
•   
•    
 

 
 

ஜனவரி – 02 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ககாவில்களில் கககேசி ேயன்ோட்டிற்குத் தகட 

 

❖ வழிபாட்டுத ் தலங்களின் "புனிதத்ததயும் தூய்தமதயயும்" பபணும் வதகயில், 

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பகாயில்களில் தகபபசிகதளப் பயன்படுத்துவததத் ததட 

செய்ய பவண்டும் என்று சென்தன உயரநீ்திமன்ற மதுதரக் கிதள தமிழக அரசுக்கு 

உத்தரவிட்டது. 

❖ அரசியலதமப்பின் 25வது ெட்டப்பிரிவின் கீழ், அதனத்து நபரக்ளும் சுதந்திரமான 

முதறயில் தனது மதம் பற்றி பபாதிப்பதற்கும், பின்பற்றுவதற்கும், பரப்புவதற்கும் 

உரிதம உண்டு என்பதில் எந்த ெரெ்த்ெயும் இருக்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் 

குறிப்பிட்டனர.் 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பகாயில் நுதழவு அங்கீகாரெ ்ெட்டத்தின் விதிகளின்படி, 

அறங்காவலரக்ள் அல்லது பகாயிலின் சபாறுப்பிதன வகிக்கும் எந்தசவாரு 

அதிகாரியும், பகாவில் வளாகத்தில் ஒழுங்கு மற்றும் நல்சலாழுக்கத்திதனப் 

பபணுவதற்கான விதிமுதறகதள உருவாக்க இயலும். 

❖ குருவாயூரில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணர ்பகாவில், மதுதர மீனாட்சி சுந்தபரஸ்வரர ்பகாவில் 

மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ சவங்கபடஸ்வரர ் பகாவில் ஆகியவற்றில் தகபபசி 

பயன்பாட்டிற்குத் ததட விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து நீதிமன்றம் குறிப்பிடட்து. 

❖ இந்தக் பகாவில்களின் வளாகத்திற்குள் நுதழயும் முன் அங்கு தகபபசிகதள 

ஒப்பதடப்பசதற்சகன இந்தக் பகாவில்கள் ஒவ்சவான்றிலும் தனித்தனி பாதுகாப்பு 

முகப்புகள் உள்ளன. 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

தகவல் ஆகையத்தின் (ICs) செயல்திறன் 

❖ தகவல் அறியும் உரிதமெ ் ெட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு மாநிலத ் தகவல் ஆதணயம் 

மிகக் குதறந்த அளவிலான செயல்திறதனபய சகாண்டுள்ளது. 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள 29 தகவல் ஆதணயங்களில் பகாரப்பட்டத் தகவல்களில் இது 

சவறும் 14% வதர மட்டுபம ஆகும். 

❖ பகாரப்பட்டத் தகவல்களில் 23% மட்டுபம வழங்கியதுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 
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இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரபதெம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரபதெம் ஆகிய மாநிலங்கள் அதவ சபற்ற 

முதறயீடுகள் அல்லது புகாரக்ளில் சுமார ் 40% வதரயிலானவற்றிற்கு மட்டுபம பதில் 

அளித்துள்ளன. 

 

 

சதாகல மின்னணு வாக்குே்ேதிவு இயந்திரம் (RVM) 

 

❖ இந்திய பதரத்ல் ஆதணயம் (ECI) ஆனது இந்தியா முழுவதும் உள்ள உள்நாட்டுப் புலம் 

சபயரந்்பதாருக்கு வாக்களிப்பதற்கான ஒரு வெதியிதன வழங்கும் விதமாக சதாதல 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் (RVM) ஒரு முன்மாதிரிதய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ சதாதல மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் ஆனது இதணயத்துடன் இதணக்கப் 

படாமல், தற்பபாதுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கதள அடிப்பதடயாகக் 

சகாண்டு இயங்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அதமப்பாகச ்செயல்படும். 

❖ வாக்காளரக்ளின் பதரத்ல் பங்பகற்பிதன அதிகரிப்பது மற்றும் உள்நாட்டுப் புலம் 

சபயரந்்பதார ்பதரத்லில் பங்பகற்பதத எளிதாக்குவது ஆகியதவ சதாதல மின்னணு 

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப் படுவதன் ஒரு குறிக்பகாள் ஆகும். 

❖ சதாதல மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் என்பது ஒரு சதாதலதூர வாக்குெ ்
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ொவடியில் இருந்பத 72 சதாகுதிகள் வதரயில் தகயாளக் கூடிய பல்சதாகுதி மின்னணு 

வாக்குப் பதிவு இயந்திரமாகும். 

❖ இது நிகழ்பநர அடிப்பதடயில் பொததன செய்யப்பட்ட M3 (மாரக்் 3) வதக சதாதல 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கதள அடிப்பதடயாகக் சகாண்டததோடு மட்டும் 

அல்லோமல், இது உள்நாட்டுப் புலம்சபயரந்்பதார,் சதாதலதூர வாக்குெ ்ொவடிகளில் 

வாக்களிக்க வழிவதக செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ சதாதலதூர வாக்களிப்பு முதறயிதன அறிமுகப்படுத்துவதற்காக 1950 மற்றும் 1951 

ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவெ ்ெடட்ம், பதரத்ல் நடத்தத விதிகள், 1961 மற்றும் 

வாக்காளரக்ள் பதிவு விதிகள், 1960 ஆகியதவ திருத்தப்பட பவண்டும். 

