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டிசம்பர் – 21 

தமிழ்நாடு சசய்திகள் 

நூலகங்களின் நண்பரக்ள் திட்டம் 

 

❖ தமிழக அரசானது, வாசிப்புப் பழக்கத்தினன ஊக்குவிக்கும் வனகயில் ‘நூலகங்களின் 

நண்பரக்ள்’ என்ற திட்டத்தினனத் ததாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரசு நடத்தும் நூலகங்களுக்குச ்தசல்ல முடியாத நபரக்ளுக்கு 

தனிப்பட்ட முனறயில் புத்தகங்கள் வழங்கப்படும். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் படி, நூலகத்திற்கு வர முடியாத மாற்றுத ் திறனாளிகள், மூத்தக் 

குடிமக்கள், குழந்னதகள் மற்றும் மருத்துவமனனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள உள் 

நநாயாளிகள் உள்ளிட்நடார ்இந்த முன்தனடுப்பின் மூலம் பயனனடவாரக்ள். 

❖ இதற்காக தன்னாரவ்லரக்ளின் நசனவகளும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ ஒரு அறிவு சாரந்்தச ்சமூகத்னத நமம்படுத்தச ்சசய்வநத இத்தனகய முன்தனடுப்பின் 

ஒரு நநாக்கமாகும். 

 

நம்ம பள்ளி அறக்கட்டளள 

 

❖ முதல்வர ் மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள், தமிழக மாநிலத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகனள 

தனியார ் துனறகளின் பங்களிப்புடன் அதத நமம்படுத்தும் நநாக்கில் இந்தத் 
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திட்டத்தினன தசன்னனயில் ததாடங்கி னவத்தார.் 

❖ உள்கட்டனமப்பு மற்றும் நன்மதிப்பின் அடிப்பனடயில் அரசுப் பள்ளிகனள சிறப்பாகச ்

தசயல்படச ்தசய்வனத இது நநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இது கல்வியாளரக்ள் மற்றும் இலாப நநாக்கற்ற நிறுவனங்களின் (NGOs) 

உறுப்பினரக்ளினடநயயான திட்டமாக இருக்கும். 

❖ இத்திட்டத்தின் மூலம், அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து, தற்நபாது பல்நவறு நிறுவனங்களில் 

உயரப்தவி வகிக்கும் முன்னாள் மாணவரக்ள், ததாழிலதிபரக்ள் மற்றும் சமூக 

அக்கனற தகாண்ட முன்னாள் மாணவரக்ள், தங்கள் நிறுவனங்களின் சமூகப் 

தபாறுப்பு (CSR) நிதி மூலம் அரசுப் பள்ளிகனளத் தத்ததடுத்து நடத்துவர.் 

❖ சுற்றுசச்ுவர,் ஓவியம், இனணயதள வசதிகள், சுகாதார கழிப்பனறகள், ஆய்வகங்கள், 

நூலகங்கள் நபான்ற அடிப்பனட வசதிகனள நமம்படுத்தும் வனகயில் இந்தத் திட்டம் 

ததாடங்கப் பட உள்ளது. 

❖ TVS நமாட்டாரஸ்் நிறுவனத்தின் தனலவர ் நவணு சீனிவாசன், நம்ம பள்ளி 

அறக்கட்டனள திட்டத்தின் தனலவராகவும், விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இத்திட்டத்தின் 

தூதராகவும் உள்ளனர.் 

❖ நம்ம ஊர ்பள்ளித் திடட்மானது இதன் விரிவாக்கத் திட்டமாகும். 

❖ உள்ளூர ்மாணவரக்ள், முன்னாள் மாணவரக்ள், ததாழில் துனறயினர ்மற்றும் உலகம் 

முழுவதும் வாழும் புலம்தபயரந்்த தமிழரக்னள இனணப்பதற்கான அடித்தளத்தினன 

நம்ம ஊர ்பள்ளித் திடட்ம் நிறுவுகிறது. 

