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மார்ச ்– 13 

தேசியச ்சசய்திகள் 

நுகர்த ார் நீதிமன்றங்களுக்கான  ரரமுரறகள் 

 

❖ நுகரவ் ோர ்நீதிமன்றங்களில் தலலலமப் பதவியிலன  கிப்பதற்கோன 20 ஆண்டுகள் 

என்ற கட்டோயத் ததோழில்முலற அனுப த்திலன உசச் நீதிமன்றம் 10 ஆண்டுகளோகக் 

குலறத்துள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்றமானது அரசியலமமப்பின் 142வது பிரிவின் கீழ் அதன் அசோதோரண 

அதிகோரங்கலளப் பயன்படுத்தி இந்த அறிவிப்பிலன த ளியிட்டது. 

❖ இது விண்ணப்பதோரரக்ளின் தசயல்திறலனச ்வசோதிப்பதற்கோக எழுத்துத் வதரவ்ுகள் 

மற்றும்  ோய்தமோழித் வதரவ்ுகள் ஆகிய ற்லற அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு நுகரவ் ோர ்போதுகோப்பு (நியமனத்திற்கோன தகுதி, ஆட்வசரப்்பு முலற, 

நியமன நலடமுலற, பதவிக் கோலம், மோநில ஆலணயம் மற்றும் மோ ட்ட 

ஆலணயத்தின் தலல ர ்மற்றும் உறுப்பினரக்ளின் ரோஜினோமோ மற்றும் பதவி நீக்கம்) 

விதிகளில் பல திருத்தங்கலள வமற்தகோள்ள உள்ளதோக மத்திய அரசு முன்தமோழிந்து 

உள்ளது. 

 

மூங்கில்களாலான ‘உலகின் முேல்’ விபே்துத் ேடுப்பு 

❖ ஒரு மோற்றோக சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த  லகயில் மூங்கில்களோலோன விபத்துத் 

தடுப்புகலள நிறுவி இந்திய அரசு வசோதலன தசய்துள்ளது. 

❖ 200 மீட்டர ்நீளமுள்ள இந்த மூங்கில்களோலோன ‘உலகின் முதல்’ விபத்துத் தடுப்போனது 

மகாராஷ்டிராவின்  ோணி- வரோரோ தநடுஞ்சோலலயில் நிறு ப்பட்டுள்ளது. 
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❖ மூங்கில்களோலோன விபதத்ுத் தடுப்போனது எஃகினோலோன தடுப்புகளுக்கு மோற்றோகவும், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ததோகவும் இருக்கும். 

❖ மூங்கில்களோலோன விபதத்ுத் தடுப்புகளின் மறுசுழற்சிக்கோன மதிப்பீடு என்பது 50-70%, 

என்றும், எஃகினோலோனத் தடுப்புகளுக்கு அது 30-50% என்றும் ஆகும். 

 

 

சர் தேசச ்சசய்திகள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சரபயின் சோரலதூரப் சபருங்கடல் பரப்புப் பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்ேம் 

 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சலபயின் உறுப்பினர ் நோடுகள், கடல் பரப்பின் மூன்றில் இரண்டு 

பங்லக உள்ளடக்கிய சர ்வதசக் கடல் பரப்பில் உள்ள பல்லுயிரத்் தன்லமயிலனப் 

போதுகோப்பதற்கோன ஒரு சர ்வதச ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக் தகோண்டுள்ளன. 

❖ மமலும் இது பபருங்கடல் மீதான பாரீஸ் ஒப்பந்தம் எனவும் அமைக்கப் படுகின்றது. 

❖ 1982 ஆம் ஆண்டில், கடல்சோர ் சட்டம் ததோடரப்ோன ஐக்கிய நோடுகள் உடன்படிக்லக 

அல்லது UNCLOS ஏற்றுக் தகோள்ளப் பட்டது. 

