
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் -ஆகஸ்ட் 2019 

1. சுப்ரீம் ககோர்ட் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கககை 30 இல் இருந்து 33 (தகைகை நீதிபதி       

தவிர) ஆக உைர்த்தும் ைக ோதோவிற்கு குடிைரசு தகைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 

2. டடல்லி முதல்வர்  அரவிந்த் ககஜ்ரிவோல், ைோதம் 200 யூனிட்களுக்கு குகைவோக      

மின் ோரம் பைன்படுத்தும் நுகர்கவோருக்கு முழு கட்டண விைக்கு அளித்துள்ளோர். 

3. இந்திைோவில் முதன்முகைைோக,ராட்சத ஆஃப்ரிக்கா நத்ததயினால் ஏற்படும்  

போதிப்புககள எதிர்ககோள்ள ககரள ைோநிைத்தில் உள்ள தாவனூர் பஞ் ோைத்து கிரோை 

 கப கூட்டம் நடத்திைது. 

4. மூத்த பத்திரிக்ககைோளர் ரவிஷ் குமாருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன ரமமான் மக்மசமச 

விருது வழங்கப்பட்டது. 

5. தமிழ் கைோழியில் அறிவிைகை பிரபைப்படுத்த ‘அறிவியல் பலதக’என்ை    

திட்டத்கத விக்ைோன் பிர ோர் அகைப்பு கதோடங்கியுள்ளது. 

6. ராஜஸ்தான்  ட்ட கப கும்பல் ககோகை ைற்றும் ஆணவ ககோகைக்கு எதிரோக  ட்டம் 

இைற்றியுள்ளது. 

7. தமிழ்நோடு குடிக ப் பகுதி ைோற்று வோரிைம் , டநாச்சிக்குப்பத்தத ஓவிைங்கள் 

மூைைோக          கதல மாவட்டமாக ைோற்ை முடிவு க ய்துள்ளது. 

8. கபருநிறுவன  மூகப்கபோறுப்பு (CSR) குறித்து ஆரோை, திரு.இஞ்டசதி ஸ்ரீநிவாஸ் 

தகைகையில் அகைக்கப்பட்ட  உைர்ைட்ட குழு தனது பரிந்துகரககள 

நிதிஅகைச் ரிடம் வழங்கிைது. 

9. FAME India திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு 595 மின்சார மபருந்துகள் ஒதுக்கீடு 

க ய்ைப்பட்டுள்ளது. 

10. நீைகிரியில் உள்ள அவலஞ்சியில் , தமிழக வரைோற்றில் மிக அதிகபட்  ைகழ (820 

மிமீ) ஒகர நோளில் பதிவோகியுள்ளது. 

11. மஹாராஷ்ட்ரா ைோநிை அரசு பருவநிகை ைோற்ைத்தோல் மும்கப ைோநகரத்தில் 

ஏற்படும் விகளவுககள ஆரோை பணிக்குழு ஒன்கை நிைமித்துள்ளது. 

12. குடிைரசு தகைவர் ரோம் நோத் ககோவிந்த் பாரத ரத்னா விருதுககள முன்னோள் குடிைரசு 

தகைவர் ப்ரணோப் முகர்ஜி,ைகைந்த போரதிை ஜன  ங்க சிந்தகனைோளர் நோனோஜி 

கதஷ்முக்,ைகைந்த போடகர் பூகபன் ஹ ோரிகோ ஆகிகைோருக்கு வழங்கினோர். 



 

 

13. முன்னோள் அகைரிக்க தூதுவர் டகன்னத் எம் குய்ன் அவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் 

போதுகோப்புக்கோன எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் விருது வழங்கப்பட்டது. 

14. ஒமர நாடு,ஒமர மரஷன் கார்டு திட்டம் இந்திைோ முழுவதும் ஜூன் 1,2020 முதல் 

அைலுக்கு வருகின்ைது. 

15. இந்திைோ முழுவதும் உள்ள குழந்கதகளுக்கு க ப்டம்பர் 2019க்குள்  மராட்டாதவரஸ் 

தடுப்பூசி கபோட ைத்திை குடும்பநை அகைச் கம் முடிவு க ய்துள்ளது. 

16. குடிைரசு தகைவர் ரோம் நோத் ககோவிந்த்  “The unlawful activities (prevention) 

amendment act 2019”  ட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 

17. கதசிை ஊக்கைருந்து தடுப்பு ஏஜன்சி விதிமுகைககள ஏற்றுக்ககோள்ள பிசிசிஐ 

ஒப்புதல் கதரிவித்துள்ளது. 

