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 மாரச் ்–  20 

TNPSC துளிகள் 

❖ USA Today என்ற பத்திரிக்ககயின் “பபொழுதுபபொக்குத் துகையில் மிக சக்தி வொய்ந்த 

பபண்களின்” பட்டியலில் ஓப்ரொ வின்பிபர மை்றும் பமரில் ஸ்டிரீப் ஆகிய சரவ்பதச 

நடச்த்திரங்களுடன் இந்தியொகவச ் பசரந்்த நடிககயொன பிரியங்கொ பசொப்ரொ 

ப ொனசும் இகணந்துள்ளொர.் 

o USA Today என்பது சரவ்பதச அளவில் விநிபயொகிக்கப்படும் அபமரிக்க 

தினசரியொகும். பமலும் இது அபமரிக்கொவில் அதிக அளவில் 

விநிபயொகிக்கப்படுகிைது. 

❖ நொட்டில் சிடட்ுக் குருவி மீட்பு மை்றும் ஆரொய்சச்ி கமயங்ககள (SRRC - Sparrow Rescue and 

Research Centres) அகமப்பதை்கொன முன்பனடுப்கப பமை்பகொண்டுள்ள ஹரியொனொ 

மொநில வன மை்றும் வன விலங்குத் துகையொனது முதன்முகையொக உலக சிடட்ுக் 

குருவி தினத்கதக் பகொண்டொடுகிைது.  

o இந்த நிகழ்சச்ியொனது பஞ்சகுலொவில் உள்ள பிர ் சிகரஹ்ொக் வனவிலங்கு 

சரணொலயத்தில் நகடபபைவிருக்கிைது. 

❖ ஜீன் - பஹன்றி பசன்ட் என்பவர ் ஹைடட்ியின் பிரதமரொக பதவிபயை்று ஆறு 

மொதங்களுக்குப் பிைகு அவரது அரசுக்கு எதிரொக நம்பிக்ககயில்லொத் தீரம்ொனம் 

நிகைபவை்ைப்படட்கதத் பதொடரந்்து அவர ்அப்பதவியில் இருந்து விலகினொர.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

FSSAI வரரவு ஒழுங்குமுரைகள் 

❖ இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரப்படுத்தல் ஆஹணயமானது (Food Safety and 

Standards Authority of India - FSSAI) வஹரவு உணவுப் பபயரிடல் ஒழுங்குமுஹறகஹை 

அறிவிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

❖ நாபடங்கிலும் பபாதித்து ஹவக்கப்பட்ட உணவுப் பண்டங்கைில் பகாழுப்பு, சரக்்கஹர 

மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றின் அைவு அதிகமாக இருந்தால் அந்தப் பண்டங்கைின் மீது 

மிகப்பபரிய சிவப்பு பபயரிடஹலக் பகாண்டிருக்கும் என்பஹத இந்தப் புதிய ஒழுங்கு 

முஹறகை் குறிக்கின்றன. 

❖ இஹவ உணவுப் பபாருடக்ைின் மீது பபயரிடப்படட்ுை்ை தூய, உண்ஹமயான, 

இயற்ஹகயான மற்றும் சரக்்கஹரயற்ற பபான்ற உரிஹமக் பகாரிக்ஹககஹைக் 

கஹைவஹத பநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ உணவுப் பபாருடக்ைில் சரக்்கஹரயிலிருந்து பபறப்படும் ஆற்றல் 10 சதவிகிதத்திற்கு 

அதிகமாக இருந்தால், அப்பபாருை் சிவப்பு அஹடயாைத்ஹதக் பகாண்டிருக்கும். 