 

இட ஒதுக்கீடு குறித்த மும்கமெ ்கொதகன கைக்சகடுே்பு 

 

❖ இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீடு இல்லாமல் நகரப்்புற 

உள்ளாட்சித் பதரத்தல நடத்துமாறு அலகாபாத ் உயரநீ்திமன்றம் உத்தரப் பிரபதெ 

மாநில அரசிற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

❖ இட ஒதுக்கீட்டிற்கான "மும்தமெ ் பொததன" என்ற ஒரு அவசிய நிபந்ததன பூரத்்தி 

செய்யப் படாததால் இந்த அறிவிப்பானது விடுக்கப்பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் நதடசபற்ற விகாஸ் கிஷன்ராவ் கவாலி மற்றும் மகாராஷ்டிரா 

மாநில அரசு மற்றும் பிற மாநிலங்கள் இதடயிலான வழக்கில் உெெ் நீதிமன்றம் 

மும்தமெ ்பொததன என்ற ஒரு கருத்திதன முன்தவத்தது. 

❖ இந்தக் கருத்தானது, உள்ளாட்சி அதமப்புகளில் இதரப் பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிதன இறுதி செய்வதற்கு அரொங்கம் மூன்று 

பணிகதளெ ்செயல்படுதத்ுததல உள்ளடக்கியது ஆகும். 

❖ அந்தப் பணிகள் 

o உள்ளாட்சி அதமப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்டவரக்ளின் நிதலயின் பின்தங்கிய 

இயல்பு மற்றும் தாக்கங்கள் குறித்து ஒரு ஆழமான தகவல் ொரந்்த ஆய்விதன 

பமற் சகாள்வதற்காக ஒரு பிரதத்ிபயக ஆதணயத்தத அதமத்தல். 

o ஆதணயத்தின் பரிந்துதரகளின் அடிப்பதடயில் உள்ளாட்சி அதமப்புகளில் 
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பததவப் படும் இட ஒதுக்கீட்டின் விகிதத்ததக் குறிப்பிடுதல் 

o பட்டியலிடப்பட்ட ொதியினர ்மற்றும் பழங்குடியினர ்மற்றும் இதரப் பிற்படுத்தப் 

பட்ட வகுப்பினர ் ஆகிபயாருக்கான இடஒதுக்கீடுகள் சமாத்த இடங்களின் 50 

ெதவீத வரம்பிதனத் தாண்டாமல் இருப்பதத உறுதி செய்தல். 

 

ெர்வகதெெ ்செய்திகள் 

Stay Safe இயங்ககல பிரெெ்ாரம் 

 

❖ இது G20 அதமப்பிற்கான இந்தியாவின் ததலதமத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாக 

ெமீபத்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இதணயத்ததச ் ொரந்்திருக்கும் நிதல அதிகரித்து வரும் நிதலயில் இயங்கதல 

உலகில் பாதுகாப்பாக செயல்படுவதன் ஒரு முக்கியத்துவம் குறிதத்ு விழிப்புணரத்வ 

ஏற்படுத்துவதத இது பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ Stay Safe (பாதுகாப்பாக இருங்கள்) இயங்கதலப் பிரெெ்ாரமானது பல்பவறு இதணய 

சவளி அபாயங்கள் மற்றும் அவற்தற நிவரத்்தி செய்வதற்கான வழிகள் குறித்து 

மக்களிதடபய விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்த முயல்கிறது. 

 

G20 அகமே்பின் எை்ைிமே் புத்தாக்க கூட்டைி (G20-DIA) 

❖ இது G20 அதமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகள் மற்றும் உறுப்பினர ்அல்லாத நாடுகளில் 

அதமந்த புத்சதாழில் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட புதுதமயான மற்றும் பநர ்

மதறயான தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும் வதகயிலான எண்ணிமத் சதாழில்நுட்பங்கதள 

அதடயாளம் கண்டு, அங்கீகரித்து பமம்படுத்துவதத பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் சதாழில்நுட்பங்கள் பவளாண்தம, சுகாதாரம், கல்வி, நிதி, பாதுகாப்பான 

எண்ணிம உள்கட்டதமப்பு மற்றும் சுழற்சிமுதறப் சபாருளாதாரம் ஆகிய 6 பரந்த 

கருப்சபாருள்களில் காணப்படும் மனிதகுலத்தின் பததவகதள நிவரத்த்ி செய்யும் 

திறன் சகாண்டதாக இருக்க பவண்டும். 

