ள் கோலத்தில் கட்டப்பட்ட 

ஆபனபகோண்டோன் குளம் இங்கு அபமந்துள்ளது. 

❖ பல்கவறு பபருங்கற்கோல கட்டபமப்புகள், குபடவளைக்  ககோயில்கள், தமிழ் பிரோமியக் 

கல்பவட்டுகள் மற்றும் ேமணப் படுக்பககள் இந்தப் பகுதியின் வரலோற்று 

முக்கியத்துவத்பதப் பபறேோற்றுகின்றன. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

நிதகாபரி த ாடி ககவிகைப் சபாருள் 

 

❖ அந்தமோன் & நிக்ககோபோர ்தீவு அரேோனது, நிககோபரி கெோடி பகவிபனப் பபோருளுக்கு 

புவிேோர ்குறியீடு வழங்கக் ககோரி தனது முதல் விண்ணப்பத்பதத் தோக்கல் பேய்தது. 

❖ கெோடி என்பது நிக்ககோபோரி பழங்குடியினரின் போரம்பரிய பகவிபனப் பபோருை் 

ஆகும். 

❖ இது பபோதுவோக நிக்ககோபோர ்தீவுப் பகுதிகளில் இயக்கப் படுகின்ற ஒரு பக்கவோட்டு 

மிதபவகள் பகோண்ட படகு ஆகும். 

❖ ஒரு கெோடிபய உருவோக்கச ்கசய்வதற்கோன பதோழில்நுட்பத் திறன்கள் நிககோபோரீஸ் 

இனத்தின் முன்கனோரக்ளிடமிருந்து பபறப்பட்ட உள்ளூர ்அறிபவ அடிப்பபடயோகக் 

பகோண்டதோகும். 

❖ கெோடி படகோனது, அப்பகுதியில் அல்லது அருகோபமயில் உள்ள தீவுகளில் இருந்து 

கிபடக்கும் மரங்கள் பகோண்டு கட்டபமக்கப்பட்டததாடு அந்தப் படகின் வடிவபமப்பு 

என்பது ஒவ்பவோரு தீவுப் பகுதிக்கும் ேற்று மோறுபடும். 

❖ ஒரு தீவில் இருந்து மற்பறோரு தீவிற்கு மக்கபளயும் பபோருட்கபளயும் ஏற்றிே ்

பேல்வதற்கும், கதங்கோய்கபள ஏற்றிே ் பேல்வதற்கும், மீன்பிடித்தல் மற்றும் பந்தய 
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கநோக்கங்களுக்கோகவும் கெோடி படகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

❖ பனோரஸ் பகுதியிபனே ் கேரந்்த தண்டோய் எனும் (போல், உலர ் பழங்கள் மற்றும் 

மேோலோப் பபோருட்கள் பகோண்டு தயோரிக்கப்படும் போனம்) புவிேோர ் குறியீடு ககோரி 

பதிவோன விண்ணப்பமோனது, பேன்பன புவிேோர ் குறியீட்டு அலுவலகதத்ில் பதிவு 

பேய்யப் பட்ட 1,000வது விண்ணப்பமோகும். 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

சீ சுவார்டு 2 பயிற்சி 

❖ INS திரிகண்ட ் கப்பலோனது, ஒருங்கிபணந்தக் கடற்பபடகள் தபலபமயிலோன "சீ 

சுவோரட்ு 2 " பயிற்சியில் பங்ககற்றுள்ளது. 

❖ கபோபதப்பபோருள் வரத்த்கத்பதத் தடுப்பதற்கோகவும், கடத்தல் நிறுவனங்கள் 

தோங்கள் கமற்பகோள்ளும் தீயச ்பேயல்களுக்கு கடல் வழிகபளப் பயன்படுத்துவபதத் 

தடுப்பதற்கோகவும் இந்த நடவடிக்பக கமற்பகோள்ளப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு கமற்பகோள்ளப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியோனது அதன் 30வது ஆண்டு 

நிபறபவக் குறிப்பததாடு இது ஜப்போன் கடல்ேோர ் தற்கோப்புப் பபடயோல் ஏற்போடு 

பேய்யப் பட்டது. 

❖ கீன் சுவோரட்ு பயிற்சி என்பது அபமரிக்க இரோணுவத்திற்கும் ஜப்போன் தற்கோப்புப் 

பபடக்கும் இபடயிலோன கூட்டு மற்றும் இருதரப்பு களப் பயிற்சியோகும். 

 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலக வைவிலங்கு வரத்்தக அறிக்கக 

❖ பனாமா நகைத்தில் நளடகபற்ற CITES உடன்படிக்பகக்கோன ஒப்பந்ததோர நோடுகளின் 

19வது மோநோட்டில் முதலோவது உலக வனவிலங்கு வரத்்தக அறிக்பக பவளியிடப் 

பட்டது. 