18. இந்திைோவின் குத்துச் ண்கட வீரரோன பஜ்ரங் பூனியா ஜிைோர்ஜிைோவில் நகடகபற்ை 

Tbilisi கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் கபோட்டியில் தங்கப்பதக்கம் கவன்ைோர். 

19. கதலுங்கோனோ-ஆந்திரோ ,ைஹோரோஷ்ட்ரோ-குஜரோத் இகடகை இரண்டு 

ைோநிைங்களிலும் ஒமர மரஷன் கார்டு பைன்படுத்தும் திட்டம் 

கதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

20. 22வது கதசிை மின் ஆளுதக மாநாடு கைகோைைோ ைோநிைம் ஷில்லாங்கில் 

நகடகபற்ைது. 

21. சீன நிறுவனம் ஹுவாய் ஹார்மனி ஓஸ் (Harmony OS) என்ை தனது க ோந்த இைக்க 

முகைகை (OS) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

22. ஆசிை வளர்ச்சி வங்கி ைஹோரோஷ்ட்ரோ ைோநிைத்திற்கு  ோகை கைம்போட்டிற்கோக 200 

மில்லியன் டாலர் கடன் உதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

23. விவ ோயிகளுக்கு உதவுவதற்கோக ைத்திை அரசு “Uber for tractors” என்ை 

க ைலிகை உருவோக்கியுள்ளது. 

24. இந்திை கதசிை அறிவிைல் அகோடமியின் முதல் கபண் தகைவரோக சந்த்ரிமா ஷாஹா 

கபோறுப்கபற்க உள்ளோர். 

25. சிறந்த மாநகராட்சிக்கோன முதல்வர் விருதுக்கு மசலம் மாநகராட்சி கதர்வு 

க ய்ைப்பட்டுள்ளது. 

26. சிறந்த நகராட்சிக்கோன முதல்வர் விருதுக்கு தர்மபுரி நகராட்சி கதர்வு 

க ய்ைப்பட்டுள்ளது. 

27. சவுரப் வர்மா தஹதராபாத் ஓபன் போட்மிண்டன் கபோட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் 

பட்டம் கவன்றுள்ளோர். 



 

 

28. ரிகைைன்ஸ்  இண்டஸ்ட்ரீஸ் க ப்டம்பர் 5,2019 முதல் ‘ஜிமயா ஃதபபர் ‘ அகண்ட 

அகைவரிக  க கவகை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. 

29. நீைகிரி சூழல் ைண்டைம் குறித்து சுற்றுச்சூழல் ஆய்வோளர் காட்வின் வசந்த் 

மபாஸ்மகா எழுதிை “Voice of a Sentient Highland” என்ை புத்தகம் 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

30. ’No food waste’ நிறுவனர் பத்மநாபன் மகாபாலன் 2016-2017 ஆம் ஆண்டுக்கோன 

மதசிய இதைஞர் விருது கபற்ைோர். 

31. FIM உைக ககோப்கப கபோட்டியில் கவன்ை முதல் இந்திை தபக் மரஸ் வீரோங்ககன- 

ஐஸ்வர்யா பிசாய். 

32. முதல் உைக கைோகோ சிகிச்க  தினம் ஆகஸ்ட் 14,2019 அன்று ககோண்டோடப்பட 

உள்ளது. 

33. பழனி பஞ்சாமிர்தம், திண்டுக்கல் பூட்டு மற்றும் காதரக்குடி கண்டாங்கி மசதல 

ஆகிைவற்றிற்கு குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

34. தமிழக முதல்வர் 2011-2018 ஆண்டுகளுக்கோன ‘கதலமாமணி’ விருதுககள 201 

ககைஞர்களுக்கு வழங்கினோர். 

35. உைக கல்வி உச்சிைோநோடு 2019 இல் ,’சிைந்த கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் முைற்சிக்கோன 

தகைகைத்துவ’விருகத ராஜஸ்தான் ைோநிைம் கபற்றுள்ளது. 

36. ஜம்மு கோஷ்மீர் நிர்வோகம் உைக முதலீட்டோளர்கள் ைோநோட்கட அக்கடோபர் 12,2019 

முதல் 3 நோட்கள் ஸ்ரீநகரில் நடத்த உள்ளது. 

