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CURRENT AFFAIRS MARCH 20,21 IN TAMIL & 

ENGLISH 

 The President of India, Shri Ram Nath Kovind presented the Padma 

Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri Awards . Padma Vibhushan for 

Ilaiyaraaja. Padma Shri are Arvind Gupta, an IIT-Kanpur alumnus who 

inspired students to learn science from trash and Rajagopalan Vasudevan, 

who reuses plastic waste to construct roads 

இசைஞானி இசபாஜாவுக்கு 2018-ஆம் ஆண்டுக்காண தத் விபூண் விருச 

குடிசுத் சனர் ாம்ாத் ககாவிந்த் ங்கி ககௌவித்ார்.  

கலும் தச கதாருட்களில் இருந்து அறிவில் கைாசணகசப ார்களிடம் 

ககாண்டு கைர்த்ற்காக டி முன்ணாள் ார் அவிந்த் குப்ா ற்றும் பிபாஸ்டிக் 

ைாசனகசப உருாக்கி கதருசக்கு கைாந்க்காாண ாஜககாதானன் ாசுகன், 

ககாச ாட்டத்சச் கைர்ந் 98 து காகா தயிற்சி நிபுர் ாணம்ாள் 

ஆகிகாருக்கு தத் ஸ்ரீ விருதுகள் ஙக்ப்தட்டுள்பது. 

 Indian Navy to host Bilateral Exercise 'Varuna' with French Navy . This year 

too VARUNA-18 would be conducted in three sea areas, namely, the Arabian 

Sea, the Bay of Bengal and South Western Indian Ocean. The first phase, 

being conducted in the Arabian Sea 

இந்திக் கடற்தசட பிகஞ்சு ாட்டின் கடற்தசடயுடன் இசணந்து ருா2018 ன்ந 

இரு ாடுகளின் எத்திசக சடகதறுகிநது. இந் எத்திசக அபிக்கடல், கற்கு இந்திப் 

கதருங்கடல் ற்றும் ங்காப விரிகுடா ஆகி கடல்தகுதிகளில் சடகதறும் இன் முல் 

தாதி எத்திசக அகபிக் கடலில் சடகதற்று ருகிநது. 

 Karnataka decided to recommend to the Centre to grant religious minority 

tag to the numerically strong Lingayat and Veerashaiva Lingayat community. 

 the Lingayat sect was formed by 12th century social reformer Basavanna. 

His followers were taught to worship Shiva, in direct and personal manner, 

without any Brahminic practices. Justice Nagamohan Das committee report 

that had made the recommendation. 

லிங்காத்து ைமுாத்ச னி ாக அங்கீகரிக்க நீதிததி ாககாகன் ாஸ் குழுவின் 

தரிந்துசச த்தி அசுக்கு அனுப்பிசக்க கர்ாடக அசச்ைசயில் தீர்ாணம் 
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நிசநகற்நப்தட்டது கர்ாடகத்தில் 12-ம் நூற்நாண்டில் ாழ்ந் தைர் உருாக்கி 

வீசைம் அல்னது லிங்காத்து க் ககாள்சகாணது பிா  தக்கக்கங்கள் 

இல்னால் சிசண ழிதடுது ஆகும். 

 Mr. Roberto Azevệdo, Director General (DG) of the WTO, who is in New Delhi 

to attend the informal meeting of Ministers of WTO, called on the Prime 

Minister of India.  

தில்லியில் பிர் கந்தி காடிச ைந்தித்துப் கதசிணார் உனக ர்த்க அசப்பின் 

சனச இக்குர் ாதர்ட்கடா அஸிவிகடா 

 Expressing displeasure over a lack of communication between the Banks 

Board Bureau (BBB) and the Finance Ministry, Banks Board Bureau (BBB) 

established in 2016  to make recommendations for the appointment of Whole-

time Directors as well as non-Executive Chairmen of PSBs. They were also 

given the task of engaging with the Board of Directors of all the public sector 

banks to formulate appropriate strategies for their growth and development. 

BBB was established based on the Recommondation of PJ Nayak Committee. 

தரிந்துசகசப அல்தடுத்த் றிால், த்தி நிதிசச்ைகத்தின் மீது ங்கிகள் 

ாரிக் குழு அதிருப்தியில் உள்பது. கதாதுத் துசந ங்கிகளின் நிர்ாகத்ச 

லுப்தடுத்துதில், த்தி அசுக்கு ஆகனாைசணகசபயும், தரிந்துசகசபயும் 

அளிப்தற்காக கடந் 2016-ஆம் ஆண்டு ப்ல் ாம், ங்கிகள் ாரிக் குழு 

அசக்கப்தட்டது கதாதுத் துசந ங்கிகளின் சனர்கசப நிமிப்தது, ங்கிகளின் 

மூனணத்ச அதிகரிக்கச் கைய்து, ர்த்க டடிக்சககசப ஊக்குவிப்தது 

காடர்தாண தரிந்துசகசப அளிப்தற்காக நிமிக்கப்தட்டது. இவ்சப்பு பிகஜ ாக் 

தரிந்துசயின் கதரில் அசக்கப்தட்டது. 

