
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் -செப்டம்பர் 2019 

1. திண்டுக்கல் பூட்டு மற்றும் காரைக்குடி கண்டாங்கி சேரை ஆகியவற்றிற்கு 

புவிொர் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2. நிைக்கரிச் சுைங்கம்,ஒப்பந்த அடிப்பரடயிைான உற்பத்தி ஆகிய துரைகளில் 

100 ெதவீத அந்நிய நநரடி முதலீட்டுக்கு மத்திய அரமச்ேைரவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

3. தமிழகத்தில்  ைண்டன் கிங்ஸ் மருத்துவமரன கிரளகரள நிறுவிட தமிழக 

அைசுக்கும்,கிங்ஸ் மருத்துவமரனக்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ரகயயழுத்தானது. 

4. தமிழ்நாட்டின் முதல் ஆதார் நெவை வையம் யேன்ரனயில் 

யதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

5. நட்ேத்திை ஆரம,ஆற்று நீர் நாய்,காட்டு நீர் நாய் ஆகியரவ CITES 

ோேனத்தின் முதல் அட்டவரணயில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

6. நாட்டு மக்களுக்கு\ உடல் நைன் குறித்த விழிப்புணர்ரவ ஏற்ப்படுத்த ஃபிட் 

இந்தியா இயக்கத்ரத பிைதமர் சமாடி துவங்கி ரவத்தார். 

7. இந்தியாவின் யமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி, 2019-2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான முதல் காைாண்டில் 5% ஆக ேரிந்துள்ளது. 

8. ரிசயா டி யெனிசைாவில் நரடயபறும் ஐஎஸ்எஸ்எப் உைக துப்பாக்கி சுடும் 

சபாட்டியில் தமிழகத்தின் இளநைனில் ைாலறிைன் தங்கப் பதக்கம் 

யவன்ைார். 

9. கும்பல் யகாரைகரள தடுக்க மற்றும் தண்டிக்க, சமற்கு வங்காள ேட்டேரப 

ேட்டம் இயற்றியுள்ளது. 

10.  அயமரிக்க அதிபர் யடானால்ட் டிைம்ப், ைாணுவத்தின் விண்சைளி நபார்   

 பவடவய துவங்கி ரவத்தார் 

11.   மத்திய தகவல் யதாழில்நுட்ப அரமச்ேகம் ‘பில்ட் ஃபார் டிஜிட்டல்  

 இந்தியா’ திட்டத்துக்காக கூகுள் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் யேய்துள்ளது. 



 

 

12.   இந்திய எல்ரை பாதுகாப்பு பரடயின் தரைவைாக ஐபபிஎஸ் அதிகாரி விநைக்  

 குைார் ந ாரி யபாறுப்சபற்றுள்ளார். 

13.   உத்தைகாண்ட் அைசு கார்சபட் புலிகள் ெரணலாயத்தில் உள்ள புலிகள் 

 பாதுகாப்பிற்காக சிைப்பு பரட ஒன்ரை அரமத்துள்ளது. 

14.   பாரைவனமாக்கல் எதிர்ப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ேரபயின் 14 ஆவது 

 அமர்வு புதுசடல்லியில் நரடயபறுகிைது. 

15.   நாட்டின் மிக நீளமான மின்ையைாக்கபட்ட ரயில்நை சுரங்கம் ஆந்திை 

 மாநிைத்தில் திைந்து ரவக்கப்பட்டுள்ளது. 

16.   காதி மற்றும் கிைாம யதாழில்கள் ஆரணயம்,கழிவு மண்பாண்டங்கரள 

 மறுசுழற்சி மூைம் பயன்படுத்த  ‘சடரநகாட்டா அரவைவய’ வாைணாசியில் 

 அறிமுகம் யேய்துள்ளது. 

17.   அயமரிக்க அதிபர் டிைம்ப் ,இந்திய வம்ோவளிரயச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் 

 ஷிரின் நைத்யூஸ் யபயரை மாவட்ட நீதிமன்ை நீதிபதி பதவிக்கு பரிந்துரை 

 யேய்துள்ளார். 

18.   சதசிய கடல்ோர் நிறுவனம்  ஆழ்கடல் பகுதிகரள ஆய்வு யேய்ய, 2021-2022 

 ஆம் ஆண்டு ெமுத்ரயான் திட்டத்ரத யேயல்படுத்த உள்ளது. 

19.   உைக சதர்தல் அரமப்புகளின், 4வது யபாது ேரப கூட்டம் சபங்களூருவில் 

 நரடயபற்ைது. 

20.  இந்சதாசனஷியா அைசு ,நாட்டின் தரைநகரை ெகார்தாவிலிருந்து கிழக்கு   

 கலிைண்டான் நகருக்கு மாற்றியுள்ளது. 

21.  தூய்ரம இந்தியா திட்டத்ரத சிைப்பாக யேயல்படுத்துவதற்காக,பிைதமர் 

 சமாடிக்கு  ‘குநளாபல் நகால்கீப்பர்’ விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

22.   சதாழிற்துவை உற்பத்தி ைளர்ச்சி குறியீட்டில் உள்ள 8 முக்கிய துரைகளின் 

 வளர்ச்சி, ெூரை மாதத்தில் 2.1% ஆக பதிவாகியுள்ளது. 

