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நவம்பர் – 30 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சபரம்பலூர் மாவட்டத்தின் முதலாவது சிப்காட் சதாழில்துறைப் பூங்கா 

❖ பெரம்ெலூர ்மாவட்டத்தின் எறையூரில் அறமக்கெ்ெட்டுள்ள சிெ்காட் பதாழில்துறைப் 

பூங்காறவ முதல்வர ்திைந்து றவத்தார.் 

❖ மமலும், ஃபீனிக்ஸ் மகாதத்ாரி காலணிப் பூங்காவிை்கான அடிக்கல்லிறனயும் அவர ்

நாட்டினார.் 

❖ பதாழில்துறை ரீதியாகெ் பின்தங்கிய பெரம்ெலூர ்மாவட்டத்தின் முதலாவது சிெ்காட் 

பதாழில்துறைப் பூங்கா இதுவாகும். 

❖ சிெ்காட் (SIPCOT) என்ெது தமிழ்நாடு மாநிலத் பதாழில்துறை மமம்ொட்டுக் கழகம் 

என்ெறதக் குறிக்கும். 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

ெர்வததெ கீதா மத ாத்ெவம் 

❖ ஹரியானா மாநிலத்தின் குருசேத்திரத்தில் சரவ்மதச கீதா மமஹாத்சவம் நறடபெை்று 

வருகிைது. 

❖ குடியரசுத் தறலவர ்திபரௌெதி முரம்ு அவரக்ள் கீதா யக்யா நிகழ்சச்ியில் முதன்மை 

நிகழ்சச்ிகறள அரசு முறைெ்ெடித் பதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ ஹரியானா அரசானது 1989 ஆம் ஆண்டு முதல், குருசேத்திரத்தில் கீதா மமஹாத்சவ் 

விழாறவக் பகாண்டாடி வருகிைது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில், கீதா பெயந்தி விழாறவ சரவ்மதச கீதா மமஹாத்சவமாக 
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பகாண்டாடுவதை்கு ஹரியானா அரசு முடிவு பசய்தது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு திருவிழாவில், மநொளம் ெங்குதாரர ்நாடாகவும், மத்தியெ் பிரமதசம் 

ெங்குதாரர ்மாநிலமாகவும் விளங்கும். 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

யுசனஸ்தகா-இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா த க்கத்தான் 2022 

❖ யுபனஸ்மகா-இந்தியா-ஆெ்பிரிக்கா மஹக்கத்தான் என்ற நிகழ்வானது உத்தரப் 

பிரமதசத்தில் உள்ள பகௌதம புத்தர ்ெல்கறலக் கழகத்தில் பதாடங்கெ் ெட்டுள்ளது. 

❖ இது அந்த அறமெ்பின் நாடுகள் எதிரப்காள்ளும் பொதுவான சவால்கறள எதிர ்

பகாள்வறத மநாக்கமாகக் பகாண்டசதாடு, கலாசச்ார ஒருங்கிறணெ்புக்கு ஒரு 

றமயமாகவும் பசயல்ெடுகிை வமையில் 36 மணிமநரம் நறடபெறும் ஒரு வருடாந்திர 

நிகழ்வாகும். 

❖ இது இந்தியா மை்றும் அதன் ஆெ்பிரிக்கெ் ெங்குதார நாடுகறளச ்மசரந்்த மாணவரக்ள், 

கல்வியாளரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மை்றும் ஆராய்சச்ி சமூகத்தினறர ஒன்றிறணக்கிைது. 

 

 

உலகின் 'நீண்ட கால' எரிவாயு விநிதயாக ஒப்பந்தம் 

❖ கத்தார ் ஆற்றல் நிறுவனமானது, சீனாவுடனான தனது 27 ஆண்டு கால இயை்றக 

எரிவாயு விநிமயாக ஒெ்ெந்தம் குறித்து அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது ஆசிய நாடுகளுடனான உைவுகறள வலுெ்ெடுத்தியதால், LNG பதாழில்துறையின் 

வரலாை்றில் இதுவறர மமை்பகாள்ளெ்ெடாத ஒரு "நீண்ட கால" ஒெ்ெந்தம் ஆகும். 
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❖ அரசிை்குச ்பசாந்தமான இந்த எரிசக்தி நிறுவனமானது, ஆண்டிை்கு நான்கு மில்லியன் 

டன் திரவமாக்கெ்ெட்ட இயை்றக எரிவாயுவிறனே ்சீனாவிை்கு அனுெ்பும். 