❖ இந்த உடன்படிக்லகயோனது தபருங்கடல்கள் மற்றும் அதன்  ளங்கலளப் 

பயன்படுத்து தற்கோன விதிகலள  லரயறுத்தது. 
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❖ ஆனோல் எந்த நோடுகளின் கட்டுப்போட்டிற்குள்ளும் அடங்கோத பகுதிகளுக்கோன ஒரு 

விரி ோனச ்சட்ட முலறலம எதுவும் உரு ோக்கப்படவில்லல. 

❖ 1958 ஆம் ஆண்டு பெனீ ோ ததோலலதூரப் தபருங்கடல்பரப்பு உடன்படிக்லகயின் படி, 

ஒரு நோட்டின் பிரோந்திய நீரப்் பரப்பு அல்லது உள்நோட்டு நீர ் ளத்தில் வசரக்்கப்படோத 

கடல் பகுதிகள் ததோலலதூரப் தபருங்கடல்பரப்பு என்று அலழக்கப் படுகின்றன. 

❖ இது கடற்கலரயிலிருந்து 200 கடல் லமல்கள் (370 கிமீ)  லர நீண்டு கோணப்படுகின்ற, 

ஒரு நோட்டின் பிரத்திவயகப் தபோருளோதோர மண்டலத்திற்கு அப்போல் அலமந்துள்ள 

பகுதியோகும். 

❖ ததோலலதூரப் தபருங்கடல் பரப்புகளில் உள்ள  ளங்களின் வமலோண்லம மற்றும் 

போதுகோப்பிற்கு எந்த நோடும் தபோறுப்வபற்கோது. 

❖ ததோலலதூரப் தபருங்கடல்பரப்புகள் உலகின் கடல் பரப்பில் 60%க்கும் அதிகமோன 

பரப்பிலன உள்ளடக்கியமதாடு, அமவ பூமியின் வமற்பரப்பில் போதியளவிலன உள் 

அடக்கியதோகும். 

❖ உயிரியல் பன்முகத் தன்லமக்கோன உடன்படிக்லக மீதோன (COP15) பங்குதோரரக்ள் 

மோநோட்டில், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 30% கடல் பரப்புகலளப் போதுகோப்பதற்கு 

உறுப்பினர ்நோடுகள் ஒப்புக் தகோண்டன. 

❖ இது  ரலோற்றுச ்சிறப்புமிக்க குன்மிங்-மோண்ட்ரியல் உலகப் பல்லுயிரக்் கட்டலமப்பு 

அமமப்பினோல் தகோண்டு  ரப்பட்ட (GBF) '30 x 30 உறுதிதமோழியின்' ஒரு பகுதி ஆகும். 

 

CITES உடன்படிக்ரகயின் 50 து ஆண்டு நிரறவு 

 

❖ அழிந்து  ரும்  னவிலங்குகள் மற்றும் தோ ர உயிரினங்களில் வமற்தகோள்ளப்படும் 

சர ்வதச  ரத்்தகம் ததோடரப்ோன உடன்படிக்லகயோனது (CITES) 1973 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்

03 ஆம் வததியன்று லகதயழுத்தோனது. 

❖ CITES என்பது, அழிந்து  ரும் தோ ரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உடல் போகங்கள் 

மற்றும் அ ற்றிலிருந்துப் தபறப்படும் தருவிப்புகள் உட்பட அ ற்றின்  ரத்்தகத்லத 

ஒழுங்குபடுத்து லதயும் கண்கோணிப்பலதயும் வநோக்கமோகக் தகோண்ட ஒரு சர ்வதச 

ஒப்பந்தமோகும். 