23.   அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு ,பாரைவனமாக்கல் எதிர்ப்பதற்கான 

 ஐக்கிய நாடுகள் அமர்வு தரைரம யபாறுப்ரப இந்தியா ஏற்றுள்ளது. 

24.   ஆசைாக்கியமான ஊட்டச்ேத்து குறித்து மக்களிடம் வலியுறுத்த,யேப்டம்பர் 

 மாதம் சதசிய ஊட்டச்ெத்து ைாதைாக யகாண்டாடப்படுகின்ைது. 



 

 

25.  அட்ைாண்டிக் கடலில் உள்ள பஹாமாஸ் தீவுகளில் ,நடாரியன் சூைாைளி 

 மிகப்யபரிய பாதிப்புகரள ஏற்ப்படுத்தியுள்ளது. 

26.   அயமரிக்காவின் சபாயிங் நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட 8 

 அப்பாச்சி செலிகாப்டர்கள் இந்தியா விமானப்பரடயில் 

 இரணக்கப்பட்டது. 

27.   ஐடடிபிஐ ைங்கிக்கு ரூ.9300 நகாடிபமூைதனம் அளிக்கும் திட்டத்துக்கு மத்திய 

 அரமச்ேைரவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

28.   உைக சதர்தல் ஆரணயங்கள் கூட்டரமப்பின் தரைவைாக ,தரைரம 

 சதர்தல் ஆரணயர் சுனில் அநராரா  யபாறுப்சபற்ைார். 

29.   ெம்மு காஷ்மீரில் உள்ள மாதா ரவஷ்ணவி சதவி சகாவில்,இந்தியாவின் 

 சிைந்த தூய்வையான சின்னைாக சதர்வு யேய்யப்பட்டுள்ளது. 

30.  நியூயார்க்கில் நடந்த முதலீட்டாளர்களின் கூட்டத்தில்,தமிழக அைசு ோர்பாக 

 2780 சகாடி மதிப்பிைான 16 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ரகயயழுத்தாகின. 

31.   சென்வன-விளாடிநைாஸ்நடாக் இரடசய கடல்ோர் 

 யதாரையதாடர்புகரள சமம்படுத்துவதற்காக , இந்தியா-ைஷ்யா இரடசய 

 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ரகயயழுத்தானது. 

32.   உைக தங்க கவுன்சில் அறிக்ரகயின்படி,அதிக தங்கத்ரத ரகயிருப்பு 

 ரவத்திருக்கும் நாடுகளில் இந்தியா 10ைது இடம் (618.2 டன்) 

 பிடித்துள்ளது.  

33.   யபாருளாதாை புைனாய்வு குழுவின் உைகளாவிய வாழ்வாதாை குறியீட்டில், 

 வாழ்வதற்கு ஏற்ை நகைங்களில்  வியன்னா முதலிடம் யபற்றுள்ளது. 

34.  யவளிநாடு வாழ் தமிழர்களின் முதலீடுகரள ஈர்க்க,’யாதும் ஊநர’ என்ை 

 இரணயதளத்ரத தமிழக முதல்வர் யதாடங்கி ரவத்தார். 

35.  யதாழில்முரனசவாருக்குத் சதரவயான உதவிகள் அளிக்க ‘டிஜிட்டல் 

 ஊக்கமூட்டும்  திட்டத்வத’ தமிழக முதல்வர் யதாடங்கி ரவத்தார். 

36.   ைஷ்யாவின் யதாரை கிழக்கு பிைாந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்காக ,இந்தியா 100 

 நகாடி டாலர் கடனுதவி வழங்க உள்ளது. 



 

 

37.  மத்திய மனிதவள அரமச்ேகம் , யேன்ரன ஐபஐபடி கல்வி நிறுவனத்துக்கு 

நைம்பட்ட கல்வி நிறுைன அந்தஸ்து வழங்கியுள்ளது. 

38.  உைக சுகாதாை அரமப்பின் யதன்கிழக்கு பிைாந்திய குழு,2023 ஆம் 

 ஆண்டுக்குள் தட்டம்ரம மற்றும் ருயபல்ைா சநாய்கரள ஒழிக்க உறுதி 

 பூண்டுள்ளது. 

39.   புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கதக்க எரிேக்தி அரமச்ேகம் யவளியிட்ட ,’நைற்கூவர 

 மூலம் சூரிய ஆற்ைல் தயார் நிவல’ குறியீட்டில், தமிழகம் 10வது இடம் 

 பிடித்துள்ளது.  

40.  இந்தியா- சதன்சகாரியா இரடசய ,இருநாட்டு கடற்பரடகளும் பைஸ்பைம் 

 தடவாளங்கரள யகாடுத்து உதவுவது யதாடர்பான ஒப்பந்தம் 

 ரகயயழுத்தானது. 

41.  பிைஸ் டிைஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா யேய்தி நிறுவனத்தின் தரைவைாக 

 வி ய்குைார் நொப்ரா சதர்வு யேய்யப்பட்டார். 

