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மார்ச ்– 07 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியே் தேரே்ல் ஆணையர் நியமனம் சோடர்பான உசச்நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 

 

❖ ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான ஒரு பதவிக் காலத்திை்கு ஒரு ததரத்ல் ஆறணயறர 

நியமிக்கும் நறைமுறையானது ததளிவான ஒரு சை்ை மீைல் என்று உசச் நீதிமன்ைம் 

கூறியுள்ளது. 

❖ அருண் தகாயறல ததரத்ல் ஆறணயராக நியமிப்பது குறித்து விவாதிக்கும் தபாது 

நீதிமன்ைத்தின் இந்த ஆய்வு முன் றவக்கப்பை்ைது. 

❖ தகாயல் அவரக்ளின் நியமனம் ஆனது கைந்த ஆண்டு நவம்பர ்18 ஆம் தததியன்று தமை் 

தகாள்ளப்பை்ை நிலையிை் அவரின் பதவிக் காலமானது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குச ்சை்றும் 

க ாஞ்சம் அதிகம் ஆகும். 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டு ததரத்ல் ஆறணயம் (ததரத்ல் ஆறணயரக்ளின் பணி நிறலகள் 

மை்றும் தசயல்பாடு) என்ற சை்ைத்தின் 4(1)வது பிரிவின் படி, தறலறமத் ததரத்ல் 

ஆறணயரக்ள் மை்றும் ததரத்ல் ஆறணயரக்ள் என தனித்தனியாக ஆறு ஆண்டுகள் 

பதவியில் இருக்க தவண்டும். 

 

திபாங் பல்தநாக்கு நீர்மின் நிணலயம் 

❖ அருணாசச்லப் பிரததசத்தில் மிகப்தபரிய நீரம்ின் நிறலயத்திறன அறமப்பதை்கு 

இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தப் பல்தநாக்கு பயன்பாை்டுத் திை்ைம் ஆனது திபாங் ஆை்றில் சீனாவின் எல்றலக்கு 

அருகில் அறமக்கப்படுகிைது. 

❖ திபாங் நீரம்ின் நிறலயத்திறன ் கை்ைறமப்பதை்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகும் என 

மதிப்பிைப் பை்டுள்ளது. 

❖ இந்த நீரம்ின் நிறலயத்திறனத் ததசிய நீர ்மின்னாை்ைல் கழக (NHPC) லிமிதைை் என்ற 

நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பை உள்ளது. 
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❖ திஹாங், திபாங் மை்றும் தலாஹித் ஆகியறவ பிரம்மபுத்திரா நதியின் முக்கிய துறண 

நதிகள் ஆகும். 

❖ திப்ரு-றசதகாவா என்ற சரணாலயத்திை்கு அருகில் திபாங் நதி தலாஹித ் நதியுைன் 

இறணகிைது. 

❖ திபாங் நதியின் துறண நதிகள் எம்ரா, இதுன், டிரி, ரங்தகான், மாதுன் மை்றும் சிசார ்

ஆகியனவாகும். 

 

 

வை்ை மீன்கள் வளர்ப்பு 

 

❖ உள்ளூர ் வளங்கறளப் பயன்படுத்தி தமை்தகாள்ளப்படும் சமூகம் சாரந்்த வண்ண 

மீன்கள் வளரப்்பு முறையானது லை்சத ்தீவுகளில் உள்ள தபண்களுக்கு மி வும் உதவும் 

என எதிரப்ாரக்்கப் படுகிைது. 

❖ இது ஒருங்கிறணந்தச ்தசயல்பாடுகள் மூலம் தை்சாரப்ிறன தநாக்கிய முதல் படிறய 

தமை்தகாண்டுள்ளது. 
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❖ முதல்-வறகயான இது தபான்ை முன்தனடுப்பிை் 77 தபண்கள் உைப்ை 82 தீவு வாசிகள் 

ததரந்்ததடுக்கப்பை்டு தீவிரப் பயிை்சிக்கு உை்படுத்தப்பை்ைனர.் 

❖ இக்குழுவினர ்இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிச ்சறபயின் ததசிய மீன் சாரந்்த மரபணு 

வள ் கழகத்தின் (NBFGR) ததாழில்நுை்ப ஆதரவுைன் வண்ண மீன்கள் வளரப்்பிை்காக 

தனித்தனி குழுக்கறள உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகப் பாதுகாப்பு முன்சனடுப்பு 

 

❖ சமீபத்தில் சீனாவின் அதிபர ் ஒரு புதிய உலகப் பாதுகாப்பு முன்தனடுப்பிறன (GSI) 

முன்தமாழிந்துள்ளார.் 

❖ உலகப் பாதுகாப்பு முன்தனடுப்பானது, "தபாதுவான, விரிவான, கூை்டுைவு மை்றும் ஒரு 

நிறலயான" பாதுகாப்பிை்கான அறழப்பிறன விடுப்பததாடு, பரஸ்பர மதிப்பு, தறை 

அை்ை நிறல மை்றும் ஒருங்கிறணப்பு ஆகியவை்றிை்கான ஆசியப் பாதுகாப்பு 

மாதிரிறய உருவாக்குகிைது. 