 The Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) 

celebrated its 6th Foundation Day. Biotechnology Industry Research 

Assistance Council (BIRAC) is a not-for-profit Public Sector Enterprise, set 

up by Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and 

Technology Government of India, to empower the emerging biotech industry 

to undertake strategic research and innovation. 
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உயிரி காழிட்நுட்த காழில்துசந ஆாய்ச்சி உவி ாரிம் (பிஆர்சி) ணது ஆநாது 

நிறுண திணத்ச புதுதில்லியில் ககாண்டாடிது. அறிவில் காழில் நுட்த 

அசச்ைகத்தின் கீழ் உள்ப உயிரி காழில் நுட்தத் துசநால் பிஆர்சி கதாதுத்துசந 

நிறுணாக அசக்கப்தட்டது. இவ்சப்பு உயிரி காழில் நுட்தத்துசநயில் ஆாய்ச்சி 

ற்றும் புதுச கம்தடுத்லுக்காக அசக்கப்தடது. 

 106th Indian Science Congress to be held in Bhopal  “Future India: Science 

and Technology” will be the theme for next Science Congress  

106 து இந்தி அறிவில் ாாடு அடுத் ஆண்டு கதாதாலில் சடகதந உள்பது. 

அடுத் ஆண்டுக்காண கருப்கதாருள் திர்கான இந்திா அறிவில் ற்றும் காழில் நுட்தம் 

 Government approves Plastic Park to be set up in Deoghar District, 

Jharkhand  

ஜார்கண்ட் ாநினத்தில் உள்ப திகாகார் ாட்டத்தில் பிபாஸ்டிக் பூங்கா அசக்க த்தி 

அசச்ைச எப்புல் அழித்துள்பது. 

 India has joined Europe’s mega global arrangement of sharing data from 

Earth observation satellites, called Copernicus. 

இந்திா காப்தாவின் மிகப்கதரி உனக அபவினாண புவி காக்கு கைற்சகக் ககாள் 

கல் தரிாற்நத்தில் இசணந்துள்பாது. காப்தாவின் புவி காக்கு அசப்பு 

ககாதர்னிக்கஸ் ஆகும். 

 Sudan, the world's last male northern white rhinoceros, died 

மிகவும் அரி சகசச் கைர்ந், உனகின் கசடசி ஆண் காண்டாமிருகாண 'சூடான்' 

இநந்து 

 

உயக காடுகள் தினம் 

சர்லதேச அரவில் காடுகளுடை முக்கித்துலத்திடனப் பற்றி விழிப்புணர்டல ற்படுத்தும் 

லடகயில் ஆண்டுதோறும் ார்ச் 21  ஆம் நாள் 2012 ஆம் ஆண்டு முேல்  சர்லதேச 

காடுகள் தினாக ககாண்ைாைப் பட்டு லருகிமது. 

சர்லதேச காடுகள் ஆண்டு 2011  

காடுகளின் லடககள் 

பசுட ாமா டறக் காடுகள் , கலப்ப ண்ைய டறக்காடுகள் , புேர்க் காடுகள் , புல்கலளிக் 

காடுகள், சதுப்பு நியங்கள் , அடயாத்திக் காடுகள் ன பய லடககளில் காணப்படுகிமது. 

பூத்தி தடகயின் தநர்க் தகாட்டில் அடந்திருக்கும் இந்தி காடுகள் பல்தலறு சிமப்பு 
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உயிரினங்களின் லாழிைாக அடந்துள்ரன. உயகின் மூன்று உயிர்க் தகாரங்களுள் 

ஒன்மான நது தற்கு கோைர்ச்சி டயகள் பய சிமப்புகடர கபற்றுள்ரது. உயகின் 

காத்ே நியப்பப்பில் 14% - ாக இருந்து ேற்தபாது   6% ட்டுத உள்ர 

டறக்காடுகளில்,  உயகின் காத்ே உயிரினங்களில் 70 சேவிகிேத்திற்கும் தற்பட்ை 

உயிரினங்கள் இங்குோன் லாழ்கின்மன 

ஒரு நாட்டின் லரத்திற்கு 33%  நியப்பப்பு காடுகள் தேடல. ஆனால் , இந்திாவில் 22% 

ட்டுத காடுகள் லரம் உள்ரது. இந்திாவின் காத்ே நியப்பப்பில் 6,78,333 ச.கி.மீ., 

ட்டுத காடுகள் உள்ரது. இதில் திமந்ேகலளிக் காடுகள் - 2,87,769 ச.கி.மீ., பப்பரவும், 

அைத்திக் குடமந்ே காடுகள் - 3,39,279 ச.கி.மீ., பப்பரவும், அைர்த்தி மிகுந்ே லனங்கள் 

ன்று - 51,285 ச.கி.மீ., பப்பரவு ட்டுத உள்ரது. 