42.  ஷாங்காய் ஒத்துரழப்பு அரமப்பு உறுப்பு நாடுகளின் முதல் ைருத்துை 

 ைாநாடு புது யடல்லியில் நரடயபை உள்ளது. 

43.  ’யபண் குழந்ரதகரளக் காப்சபாம்,ப கற்பிப்சபாம்’ திட்டத்ரத சிைப்பாக 

 யேயல்படுத்தியதற்காக நாைக்கல் ,திருைள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு விருது 

 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

44.  இந்தியா-அயமரிக்கா இரடசயயான  15வது கூட்டு ைாணுவ பயிற்சி ,’யுத் 

 அபியாஸ் 2019’ வாஷிங்டனில் நரடயபறுகிைது. 

45.  நதசிய இவளஞர் உச்சி ைாநாட்வட குடியைசு தரைவர் ைாம்நாத் சகாவிந்த் 

 புது யடல்லியில் யதாடங்கி ரவத்தார். 

46.  6வது இந்தியா-சீனா  சபாருளாதார உவரயாடல் புது யடல்லியில்  
நரடயபற்ைது. 

47. பபபவனைர ொகுபடிவய ஊக்குவிக்க தமிழக அைசு 14 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

48.  2018-2019 ஆம் ஆண்டு ஸ்வச்ேத்தா யேயல் திட்டத்ரத சிைப்பாக 

யேயல்படுத்திய அரமச்ேகத்திற்கான விருது,இந்திய ரயில்நை துவைக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

49.  கானையில்கவள (மிக அருகிய இனம்) பாதுகாக்க யேயல்திட்டம் ஒன்ரை 

 தயாரிக்க சவண்டுயமன்று சதசிய பசுரம தீர்ப்பாயம் மத்திய அைசுக்கு 

 உத்தைவிட்டுள்ளது. 

50. பபநியூட்ரிஷியன் இன்டர்சநஷனல் அறிக்ரகயின்படி,அநயாடின் உப்பு 

 பயன்பாட்டில் தமிழகம் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. 

51.  பிைதமர் சமாடி மற்றும் சநபாள பிைதமர்  சக.பி.ஓலி இரணந்து,நைாதிொரி-

 அம்நலக்கஞ்ச் யபட்சைாலிய யபாருள்கள் குழாய் இரணப்ரப திைந்து 

 ரவத்தனர். 

52.  புகழ்யபற்ை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்நகாைாவிற்கு புவிோர் குறியீடு 

 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

53.  2019 யு.எஸ். ஓபன் -கனடாவின் பியான்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு மற்றும் 

 ஸ்யபயினின் ைஃசபல் நடால் ஆகிசயார் முரைசய யபண்கள் 

 ஒற்ரையர்,ஆண்கள் ஒற்ரையர் பிரிவில் ோம்பியன் பட்டம் யவன்ைனர். 

54.  2030 ஆம் ஆண்டுக்குள்  சீைழிந்த நிைங்கரள  மீட்யடடுக்கும்  இைக்ரக , 21 

 மில்லியன் செக்நடரில் இருந்து 26 மில்லியன் செக்நடராக இந்தியா 

 உயர்த்தியுள்ளது. 

55.  கால்நரடகளுக்கான நதசிய விலங்கு நநாய் தடுப்பு திட்டத்வத ,பிைதமர் 

 சமாடி உத்தைபிைசதே மாநிைம் மதுைாவில் யதாடங்கி ரவத்தார் 

56.  பிைதமர் சமாடியின் முதன்ரம யேயைாளைாக பி.நக மிஸ்ரா 

 நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

57.  பயிர் ேக்ரக சமைாண்ரம யதாடர்பான சதசிய மாநாடு புது யடல்லியில் 

 நரடயபற்ைது. 

58.  8835 சகாடி மதிப்புள்ள 41 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வரின் 

 யவளிநாட்டு பயணம் மூைம் ரகயயழுத்தாகின. 

59.  Zingiber perenense மற்றும் zingiber dimapurense என்ை இைண்டு புதிய 

 இஞ்சி இனங்கள் நாகைாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

60.  சிறு,குறு விவோயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் ‘ கிஷான் ைான் தன்’ 

 திட்டத்ரத பிைதமர் சமாடி ொர்க்கண்டில் யதாடங்கி ரவத்தார். 



 

 

61.  மதுரை மீனாட்சியம்ைன் நகாவில் இந்தியாவின் இைண்டாவது சிைந்த 

 தூய்ரமயான சின்னமாக சதர்வு யேய்யப்பட்டுள்ளது. 

62.  24வது உலக எரிெக்தி ைாநாடு அபுதாபியில் நரடயபற்ைது. 

63.  இந்தியாவின் இைண்டாவது பன்முக ெரக்கு முவனயத்வத , பிைதமர் சமாடி 

 ொர்க்கண்ட் மாநிைம் ோஹிப்கஞ்ச்சில் திைந்து ரவத்தார். 