❖ இது அதமரிக்காவின் இந்ததா-பசிபிக் உத்தி சார ் கூை்ைறமப்பு மை்றும் குவாை் 

அறமப்பு (இந்தியா, அதமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் குழுமம்) ஆகியவை்றிை்கு 

தநரம்ாைாகச ்தசயல்படுவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ உலகளாவியப் பாதுகாப்பு முன்தனடுப்பானது "பகுக்க முடியாதப் பாதுகாப்பு" என்ை 

தகாள்றகறய நிறல நிறுத்துவதை்குத் திை்ைமிைப்பை்டுள்ளது என்று சீனா கூறியது. 
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❖ "பகுக்க முடியாத பாதுகாப்பு" என்ை தகாள்றகயின் தபாருள், எந்ததவாரு நாடும் மை்ை 

நாடுகளின் இழப்பின் மூலம் தனது தசாந்தப் பாதுகாப்றபப் பலப்படுத்த முடியாது 

என்பதாகும். 

 

ஆசிய ஆற்றல் மாற்ற முன்சனடுப்பு (AETI) 

 

❖ ஜப்பானின் 'ஆசிய நாடுகளின் ஆை்ைல் மாை்ை முன்தனடுப்பிறன' விரிவுபடுத்துவதன் 

மூலம் தூய்றமயான ஆை்ைல் மாை்ைத்திறன தநாக்கியப் பாறதயில் இந்தியாவிை்கு 

உதவி வழங்க ஜப்பான் திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ ஜப்பான் நாட்டின் ஆசிய ஆை்ைல் மாை்ை முன்தனடுப்பானது (AETI) 2021 ஆம் ஆண்டில் 

ததாைங்கப் பை்ைது. 

❖ இந்த முன்தனடுப்பானது ஆரம்பத்தில் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு என்ற ஒரு நிறலயிறன 

அறைவதை்கு ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூை்ைறமப்பு (ASEAN) சாரந்்த சிை 

நாடுகளுக்கு ஆதரவு அளித்தது. 

❖ 2070 ஆம் ஆண்டிை்குள் நிகரச ்சுழிய உமிழ்வு நிறலயிறன அறைவதை்கான இலை்சிய 

மிக்க இலக்கிறன இந்தியா நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ ஜப்பான் நாைானது 2050 ஆம் ஆண்டிை்குள் நிகரச ்சுழிய நிறலயிறன அறைவததன்ை 

இலக்கிறன நிரண்யித்துள்ளது. 

❖ உமிழ்விறனக் குறைக்க உதவும் புதிய ததாழில்நுை்பங்கள் மை்றும் தபாருளாதார 

மாதிரிகறள இந்த நாடுகள் பயன்படுத்துகின்ைன. 

 

அறிக்ணககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

2023 ஆம் ஆை்டில் சபை்கள், வைிகம் மற்றும் சட்டம் என்ற அறிக்ணக 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டின் தபண்கள், வணிகம் மை்றும் சை்ைம் என்ை அறிக்றகயானது உலக 

வங்கி தவளியிடுகின்ை வருைாந்திர அறிக்றககளில் 9வது ஆண்டு அறிக்றகயாகும். 

❖ இது 190 நாடுகளில் உள்ள தபண்களின் தபாருளாதாரம் சாரந்்த மூ ்கிய வாய்ப்றபப் 

பாதிக்கும் சை்ைங்கள் மை்றும் தநறிமுறைகள் குறித்து ஆய்வு தசய்கிைது. 

❖ இது தபாக்குவரத்து, பணியிைம், ஊதியம், திருமணம், தபை்தைார ்அந்தஸ்து, ததாழில் 

முறனவு, தசாத்துக்கள் மை்றும் ஓய்வூதியம் தபான்ை மு ்கிய எை்டு குறிகாை்டிகறளக் 

தகாண்டுள்ளது. 
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❖ இந்தக் குறியீை்டில் 100 என்ை அதிக மதிப்தபண் என்பது ஆண்களுக்கு நிகரான ஒரு 

நிறலயில் தபண்கள் இருப்பறதக் குறிக்கிைது. 