❖ சீனா, ெெ்ொன் மை்றும் பதன் பகாரியா ஆகியவை்றிறன உள்ளடக்கிய ஆசிய நாடுகள் 

கத்தாரின் எரிவாயுக்கான ஒரு முக்கியே ்சந்றதயாகும். 

 

 

உலக ஊடக மாநாடு 

❖ உலக ஊடக மாநாட்டின் பதாடக்க விழா அபுதாபியில் நறடபெை்ைது. 

❖ “ஊடகத் துறையின் எதிரக்ாலத்றத வடிவறமத்தல்” என்ை கருத்துருவின் கீழ் இந்த 

மூன்று நாட்கள் அளவிலான நிகழ்வு நறடபெை்ைது. 

❖ ADNEC குழுமமானது அமீரகே ்பசய்தி முகறமயுடன் இறணந்து இந்தே ்சந்திெ்பு மை்றும் 

கண்காட்சி மாநாட்டிறன ஏை்ொடு பசய்துள்ளது.  

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

உத்தரப் பிரததெ மாநிலத்தின் புதிய சுை்றுலாக் சகாள்றக 

❖ உத்தரெ் பிரமதச அறமசச்ரறவயானது புதிய சுை்றுலாக் பகாள்றகக்கு ஒெ்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

❖ இது அம்மாநிலத்தின் ேையை் சாரந்்தத் திைன்கறள மமம்ெடுத்துவதறனயும், நாட்டின் 
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ேையை் மை்றும் ஆன்மீகே ் சுை்றுலா றமயமாக இம்மாநிலத்றத நிறுவுவதறனயும் 

மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இக்பகாள்றகயின் கீழ் தனித்தனி ேையே ்சுற்றுகறள மாநில அரசு உருவாக்க உள்ளது. 

❖ இதில் இராமாயணம், மகாொரதம் மை்றும் பெௌத்தே ்சுற்றுகள் அடங்கும். 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

யுசனஸ்தகா அறமப்பின் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய விருதுகள் 

❖ இந்தியாவில் உள்ள சத்ரெதி சிவாஜி மகாராெ் வாஸ்து சங்கரஹாலயா 

அருங்காட்சியகத்தின் மறுசீரறமெ்புெ் ெணிகள் திட்டமானது, யுபனஸ்மகா 

அறமெ்பின் 2022 ஆம் ஆண்டு கலாசச்ாரப் ொரம்ெரியெ் ொதுகாெ்புத் திடட்த்திை்கான 

ஆசிய-ெசிபிக் பிராந்திய விருது விழாவில் சிைெ்பு விருறதெ் பெை்றுள்ளது. 

❖ யுபனஸ்மகா அறமெ்பின் ஆசிய-ெசிபிக் பிராந்திய கலாசச்ாரப் ொரம்ெரியப் 

ொதுகாெ்புத் திட்டத்திை்கான விருதுகளானது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்மவார ்

ஆண்டும் வழங்கெ் ெடுகிைது. 

❖ இந்தெ் பிராந்தியத்தில் ொரம்ெரிய மதிெ்புள்ளை் கட்டறமெ்புகள் மை்றும் அந்த வமை 

கட்டிடங்கறளப் புணரறமத்தல், ொதுகாத்தல் மை்றும் மாை்றியறமெ்ெதில் தனியார ்

துறையிறனச ்மசரந்்த தனிநெரக்ள் மை்றும் நிறுவனங்கள் ஆகியறவ மமை்பகாள்ளும் 

முன்பனடுெ்புகறள இந்த விருது அங்கீகரித்து வருகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவிலிருந்து 4 திட்டங்கள் உட்ெட, 6 நாடுகறளச ்மசரந்்த 13 

திட்டங்கள் இந்த விருதுகளுக்குத் மதரவ்ு பசய்யெ் ெட்டன. 