❖ பமலும் மாறுபக்க பகாழுப்பானது 1 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான ஆற்றஹலக் 

பகாடுத்தால் சிவப்பு நிற அஹடயாைக் குறியிடுவது கடட்ாயமாகும்.  
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தேசிய இரரசச்ல் மாசுபாட்டு வரரபடம் 

❖ நாடு முழுவதும் இஹரசச்ல் மாசுபாடட்ு வஹரபடத்ஹதத் தயாரிக்கவும் இஹரசச்ல் 

குறித்த பிரசச்ஹனக்குத் தீரஹ்வக் காண ஒரு திட்டத்ஹதத் தயாரிக்கவும் மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திற்கு (CPCB - Central Pollution Control Board) பதசியப் பசுகமத ்

தீரப்்பொயம் (National Green Tribunal - NGT) அறிவுகரககள வழங்கியுள்ளது.  

❖ இகரசச்ல் மொசுபொடட்ு விதிககள பசயல்படுத்தொத கொரணத்தினொல் குடிமக்களின் 

(பபொதுவொக முதியவரக்ள் மை்றும் குழந்கதகள்) ஆபராக்கியம் பொதிக்கிைது என்று NGT 

கூறியுள்ளது. 

❖ அகனதத்ு மொநில கொவல் துகையினரும் அந்தந்த மொநில மொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு 

வொரியங்களுடன் கலந்தொபலொசித்து இகரசச்ல் கண்கொணிப்புக் கருவிககள வொங்க 

பவண்டும் என்று NGT கூறியுள்ளது. 

தேசிய பசுரமே் தீர்ப்பாயம் 

❖ பதசியப் பசுகமத ்தீரப்்பொயமொனது 2010 ஆம் ஆண்டில் பதசியப் பசுகமத ்தீரப்்பொயச ்

சட்டம், 2010-ன் படி உருவொக்கப்படட்து. 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ைத்தின் நீதிபதி அல்லது உயர ்நீதிமன்ைத்தின் தஹலஹம நீதிபதி 

இத்தீரப்்பாயத்தின் தகலவர ்அல்லது நீதித ்துகைசொர ்உறுப்பினரொக பசயல்படுவொர.் 

❖ இந்தத ் தீரப்்பொயத்தின் தை்பபொகதய தகலவர ்இந்திய உசச் நீதிமன்ைத்தின் ஓய்வு 

பபை்ை நீதிபதியொன ஆதரஷ்் குமொர ்பகொயல் ஆவொர.் 

❖ சுை்றுச ்சுழல் பொதுகொப்பு, கொடுகள் மை்றும் இதர இயை்கக வளங்ககளப் பொதுகொதத்ல்   

பதொடரப்ொன வழக்குககள திைம்பட விகரவொக தீரத்த்ு கவப்பதை்கொக NGT 

உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ NGT-ன் முதன்கம அமரவ்ொனது புது தில்லியில் ஏை்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

தபரிடர் அபாயக் குரைப்பு மீோன பயிலரங்கம் - இந்தியா மை்றும் ஜப்பான் 

❖ இந்தியா மை்றும்  ப்பொன் ஆகிய நொடுகளுக்கிகடபய பபரிடர ் அபொயக் குகைப்பு 

(Disaster Risk Reduction) மீதொன 3-வது பயிலரங்கமொனது புது தில்லியில் நகடபபை்ைது. 

❖ இந்தப் பயிலரங்கத்தின் குறிக்பகொளொனது பபரிடர ் அபொயக் குகைப்புத் துகையில் 

ஆரொய்சச்ி நிறுவனங்கள், நகரங்கள் மை்றும் தனியொர ்துகை ஆகியவை்றிை்கிகடபய 

ஒதத்ுகழப்கப பமம்படுதத்ுவதொகும். 

❖ இந்தியா மை்றும்  ப்பொன் ஆகிய நொடுகளுக்கிகடபயயொன ஒதத்ுகழப்பொனது  

o ஆரம்ப கொல எசச்ரிக்கக அகமப்புகள்  

o கட்டகமப்புகள், திைன் வளரச்ச்ி ஆகியவை்றில் கட்டகம – பின்னர ்- சிைப்பொக 

மொை்று என்ை அணுகுமுகை 

o அறிவியல் பதொழில்நுட்பப் பயன்பொடுகள்  

o நிறுவனங்ககள வலுப்படுதத்ுதல் 

ஆகிய பகுதிகளில் வலுப்படுத்தப்படுகின்ைது. 