❖ இது 2002 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்தப் பகுதியில் நபடபபறும் முதல் CITES 

உடன்படிக்பகக்கோன ஒப்பந்ததோர நோடுகளின் மோநோடு ஆகும். 

❖ 2011 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இபடயில் கமற்பகோள்ளப்பட்ட 

ஏற்றுமதிகளில் 3.5 மில்லியன் CITES பபோதிகள் கநரடி வரத்்தகத்தில் கமற்பகோள்ளப் 

பட்டதோகப் பதிவோகியுள்ளன.  

❖ இது 1.3 பில்லியன் உயிரினங்கள் மற்றும் 279 மில்லியன் கிகலோ தயோரிப்புப் 

பபோருட்கள் எபடயின் அடிப்பபடயில் பதிவோகியுள்ளன. 

❖ ஆசியோ மற்றும் ஐகரோப்போ ஆகிய கண்டங்கள், வனவிலங்கு வரத்்தகத்தின் சிறந்த 
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ஏற்றுமதியோளரக்ள் மற்றும் இறக்குமதியோளர ்நோடுகளோக உள்ளன.  

❖ ஆசிய நோடுகள் ஏற்றுமதிப் பரிவரத்்தபனகளில் 37 ேதவீதத்பதயும் இறக்குமதி 

பரிவரத்்தபனகளில் 31 ேதவீதத்பதயும் பகோண்டுள்ளது. 

❖ உலக ஏற்றுமதி மதிப்பில் ஆசியோ மற்றும் ஆப்பிரிக்கோ அதிக விகிதங்கபளக் 

பகோண்டுள்ளன. 

❖ உலகளோவியச ்ேடட்ப்பூரவ் வனவிலங்கு (CITES மற்றும் CITES ேோரோத) வரத்்தகத்தினோல் 

உருவோக்கப்படும் ஆண்டு வருவோய் சுமோர ்220 பில்லியன் அபமரிக்க டோலரக்ள் ஆகும். 

❖ அபனத்து விலங்குகளிலும், ஊரவ்ன இனங்கள் மற்றும் மீன்களின் ஏற்றுமதியோனது 

உலகளோவிய CITES ஏற்றுமதி பட்டியலின் ேரோேரி ஆண்டு மதிப்பில் 72 ேதவீதத்திற்கும் 

அதிகமோக உள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

தடாை்யி தபாதலா விமாை நிகலயம் 

 

❖ அருணோேே்லப் பிரகதேத்தின் இட்டோநகரில் அபமக்கப்பட்டுள்ள முதல் பசுளம 

விமோன நிபலயமோன கடோனி கபோகலோ விமோன நிபலயத்பதப் பிரதமர ் அவரக்ள் 

திறந்து பவத்தோர.் 

❖ வடகிழக்கு இந்தியோவில் தற்கபோது 16 விமோன நிபலயங்கள் உள்ளது. 
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❖ விமோன நிபலயத்தின் பபயரோனது அருணோேே்லப் பிரகதேத்தின் போரம்பரியங்கள் 

மற்றும் வளமோன கலோேே்ோரப் போரம்பரியத்பதப் பிரதிபலிக்கிறது. 

❖ இது, மோநிலத்தில் உள்ள சூரியன் ('கடோனி') மற்றும் ேந்திரன் ('கபோகலோ') 

ஆகியவற்றிற்கோன பழங்கோல பழபமயோன வணக்க முபறகபளக் குறிப்பிடுகிறது. 

❖ கடோனி கபோகலோ விமோன நிபலயமோனது, அருணோேே்லப் பிரகதேத்தில் பேயல்பட்டு 

வரும் மூன்றோவது விமோன நிபலயமோகவும் அதன் தபலநகரோன இட்டோநகரில் 

அபமந்த முதல் விமோன நிபலயமோகவும் விளங்கும். 

 

பிரபலமாைவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ICQCC அகமப்பிை் 47வது மாநாடு - 2022 விருது 

❖ கதசிய அனல்மின் கழகத்தின் உஞ்ேெோர ்அபிஉதயோ திட்டத்திபனே ் ேோரந்்த தரக் 

கட்டுப்போட்டுக் குழுவோனது ேரவ்கதே தரக் கட்டுப்போட்டு வட்டோரத்தின் 47வது 

மோநோட்டில் "தங்க" விருபத பவன்றுள்ளது. 

❖ இந்த மோநோடோனது நவம்பர ்15 ஆம் கததி முதல் 18 ஆம் கததி வபர ஜகோரத்த்ோ நகரில் 

நபடபபற்றது. 

❖ இந்த மோநோட்டின் கருத்துரு, "தரமோன முன்பனடுப்புகள் மூலம் மீட்டுருவோக்கம்" 

என்பதோகும். 