❖ இந்த கருப்சபாருள்களின் அடிப்பதடயில் உருவாக்கப்பட்ட சதாழில்நுட்பங்கள் 

எண்ணிமப் சபாதுப் சபாருட்கள் உள்கட்டதமப்பு வெதி மூலம் செயல்படுத்தப்படும். 
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❖ சபங்களூருவில் நதடசபற்ற எண்ணிமப் சபாருளாதாரச ் செயற்குழு (DEWG) 

கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, G20 அதமப்பின் எண்ணிமப் புத்தாக்கக் கூட்டணியின் 

(G20-DIA) உெச்ி மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 

 

 

மங்கடெச்ு நீர் மின் நிகலயம் 

 

❖ இது பூடானில் உள்ள டுரூக் பசுதம ஆற்றல் உற்பத்திக் கழக நிறுவனத்திடம் (DGPC) 

ெமீபத்தில் ஒப்பதடக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய அரசின் உதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்டது. 
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❖ இதன் மூலம் இரு நாடுகளும் நான்கு மாசபரும் நீர ் மின் நிதலயத ் திடட்ங்கதள 

சவற்றி கரமாக நிதறவு செய்துள்ளன. 

❖ சமாத்தத் பதசிய மகிழ்ெச்ி நிதல என்ற ஒரு குறியீட்டின் அடிப்பதடயில் பூடானின் 

சபாருளாதார வளரெ்ச்ி மற்றும் பமம்பாடு ஆகியவற்றிற்கு நீர ்மின்னாற்றல் துதற 

மிகுந்தப் பங்களிக்கும் என்று இதன் மூலம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ேம் 

கன்பூசியஸ் ஷிஃோன் 

 

❖ 119 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழதமயான அலகு சகாண்ட ஒரு பறதவயின் புததபடிவ 

எெெ்ங்கள் ெமீபத்தில் சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

❖ இது இன்தறய சீனாவில், சுமார ்119 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான ஆரம்பகால 

கிசரட்படசியஸ் காலத்தில் வாழ்ந்தததாக கருதப் படுகிறது. 

❖ இது காகத்தின் அளவுள்ள அலகு சகாண்ட பறதவ இனங்களின் குழுவான 

கன்பூசியபொரன்ிஸ் இனத்ததெ ் பெரந்்த கன்பூசியபொரன்ிதிபட குடும்பத்ததெ ்

பெரந்்ததாகும். 

❖ இது கிழக்கு ஆசியாவின் செப ால் பபயாடட்ாவில் காணப்படும் ஆரம்பகால 

கிசரட்படசியஸ் தபபகாஸ்டிலியன் பறதவ இனங்களின் குழுவாகும். 

❖ இந்தக் குழுவானது முதன்முதலில் அறியப்படட் பற்களற்ற, அலகுகள் சகாண்ட 

பறதவகதளக் குறிக்கிறது. 

 

கர்ரார்னாவுன் புஷ் வகக தக்காளி 

❖ புஷ் வதக தக்காளியின் புதிய இனம் ஒன்று ஆஸ்திபரலியாவில் ெமீபதத்ில் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டது. 

❖ இது தற்பபாது உலகில் ஒரு இடத்தில் மட்டுபம காணப்படுகிறது. 

❖ பொலனம் என்ற தாவரப் பபரினத்திதனெ ்பெரந்்த சுமார ்1,400 ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட 

இனங்கள் உலகம் முழுவதும் பரவிக் காணப்படுகின்றன. 

❖ இந்த தாவரப் பபரினத்திதனெ ் பெரந்்த இனங்கள் அண்டாரட்ிகாதவத் தவிர 

அதனத்து கண்டங்களிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றன. 

❖ இது பொலபனசி குடும்பத்தில் உள்ள அதிக இனங்கள் சகாண்டுள்ள பபரினமாகும். 
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❖ இது ஆஞ்சிபயாஸ்சபரம்்களில் (பூக்கும் தாவரங்கள்) மிகப்சபரியதாகும். 

❖ உயர ் சபாருளாதார மதிப்தபக் சகாண்ட 3 உணவுப் பயிரக்ள் இந்த இனத்தில் 

அடங்கும்.  

❖ அதவ உருதளக்கிழங்கு, தக்காளி மற்றும் கத்திரிக்காய் (பிரிஞ்ொல்) ஆகியனவாகும். 

❖ பொலனத்ததெ ்பெரந்்த சபரும்பாலான இனங்கள் அபமொனிய சவப்பமண்டல சதன் 

அசமரிக்காவில் காணப்படுகின்றன. 

❖ இருப்பினும், அதவ அதிகம் காணப்படும் பகுதிகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியா ஆகிய கண்டங்களிலும் காணப் படுகின்றன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகக் குடும்ே தினம் - ஜனவரி 01  

 

❖ பிற கலாெெ்ாரங்கள், பதெங்கள் மீதான பததவயற்ற எதிரம்தறயான சில அணுகு 

முதறகதள தகவிடுவததன ஊக்குவிக்கச ்சசய்வதற்காக தவண்டி இத ்தினமானது 
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சகாண்டாடப் படுகிறது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் ெதபயின் சபாற்கால (மில்லினியம்) சகாண்டாட்டமான 

"அதமதி நிதலயில் ஒரு நாள்" என்பதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. 
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