❖ CITES உடன்படிக்லகயின் கீழ், அனுமதி  ழங்கீடு மற்றும் ஒதுக்கீட்டு முலற ஆகியல  

மூலம் அழிந்து  ரும் உயிரினங்களின்  ரத்்தகத்திலன உறுப்பினர ்நோடுகள் ஒழுங்கு 

படுத்தவும் கண்கோணிக்கவும் வ ண்டும். 
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❖ வமலும் அல  இந்த உடன்படிக்லகயிலன நலடமுலறப்படுத்தச ் பசய் து குறிதத்ு 

த றோமல் அறிக்லக அளிக்க வ ண்டும் என்பமதாடு, வமலும், அதன் தசயல்திறலன 

உறுதி தசய் தற்கோக மற்ற நோடுகளுடன் இலணந்து அமவ தசயல்பட வ ண்டும். 

❖ சர ்வதச  ரத்்தகத்தின் கோரணமோக, சுரண்டலுக்கு (அதிகப் போதிப்பிற்கு) உள்ளோகும் 

கிட்டத்தட்ட 40,000 இனங்கலள இந்த உடன்படிக்லக போதுகோக்கிறது. 

❖ தற்வபோது, CITES உடன்படிக்லகயில் 184 நோடுகள் லகதயழுத்திட்டுள்ளன. 

 

ஊட்டசச்ே்து குரறபாடு மற்றும் புறக்கணிப்பு – அறிக்ரக 

 

❖ யுனிதசஃப் அலமப்போனது, ‘ஊட்டசச்த்து குலறபோடு மிக்க மற்றும் புறக்கணிக்கப் 

பட்டவரக்ள்: உலகிலுள்ள இளம் பரு   யது சிறுமிகள் மற்றும் தபண்கள் மத்தியில் 

நிலவும் ஊட்டசச்த்து தநருக்கடி’ என்ற அறிக்லகலய த ளியிட்டது. 

❖ இது இளம் பரு   யது தபண்கள் மற்றும் இனப்தபருக்க  யதுலடய தபண்களின் 

ஊட்டசச்த்து அளவில் உள்ள தற்வபோலதய நிலல, வபோக்குகள் மற்றும் ஏற்றத்தோழ்வு 

ஆகியவற்மற ஆரோய்கிறது. 

❖ 12 நோடுகளில் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 5.5 மில்லியனோக இருந்த கடுலமயோன ஊட்டச ்

சத்து குலறபோட்டோல் போதிக்கப்பட்ட கரப்்பிணி மற்றும் தோய்ப்போல் தகோடுக்கும் பரு  

 யது தபண்கள் மற்றும் தபண்களின் எண்ணிக்லகயோனது 6.9 மில்லியனோக அல்லது 

25 சதவீதமோக உயரந்்துள்ளது. 

❖ அந்த 12 நோடுகள்; ஆப்கோனிஸ்தோன், புரக்ினோ போவசோ, சோத், எத்திவயோப்பியோ, தகன்யோ, 

மோலி, லநஜர,் லநஜீரியோ, வசோமோலியோ, ததற்கு சூடோன், சூடோன் மற்றும் ஏமன் ஆகியன 

ஆகும். 

❖ உலகளவில், 2  யதிற்குட்பட்ட 51 மில்லியன் குழந்லதகள்  ளரச்ச்ி குன்றிய நிலலயில் 

அதோ து ஊட்டசச்த்துக் குலறபோடு கோரணமோக அ ரக்ள்  யதிற்கு ஏற்ற 

உயரத்திலனக் கோட்டிலும் குலற ோன உயரத்தில் உள்ளனர.்  

❖ ததற்கோசியோ மற்றும் ஆப்பிரிக்கோவின் துலண-சஹோரோ பகுதிகள் ஆகியல  இளம் 

பரு   யது சிறுமிகள் மற்றும் தபண்களிலடவய ஊட்டசச்த்து குலறபோடு அதிகமோக 

கோணப்படும் பகுதிகளோக விளங்குகின்றன. 