❖ இந்தியொவில் பதசியப் பபரிடர ்பமலொண்கம ஆகணயமொனது (NDMA - National Disaster 

Management Authority) பபரிடர ்பமலொண்கமக்கொன பசயல்படுதத்ும் நிறுவனமொகும்.  

❖ NDMA-ன் முதன்கம பநொக்கம் இயை்கக அல்லது மனிதனொல் உருவொக்கப்பட்ட 
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பபரழிவுகள், பபரழிவு மீட்பு மை்றும் பநருக்கடி கொல நிகல ஆகியவை்றின் திைகன 

மீடப்டடுப்பதை்கொன நடவடிக்ககககள ஒருங்கிகணப்பதொகும்.  

 

கிளி மீன் 

❖ கிைிமீன் (பபால்பபான்பமட்படாபபான் முரிகடட்ும்) என்பது பவைப் பாஹற 

அஹமப்பின் ஒரு மிக முக்கியக் கூறாகும். ஆனால் இது தற்பபாழுது சரவ்பதச அைவில் 

அதிகமாக அருகிவரும் நிஹலயில்  உை்ைது. 

 

 

 

❖ இந்த மீன் இனங்கை் அந்தமான் நிக்பகாபர ்தீவுகைில் அசச்ுறுதத்ு நிஹலயில் உை்ைன.  

❖ இது பன்னாடட்ு இயற்ஹகப் பாதுகாப்புச ் சங்கத்தின் (IUCN - International Union for 

Conservation of Nature) சிவப்புப் படட்ியலில் “பொதிக்கப்படக்கூடிய” நிகலயில் உள்ளது. 

❖ மீனவரக்ளொல் தை்பசயலொக இந்த மீன் பிடிக்கப்படுதல், ஈட்டிகயக் பகொண்டு மீன் 

பிடிப்பவரக்ைின் தாக்குதல் மை்றும் பவளப் பொகைகளின் இழப்பு ஆகியகவ இந்த 

வகக இனங்களுக்கு அசச்ுறுத்தல்களொக விளங்குகின்ைன. 

❖ அந்தமொன் நிக்பகொபொர ் தீவுகளில் தை்பபொழுதுள்ள பொதுகொக்கப்பட்ட கடல்சொர ்

பகுதிகளில் இருக்கும் பவளப் பொகைகளின் பொதுகொப்பொனது அருகி வரும் கிளி மீனின் 

பொதுகொப்பிை்கு மிக முக்கியத் பதகவயொகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

முேலாவது நீர்நாய்க் கணக்ககடுப்பு – உே்ேரப் பிரதேசம் 

❖ முதன்முஹறயாக, உத்தரப் பிரபதச மாநில அரசானது தனது பாதுகாக்கப்படட் 

பகுதிகைில் (பிலிபித் புலிகை் காப்பகம்) நீரந்ாய்கை் கணக்பகடுப்ஹப நடதத்ுகிறது. 

❖ காடுகை் சூழலஹமப்பின் மிக முக்கிய பகுதியாக நீரந்ாய்கை் விைங்குகின்றன. 

❖ அதிக எண்ணிக்ககயில் நீரந்ொய்கள் வொழ்வது கொப்பகத்தில் உள்ள நீர ்நிகலகளின் 

மொசுபொடை்ை நிகலகயக் குறிக்கின்ைது. 