❖ முன்னதாக, மாநிலப் பள்ளிக் கல்வித ்துனறயின் பள்ளிக் கல்வி இயக்கக வளாகத்தின் 

தபயரினன “நபராசிரியர ் K.அன்பழகன் கல்வி வளாகம்” என்று முதல்வர ் அவரக்ள் 

தபயர ்மாற்றம் தசய்தார.் 

  

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

FIFA 2022 - சிறப்புச ்சசய்திகள் 

 

❖ நான்கு முனற தவற்றி தபற்ற மற்றும் ஐநராப்பியச ் சாம்பியன் பட்டதன்த தவன்ற 

இத்தாலி அணியானது, தனது வரலாற்றில் முதல் முனறயாக இரண்டாவது ததாடர ்

உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டிக்குத் தகுதி தபறத் தவறியது. 

❖ நவல்ஸ் நாடானது, கடந்த 64 ஆண்டுகளில் முதல்முனறயாக இந்தப் நபாட்டியில் இடம் 

தபற்றுள்ள நிதையிை், ஒரு ஐநராப்பிய அணிக்கான,  சபரிய அளவிலான இனடதவளி 

இதுவாகும்.  

❖ இதற்கு முன்னர ் இந்த அணி 1958 ஆம் ஆண்டில் நனடதபற்ற நபாட்டியில் மட்டுநம 
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பங்நகற்றது. 

❖ முந்னதய உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டினய நடத்திய ரஷ்யா, உக்னரன் மீதான 

பனடதயடுப்பின் காரணமாக, இந்தப் நபாட்டியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் தசய்யப்பட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டிக்குத் தகுதி தபற்ற எகிப்து, பனாமா, 

தகாலம்பியா, தபரு, ஐஸ்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு 

நபாட்டிக்குத் தகுதி தபறவில்னல. 

 

❖ FIFA உலகக் நகாப்னப நபாட்டியில் முதல் முனறயாக அறிமுகமான ஒநர அணி கத்தார ்

அணியாகும்.  

❖ 1934 ஆம் ஆண்டில் இப்நபாட்டினய நடத்திய இதத்ாலி நாட்டிற்குப் பிறகு நபாட்டியில் 

அறிமுகமாகி அப்நபாட்டியினன நடத்தும் முதல் நாடும் இதுநவ ஆகும். 

❖ இதன் வினளவாக, 2022 ஆம் ஆண்டு நபாட்டியானது தகுதி மூலம் இடம் தபற்ற எந்த ஒரு 

அணியும் முதல்முனறயாக அறிமுகமாகாத முதல் உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டி ஆகும். 

❖ தநதரல்ாந்து, ஈக்வடார,் கானா, நகமரூன் மற்றும் அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 2018 

ஆம் ஆண்டு நபாட்டித் ததாடனரத் தவற விட்டு மீண்டும் இந்த ஆண்டின் நபாட்டியில் 

இடம் தபற்றுள்ளன. 

❖ கனடா 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தப் நபாடட்ியில் பங்நகற்றுள்ள நிதையிை், இது 

முன்னதாக 1986 ஆம் ஆண்டு நபாட்டியில் மட்டுநம பங்நகற்றிருந்தது. 

❖ 2026 ஆம் ஆண்டு உலகக் நகாப்னப நபாட்டியானது அதமரிக்கா, கனடா மற்றும் 

தமக்சிநகா ஆகிய மூன்று தவவ்நவறு நாடுகளில் நனடதபற உள்ளது. 

❖ அதிக சாம்பியன் பட்டங்கனள தவன்ற நாடு மற்றும் ஒவ்தவாரு உலகக் நகாப்னபப் 
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நபாட்டிகளிலும் பங்கு தபற்ற ஒநர நாடு பிநரசில் ஆகும். 

❖ பிநரசில் அணி ஐந்து FIFA உலகக் நகாப்னபப் பட்டங்கனள தவன்றுள்ளது. 

❖ நான்கு நபாட்டித் ததாடரக்ளில் 16 நகால்கள் அடித்த தெரம்னி வீரர ் மிநராஸ்லாவ் 

க்நளாஸ், FIFA  உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டிகளில் (2002, 2006, 2010, 2014) அதிக நகால்கள் 

அடித்த சாதனனக்குச ்தசாந்தக்காரர ்ஆவார.் 

❖ அல் ரிஹ்லா என்பது நீர ் சாரந்்த னமகள் மற்றும் பனசகள் மூலம் பிரத்திநயகமாக 

தயாரிக்கப்பட்ட முதல் உலகக் நகாப்னபப் பந்து ஆகும். 