64.  விவோயிகரள தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள சேரவ ரமயங்களுடன் இரணக்க 

 ‘CHC Farm Machinery’ என்ை யேயலிரய மத்திய அைசு 

 அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

65.  சில்ைரை வர்த்தகர்கள் மற்றும் சுயயதாழில் யேய்சவாருக்கான , நதசிய 

 ஓய்வூதிய திட்டத்வத பிைதமர் யதாடங்கி ரவத்தார். 

66.  உைகளாவிய நுண்ணுயிர் சகால்லி எதிர்ப்பு ஆைாய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டு 

 ரமயத்தில் இந்தியா உறுப்பினைாக இரணந்துள்ளது. 

67.  மிக துல்லியமாக ைாணுவ டாங்கிகரள தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகரணகரள 

 ,டிஆர்டிஓ நிறுவனம் யவற்றிகைமாக சோதரன யேய்துள்ளது 

68.  செய்ன்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிைனரடன்ஸ் நாடு,ேர்வசதே சூரிய ஆற்ைல் 

 கூட்டணியில் 79வது நாடாக இரணந்துள்ளது. 

69.  மத்தியபிைசதே அைசு ஆன்ரைன் மூைம் பசுக்கவள தத்சதடுக்கும் நெவைவய 

 யதாடங்கி உள்ளது. 

70.  மத்திய தகவல் யதாடர்பு அரமச்ேகம் ,கடல்ொர் தகைல் சதாடர்பு  

 சேரவகரள மும்ரபயில் யதாடங்கியுள்ளது. 

71.  இந்தியா-தாய்ைாந்து  கூட்டு ைாணுவ பயிற்சி Maitree 2019 சமகாையாவில் 

 நரடயபை உள்ளது. 

72.  உத்தைகண்ட் அைசு மானிய விரையில் குடும்ப அட்ரடதாைர்களுக்கு 

 மாதந்சதாறும் இைண்டு கிசைா பருப்பு வழங்கும்‘முக்கிய ைந்த்ரி தால் 

 நபாஷிட் நயா னா’  என்ை திட்டத்ரத யதாடங்கியுள்ளது. 

73.  இந்திய ையில்சவ துரையில் பசுவை முயற்சிகள் சமற்யகாள்ள, மத்திய 

 ையில்சவ அரமச்ேகமும் இந்திய யதாழில்கள் கூட்டரமப்பும் புரிந்துணர்வு 

 ஒப்பந்தம் யேய்துள்ளன. 



 

 

74.  வியட்நாமில் வருடத்திற்கு 688 மில்லியன் கிசைா வாட் மின்ோைம் உற்பத்தி 

 யேய்யக்கூடிய, யதன்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய ெக்தி நிவலயம் 

 திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

75.  அருணாச்ேல் பிைசதே  முதல்வர்  சமற்கு கசமங் மாவட்டத்தில் உள்ள ரூபா 

 நகைத்தில், 24 யமகாவாட் மின் உற்பத்தி திைன் யகாண்ட டிக்சி நீர்மின் 

 திட்டத்வத திைந்து ரவத்தார். 

76.  இந்தியாவில் சிறு மற்றும் சைகா உணவு பூங்காக்கள் அரமக்க உைக வங்கி 

 3000 சகாடி நிதி உதவி யேய்ய உள்ளது. 

77.  இந்தியா- சுவிட்ெர்லாந்து இரடசய பருவநிரை மாற்ைத்ரத 

 எதிர்யகாள்வது,அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்ப கூட்டணி யதாடர்பான 

 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ரகயயழுத்தாகின. 

78.  ைாெஸ்தான் அைசு பல்சவறு துரைகள் பற்றிய தகவல்கரள ஒசை தளத்தில் 

 மக்கள் அறிந்து யகாள்ள,  ன் சூச்னா  என்ை தளத்ரத உருவாக்கியுள்ளது. 

79.  சுவிட்ேர்ைாந்தில் உள்ள வில்லினூவ் நகரில் ைகாத்ைா காந்தி சிவலவய 

 குடியைசு தரைவர் ைாம்நாத் சகாவிந்த் திைந்து ரவத்தார். 

80.  மத்திய சுற்றுச்சூழல் அரமச்ேர் பிைகாஷ் ெவசடகர்   ல்தூத் கண்காட்சி 

 வாகனம் மூைம் நீர் சேமிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் திட்டத்ரத 

 மகாைாஷ்டிைாவில் யதாடங்கி ரவத்தார். 

81.  மத்திய அைசு நாடு முழுவதும் 12,500 ஆயுஷ் சுகாதாை மற்றும் ஆசைாக்கிய 

 வையங்கவள அரமக்க உள்ளது. 

82.  இந்தியாவின் ெவுரப் ைர்ைா வியட்நாம் ஓபன் பாட்மிண்டன் சபாட்டியில், 

 சீனாவின் ேன் ஃப்ய் சியாங்ரக வீழ்த்தி ோம்பியன் பட்டம் யவன்றுள்ளார். 

83.  பாலியல் குற்ைம் மற்றும் சபாக்சோ ேட்டத்தின் கீழ் நிலுரவயில் உள்ள 

 வழக்குகரள விரைந்து விோரிக்க 1023 சிைப்பு விவரவு நீதிைன்ைங்கள் 

 அரமக்க மத்திய அைசு முடிவு யேய்துள்ளது. 