❖ இப்பகுதியோனது, உலகளவில் குலறந்த எலடயோல் போதிக்கப்பட்ட மூன்றில் இரண்டு 

இளம்பரு  சிறுமிகள் மற்றும் தபண்கலளக் தகோண்ட, வமலும் இரத்த வசோலகயினோல் 
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போதிக்கப்பட்ட ஐந்தில் மூன்று இளம்பரு  சிறுமிகள் மற்றும் தபண்கலளக் தகோண்ட 

நோடுகளோகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில், 126 மில்லியன் தபண்கள் ஆண்கலள விட உணவுப் போதுகோப்பற்ற 

நிலலயில் உள்ள நிமலயில் இது 2019 ஆம் ஆண்டில் சுமோர ்49 மில்லியன் ஆக இருந்தது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

சமகா-ட்தராபிக்ஸ் 1 சசயற்ரகக் தகாள் சசயலிழப்பு 

 

❖ தசயலிழப்புச ்தசய்யப்பட்ட இந்திய-பிதரஞ்சு  ோனிலல தசயற்லகக்வகோள், தமகோ-

ட்வரோபிக்ஸ்-1 (MT-1) ஆனது பூமியின்  ளிமண்டலத்திற்குக் தகோண்டு  ரப்பட்டு அது 

போதுகோப்போன முலறயில் சிலதக்கப்பட்டது. 

❖ மோரச் ் 07 ஆம் வததியன்று த ற்றிகரமோக நடத்தப்பட்ட கட்டுப்போட்டிற்குட்பட்ட மறு 

நுலழவு தசயல்பாட்டிலனத ்ததோடரந்்து, இந்தச ்சிலதவு தசயல்முலறயிலன இஸ்வரோ 

வமற்தகோண்டது. 

❖ இந்த  ோனிலல ஆய்வு தசயற்லகக் வகோளானது இந்தியாவின் விண்த ளி நிறு னம் 

இஸ்வரோ மற்றும் பிதரஞ்சு விண்த ளி நிறு னமோன CNES ஆகிய ற்றின் கூட்டு 

முயற்சியோக, 2011 ஆம் ஆண்டு அக்வடோபர ்12 ஆம் வததியன்று விண்ணில் ஏ ப்பட்டது. 

 

NISAR சசயற்ரகக்தகாள் ஒப்பரடப்பு 

❖ இந்திய விண்த ளி ஆரோய்சச்ி நிறு னம் (இஸ்வரோ) ஆனது அதமரிக்க விண்த ளி 

நிறு னத்திடமிருந்து நோசோ-இஸ்வரோ SAR (நிசோர)் தசயற்லகக் வகோளிலனப் தபற்று 

உள்ளது. 

❖ NISAR என்பது நோசோ மற்றும் இஸ்வரோ ஆகிய நிறு னங்கள் இலணந்து உரு ோக்கிய 

புவித ்தோழ்மட்டச ்சுற்றுப்போலத ஆய்வுக் கலம் ஆகும். 

❖ இந்தச ்தசயற்லகக்வகோள் ஆனது 2024 ஆம் ஆண்டில் துரு ச ்சுற்று  ட்டப் போலதக்கு 

அருகில் நிலல நிறுத்தப்படும் என எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 



•   
•    
 

 
 

❖ NISAR ஆனது L மற்றும் S இரட்லட அலலநீளங்கலளக் தகோண்ட, புவி வமற்பரப்பிலனத் 

துல்லியமோகப் படம் பிடிக்கும் (SAR) வரடோரிலனச ்சுமந்து தசல்கிறது. 

❖ இஸ்வரோவின் கூற்றுப் படி, NISAR தசயற்லகக்வகோளோனது புவியின் முழு பரப்பிலனயும் 

த றும் 12 நோட்களில் படம் பிடிக்கும் என எதிரப்ோரக்்கப் படுகிறது. 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

சயல்தலாஸ்தடான் தேசியப் பூங்காவின் 151 து ஆண்டு நிரறவு விழா 

 

❖ உலகின் முதல் வதசியப் பூங்கோ ோன அபமரிக்காவின் தயல்வலோஸ்வடோன் வதசியப் 

பூங்கோ தனது 151 து ஆண்டு நிலறவு விழோவிலனக் தகோண்டோடியது. 