❖ அல் ரிஹ்லா பந்தானது காலிறுதி நபாட்டி வனர இந்த உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டியில் 

பயன்படுத்தப்பட இருந்தது. 

❖ அல் ஹில்ம்' என்ற பந்தானது 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டியின் 

அனரயிறுதி மற்றும் இறுதிப் நபாட்டிகளுக்கு அல் ரிஹ்லா பந்திற்குப் பதிலாக 

பயன்படுத்தப் பட்டது. 

❖ அல் ரிஹ்லா என்றால் ‘பயணம்’ என்ற 14 ஆம் நூற்றாண்டு ஆய்வாளர ்இபின் பதூதா 

எழுதிய பயணக் குறிப்பினனக் குறிக்கிறது. 

❖ உலக கால்பந்துகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கு நமலான பந்துகனள பாகிஸ்தான் 

உற்பத்தி தசய்கிற நிதையிை் அதன் சியால்நகாட் நகரம் இதற்கான உற்பத்தி 

னமயமாக திகழ்கிறது. 

❖ லயீப் என்பது 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டியின் அதிகாரப் பூரவ்ச ்

சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

FIFA உலகக் ககாப்ளபப் கபாட்டி – 2022 

 

❖ கத்தாரில் நனடதபற்ற 2022 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டியில் பிரான்சு 

அணியினன வீழ்த்தி அரத்ென்டினா அணி நகாப்னபயினன தவன்றது. 

❖ 1978 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் நகாப்னபயினனயும், 1986 ஆம் ஆண்டில் 

இரண்டாவது சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினனயும் தவன்ற அரத்ென்டினா அணியானது 

மனறந்த டியாநகா மரநடானாவால் அளிக்கப் பட்ட ஒரு உத்நவகத்துடன் தனது 

அடுத்தக் நகாப்னபயினன தவன்று உள்ளது. 

❖ ரஷ்யாவினால் நடத்தப்பட்ட 2018 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் நகாப்னபப் நபாட்டியில் 

குநராஷியா அணியினன வீழ்த்தி பிரான்சு அணி நகாப்னபயினன தவன்றது. 

❖ தவற்றி தபறும் அணிக்கு 42 மில்லியன் டாலரக்ள் அல்லது 344 நகாடி ரூபாயும், 

இரண்டாம் இடம் தபறும் அணிக்கு 30 மில்லியன் டாலரக்ள் அல்லது 245 நகாடி ரூபாயும் 

வழங்கப் படும். 
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❖ ஒட்டு தமாத்தமாகச ் சிறப்பாகச ் தசயல்பட்ட வீரருக்கு தங்கப் பந்து விருது வழங்கப் 

படுகிறது. 

❖ தங்கக் னகயுனற விருது மற்றும் நகால்டன் பூட் (தங்கக் காைணி) விருது ஆகியனவ 

இந்த தகௌரவ விருதுகளில் மிகவும் மதிப்பு மிக்கனவயாகும். 

❖ இந்தப் நபாட்டியின் நபாது அதிக நகால்கள் அடித்த வீரருக்கு நகால்டன் பூட ் விருது 

வழங்கப் படுகிறது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாலியல் சதாழிலாளரக்ளுக்கு எதிரான வன்முளறளய முடிவுக்கு சகாண்டு 

வருவதற்கான சர்வகதச தினம் - டிசம்பர் 17 

 

❖ இது பாலியல் ததாழிலாளரக்ள், அவரக்ளது ஆதரவாளரக்ள், நண்பரக்ள், 

குடும்பத்தினர ் மற்றும் பங்குதாரரக்ள் ஆகிநயாரால் ஆண்டுநதாறும் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ தசந்நிறக் குனடயானது பாலியல் ததாழிலாளிகளின் உரினமகனளக் குறிக்கும் ஒரு 

முக்கிய அனடயாளமாகும். 

 

கதசிய சிறுபான்ளமயினர் உரிளமகள் தினம் – டிசம்பர் 18 

 

❖ இந்தியாவிலுள்ள மதம், இனம், வரக்்கம் அல்லது தமாழி சாரந்்த சிறுபான்னமயினரின் 

தனிப்பட்ட உரினமகனளப் பாதுகாப்பநத இதன் நநாக்கமாகும். 