84.  யநகிழி கழிவுகரள சேகரிப்பரத சநாக்கமாக யகாண்டு ‘ைாசபரும் 

 உவழப்புதான’ இயக்கத்ரத இந்திய ையில்சவ யதாடங்கியுள்ளது. 



 

 

85.  ஆந்திைபிைசதே மாநிைத்தின் முதல் சைாக் ஆயுக்தா தரைவைாக நீதிபதி 

 லக்ஷ்ைண சரட்டி  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

86.  மத்திய அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்பதுரை அரமச்ேர் டாக்டர்.ஹர்ஷ் 

 வர்தன் , சுத்தமான நிைக்கரி குறித்த ஆைாய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டுக்கான 

 சதசிய ரமயத்ரத யபங்களூருவில் திைந்து ரவத்தார். 

87.  மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் யதாழில்துரை அரமச்ேர் பியுஷ் சகாயல்,உருக்கு 

 இைக்குைதி கண்காணிப்பு அரமப்ரப யதாடங்கி ரவத்தார். 

88.  தமிழ்நாடு மின்ொர ைாகனக் சகாள்வக 2019-ஐ யேப்டம்பர் 16,2019 அன்று 

 தமிழக முதல்வர் யவளியிட்டார். 

89.  இந்தியாவின் முதல் சதசிய நுண்ணுயிர் சகால்லி எதிர்ப்பு ரமயம் 

 யகால்கத்தாவில் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

90.  இந்தியா,சிங்கப்பூர்,தாய்ைாந்து நாடுகளின் முதல் முத்தரப்பு கூட்டு 

 கடற்பவட பயிற்சி சபார்ட் ப்சளரில் நரடயபறுகிைது. 

91.  11வது ேர்வசதே ஹ்ராண்ட் டிங்க் விருது துருக்கிய ஆர்வைர் சநபாஹத் 

 அக்சகாக் மற்றும் இந்திய ஆர்வைர் ஆக்னஸ் கார்ஷிங் ஆகிசயாருக்கு 

 வழங்கப்பட்டது. 

92.  உைக உயிரியல் பூங்கா மற்றும் மீன்காட்சியகம் கூட்டரமப்பில் 

 உறுப்பினைாக வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா 

 இரணந்துள்ளது. 

93.  ஏற்றுமதி கடன் உத்தைவாத நிறுவனம் ,ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கடன் 

 உதவிரய அதிகரிக்க நிர்யாத் ரின் விகாஸ் நயா னா என்ை திட்டத்ரத 

 அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

94.  இந்தியா-ஸ்நலாநைனியா இரடசய முதலீடு,விரளயாட்டு,பண்பாடு,நதி 

 புனைரமப்பு,அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துரைகளில் 7 

 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ரகயயழுத்தாகின. 

95.  இந்தியாவில் உள்ள ஐபஐபடி கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசியான் நாடுகரள 

 சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு 1000 பிஎச்டி இடங்கவள மத்திய அைசு வழங்க 

 உள்ளது. 



 

 

96.   இந்தியாவில் இ-சிகசரட் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பரன ஆகியவற்றிற்கு தரட 

 விதிக்கும் அவேை ேட்டத்திற்கு மத்திய அரமச்ேைரவ ஒப்புதல் 

 வழங்கியுள்ளது. 

97.    ஐக்கிய நாடுகள் ேரப யவளியிட்ட புதிய மதிப்பீடுகளின்படி,2019 ஆம் 

 ஆண்டு ேர்வசதே புலம்சபயர்ந்நதார் எண்ணிக்ரகயில் இந்தியா 

 அதிகபட்ேமாக 17.5 மில்லியன் உடன் முன்னணியில் உள்ளது. 

98.  இஸ்சைா ககன்யான் திட்டத்திற்கு, மனிதர்கரள ரமயமாககக் யகாண்ட 

 அரமப்புகரள உருவாக்குவதற்காக டிஆர்டிஓ அரமப்புடன் புரிந்துணர்வு 

 ஒப்பந்தம் யேய்துள்ளது. 

99. 2019 ஆம் ஆண்டின் டாக்டர் கலாம் ஸ்மிருதி ெர்ைநதெ சிைப்பு விருது,      

  வங்காளசதே பிைதமர் சஷக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

100.  இைங்ரகயின் யகாழும்பு நகரில் யதற்காசியாவின் உயைமான சகாபுைம் (356   

  மீட்டர்) என்ை யபருரம யகாண்ட  தாைவர நகாபுரம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. 

101. ஐந்தாவது ேர்வசதே ராைாயணத் திருவிழா புது யடல்லியில்   

  நரடயபறுகிைது. 

102. ஆஸ்கார் விருதுக்கு  நிர்மல் ேந்தர் டாண்ட்ரியால் இயக்கிய  ஆவணப்படம் 

‘நைாதி பாக் ‘பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 

103.  வங்காளசதே விடுதரை சபார் தியாகிகளின் நிரனவாக திரிபுராவில் ஒரு 

   நிரனவுச்சின்னம் அரமக்க வங்காளசதே அைசு முன்யமாழிந்துள்ளது. 