37. ைத்திை வீட்டு வ தி ைற்றும் நகர்ப்புை வளர்ச்சி அகைச் கம், வீட்டில் உள்ள 

குப்கபககள க கரித்து அகற்ை‘ஸ்வச் நாகர்’ க ைலி  உருவோக்கியுள்ளது. 

38. வீர் சக்ரா விருது விங் கைோண்டர் அபினந்தன் வர்தமான் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

39. ஐ ஐ டி கைட்ரோஸ் ஆரோய்ச்சிைோளர்கள் ‘கிராஸ்ப்மமன்’ என்ை கதோழிற்துகை 

கரோகபோகவ உருவோக்கியுள்ளனர். 

40. எழுத்தோளர் ககைஞோனம் அவர்களுக்கு ‘கதத சக்ரவர்த்தி’ என்ை சிைப்பு பட்டத்கத 

வழங்கி தமிழ் கல்வி இைக்கிை பண்போட்டு கபரகவ கவுரவித்துள்ளது. 

41.  ைர்த் திட்டத்தின் கீழ் திைன்பயிற்சி வழங்குவதற்கோக ைத்திை ஜவுளித்துகை 

அகைச் கம் 16 ைோநிைங்ககளோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கககைழுத்திட்டுள்ளது. 

42. இந்திை ைல்யுத்த வீரர்  தீபக் புனியா ,எஸ்கடோனிைோவில் நகடகபற்ை ஜூனிைர் உைக 

 ோம்பிைன்ஷிப் கபோட்டியில் தங்கம் கவன்ைோர். 



 

 

43. இந்திை முப்பகடகளுக்கு தகைகை போதுகோப்பு அதிகோரி என்ை கபோறுப்பு 

உருவோக்கப்படும் என்று பிரதைர் அறிவித்துள்ளோர். 

44. குழோய் மூைம் வீடுகளுக்கு குடிநீர் வ தி ஏற்படுத்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்திற்கு 

3.5 ைட் ம் ககோடி க ைவிடப்படும் என்று பிரதைர் அறிவித்துள்ளோர். 

45. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் உள்கட்டகைப்பு துகையில் 100 லட்சம் மகாடி முதலீடு 

க ய்ைப்படும் என்று பிரதைர் அறிவித்துள்ளோர். 

46. மவலூர் ைோவட்டம் மூன்ைோக பிரிக்கப்பட்டு திருப்பத்தூர்,ரோணிப்கபட்கட என்று 

இரண்டு புதிை ைோவட்டங்கள் உருவோக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

47. தமிழக முதல்வர் அரிைலூர் ைோவட்டம் வாரணவாசியில் கதோல்கபோருள் 

அருங்கோட்சிைத்கத திைந்து கவத்தோர் 

48. டாக்டர்.ஏ.பி.டஜ.அப்துல்கலாம் விருது- இஸ்மரா ததலவர் மக.சிவன். 

49. கல்பனா சாவ்லா விருது – ப. ரம்யாலட்சுமி (மீன்வைத்துதற உதவி 

இயக்குனர்,கடலூர்). 

50. அதீத துணிவுக்கான முதல்வரின் சிறப்பு விருது- திரு.சண்முகமவலு மற்றும் 

திருமதி.டசந்தாமதர. 

51. முதலதமச்சர் நல் ஆளுதம விருது- டபருநகர டசன்தன மபாலீஸ் ஆதணயரகம்,ஊரக 

வைர்ச்சி துதற,வணிகவரித்துதற. 

52. ஐசிஎம்ஆர் (ICMR) அகைப்பு இந்திைோவின் முதல் ‘கதசிை அத்திைோவசிை கநோைறிதல் 

பட்டிைல் ‘ தைோர் க ய்துள்ளது. 

53. இந்திைோவின் அந்நிை க ைோவணி ககயிருப்பு 430.57 பில்லியன் டாலர் என்ை 

உச் த்கத  மீபத்தில் எட்டிைது. 

54. இந்தியா-பூடான் இகடகை விண்கவளி ஆரோய்ச்சி,விைோன 

கபோக்குவரத்து,ஐ.டி,கல்வி உள்ளிட்ட துகைகளில் 10 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

கககைழுத்தோகின. 