பசுட ாமாக்காடுகள் 

இந்திாவில் 200 கச.மீ.க்கும் அதிகான டற கபய்யும் பகுதிகளில் இக்காடுகள் 

அடந்துள்ரன. இக்காடுகளில் ஆண்டு முழுலதும் பசும் இடயகதராடு கூடி ங்கள் 

காணப்படுகின்மன. 

தலும் இடல உாக லரக்கூடிடல. டறரவு குடமயும் பகுதிகளில் , பசுட 

ாமாக் காடுகளுக்குப் பதியாக ஈமுள்ர இடயயுதிர்க்காடுகள் காணப்படுகின்மன. 

பசுட ாமாக் காடுகள் அஸ்ஸாம் , இடயயின் கிறக்குப் பகுதி , தற்குத் கோைர்ச்சி 

டயயின் தற்குச் சரிவுகள், அந்ோன் தீவுகள் ஆகிலற்றில் அடந்துள்ரன. 

திப்பு மிக்க தபானி , தேக்கு, மூங்கில் தபான்ம லடககள் இக்காடுகளில் 

காணப்படுகின்மன. 

இடயயுதிர் காடுகள் 

இந்திாவில் 10 முேல் 200 கச.மீ. லட டறரவுள்ர பகுதிகளில் இடயயுதிர்க்காடுகள் 

அடந்துள்ரன. 

இங்குள்ர ங்கள், லமண்ை பருல காயங்களில் ஆவிாேடயத் ேடுப்பேற்காக இடயகடர 

உதிர்த்து விடுகின்மன. 

பருல டறாக உள்ர காணத்ோல் , பருலக் காற்றுக் காடுகள் இடயயுதிர் லடகடச் 

சார்ந்ேடல. 

இவ்விடயயுதிர்க் காடுகள் , தற்குத் கோைர்ச்சி டயயின் கிறக்குச் சரிவுகளிலும் , 

லைசகலளிட ஒட்டிடந்ே இடயயின் அடிலாப் பகுதிகளிலும் , ேக்காணப் 

பீைபூமியின் லைக்கு மஅமஉம் கிறக்குப் பகுதிகளிலும் அடந்துள்ரன. தேக்கு , சால், 

சந்ேனம், தாஸ்வுட் ற்றும் மூங்கில் ஆகி ங்கள் இக்காடுகளில் உள்ரன. 

தேக்கு விடயயுர்ந்ே  லடகாகும். இது கப்பல் கட்டுலேற்குப் பன்படுத்ேப்படுகிமது. 

அடுத்து சாயம், இந்திாவில் உள்ர மிக முக்கி லடகாகும்.இது அதிகாக இருப்புப் 
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பாடேயின் குறுக்குக் கட்டைாகப் பன்படுத்ேப்படுகிமது. விடய திப்புடை சந்ேன 

க்காடுகள் டசூரில் காணப்படுகின்மன. 

முட்புேர்க் காடுகள் 

50 முேல் 100 கச.மீ. லட டறரவுள்ர பகுதிகளில் முட்புேர்க் காடுகள் உள்ரன. 

இங்குள்ர ங்கள், புற்கடரத் தின்னும் வியங்குகளிைமிருந்து பாதுகாத்துக் ககாள்லேற்காக, 

கிடரகளிலும், ேண்டுகளிலும் முள் அடப்புகடரக் ககாண்டுள்ரன. ாபல் , டகர் 

ஆகிடல முக்கி ங்கராகும். 

இத்ேடக காடுகள் அதிக அரவில் இாஜஸ்ோன் , கர்நாைகம், கசராஷ்டிா ஆகி 

பகுதிகளில் காணப்படுகின்மன. 

பாடயலனத் ோலங்கள் 

25 கச.மீ.க்கும் குடமலாக டறரவு உள்ர பகுதிகளில் ோலங்கள் காணப்படுகின்மன. 

ோர் பாடயலனத்தின் ல்டயப்பகுதி ற்றும் ேக்காணப் பீைபூமியின் சிய பகுதிகளிலும் , 

இவ்லடகத் ோலங்கள் காணப்படுகின்மன. 

சப்பாத்திக் கள்ளி , சிதாபடிக் ஆகி  லடககள் நன்கு லரர்கின்மன. இத்ோலங்கள் 

உறிஞ்சும் நீட அதிக நாட்கள் லட ேக்க டலத்துக் ககாண்டு , குறிப்பிட்ை அரவு 

பன்படுத்ேக்கூடிடல. இடல கபாருராோ முக்கித்துலம் உடைடல அல்ய. 