104. மத்திய திைன் சமம்பாட்டு அரமச்ேகம் நாடு முழுவதும் 

 பயிற்சியாளர்களுக்கு செயற்வக நுண்ணறிவு குறித்த பயிற்சிரய அளிக்க 

 ஐபபிஎம் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் யேய்துள்ளது. 

105. யேன்ரனரய அடுத்த நபரூரில் ,நாயளான்றுக்கு 400 மில்லியன் லிட்டர் 

 கடல்நீரை குடிநீைாக்கும் திட்டத்துக்கு தமிழக அைசு நிர்வாக ஒப்புதல் 

 வழங்கியுள்ளது. 

106. மத்திய ேமூக நீதி மற்றும் அதிகாைமளித்தல் அரமச்ேகம்,அணுகக்கூடிய 

 இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் சமைாண்ரம தகவல் அரமப்ரப 

 உருவாக்கியுள்ளது. 



 

 

107. யபாதுமக்களிடம் இயற்ரக வளங்கரள பாதுகாப்பது குறித்த 

 விழிப்புணர்ரவ ஏற்ப்படுத்த , ெல் ஷக்தி அரமச்ேகம் நதசிய நீர் 

 அருங்காட்சியகத்வத அரமக்கவுள்ளது. 

108. இந்திய விமானப்பரடயின் புதிய தளபதியாக ஆர்நகஎஸ் பதாரியா 

 அவர்கரள மத்திய அைசு நியமித்துள்ளது. 

109. மத்திய மனிதவள அரமச்ேகம்  உயர் கல்வியில் சிைந்த கற்ைல் விரளவுகரள 

 யபறுவதற்காக, யதாழில்நுட்பத்திற்கான சதசிய கல்வி கூட்டணி என்ை புதிய 

 திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

110. யதைங்கானா மாநிை அைசு 2020 ஆம் ஆண்ரட செயற்வக நுண்ணறிவு 

 ஆண்டாக அறிவிக்க உள்ளது. 

111. ’சபாது கட்டிட கவலயில் வளர்ந்து வரும் சபாக்குகள்’ குறித்த சதசிய  

  கருத்தைங்கு புது யடல்லியில் நரடயபற்ைது. 

112.  யபாதுமக்கள் குரைகரள குறித்த சநைத்தில் தீர்ப்பதற்காக ,இமாச்ேை  

  பிைசதே  அைசு முக்கிய ைந்திரி நெைா ெங்கல்ப் உதவிஎண் 1100 -ஐ 

 அறிமுகப்படுதி  உள்ளது. 

113. கூகுள் நிறுவனம் செயற்வக நுண்ணறிவு குறித்த ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்ரத 

 யபங்களூருவில் அரமக்க உள்ளது. 

114. யபாதுமக்களுக்கான 50க்கு சமற்பட்ட சேரவகரள இரணய வழியில் 

 வழங்குவதற்காக,யடல்லி மாநிை சபாலீஸ் ‘TATPAR’ என்ை யேயலிரய 

 அறிமுகப்படுதியுள்ளது. 

115. இந்தியா-ைங்நகாலியா இரடசய விண்யவளி ஒத்துரழப்பு மற்றும் சபரிடர் 

 சமைாண்ரம உள்ளிட்ட துரைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

 ரகயயழுத்தாகின. 

116. உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கான சபரு நிறுைன ைரிவய மத்திய அைசு 34.94% 

 ேதவீதத்தில் இருந்து 25.17 ேதவீதமாக குரைத்துள்ளது. 

117. தமிழகத்தில் உள்ள நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அரமப்புகளில் கழிவு கேடுகரள 

 சுத்திகரிக்கும் நிரையங்கரள அரமக்க சகட்ஸ் ஃபவுண்சடஷசனாடு 

 தமிழக அைசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் யேய்துள்ளது. 



 

 

118. அதிகமான உணவு உற்பத்திக்கான  மத்திய அைசின் கிரிஷி கர்ைான் விருவத 

 ஐந்தாவது முரையாக தமிழகம் யபற்றுள்ளது. 

119. பாரத் இவணய நெவை திட்டத்தின் மூைம் தமிழ்நாட்டில் 55000 கி.மீ 

 யதாரைவுக்கு ஆப்டிக்கல் ஃரபபர் சகபிள் அரமப்பதற்கு மத்திய அைசு 

 1815 சகாடி ஒதுக்கியுள்ளது. 

120.  ைாபி பருவ இயக்கத்துக்கான சவளாண்ரம குறித்த சதசிய மாநாடு புது 

 யடல்லியில் நரடயபற்ைது. 

121. மத்திய மனிதவள சமம்பாட்டு துரை அரமச்ேர் ைசமஷ் 

 யபாக்ரியால்,ஆர்வமுள்ள யபண்கள் யதாழில்முரனசவாருக்கான கழிவு 

 சமைாண்ரம விரைவு திட்டத்ரத யதாடங்கி ரவத்தார். 