❖ விருது பெை்ை மை்ை மூன்று இந்திய அறமெ்புகள் 

o மகால்பகாண்டா மகாட்றடயின் ெடிக்கிணறு, றஹதராொத ்- தனித்தன்றம விருது 
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o மதாமபகாண்டா மகாட்றட, பதலுங்கானா - தகுதிசார ்விருது 

o றெகுல்லா இரயில் நிறலயம், மும்றெ - தகுதிசார ்விருது 

❖ ஆெ்கானிஸ்தான் நாட்டின் கரிகார ் ெகுதியில் உள்ள மதாெ்தரா ஸ்தூபி மை்றும் 

சீனாவின் புஜியானில் உள்ள நான்சியன் புத்தை் மகாவில் ஆகியறவயும் 'தகுதிசார ்

விருதிறன' பெை்றுள்ளன. 

 

 

EXCELL விருதுகள் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு குடும்ெக் கட்டுெ்ொடு (EXCELL) திட்டங்களில் முன்னிறல 

விருதுகறளெ் பெை்ை ஒமர நாடு இந்தியா ஆகும். 

❖ குடும்ெக் கட்டுெ்ொடு குறித்த சரவ்மதச மாநாட்டில் 'நாடுகள் பிரிவில்' இந்தியா 

விருதிறனெ் பெை்ைது. 

❖ இந்த விருதானது, சரியான தகவல் மை்றும் நம்ெகமான மசறவகளின் அடிெ்ெறடயில் 
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தரமான குடும்ெக் கட்டுெ்ொடு மதரவ்ுகளுக்கான (வசதிகள்) அணுகறல உறுதி 

பசய்வதை்கான இந்திய அரசின் முயை்சிகளுக்கான ஒரு அங்கீகாரமாகும். 

❖ அந்த வசதிகளின் அணுகறல மமம்ெடுத்துவமதாடு மட்டுமல்லாமல், தம்ெதிகள் 

குடும்ெக் கட்டுெ்ொடு குறித்த தகவலறிந்தத் மதரவ்ுகறள (வசதிகறள) மமை்பகாள்ளச ்

பசய்யும் நவீனை் கருத்தறட முறைகறளயும் பின்ெை்றுவதிலும் இந்தியா சிைெ்ொன 

முன்மனை்ைம் கண்டுள்ளது. 

 

விறளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

A பிரிவு கிரிக்சகட் தபாட்டியில் சபை்ை அதிக ஓட்டங்கள் 

❖ தமிழ்நாடு வீரர ் நாராயண் பெகதீசன் 141 ெந்துகளில் 277 ரன்கள் குவித்து 

ஆடவரக்ளுக்கான A பிரிவு கிரிக்பகட் மொட்டியில் பெை்ை அதிக தனிநெர ்ஓட்டங்ைள் 

என்ை உலகே ்சாதறனறயப் பமடத்தார.் 

❖ பெங்களூரு நகரில் நறடபெை்ை விெய் ஹசாமர மகாெ்றெெ் மொட்டியில் 

அருணாசச்லெ் பிரமதச அணிக்கு எதிராக நறடபெை்ை மொட்டியில் இந்த சாதறன 

ஆனது மமை்பகாள்ளெ் ெட்டது. 

❖ C பிரிவு கிரிக்பகட் மொடட்ியில் 435 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பவை்றி பெறுவதை்கு முன், 

A பிரிவு கிரிக்பகட் மொடட்ியில் 500 ரன்கறளத் தாண்டிய முதல் அணியாக தமிழ்நாடு 

அணி மாறியது. 

❖ இதை்கு முந்றதய இத்தறகயே ் சாதறனயானது 1990 ஆம் ஆண்டில் நறடபெை்ை 

படமவான் அணிக்கு எதிரான மொட்டியில் மசாமரப்சட் அணி 346 ரன்கள் 

வித்தியாசத்தில் பெை்ை பவை்றியாகும். 

❖ ஆடவரக்ளுக்கான A பிரிவு கிரிக்பகட ்மொட்டியில் பதாடரந்்து ஐந்து சதங்கள் அடித்த 

முதல் வீரர ்என்ைப் பெருறமறய பெகதீசன் பெை்ைார.் 

❖ இவர ்அலிஸ்டர ்பிரவுன் மை்றும் மராஹித் ஷரம்ா ஆகிமயாறர முந்தி அதிக தனிநெர ்

ஓட்டங்ைள் எடுத்த வீரர ்என்ை புதிய சாதறனறயெ் ெறடத்தார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்திய உறுப்பு தான தினம் - நவம்பர் 27 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு வறர, இந்திய உறுெ்பு தான தினமானது நவம்ெர ்27 ஆம் மததியன்று 

அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்தியாவில் ெூறல மாதமானது உடல் உறுெ்பு தான மாதமாக அனுசரிக்கெ்ெடும் 

என NOTTO அறமெ்பு (National Organ and Tissue Transplant Organization) அறிவித்துள்ளது. 
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❖ இனி இந்திய உறுெ்பு தான தினமானது ஆகஸ்ட் 03 ஆம் மததி பகாண்டாடெ்ெடும். 