55. Glyptothorax gopii , Garra simbalbaraensis என்ை இரண்டு புதிய மீன் இனங்கள் 

முகைகை மிக ோரம் ைற்றும் ஹிைோச் ைப்ரகத  ைோநிைத்தில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

56. ஆந்திர முதல்வர் கஜகன் ,அரசு க கவககள ைக்களிடம் ககோண்டுக ர்க்க ‘கிராம 

தன்னார்வலர்கள் திட்டத்தத’ கதோடங்கியுள்ளோர். 

57. ’முதலதமச்சரின் சிறப்பு மக்கள் குதற தீர்க்கும் முகாம்’ திட்டத்கத தமிழக முதல்வர் 

க ைம் ைோவட்டம் எடப்போடியில் கதோடங்கி கவத்தோர். 



 

 

58. கர்நோடகோ ைோநிை அரசு,ைோநிைத்தின் புவி ோர் குறியீடு ககோள்கககை 

கவளியிட்டுள்ளது. 

59. ஐ ஐ டி டடல்லி ஸ்டோர்ட்அப் ‘ ோன்ஃகப’ மறு சுழற்சி டசய்ய கூடிய சானிட்டரி 

நாப்கின்கதை உருவோக்கியுள்ளது. 

60. ஊட்டச் த்துக்கோன ைத்திை அரசின் மபாஷான் அபியான் திட்டத்கத 

க ைல்படுத்துவதில் தமிழக அரசு முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 

61. கநபோளில் உள்ள பத்ரிைோ கதசிை பூங்கோ, ஒற்கை ககோம்பு கோண்டோமிருகத்கத 

போதுகோக்க ‘ஸ்மார்ட் பாட்மரால்’ என்னும் க ைலிகை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

62. இகணை வழி வர்த்தகத்தில் கபரிை நிறுவனைோன அமமசான் தனது மிகப்கபரிை 

வளோகத்கத தஹதராபாத்தில் திைந்துள்ளது. 

63. ராஜிவ் டகௌபா ஐ .ஏ .எஸ் ககபினட் க ைைரோக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

64. ைத்திை ைனிதவள கைம்போட்டு அகைச் கம்,’நிஷ்தா’ என்னும் மிகப்கபரிை ஆசிரிைர் 

பயிற்சி திட்டத்கத கதோடங்கியுள்ளது. 

65. நிதி கதோழில்நுட்பங்களுக்கோன இந்திைோவின் முதல் திறன்மிகு தமயம் டசன்தனயில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

66. இரண்டோயிரம் ரூபோய்க்கு உட்பட்ட கதோடர்ச்சிைோன  கடபிட் கோர்ட் 

பரிவர்த்தகனககள இதணய ஆதண வழிைோக க ைல்படுத்த ரி ர்வ் வங்கி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

67. இன்கடல் நிறுவனம் தனது முதல் க ைற்கக நுண்ணறிவு சில்லு (chip) Nervana NNP 

I or springhill அறிமுகம் க ய்துள்ளது. 

68. இந்தியா-ஜாம்பியா இகடகை போதுகோப்பு,கல்வி,நிைவிைல்,ககை ைற்றும் பண்போடு 

ஆகிை துகைகளில் 10 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கககைழுத்தோகின. 

69. முன்னோள் பிரதைர் மன்மமாகன் சிங், ராஜஸ்தான் ைோநிைத்தில் இருந்து 

ைோநிைங்களகவ எம்.பி ைோக கதர்வு க ய்ைப்பட்டுள்ளோர். 

70. கைோட்டோர் வோகன   ட்ட திருத்தம் 2019இல் உள்ள 63  ட்டக் கூறுகள் ,க ப்டம்பர் 

1,2019 முதல் அைலுக்கு வருகின்ைது. 

71. தமிழக ஆசிரிைர்கள் எம்.ைன்சூர் அலி ,க ல்வகண்ணன் ஆகிகைோர் மதசிய 

நல்லாசிரியர் விருதுக்கு கதர்வு க ய்ைப்பட்டுள்ளனர். 

72. கதசிை சுகோதோர திட்ட தரவரிக யில்,இலவச மருந்துகள் வழங்கும் திட்டத்தில் 

ராஜஸ்தான் ைோநிைம் முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 



 

 

73. சிஎஸ்ஐ ஆர் நிறுவனம் பசுகை பட்டோசுகள் ஆரோய்ச்சி ஆய்வகத்கத சிவகாசியில் 

நிறுவியுள்ளது. 

74. ‘ஃடபமடார்’ என்ை தனது முதல் ைனித கரோகபோகவ ரஷ்ைோ விண்கவளிக்கு 

அனுப்பியுள்ளது. 