❖ இதிை் 14 நாடுகள் மை்டுதம 100 மதிப்தபண்கறளப் தபை்றுள்ளன. 

❖ இதிை் இந்தியா தற்பபாது 74.4 புள்ளிகறளப் தபை்றுள்ள நிலையிை், இது ததை்காசியப் 

பிராந்தியத்திை்கான சராசரியான 63.7 என்ை மதிப்பிறன விை அதிகமாக உள்ளது. 

❖ ஆனால் இது ததை்காசியப் பிராந்தியத்தின் அதிகபை்ச மதிப்தபண்ணான 80.6 தபை்ை 

தநபாளத்றத விை குறைவாகதவ உள்ளது. 

❖ மும்றப பகுதியில் தபாருந்தக் கூடிய சை்ைங்கள் மை்றும் தநறிமுறைகள் குறித்தத் 

தரவுகறள இந்த ் குறியீடு இந்தியாவிற் ான மதிப்பீை்டிை்காகப் பயன்படுத்தியது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், உலக நாடுகளின் சராசரி மதிப்தபண் 100க்கு 76.5 ஆகும். 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சர்வதேச ேர்ம ேம்ம மாநாடு 

 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ் அவரக்ள், மத்தியப் பிரபதசத்தின் தபாபால் நகரில் 

நறைதபற்ை 7வது சரவ்ததச தரம் தம்ம (அைதநறிக் தகாள்றக) மாநாை்டிறனத ்

ததாைங்கி றவத்தார.் 

❖ இந்த நிகழ்விற் ான கருத்துரு, "புதிய சகாப்தத்திை்கான கிழக்கத்திய மனிததநயம்" 

என்பதாகும். 
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❖ இது சாஞ்சி புத்த - இந்திய ஆய்வு பல்கறலக் கழகத்துைன் இறணந்து இந்தியா அைக் 

கை்ைறள என்ை அறமப்பினால் ஏை்பாடு தசய்யப் பை்டுள்ளது. 

❖ இந்திய அரசியலில் உள்ள சிக்கல்கள், சவால்கள் மை்றும் வாய்ப்புகள் குறித்த 

ஆய்வுகறள தமை்தகாள்ளச ்கசய்கிை இந்தியா அைக்கை்ைறள என்பது புது தைல்லியில் 

அறமந்துள்ள ஒரு சுயாதீனமாக இயங்கும் ஒரு ஆதலாசறன வழங்கீை்டுக் குழு ஆகும். 

 

இந்திய மாநிலங்களின் மின்னாற்றல் மாற்றம் குறிே்ே அறிக்ணக 

❖ எரிசக்திப் தபாருளாதாரம் மை்றும் நிதிப் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் (IEEFA) ஆனது, EMBER 

இந்தியா என்ை அறமப்புைன் இறணந்து இந்தியாவின் ஆை்ைல் மாை்ைம் குறித்த ஒரு 

அறிக்றகயிறனத் தயாரித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்றகயானது இந்தியாவின் வருைாந்திர மின் ஆை்ைல் ததறவயில் 90 சதவீதம் 

என்ற அளவிறனக் தகாண்டுள்ள 16 மாநிலங்களில் ஆய்வு தமை்தகாண்டுள்ளது. 

❖ கரந்ாைகா மை்றும் குஜராத ் ஆகியறவ தூய்றமயான மின்சார ஆை்ைறல தநாக்கி 

மாறுவதில் அதிக முன்தனை்ைம் அறைந்து வருகின்ை மாநிலங்கள் ஆகும். 

❖ இந்தப் பகுப்பாய்வு ஆனது ஆை்ைல் மாை்ைத் ததாகுதியின் நான்கு பரிமாணங்கறளக் 

கண்காணித்து மதிப்பிை்டுள்ளது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆசியச ்சிறப்புச ்சதுரங்க விருதுகள் 2023 

❖ இந்திய ் கிராண்ை்மாஸ்ைர ் D. குதகஷுக்கு ஐ ்கிய அரபு அமீர த்தின் அபுதாபியிை் 

நலடகபற்ற ஆசியச ் சதுரங்கக் கூை்ைறமப்பின் வருடாந்திர ் கூட்டத்திை் ஆண்டின் 

சிைந்த வீரருக்கான விருது வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ கைந்த ஆண்டு மகாபலிபுரத்தில் நறைதபை்ை 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாை் தபாை்டியில் 