டயக்காடுகள் 

இக்காடுகள் டயச்சரிவுகளில் காணப்படுகின்மன. இக்காடுகள் டயகளின் உத்திற்கு 

ற்மலாறு தலறுபட்டுக் காணப்படுகின்மன. 

 900 மீ உம் லடயுள்ர சரிவுகளில் அன ண்ையக் காடுகளும் , அேடன அடுத்து 

2700 மீ. உம் லட அகன்ம இடயக்காடுகளும் , 2700 முேல் 3600 மீ உத்திற்கு 

இடைப்பட்ை சரிவில் ஊசியிடயக் காடுகளும் அடந்துள்ரன. 

4800 உம் லட ஆல்டபன் காடுகளும் , 4800 மீட்ைருக்கு தல் பனி லல்களும் 

அடந்துள்ரன. பனி லல்களில் ோலங்கதர காணப்படுலதில்டய. 

ாங்குதாவ் காடுகள் 

கங்டக ற்றும் பிபுத்திா ஆகி ஆற்றுச் சதுப்பு நிய கைல்ைாக்களில் சதுப்பு நியக் 

காடுகள் காணப்படுகின்மன. 

இக்காடுகள் சுந்ேலனக் காடுகள் ன்றும் அடறக்கப்படுகின்மன. இங்கு ங்கள் 

குட்டைாகவும், அலற்றின் தலர்கள் நீருக்கு தல் தோன்றும்படிாகவும் அடந்துள்ரன. 

இத்ேடக காடுகளில் சுந்ேரி லடக ங்கள்  சிமப்பாகக் காணப்படுலோல் இக்காடுகள் 

சுந்ேலனக் காடுகள் ன்று அடறக்கப்படுகின்மன. 
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இ டயயின் அடிலாத்தில் ோய் காடுகளும் இவ்லடகடச் சார்ந்ேடலத. 

காடுகளின் பன்பாடுகளின் காணாகதல காட்டுப் பயிற்சிாரர் பயிற்சிக்காக தகாடல , 

தைாடூன் ஆகி இைங்களில் கல்லூரிகள் ற்படுத்ேப்பட்டுள்ரன. 

கூடுேல் ேகலல்கள்  

த்தி அசு தைாடூனில் காட்டு ஆாய்ச்சிக் கறகம் ஒன்டம ற்படுத்தியுள்ரது. காடுகடரப் 

பாதுகாப்பதில் ஈடுபட்டு லரும் ஒரு முக்கி இக்கம் உத்திப் பிதேசத்தில் தோன்றி 

கசல்பட்டு லரும் சிப்தகா இக்காகும். 

இந்திாவில் 1894 முேயாகதல காடுகள் ககாள்டய பின்பற்மப்பட்டு லருகிமது. இது 1952-

ல் திருத்ேப்பட்ைது. 1988-ல் இந்தி அசு புதி காடுகள் ககாள்டகட அறிவித்து 

காடுகடர தம்படுத்தி லருகிமது. 

1950-ம் ஆண்டு முேல் நாகைங்கிலும் ம் நடுவிறா ஜூடய ற்றும் ஆகஸ்ட் ாேங்களில் 

நடைகபற்று லருகிமது. 

அதிக லரர்ச்சியும் , கசழிப்பும் இல்யாே காடுகடரத் திருத்ேம் கசய்து நல்ய இனத்டேச் 

தசர்ந்ே நாட்டுச் கசடிகடர உற்பத்தி கசய்யும் திட்ைத்டே , காட்டு இயாகாவினர் பய 

ாலட்ைங்களில் கசல்படுத்தி லருகின்மனர். இந்ே முடமத குரி பயிர் முடம ன்று 

அடறக்கப்படுகிமது. 

ேமிழ்நாட்டில்2013-ம் ஆண்டின் கணக்ககடுப்பின்படி காடுகளின் காத்ே பப்பரவு 23,844 

சது கி.மீ. காத்ே நியப்பப்பில் 18.33 சேவீே பகுதிகள் காடுகராகும். 

இந்தி காடுகள் அறிக்சக -2017  

 உனக அபவில் காடுகளின் தப்தபவில் இந்திா 10து இடத்தில் உள்பது இந்திப் 

தப்தபவில் 24.4 ைவீம் காடுகசப ககாண்டுள்பது. 

 த்தி பிகைம் அதிக காடுகசப ககாண்டுள்பது ( 77,414 ை.கீ) அசணத் 

காடர்ந்து அருாச்ைனப்ப்பிகைம் , ைட்டிஸ்கர் ஆகிச உள்பது. 

 

இந் ஆண்டிற்காண 2018 கருப்கதாருள் 'Forests for sustainable cities,'  
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