❖ தூய நீர ்நிகலகளொனது கொடுகளின் ஆபரொக்கியமொன சூழகலக் குறிக்கின்ைது. 
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❖ இந்தியாவில் மூன்று வஹகயான நீரந்ாய் இனங்கை் காணப்படுகின்றன. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் பிைந்ே தின ஆண்டு விழா 

❖ சுற்றுப்புறச ்சூழஹலப் பாதுகாக்கும் பபாருடட்ு, ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த தினக் 

பகாண்டாட்டத்தின்  ஒரு பகுதியாக வானபவடிக்ஹகஹய பகாண்டாடும்  

நஹடமுஹறக்கு முடிவுகட்ட இராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் இராமகிருஷ்ண இயக்கம் 

ஆகிய இரண்டும் முடிவு பசய்துை்ைன. 

❖ வான பவடிக்ஹககளுக்குப் பதிலாக, புகழ்பபற்ற நாடட்ுப்புற நடனமான சாகு நடனம் 

மற்றும் நாடட்ுப்புற பமஹட நாடகமான யாத்ரா பபான்ற கலாசச்ார நிகழ்சச்ிகஹை 

நடத்த அந்த இயக்கம் முடிவு பசய்துை்ைது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக மறுசுழை்சி தினம் – மாரச் ்18 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 18 அன்று உலக மறுசுழற்சி தினம் உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இது மதிப்பு மிக்க முதன்ஹம வைங்கஹைப் பாதுகாப்பதில் மறுசுழற்சியின் 

முக்கியமான பங்ஹக அனுசரிப்பஹதயும் மறுசூழற்சிஹய அங்கீகரிப்பதற்கு 

Otter Species Native to India IUCN Status 

Eurasian Otter (Lutra lutra)  Near Threatened 

Smooth-coated Otter (Lutra perspicillata) Vulnerable 

Small-clawed Otter (Aonyx cinereus) Vulnerable 
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உதவுவஹதயும் பநாக்கங்கைாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக மறுசுழற்சி தினத்தின் கருத்துரு, “எதிரக்ொலத்திை்கொக 

மறுசுழை்சி பசய்தல்” என்பதொகும். 

 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் பிகரஞ்சு கமாழி தினம் – மாரச் ்20 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 20 அன்று ஐக்கிய நாடுகை் பிபரஞ்சு பமாழி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தத் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டு யுபனஸ்பகாவினால் ஏற்படுத்தப்படட்து. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகை் அஹமப்பு முழுவதும் அஹனதத்ு 6 அலுவல்பூரவ் பமாழிகைின் 

சமமான பயன்பாடஹ்ட ஊக்குவிப்பஹதயும் பன்பமாழி வழக்கு மற்றும் கலாசச்ாரப் 

பன்முகத் தன்ஹம ஆகியவற்ஹற அனுசரிப்பஹதயும் பநாக்கங்கைாகக் 

பகாண்டுை்ைது.  

❖ பிபரஞ்சு பமாழியானது 29 நாடுகைில் அலுவல் பமாழியாக உை்ைது. 

❖ பமலும் இம்பமாழியானது ஐக்கிய நாடுகை் அஹமப்பின் அலுவல் பமாழியாகவும் 

அதிக எண்ணிக்ஹகயிலான சரவ்பதச அஹமப்புகைின் அலுவல் பமாழியாகவும் 

உை்ைது. 

❖ மாரச் ் 20 என்ற தினமானது சரவ்பதச லா பிரான்பகாபபானி எனும் தினமாகவும் 

சரவ்பதச பிரான்பகாபபானி அஹமப்பால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

உலக சிட்டுக் குருவி தினம் – மாரச் ்20 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மாரச் ் 20 அன்று உலக சிடட்ுக் குருவி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சிடட்ுக்குருவி, நகரப்்புற சூழலில் வாழும் இதர பபாதுப் பறஹவகை் மற்றும் அதன் 

எண்ணிக்ஹகக்கு ஏற்படும் தீஹமகை் ஆகியஹவ குறிதத்ு விழிப்புணரஹ்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் பதரந்்பதடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ உலக சிடட்ுக் குருவி  தினத்தின் கருதத்ுரு, “நொன் சிடட்ுக்குருவிககள பநசிக்கிபைன்” 
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என்பதொகும். 

