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நவம்பர் – 24 

TNPSC துளிகள் 

❖ உலகக் குடிமக்கள் தினம் என்பது ஒவ்வவோர ் ஆண்டும் நவம்பர ் 19 ஆம் வேதியன்று 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடோந்திர விழோவோகும். 

❖ சரவ்வேச திருநர ் நினனவு தினம் எனப்படும் திருநர ் நினனவு தினமோனது ஆண்டு 

வேோறும் நவம்பர ்20 ஆம் வேதியன்று கனடபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ வகம்பிரிட்ஜ் அகரோதியின் 2022 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே சசோல்லோக, வோரே்்னே 

வினளயோட்டில் அதிகம் வேடப்பட்ட ஒரு சசோல்லோக உள்ள, "Homer" என்ற சசோல் 

வேரந்்சேடுக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தியே் ேனலனமே் வேரே்ல் ஆனணயர ்ரோஜீவ் குமோர ்அவரக்ளுக்கு, வநபோள நோட்டில் 

நனடசபற உள்ள வேரே்லுக்கோன சரவ்வேச போரன்வயோளரோகப் பங்வகற்பேற்கோக 

வநபோள நோட்டின் வேரே்ல் ஆனணயே்தினோல் அனழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அவ்வவ நடராஜன் 

 

❖ ேமிழறிஞர ்அவ்னவ நடரோஜன் (86) சசன்னனயில் கோலமோனோர.் 

❖ இவர ்ேஞ்சோவூரில் உள்ள ேமிழ்ப் பல்கனலக்கழகே்தின் துனணவவந்ேரோக (1992-1995) 

பணியோற்றினோர.் 

❖ பின்னர,் மே்திய சசம்சமோழிே் ேமிழ் நிறுவனேத்ின் நிரவ்ோகக் குழுவில் துனணே ்

ேனலவரோகப் பணியோற்றினோர.் 

❖ 1974 ஆம் ஆண்டில் மு. கருணோநிதி அவரக்ள் முேல்வரோக இருந்ேவபோது ேமிழக அரசின் 

ேகவல் மற்றும் மக்கள் சேோடரப்ுே் துனறயில் பணியமரே்்ேப்பட்டோர.் 

❖ ஓர ்இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகோரியோக இல்லோவிட்டோலும் ேமிழ் வமம்போட்டு மற்றும் 
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பண்போட்டுே் துனறயின் சசயலோளரோகப் பணியோற்றிய ஒரு அரிய சோேனனனய இவர ்

பனடே்துள்ளோர.் 

 

காசி தமிழ்ச ்ெங்கமம் (KTS) 

❖ வோரணோசியில் நனடசபற்ற இந்ே நிகழ்சச்ினயப் பிரேமர ் அவரக்ள் சேோடங்கி 

னவே்ேோர.் 

❖ இது மே்திய கல்வி அனமசச்கே்தினோல் ஏற்போடு சசய்யப்படட் ஒரு மோே கோல நிகழ்வு 

ஆகும். 

❖ உே்ேரப் பிரவேசே்தில் உள்ள கோசி நகரம் (வோரணோசி) மற்றும் ேமிழ்நோடு ஆகியனவ 

இனடவய உள்ள வரலோற்றுே ் சேோடரப்ுகனள மீண்டும் அனடயோளம் கோண்பேற்கோன 

ஒரு நிகழ்வு இதுவோகும். 

❖ ‘திருக்குறள்’ நூல் மற்றும் 13 சமோழிகளில் வமற்சகோள்ளப்பட்ட அேன் சமோழிசபயரப்்பு 

நூல்கனளயும் அவர ்சவளியிட்டோர.் 

❖ கோசியின் வமம்போட்டிற்குே் ேமிழகே்தின் பங்களிப்னப வமற்வகோளிட்டுக் கோட்டிய 

பிரேமர,் ேமிழ்நோட்டில் பிறந்ே சரவ்பள்ளி ரோேோகிருஷ்ணன் அவரக்ள் பனோரஸ் இந்து 

பல்கனலக் கழகே்தின் துனணவவந்ேரோக பணியோற்றியது குறிே்தும் நினனவு 

கூரந்்ேோர.் 

❖ கோசியில் பல ஆண்டுகள் வோழ்ந்ே மோசபரும் கவிஞரும் புரட்சியோளருமோன 

சுப்பிரமணிய போரதினயயும் பிரேமர ்அவரக்ள் குறிப்பிட்டு உனரயோற்றினோர.் 

❖ பனோரஸ் இந்து பல்கனலக்கழகே்தில் சுப்பிரமணிய போரதி அவரக்ளுக்கோக 

அரப்்பணிக்கப் பட்ட ஓர ்இருக்னகனயயும் அவர ்அறிவிே்ேோர.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அருண் தகாயல் 