122. மத்திய விரளயாட்டு துரை அரமச்ேகம்  2024 மற்றும் 2028ஆம் 

 ஆண்டு  ஒலிம்பிக் நபாட்டிகளுக்கு விரளயாட்டு வீைர்கரள தயார் யேய்ய 20 

 சதசிய சிைப்பு ரமயங்கரள அரமக்க உள்ளது. 

123. இந்தியா-ஐக்கிய அைபு அமீைகம் இரடசய முதலீடுகளுக்கான உயர்மட்ட 

 பணிக்குழுவின் 7வது கூட்டம் அபுதாபியில் நரடயபற்ைது. 

124. சதசிய அனல் மின் நிரையம் 5 GW சூரிய மின் உற்பத்தி யேய்யக்கூடிய, 

 இந்தியாவின் மிகப்யபரிய சூரியெக்தி பூங்காவை குெைாத்தில் அரமக்க 

 உள்ளது. 

125. யடல்லி முதல்வர் அைவிந்த் யகஜ்ரிவால் யடங்குரவ எதிர்யகாள்ள 

 'யவற்றியாளர்களின் பிைச்ோைம்' என்ை திட்டத்ரத யதாடங்கி ரவத்தார். 

126. மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் யதாழில்நுட்பதுரை அரமச்ேர் 

 ைவிேங்கர் பிைோத் , யைாக்கமில்ைா மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தரனகரள 

 ஊக்குவிக்க டிஜிட்டல் பணைழங்கீட்டு அபியான் என்ை திட்டத்ரத 

 யதாடங்கி ரவத்தார். 

127. உைகத்தைம் வாய்ந்த நதசிய காைல்துவை பல்கவலக்கழகத்வத,உத்தைபிைசதே 

 மாநிைத்தில் உள்ள  கிசைட்டர் யநாய்டாவில் மத்திய அைசு அரமக்க உள்ளது. 

128. சொயா அக்தர் இயக்கிய கல்லிபாய் என்ை திரைப்படம் ,இந்தியா ோர்பில் 

 92வது ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

129. ஆற்ைல் திைன் பணியகம் ோர்பில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தை 

 யதாழிற்துரைகளில், ஆற்ைல் யேயல் திைரன சமம்படுத்துவதற்கான சதசிய 

 மாநாடு புது யடல்லியில் நரடயபற்ைது. 

130. கெகஸ்தானில் நரடயபற்ை உைக மல்யுத்த ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் 

 ,இந்திய மல்யுத்த வீைர் ராகுல் அைாநர யவண்கைப் பதக்கம் யவன்ைார். 

131.  மத்திய சநைடி வரிகள் வாரியம் , வரி வருமான மதிப்பீடுகரள மின்னணு 

 முரையில் சமற்யகாள்ள நதசிய மின்ைதிப்பீடு வையத்வத புதுயடல்லியில் 

 அரமத்துள்ளது.  

132. யெர்மனிரய சேர்ந்த செபாஸ்டியன் சைட்டல் ,சிங்கப்பூர் ஃபார்முைா ஒன் 

 கார் பந்தய சபாட்டியில் ோம்பியன் பட்டம் யவன்ைார். 

133. புதிதாக பிைக்கும் குழந்ரதகளுக்கு பைம்பரை மைபணு காைணமாக ஏற்படும் 

 சநாய் பாதிப்புகரள தடுக்க ,மைபணு சகாளாறுகளுக்கான தனித்துவமான 

 சிகிச்ரே முரைகள் என்ை திட்டத்ரத மத்திய அைசு யதாடங்கியுள்ளது. 

134. சதசிய சபரிடர் சமைாண்ரம நிறுவனம், சபரிடருக்கு பிந்ரதய 

 சதரவகரள மதிப்பிடுதல் குறித்த பயிற்சிரய புதுயடல்லியில் நடத்தியது. 

135. இந்திய சவளாண் ஆைாய்ச்சி கழகம்  , Pusa Yashasvi (HD 3226) என்ை 

 புதிய  சகாதுரம ைகத்ரத அறிமுகம் யேய்துள்ளது. 

136. இந்தியாவில் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் மைபுோைா எரிேக்தி மூைம் 

 மின்உற்பத்தியின் இைக்கு ,175 GW ல் இருந்து 450 GW ஆக உயர்த்தப்டும் 

 என்று பிைதமர் சமாடி அறிவித்துள்ளார். 

137. இந்தியா -அயமரிக்கா முப்பரடகள் இரடசய முதல் கூட்டு பயிற்சி 'Tiger 

 Triumph' ஆந்திைபிைசதேத்தில் நரடயபை உள்ளது. 

138. மூத்த பத்திரிக்ரகயாளர் ரவிஷ் குைார் அவர்களுக்கு கவுரி ைங்சகஷ் நிரனவு 

 விருது வழங்கப்பட்டது. 

139. லடாக் நஷாண்நடால் நடனம்,யபரிய  ைடாக்கி நடனம் என்ை ோதரனக்காக 

 உைக கின்னஸ் ோதரன புத்தகத்தில் இடம்யபற்றுள்ளது. 