 

❖ பிரொன்ஸ் நொட்டினுகடய Eco-Sys ஆக்சன் பவுண்படசன் மை்றும் உலகம் முழுவதும் 

உள்ள பிை பதசிய மை்றும் சரவ்பதச அகமப்புகளுடனொன கூட்டிகணபவொடு பநசச்ர ்

ஃபொர ் எவர ் பசொகசட்டி ஆப் இந்தியொ எனும் அகமப்பொல் பதொடங்கப்படட் ஓர ்

சரவ்பதச முன்பனடுப்பப உலக சிடட்ுக் குருவி தினமொகும். 

 

சரவ்தேச மகிழ்சச்ி தினம் – மாரச் ்20 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் மாரச் ்20 அன்று சரவ்பதச மகிழ்சச்ி தினம்  அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகைின் சிறப்பு ஆபலாசகரான பேமீ இலியன் என்பவரால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 
❖ இது உலக மகிழ்சச்ி இயக்கதஹ்த ஊக்குவித்தல், அணி திரடட்ுதல் மற்றும் 

முன்பனற்றமஹடஹயச ்பசய்தல் ஆகியவற்ஹற பநாக்கங்கைாகக் பகாண்டுை்ைது. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு ேூஹல மாதத்தில் பூடான் நாட்டினால் ஏற்படுத்தப்படட் 

தீரம்ானத்ஹத ஐக்கிய நாடுகை் பபாதுச ் சஹப நிஹறபவற்றியது. இது மாரச் ் 20 ஆம் 
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பததிஹய சரவ்பதச மகிழ்சச்ி தினமாகப் பஹற சாற்றியது.  

❖ முதலாவது சரவ்பதச மகிழ்சச்ி தினமானது 2013 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 20 அன்று 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ ஐக்கிய நாடுகை் சரவ்பதச மகிழ்சச்ி தினமானது இந்த ஆண்டுக்  

பகாண்டாட்டத்திற்காக  “உலக மகிழ்சச்ிக்கொக பதத்ு வழிகள்” என்ை சவொல் 

பிரசச்ொரத்கதத் பதொடங்கியுள்ளது. 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

#Fridayforfuture இயக்கம் 

❖ #Fridayforfuture இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியொக உலபகங்கிலும் உள்ள 123 நொடுககளச ்

பசரந்்த ஆயிரக்கணக்கொன இகளஞரக்களத ்பதொடரந்்து, பருவநிகல மொை்ைத்திை்கு 

எதிரொன தனது முதலொவது பை்ைி பவகல நிறுத்தத்கத இந்தியொ கண்டுள்ளது. 

 

❖ ஸ்வீடகனச ் பசரந்்த மொணவர,் கொலநிகல ஆரவ்லர ் மை்றும் தை்பபொழுது பநொபல் 

பரிசுக்குப் பரிந்துகரக்கப்படட்வரொன கிபரட்டொ துன்பபரக்் என்பவரொல் இந்த 

இயக்கம் ஊக்கம் பபற்றது. 

❖ இவர ் பருவநிகல மொை்ைத்கத எதிரத்த்ு பபொரொட அந்நொடட்ுத் தகலவரக்ளிடம் 

பவண்டுபகொள் விடுப்பதை்கொக ஸ்வீடன் நொடொளுமன்ைத்தின் முன்பு ஒவ்பவொரு 

பவள்ளிக் கிழகமயும் பபொரொட்டம் நடதத்ுகின்ைொர.் 

❖ இந்தியாவில் பதசியத் தகலநகரப்் பகுதியொன படல்லியில் உள்ள பள்ளிககளச ்

பசரந்்த மொணவரக்ள் வகுப்புககளப் புைக்கணிதத்னர.்  
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