❖ மத்திய அரசானது, 1992 ஆம் ஆண்டு நதசிய சிறுபான்னமயினர ் ஆனணயச ்

சட்டத்தின் கீழ் நதசிய சிறுபான்னமயினர ்ஆனணயத்தினன நிறுவியது. 
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❖ இனதத ் ததாடரந்்து, ஐந்து மதச ் சமூகங்களும் நாடு முழுவதும் சிறுபான்னமயினச ்

சமூகங்களாக இந்திய அரசிதழில் மத்திய அரசினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த மதச ் சமூகங்கள் முஸ்லிம்கள், சீக்கியரக்ள், தபௌத்தரக்ள், கிறிஸ்தவரக்ள் 

மற்றும் நொராஸ்ட்ரியரக்ள் (பாரச்ி) ஆகிநயார ்ஆவர.் 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் சிறுபான்னமச ் சமூகங்களாகக் கருதப்படும் மதச ் சமூகங்களின் 

பட்டியலில் சமணரக்ளும் நசரக்்கப்பட்டனர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினமானது, "All in 4 Minority Rights" என்ற கருதத்ுருவினன 

னமயமாகக் தகாண்டு அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் பிரகடனத்தின் 30 ஆம் ஆண்டு நினறனவக் தகாண்டாடும் 

நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சனபயானது 1992 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 18 ஆம் நததியன்று மத 

அல்லது தமாழியியல் அல்லது நதசிய அல்லது இனம் சாரந்்த சிறுபான்னமயினருக்குச ்

தசாந்தமான தனிநபர ் உரினமகள் பற்றிய ஒரு அறிக்னகனய ஏற்றுக் தகாண்டு 

தவளியிட்டது. 

❖ சிறுபான்னமயினர ்உரினமகள் தினமானது, இந்தியாவில் சிறுபான்னமயினருக்கான 

சுதந்திரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகளுக்கான உரினம ஆகியவற்றினன நினல நிறுத்தச ்

சசய்வததாடு, அவரக்ளின் உரினமகள் பற்றிய விழிப்புணரன்வயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

 

சர்வகதச புலம்சபயர்ந்கதார் தினம் - டிசம்பர் 18 

 

❖ இந்தத் தினமானது, உலதகங்கிலும் உள்ள புலம்தபயரந்்நதாரின் சமூக மற்றும் 

தபாருளாதார நிதரச்னங்கள் (உண்னம நிலவரங்கள்) குறித்த கவனத்தினன ஈரக்்கச ்

சசய்வதற்காக ஆண்டுநதாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 1990 ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில் தான், அனனதத்ு புலம்தபயரந்்த ததாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ளது குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் உரினமகனளப் பாதுகாப்பதற்கான 

சரவ்நதச உடன்படிக்னகயினன ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சனப ஏற்றுக் தகாண்டது. 

 

ககாவா விடுதளல தினம் - டிசம்பர் 19 

❖ 1961 ஆம் ஆண்டில் நபாரத்்துகீசிய ஆட்சியிலிருந்து அம்மாநிலம் விடுதனல தபற்றனத 

நினனவு கூரும் வனகயில் இத்தினமானது தகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ 1510 முதல் சுமார ்450 ஆண்டுகளாக நகாவா நபாரத்்துகீசிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. 
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❖ 1949 ஆம் ஆண்டில் நபாரச்ச்ுகல் நாடானது அதமரிக்க தனலனமயிலான நமற்கத்திய 

இராணுவக் கூட்டணியான வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அனமப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மாறிய பிறகு, நகாவா பகுதியும் நசாவியத் எதிரப்்புக் கூட்டணியின் ஒரு பகுதியாக 

இனணக்கப் பட்டது. 

❖ நகாவா, டாமன் மற்றும் னடயூ ஆகிய மூன்று நபாரத்்துகீசியப் பிரநதசங்கனள 

விடுவிப்பதற்காக விெய் நடவடிக்னகயானது ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய ஆயுதப்பனடகளின் முதல் முப்பனட ஈடுபாடு தகாண்ட நடவடிக்னக 

என்று கூறப்படுகிறது. 
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