❖ குடியரசுே் ேனலவர ் திசரௌபதி முரம்ு அவரக்ள் ஓய்வு சபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அதிகோரியோன அருண் வகோயனல வேரே்ல் ஆனணயே்தின் வேரே்ல் ஆனணயரோக (EC) 

நியமிே்துள்ளோர.் 

❖ ஒருவர ் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது பூரே்்தியனடயும் வனர, இவற்றுள் எது 

முந்னேயவேோ அதுவனர வேரே்ல் ஆனணயர ் அல்லது ேனலனம வேரே்ல் ஆனணயர ்
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பேவினய வகிக்க முடியும். 

❖ 1985 ஆம் ஆண்டு பணிே் சேோகுதினயச ் வசரந்்ே பஞ்சோப் பணிப் பிரிவு பகுதியின் 

அதிகோரியோன வகோயல், ேனலனமே் வேரே்ல் ஆனணயர ்ரோஜீவ் குமோர ்மற்றும் வேரே்ல் 

ஆனணயர ்அனுப் சந்திர போண்வட ஆகிவயோருடன் வேரே்ல் ஆணையத்தில் இனணந்து 

பணியோற்ற உள்ளோர.் 

❖ வகோயல் 2027 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மோேம் வனர இப்பேவியில் இருப்போர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மகளிர ்சதாழில்முவனதவார் தினம் – நவம்பர் 19 

❖ இது சபட் பிவயோனியர,் அனிமல் ஃவபர ்மீடியோ அனமப்பின் நிறுவனர ்மற்றும் எல்லிஸ் 

ஐலண்ட் சகௌரவ விருது சபற்றவருமோன சவண்டி டயமண்ட் என்பவரோல் நிறுவப்பட்டு 

சசயல்படுே்ேப் பட்டது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் 144 நோடுகள் ஒட்டு சமோேே்மோக இனணந்து இந்ே நோளினன 

அங்கீகரிே்துள்ளன. 

 

 

ெர்வததெ ஆண்கள் தினம் (IMD) - நவம்பர் 19 

❖ இது ஆண்களின் கலோசச்ோர, அரசியல் மற்றும் சமூகப் சபோருளோேோரம் சோரந்்ே 

சோேனனகனள அங்கீகரிே்து அேனனக் சகோண்டோடச ்சசய்வேற்கோன ஒரு வருடோந்திர 

உலகளோவிய அனுசரிப்புத் தினமோகும். 

❖ சரவ்வேச ஆண்கள் தினமோனது சரவ்வேச மகளிர ்தினே்னேப் வபோல் (மோரச் ்08) ஐக்கிய 

நோடுகள் சனபயோல் அதிகோரப் பூரவ்மோக அங்கீகரிக்கப்படவில்னல. 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, "ஆண்களுக்கும் சிறுவரக்ளுக்கும் 

உேவுேல்" என்பேோகும். 

 

 

உலக கழிவவை தினம் - நவம்பர் 19 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன இே்தினே்தின் கருே்துரு, ‘புலப்படோேவற்றினனப் புலப்படக் 

கூடியேோக மோற்றுேல்’ என்பேோகும். 

❖ வபோதிய துப்புரவு வபணுேல் அனமப்புகள் இல்லோமலிருப்பது, மனிேக் கழிவுகனள 

ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் மண்ணில் பரப்பி, நிலே்ேடி நீர ் ஆேோரங்கனள எவ்வோறு 

மோசுபடுே்துகிறது என்பனே இே்தினம் ஆரோய்கிறது. 