75. அஜய் குமார் பல்லா ஐ .ஏ .எஸ் ைத்திை உள்துகை க ைைரோக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

76. தன்னோர்வ இரத்த தோனத்கத குறித்த விழிப்புணர்கவ ைக்களிடம் ஏற்படுத்த தமிழக 

அரசு,ஃகபஸ்புக் நிறுவனத்துடன் ககககோர்த்துள்ளது 

77. நிதி ஆகைோகின் ஒருங்கிகணந்த நீர் கைைோண்கை குறியீடு 2.0 இல் ,தமிழ்நாடு 6வது 

இடம் பிடித்துள்ளது. 

78. இந்தியா-ஃபிரான்ஸ் இகடகை திைன் கைம்போடு,ஐ .டி,கூட்டு கடல்வழி 

விழிப்புணர்வு ஆகிை துகைகளில் 4 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கககைழுத்தோகின. 

79.  ர்வகத  தரக் குறியீட்டு நிறுவனைோன மூடிஸ்,2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்திைோவின் 

கபோருளோதோர வளர்ச்சி 6.2% ஆக இருக்கும் என ைதிப்பீடு க ய்துள்ளது. 

80. ஈரோன் தனது புதிை வோன் போதுகோப்பு ஏவுககண அகைப்பு ‘Bavar 373’ அறிமுகம் 

க ய்துள்ளது. 

81. இந்திை ரயில்கவ,அக்கடோபர் 2,2019 முதல் ரயில் ைற்றும் ரயில் நிகைைங்களில் ஒரு 

முகை ைட்டுகை பைன்படுத்த கூடிை கநகிழி கபோருள்களுக்கு தகட விதித்துள்ளது. 

82. பைகவகள் சூழல் நச்சுத்தன்கைக்கோன ஆரோய்ச்சி கைைம்,ககோகவயில் உள்ள 

 லீம்அலி பைகவயிைல் ,இைற்கக வரைோறு கைைத்தில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

83. பிரதைர் கைோடிக்கு ,ஐக்கிை அரபு அமீரக அரசு அந்நோட்டின் உைரிை விருதோன,’ஆர்டர் 

ஆஃப் சயீது’ விருகத வழங்கி ககௌரவித்துள்ளது. 

84. ைத்திை சுகோதோரத் துகை ைற்றும் ஐ ஐ டி டமட்ராஸ் இகணந்து,இந்திைோவுக்கோன 

புற்றுகநோய் ைரபணு தகவல் தளத்கத உருவோக்குகின்ைது. 

85. 50 ககோடிக்கு கைைோன வங்கி நிதி கைோ டிககள வி ோரிக்க ைத்திை ஊழல் தடுப்பு 

ஆகணைம் டி.எம்.பாசின் தகைகையில் குழு ஒன்கை அகைத்துள்ளது. 

86. பிரதைர் கைோடிக்கு ,பஹ்கரன் அரசு அந்நோட்டின் உைரிை விருதோன ‘கிங் ஹமத் 

ஆர்டர் ஆஃப் ரிதனசன்ஸ்’ விருகத வழங்கி ககௌரவித்துள்ளது. 

87. பஹ்கரனில் உள்ள பழகைைோன கிருஷ்ணர் ககோயிகை 30 ககோடி க ைவில் 

புனரகைக்கும் திட்டத்கத பிரதைர் கைோடி துவங்கி கவத்தோர். 

88. இந்கதோ-பசிபிக் நோடுகளின் போதுகோப்பு பகட தளபதிகள் ைோநோடு 2019,தோய்ைோந்தின் 

மபங்காக் நகரில் நகடகபறுகிைது. 



 

 

89. ஐ ஐ டி கைட்ரோஸ் ஆரோய்ச்சிைோளர்கள் , Tan 90 என்ை ககைடக்க குளிர்பதன க மிப்பு 

 ோதனத்கத உருவோக்கியுள்ளனர். 

90. ‘அகாடடமிக் மலாமமாமனாமசாவ் (akademik Lomonosov)’ என்ை உைகின் முதல் மிதகவ 

அணு உகைகை ரஷ்ைோ நிறுவியுள்ளது. 

91. சிறந்த டபாறியாைர் 2019 விருதுக்கு ,ைத்திை கபோதுப்பணித்துகை இைக்குனர் 

பிரபாகர் சிங் அவர்கள் கதர்வு க ய்ைப்பட்டுள்ளோர். 