9/11 என்ை கணக்கில் சாதறன அளவில் தவை்றி தபை்று, தங்கப் பதக்கத்றத தவன்ைச ்

கசய்தை்காக பவண்டி இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ தசன்றனயில், FIDE சதுரங்க ஒலிம்பியாை் தபாை்டிறய தவை்றிகரமாக நைத்தியதை்காக 

தமிழக முதல்வர ்மு.க.ஸ்ைாலின் அவரக்ளுக்கு ஆண்டின் சிைந்த நாயகன் விருதானது 

வழங்கப் பை்டுள்ளது. 
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❖ தகாதனரு ஹம்பி, D.ஹரிகா, R .றவஷாலி, ைானியா சசத்தவ் மை்றும் பக்தி குல்கரன்ி 

ஆகிதயார ் அைங்கிய இந்திய மகளிர ் அணி, 'ஆண்டின் சிைந்த மகளிர ் அணி' என்ை 

விருதிறன தவன்ைது. 

❖ கிராண்ை் மாஸ்ைர ்R.B.ரதமஷ் வீரரக்ளுக்கான ஆண்டின் சிைந்தப் பயிை்சியாளர ்என்ை 

விருறத தவன்ைார.் 

❖ கிராண்ை் மாஸ்ைர ் அபிஜித் குண்தை, வீராங்கறனகளுக்கான ஆண்டின் சிைந்தப் 

பயிை்சியாளர ்என்ை விருறத தவன்ைார.் 

❖ அகில இந்தியச ்சதுரங்கக் கூை்ைறமப்பு (AICF) ஆனது ‘மிகவும் தசயல்பாடு மிக்க ஒரு 

கூை்ைறமப்பு’ என்ை விருறதப் தபை்ைது. 

 

 

விணளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

ஆடவருக்கான நீளம் ோை்டுேல் தபாட்டியில் சாேணன 

 

❖  ரந்ாட ாவிை் நலடகபற்ற இரண்ைாவது AFI ததசிய தாண்டுதல் தபாை்டியில் 

ஆண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதல் தபாை்டியில் தமிழகத்தின் தஜஸ்வின் ஆல்ை்ரின் 

ததசியச ்சாதறன ஒன்லறப் பறைத்துள்ளார.் 
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❖ கைந்த ஆண்டு இந்திய வீரர ்M.ஸ்ரீசங்கர ்பறைத்த 8.36 மீை்ைர ்என்ை முந்றதய சாதறன 

அளவிறன விஞ்சி இவர ்8.42 மீை்ைர ்நீளம் தாண்டி சாதறனயிலனப் பறைதத்ுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக வனஉயிரினங்கள் தினம் - மாரச் ்03 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ் சறபயின் (UNGA) 68வது அமரவ்ானது 2013 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்20 ஆம் தததியன்று இந்தத் தினத்திறன நியமித்தது. 

❖ இது உலகிலுள்ள வனத் தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் பை்றிய விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்03 ஆம் தததியன்று தான், அருகி வரும் வன விலங்குகள் மை்றும் 

தாவரங்கள் மீது தமை்தகாள்ளப்படும் சரவ்ததச வரத்்தகம் குறித்த உைன்படிக்றக 

(CITES) என்பது ஏை்றுக் தகாள்ளப் பை்ைது. 

❖ சரவ்ததச வரத்்தகமானது இந்த இனங் ளுக்கு எந்தவித அசச்ுறுத்தறலயும் ஏை்படுத்த 

முடியாது என்பறத உறுதிப்படுத்த இந்த உைன்படிக்றக உதவுகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டின் மாரச் ் 03 ஆம் தததியானது இந்த உைன்படிக்றகயின் 50வது ஆண்டு 

நிறைறவக் குறிக்கிைது. 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, 'வனவிலங்குப் பாதுகாப்புக்கான 

கூை்டுைவுகள் என்பதாகும்.  

 

உலக சசவிே் திறன் தினம் - மாரச் ்03 

❖ உலகளவில் காது மை்றும் தசவித் திைன் பராமரிப்றப ஊக்குவிப்பதை்காகவும், காது 

தகளாறம மை்றும் தசவித ்திைன் இழப்றபத் தவிரப்்பதை்கான வழிகறளப் பை்றிய 

விழிப்புணரற்வ அதிகரிக்கவும் இந்தத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ உை  சு ாதார நிறுவனம் இந்த நி ழ்லவ 2007 ஆம் ஆண்டு முதை் நடத்தி வருகிறது. 
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❖ இந்த ஆண்டிை்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, "அறனவருக்குமான காது மை்றும் 

தசவிப் புலன் பராமரிப்பு!" என்பதாகும். 

 

 

          