❖ நினலயோன வமம்போட்டு இலக்கு (SDG) 6.2: 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அனனவருக்கும் 

போதுகோப்போன கழிவனறகள் கினடக்கப் சபறுவனே உறுதி சசய்வது என்ற ஒரு 

வோக்குறுதினய உலக நோடுகள் பூரே்்தி சசய்வனே வநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

❖ சிங்கப்பூர ் அரசோனது இது சேோடரப்ோன தீரம்ோனே்னே முன்னவே்ேனேயடுே்து, 2013 

ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ்சனபயோனது இந்ே நோனள அறிவிே்ேது. 
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❖ 193 உறுப்பினர ் நோடுகனளக் சகோண்ட ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ் சனபயின் முன் 

னவக்கப் பட்ட சிங்கப்பூரின் முேல் தீரம்ோனம் இதுவோகும். 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் - ேண்ணீர ்வள அனமப்போனது உலக கழிவனற தினே்தின் அதிகோரப் 

பூரவ் குழுே் ேனலனம (அனவக் கூட்டுநர)் அனமப்போகும்.  

 

ததசிய ஒருங்கிவணப்பு தினம் - நவம்பர் 19 

 

❖ இது இந்தியோவின் முேல் சபண் பிரேமர ் இந்திரோ கோந்தி அவரக்ளின் பிறந்ேநோனள 

நினனவு கூரும் வனகயில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது ஒற்றுனம, அனமதி, அன்பு மற்றும் சவகோேரேத்ுவே்னேப் வபணுவேற்கு மக்கனள 

ஊக்குவிப்பேற்கோன ஒரு தினமோகும். 

❖ இந்திரோ கோந்தி அவரக்ள் 'இந்தியோவின் இரும்புப் சபண்மணி' என்று அனழக்கப் 

பட்டோர.் 

❖ இந்திரோ கோந்தி அவரக்ள் 1917 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 19 ஆம் வேதியன்று உே்ேரப் 

பிரவேச மோநிலே்திலுள்ள அலகோபோே்தில் பிறந்ேோர.் 

❖ அவர ் 1959 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வேசிய கோங்கிரஸின் ேனலவரோக வேரந்்சேடுக்கப் 

பட்டோர.் 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டில் மிக உயரிய குடினம விருேோன 'போரே ரே்னோ' மற்றும் 1984 ஆம் 

ஆண்டில் சலனின் அனமதிப் பரிசு ஆகிய விருதுகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டன. 

❖ இலண்டனில் உள்ள வமடம் டுசோட்ஸ் அருங்கோட்சியகே்தில் அவருக்சகன சமழுகுச ்

சினல நிறுவப்படட் முேல் சபண்மணிகளில் இந்திரோ கோந்தியும் ஒருவர ்ஆவோர.் 

 

ொவலப் தபாக்குவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கான உலக நிவனவு தினம் 

- நவம்பர் 20 

❖ இது ஒவ்வவோர ் ஆண்டும் நவம்பர ் மோேே்தின் மூன்றோவது ஞோயிற்றுக்கிழனமயன்று 

(இந்ே ஆண்டு நவம்பர ்20 அன்று) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்ே உலகளோவியத் தினமோனது சோனலப் வபோக்குவரே்து விபே்துக்களோல் போதிக்கப் 

பட்டவரக்ள், இறந்ேவரக்ள் அல்லது பலே்ே கோயம் அனடந்ேவரக்னள நினனவு 

கூரவ்ேற்கோன ஒரு தினமோகும். 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன இே்தினே்தின் கருே்துரு, "நீதி" என்பேோகும். 

❖ உலக வோகன எண்ணிக்னகயின் சுமோர ் 1 சேவீே வோகனங்களோனது இந்தியோவில் 

பயன்படுே்ேப் படுகிறது. 

❖ இருப்பினும், 2020 ஆம் ஆண்டில் பதிவோன உலக சோனல விபே்துக்களில் 6 சேவீேம் 
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ஆனது இந்தியோவில் ேோன் நிகழ்ந்துள்ளன. 

❖ சோனல அனமதி அனமப்பு ஆனது 1993 ஆம் ஆண்டு சோனலப் வபோக்குவரே்தினோல் 

போதிக்கப் பட்வடோருக்கோன உலக நினனவு தினேன்ேே ்சேோடங்கியது. 