❖ 1994 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 03 ஆம் மததியில், இந்தியாவில் பவை்றிகரமாக மமை் 

பகாள்ளெ்ெட்ட மநாயுை்ை நெர ் ஒருவரின் இதய மாை்று அறுறவே ் சிகிசற்சயின் 

நிறனவாக ஆகஸ்ட் 03 ஆம் மததியானது மதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டது. 

❖ இைெ்பிை்குெ் பின் உறுெ்புகறள தானம் பசய்வதாக உறுதிபமாழி எடுெ்ெதை்கு 

மாணவரக்றள ஊக்குவிெ்ெதும், உறுெ்பு தானத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த 

விழிெ்புணரற்வெ் ெரெ்புவதும் இந்நாளின் மநாக்கமாகும். 

❖ ஆகஸ்ட் 13 ஆம் மததியானது உலக உறுெ்பு தான தினமாக பகாண்டாடெ்ெடுகிைது. 

 

 

பாலஸ்தீன மக்களுடனான ெர்வததெ ஒை்றுறம தினம் - நவம்பர் 29 

❖ அறமதியான முறையிலான ொலஸ்தீன-இஸ்மரல் தீரம்ானத்றத ஊக்குவிெ்ெமதாடு, 

ொலஸ்தீன மக்கள் எதிரப்காள்ளும் பிரசச்றனகள் குறிதத்ு அதிகளவு விழிெ்பு 

உணரற்வப் ெரெ்புவறதயும் இந்தத ்தினம் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டில் இத்தினத்தன்று ொலஸ்தீனெ் பிரிவிறன குறித்தத் தீரம்ானத்றத 

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச ்சறெ ஏை்றுக் பகாண்டது. 

❖ இன்று 4.75 மில்லியன் ொலஸ்தீனியரக்ள் காசா ெகுதி மை்றும் மமை்குக் கறரயில் 

ெரவிக் காணெ்ெடுகின்ைனர.் 

 

 

இரொயனப் தபாரில் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கான நிறனவு நாள் - நவம்பர் 30 

❖ இந்தத ் தினமானது இரசாயனெ் மொரினால் ொதிக்கெ்ெட்டவரக்றள நிறனவு 

கூரவ்மதாடு, இரசாயன ஆயுதங்கறளத் தறட பசய்யும் அறமெ்பிை்கான 

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


•   
•    
 

 
 

உறுதிெ்ொட்டிறனயுை் உறுதிெ்ெடுத்துகிைது.  

❖ மமலும் இது அறமதி, ொதுகாெ்பு மை்றும் ெலதரெ்பு இலக்குகறள மமம்ெடுத்துவறத 

மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் தினமானது, ஐக்கிய நாடுகள் சறெயினால் (UN) அதிகாரெ்பூரவ்மாக 

அங்கீகரிக்கெ் ெட்டு 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் கறடபிடிக்கெ் ெடுகிைது. 

❖ முன்னதாக, இரசாயன ஆயுதங்கள் உடன்ெடிக்றகயானது 1997 ஆம் ஆண்டில் 

நறடமுறைக்கு வந்த ஏெ்ரல் 29 ஆம் மததியானது இத்தினத்திமன அனுசரிெ்ெதை்கான 

மததியாகத ்மதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டது. 

❖ இதை்கிறடயில், அதை்குெ் ெதிலாக ஏெ்ரல் 29 ஆம் மததியானது "சரவ்மதச இரசாயன 

ஆயுதத ்தறட அறமெ்பின் துவை்ை தினம்" என்று நியமிக்கெ்ெட்டது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில் நறடபெை்ை, இரசாயன ஆயுத உடன்ெடிக்றகக்கான 20வது ெங்கு 

தாரரக்ள் மாநாட்டில் இந்தத ் தினத்திை்கான மததியானது நவம்ெர ் 30 ஆம் மததிக்கு 

மாை்ைெ்ெட்டது. 
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