92. ககரளோ,தமிழ்நோடு,ஹிைோச் ல் பிரகத ம் ஆகிை ைோநிைங்கள்,குழந்தத நல்வாழ்வு 

குறியீட்டில் முதல் மூன்று இடங்ககள பிடித்துள்ளனர். 

93. கபண்கள் ைற்றும் குழந்கதகள் போதுகோப்புக்கோக அம்மா மராந்து வாகன 

க கவகை,தமிழக முதல்வர் க ன்கனயில் துவங்கி கவத்தோர். 

94. ரி ர்வ் வங்கியின் கபோருளோதோர மூைதன கட்டகைப்பு குறித்த பிமல் ஜலான் குழுவின் 

பரிந்துகரககள ரி ர்வ் வங்கி ஏற்றுக்ககோண்டது. 

95. கல்வி கதோடர்போன நிகழ்ச்சிகளுக்கோக ,தமிழக அரசு  ோர்பில் ‘கல்வி டதாதலக்காட்சி’  

என்ை க னல் கதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

96. விருதுநகர் ைோவட்டத்தில் புதிை டதாழில் பூங்காவிற்கு  தமிழக முதல்வர் அடிக்கல் 

நோட்டினோர். 

97. ைக்கள் கபோக்குவரத்துக்கோக முதல் மின்சார மபருந்து க கவகை, தமிழக அரசு 

டசன்தனயில் துவங்கியுள்ளது. 

98. கடல்லி ஃகபகரோஸ் ஷோ ககோட்ைோ விகளைோட்டு அரங்கம்,அருண் டஜட்லி 

விதையாட்டு அரங்கம் என்று கபைர் ைோற்ைம் க ய்ைப்படுகிைது. 

99. இந்திை கபட்கரோலிை நிறுவனம் ,கநகிழி கழிவுகளிலிருந்து டீ ல் தைோரிக்கும் 

ஆகைகை மடராடூனில் நிறுவியுள்ளது.  

100. ஆபத்துக்குள்ளோன உயிரினங்களில்  ர்வகத  வர்த்தகம் கதோடர்போன  ோ னத்தின் 

18வது ைோநோடு டஜனிவாவில் நகடகபற்ைது. 

101. 2021-2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 75 புதிை அரசு ைருத்துவ கல்லூரிகள் அகைக்க ைத்திை 

அகைச் ரகவ குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

102. நட் த்திர ஆகை,ஆற்று நீர் நோய்,கோட்டு நீர் நோய் ஆகிைகவ CITES  ோ னத்தின் முதல் 

அட்டவகணயில் க ர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

103. நிைக்கரிச் சுரங்கம்,ஒப்பந்த அடிப்பகடயிைோன உற்பத்தி ஆகிை துகைகளில் 100 

சதவீத அந்நிய மநரடி முதலீட்டுக்கு ைத்திை அகைச் ரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

104. தமிழகத்தில்  ைண்டன் கிங்ஸ் ைருத்துவைகன கிகளககள நிறுவிட தமிழக 

அரசுக்கும்,கிங்ஸ் ைருத்துவைகனக்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கககைழுத்தோனது. 



 

 

105. தமிழ்நோட்டின் முதல் ஆதார் மசதவ தமயம் க ன்கனயில் கதோடங்கப்பட்டுள்ளது 

106. நோட்டு ைக்களுக்கு\ உடல் நைன் குறித்த விழிப்புணர்கவ ஏற்ப்படுத்த ஃபிட் இந்தியா 

இயக்கத்தத பிரதைர் கைோடி துவங்கி கவத்தோர். 

107. இந்திைோவின் கைோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி, 2019-2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கோன முதல் கோைோண்டில் 5% ஆக  ரிந்துள்ளது. 

108. ரிகைோ டி கஜனிகரோவில் நகடகபறும் ஐஎஸ்எஸ்எப் உைக துப்போக்கி சுடும் 

கபோட்டியில் தமிழகத்தின் இைமவனில் வாலறிவன் தங்கப் பதக்கம் கவன்ைோர். 

109. கும்பல் ககோகைககள தடுக்க ைற்றும் தண்டிக்க, மமற்கு வங்காை சட்டசதப  ட்டம் 

இைற்றியுள்ளது. 

110. அகைரிக்க அதிபர் கடோனோல்ட் டிரம்ப், ரோணுவத்தின் விண்டவளி மபார் பதடகை 

துவங்கி கவத்தோர். 

                                   ********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