 

 

உலக குழந்வதகள் தினம் - நவம்பர் 20 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கோன இந்தே் தினே்தின் கருே்துரு, "ஒவ்சவோரு குழந்னேகளுக்குமோன 

உள்ளடக்கே் திட்டங்கள்" என்பேோகும். 

❖ இே்தினமோனது முேன்முேலில் 1954 ஆம் ஆண்டில் உலகளோவிய குழந்னேகள் தினமோக 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ இந்ேே ் வேதியோனது, 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ் சனப 

குழந்னேகளுக்கோன உரினமகள் பிரகடனே்னே ஏற்றுக் சகோண்ட ஒரு தினமோகும். 

❖ 1989 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகள் சபோதுச ் சனபயோனது குழந்னேகள் உரினமகள் 

சேோடரப்ோன உடன்படிக்னகயினன ஏற்றுக் சகோண்ட வேதியும் இதுவோகும். 

 

 

உலகத் சதாவலக்காட்சி தினம் - நவம்பர் 21 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 21 மற்றும் 22 ஆகிய வேதிகளில் ஐக்கிய நோடுகள் 

சனபயோனது முேல் உலகே் சேோனலக்கோட்சி மன்றே்னே நடே்தியது. 

❖ சேோனலக்கோட்சியோனது 1924 ஆம் ஆண்டில் ஜோன் வலோகி வபரட்் என்பவரோல் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. 
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❖ 1959 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் சேோனலக்கோட்சி அறிமுகப்படுே்ேப்பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சனபயின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்போட்டு அனமப்பு சேோனலக் 

கோட்சியினன அறிமுகப்படுே்துவேற்கு இந்தியோவுக்கு உேவியது. 

❖ சேோனலக்கோட்சி அறிமுகப்படுே்ேப்பட்ட முேல் முப்பது ஆண்டுகளோக, தூரே்ரஷ்ன் 

மட்டுவம இந்தியோவில் வேசிய அளவிலோன ஒளிபரப்பு நிறுவனமோக விளங்கியது. 

 

 

உலக மீன்வள தினம் - நவம்பர் 21 

 

❖ 1997 ஆம் ஆண்டில் புதுசடல்லியில் நனடசபற்ற “உலக மீன் வளரப்்பு மற்றும் மீன் 

சேோழிலோளர ்மன்றே்தின்” வபோது சேோடங்கப்பட்டது. 

❖ இது 18 நோடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் கூடிய "உலக மீன்வள மன்றம்" நிறுவப் 

படுவேற்கு வழிவகுே்ேது. 

❖ புதுசடல்லியில் நனடசபற்ற சரவ்வேச மீன்வள அனமப்பின் சேோடக்க விழோனவக் 

குறிக்கும் வனகயில், 2015 ஆம் ஆண்டில் முேலோவது உலக மீன்வள தினமோனது 

சகோண்டோடப் பட்டது. 

❖ மீன்வளே ்துனறயோனது, இந்ே ஆண்டு வளமோன கடல் சுற்றுசச்ூழல் அனமப்பு மற்றும் 

நினலயோன மீன்வளே்தின் முக்கியே்துவம் குறிே்ே விழிப்புணரன்வ ஏற்படுே்தும் 

வனகயில், டோமன் பகுதியில் இே்தினே்னேக் சகோண்டோடியது. 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சனபயின் கூற்றுப்படி, சமோே்ே உலக மீன்வளே்தில் மூன்றில் இரண்டு 

பங்கு மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ மீன் வளரப்்பு சேோழில் மூலம் மீன் உற்பே்தியில் உலகின் இரண்டோவது சபரிய நோடோக 
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இந்தியோ உள்ளது. 

❖ உலக மீன் உற்பே்தியில் இந்தியோ 7.7% பங்கினனக் சகோண்டுள்ளேோல், உலகளவில் 

நோன்கோவது சபரிய மீன் ஏற்றுமதியோளரோக இந்தியோ உள்ளது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், போலவசோர ் மோவட்டம் (ஒரிசோ) இந்தியோவின் "சிறந்ே கடல்சோர ்

மோவட்டம்" என்ற விருனேப் சபற்றது. 
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