 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

22வது FIFA உலகக் தகாப்கப தபாட்டி 2022 

❖ 22வது FIFA ஆடவர ்உலகக் ககோப்பப கபோட்டியோனது (2022) நவம்பர ்20 ஆம் கததி முதல் 

டிேம்பர ்18 ஆம் கததி வபர கத்தோரில் நபடபபறவுள்ளது. 

❖ அரபு நோடுகளில் ஏற்போடு பேய்யப்பட்ட முதல் உலகக் ககோப்பப கபோட்டி இதுவோகும். 

❖ குளிரக்ோலத்தில் நடத்தப்படும் முதல் கபோட்டி மற்றும் பதன் பகோரியோ மற்றும் ஜப்போன் 

ஆகிய நோடுகள் இபணந்து நடத்திய 2002 ஆம் ஆண்டு கபோட்டிக்குப் பிறகு, ஆசியோவில் 
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நடத்தப் படும் இரண்டோவது FIFA உலகக் ககோப்பப கபோட்டி இது ஆகும்.  

❖ கத்தோர ்அரேோனது இதற்கோக அபனத்து பமதோனங்கபளயும் புதிதோகக் கட்டபமக்க 

கவண்டியிருந்ததோல், இந்த ஆண்டுப் கபோட்டியோனது மிகவும் பேலவுமிக்க உலகக் 

ககோப்பபப் கபோட்டிகளில் ஒன்றோகும். 

❖ உலகக் ககோப்பபப் கபோட்டிபய நடத்துவதற்கோன பமோத்தச ் பேலவு சுமோர ் 220 

பில்லியன் டோலர ்ஆகும். 

❖ FIFA உலகக் ககோப்பபப் கபோட்டிக்கோக இதுவபர எந்தபவோரு நோடும் பேலவிடோத 

அளவிற்கோன மிகப்பபரிய பதோபக இதுவோகும். 

❖ கத்தோர ்உலகக் ககோப்பபப் கபோட்டியோனது (2022) புதிய விதிகள் மற்றும் புதிய பதோழில் 

நுட்பத்பத அறிமுகப் படுத்த உள்ளது. 

❖ இந்த உலகக் ககோப்பபப் கபோட்டியில் ஐந்து மோற்று விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட 

உள்ளன. 

❖ "பகுதியளவு தோனியங்கிமயமோன ஆஃப்பேடு பதோழில்நுட்பம்' இந்தப் கபோட்டித் 

பதோடரில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

❖ பந்து தகால் தகாட்டிளனத் தோண்டியதோ என்பபதக் கண்டறிய இது உதவும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சரொங் லா தபாரிை் 60வது ஆண்டு நிகறவு 

❖ குமோகவோன் பபடப்பிரிவின் 13வது பபடப்பிரிவின் ேோரல்ி கம்பனி எனப்படும் 

பிரிவோனது, லடோக்கில் உள்ள பரேோங் லோ கணவோயில் 1962 ஆம் ஆண்டில் கமற் 

பகோள்ளப் பட்ட சீனத ்தோக்குதலுக்கு எதிரோகப் கபோரிட்டது. 

❖ கமஜர ்பைத்தோன் சிங் தபலபமயில் 117 வீரரக்ள் இப்கபோரில் ஈடுபட்டனர.்  

❖ இவரக்ளில் இந்த கபோரின் கபோது 110 கபர ்வீரமரணம் அபடந்தனர.் 

❖ 13வது பபடப்பிரிவோனது சுைுல் பகுதியின் போதுகோப்புப் பணியில் ஈடுபட்டது. 

❖ இந்தப் கபோரின் கபோது இந்திய வீரரக்ள் பலர ்உபறபனியோல் உயிர ்இழந்தனர.் 

❖ கமஜர ் பைத்தோன் சிங், சீனத ் துப்போக்கிே ் சூட்டில் கோயமபடந்து வீரமரணம் 
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அபடந்தோர.் 

❖ அவருக்கு பரம் வீர ்ேக்ரோ விருது வழங்கப்பட்டதால் மிக உயரந்்த வீர விருபதப் பபற்ற 

இரண்டோவது இரோணுவ வீரர ்என்ற பபருபமபய இவர ்பபற்றோர.் 

❖ பரேோங் லோ, பரசின் லோ என்றும் அபழக்கப்படுகிறது. 

❖ இது இந்திய நிரவ்ோகத்தின் கீழ் உள்ள லடோக் மற்றும் சீன நிரவ்ோகத்தின் ஸ்போங்கூர ்

ஏரிப் படுபக ஆகியவற்றிற்கு இபடகய உள்ள பமய்க் கட்டுப்போட்டுப் பகுதியில் 

அபமந்த ஒரு மபலப்போங்கோனப் போபதயோகும். 

❖ இது சீன அரசினோல் உரிபம ககோரப்பட்டு வரும் சுைுல் பள்ளத்தோக்கின் கிழக்கு நீர ்

நிபல முகட்டில் அபமந்துள்ளது. 
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