❖  வயோமிங்கின்  டவமற்கு முலனயில் அலமந்துள்ள இந்தப் பூங்கோ தமோன்டோனோ 

மற்றும் இடோவஹோ  லர பரவியுள்ளது. 



•   
•    
 

 
 

❖ இது தயல்வலோஸ்வடோன் வதசியப் பூங்கோ போதுகோப்புச ் சட்டத்தின் மூலம் 1872 ஆம் 

ஆண்டு மோரச் ்01 ஆம் வததியன்று அதமரிக்கச ்சடட்சலபயினோல் நிறு ப் பட்டது. 

 

பிரபலமான ரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

CBIP விருதுகள் 2022 

❖ வதசிய அனல்மின் கழக நிறு னத்திற்கு மின் உற்பத்தியில் சிறந்தப் பங்களிப்பு 

என்பதற்கோன 2022 ஆம் ஆண்டு CBIP விருதோனது  ழங்கப் பட்டது. 

❖ ஒடிசோ மின்பகிரவ்ுக் கழக நிறு னத்திற்கு (OPTCL) 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன மதத்ிய நீரப்் 

போசன மற்றும் மின்னோற்றல்  ோரிய (CBIP) விருதோனது  ழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஒடிசோ மின்பகிரவ்ுக் கழக நிறு னத்திற்கு 'சிறந்த தசயல்திறன் தகோண்ட மின் பகிரவ்ு 

துலற' என்ற பிரிவில் விருதிலனப் தபற்றது. 

❖ அரசு நடத்துகின்ற இந்தப் பயன்பாட்டுச ் மசமவ வைங்கும் நிறு னத்திற்கு, அது 

ததோடங்கப் பட்டதிலிருந்து முதல் முலறயோக இந்த விருது  ழங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ போரத ்மிகு மின் நிறு னத்திற்கு ‘சூரிய ஆற்றலில் சிறந்தப் பங்களிப்பு’ என்ற பிரிவில் 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன CBIP விருதோனது  ழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 

8 து தேசியப் புரகப்பட விருதுகள் 

 

❖ இதற்கோன விருது விழோவில் ததோழில்சோர ் மற்றும் தபோழுதுவபோக்குப் புலகப்படக் 

கலலஞர ்பிரிவில் தலோ 6 விருதுகளும்,  ோழ்நோள் சோதலனயோளர ்விருது பிரிவில் ஒரு 

விருதும் உட்பட தமோத்தம் பதிமூன்று விருதுகள்  ழங்கப்பட்டன. 



•   
•    
 

 
 

❖ ததோழில்முலறப் பிரிவிற்கோன கருத்துரு "உயிர ்மற்றும் நீர"் என்பதோகும். 

❖ தபோழுதுவபோக்குப் புலகப்படத் துலறக்கோன கருத்துரு, "இந்தியோவின் கலோசச்ோரப் 

போரம்பரியம்" என்பதோகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர் தேச மகளிர ்தினம் - மாரச் ்08 

❖ இது தபண்களின் சமூக, தபோருளோதோர, கலோசச்ோர மற்றும் அரசியல் சோதலனகலளக் 

தகோண்டோடும் ஒரு தினமோகும். 

❖ இத்தினமோனது முதன்முதலில் 1911 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியோ, தடன்மோரக்், தஜரம்னி 

மற்றும் சுவிட்சரல்ோந்து ஆகிய நோடுகளில் தகோண்டோடப் பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டு 111 து சர ்வதச மகளிர ்தினமோகும். 

❖ 1975 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகள் சலப இந்த நோலளக் தகோண்டோடத் ததோடங்கியது. 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்தத் தினத்திற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் சலபயின் கருத்துரு, 

"DigitALL : போலினச ்சமதத்ு த்திற்கோன புதுலம மற்றும் ததோழில்நுட்பம்" என்பதோகும். 

 

 

          