140. ஐந்தாவது இந்திய ேர்வசதே அறிவியல் திருவிழா யகால்கத்தாவில் 

 நரடயபை உள்ளது. 



 

 

141. வடகிழக்கு பிைாந்திய வளர்ச்சிக்கான இரண அரமச்ேர் ஜிசதந்திை சிங் , 

 அோமின் பர்னிஹாட் நகரில் கரும்பு மற்றும் மூங்கில் சதாழில்நுட்ப 

 பூங்காவை திைந்து ரவத்தார். 

142. மத்திய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தை யதாழில்கள் துரை அரமச்ேர் நிதின் கட்கரி, 

 சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான 16வது உைகளாவிய ைணிக உச்சி ைாநாட்வட 

 புதுயடல்லியில் யதாடங்கி ரவத்தார். 

143. சினிமாத்துரையின் வளர்ச்சிக்கு சிைப்பாக பங்காற்றியதற்காக இந்திய 

 திரைப்படத்துரையின் உயரிய விருதான தாதாொநகப் பால்நக விருது ,நடிகர் 

 அமிதாப் பச்ேனுக்கு வழங்கப்படுகிைது. 

144. எஃகு யதாழில் துரைக்கான புதிய இைச்சிரன 'இஸ்பதி இராடா' ,மத்திய 

 எஃகு துரை அரமச்ேகம் நடத்திய சிந்தன் சிவிர் நிகழ்வில் 

 யவளியிடப்பட்டது. 

145. மத்திய திைன்சமம்பாட்டு அரமச்ேகம் சதாரை அடிப்பரடயாகக் யகாண்ட 

 காைணிகரள ரதக்கும் மக்களுக்கு உதவ  நைாச்சி ஸ்ைபிைான் என்ை 

 முன்யனடுப்ரப அறிவித்துள்ளது. 

146. காற்று மாசுபாட்ரட கட்டுபடுத்தும்  யதாழிற்துரையினரை ஊக்குவிக்க , 

 இந்தியாவின் முதல் உமிழ்வு ைர்த்தகத் திட்டத்வத குெைாத் அைசு 

 யதாடங்கியுள்ளது. 

147. நியுயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா ேரபயின் தரைரமயகத்தில் 50 கிநலாைாட் 

 மின்ொரம் உற்பத்தி யேய்யும் காந்தி சூரியேக்தி பூங்காரவ பிைதமர் சமாடி 

 திைந்துரவத்தார். 
148. அோம் மாநிை அைசு நடப்பு கல்வி கடன் கணக்குகளுக்கு , 50000 ரூபாய் 

 மானியமாக வழங்கும் அபிநந்தன் கல்வி கடன் மானியம் திட்டத்ரத 

 யதாடங்கியுள்ளது. 

149. உைகளாவிய தடுப்பூசி மற்றும் சநாய் எதிர்ப்பு இயக்கம் , 'தடுப்பூசி ஹீநரா' 

 என்ை விருரத வங்கசதே பிைதமர் சஷக் ஹசீனாவிற்கு வழங்கியுள்ளது. 



 

 

150. பிைதமர் சமாடி பசிபிக் தீவு நாடுகளுக்கு  சூரிய மின் உற்பத்தி,புதுப்பிக்கதக்க 

 எரிேக்தி உள்ளிட்ட திட்டங்கரள யேயல்படுத்த , 1050 சகாடி கடனுதவி 

 வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். 

151. மனித மற்றும் ெமூக நைம்பாட்டிற்கு ஆன்மீகம் என்ை தரைப்பில் 

 புதுயடல்லியில் நடந்த கருத்தைங்ரக குடியைசு தரைவர் ைாம்நாத் சகாவிந்த் 

 யதாடங்கி ரவத்தார். 

152. பிைதமரின் யபாருளாதாை ஆசைாேரனக்குழுவில் டாக்டர்.ெஜ்ஜித் சினாய் 

 பகுதி சநை உறுப்பினைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

153. ஸ்வீடரனச் சேர்ந்த சுற்றுச்சுழல் ஆர்வைர் கிநரட்டா தன்பர்க் மாற்று 

 சநாபல் பரிசு என்ைரழக்கப்படும் வாழ்வாதாை உரிரம விருதுக்காகத் 

 சதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுளார். 
154. இந்திய யபாருளாதாை வளர்ச்சி 2019-2020 ஆம் நிதியாண்டில் 6.5 ெதவீதைாக 

 இருக்கும் என்று ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கணித்துள்ளது. 

155. பன்னாட்டு நிதியத்தின் (IMF) தரைவைாக பல்சகரியாரவச் சேர்ந்த 

 யபாருளாதாை நிபுணர் கிறிஸ்டலினா  ார்ஜிைா சதர்வு யேய்யப்பட்டுள்ளார். 

156. பாதுகாப்பு துரை அரமச்ேர் ைாஜ்நாத் சிங்,கடசைாை பாதுகாப்ரப 

 சமம்படுத்த கடசைாை காவல் பரட கப்பல்  ‘ைராொ ‘-ரவ நாட்டுக்கு 

 அர்ப்பணித்தார்.  

157. அயமரிக்காவில் நடந்த முதல் இந்திய-நகரிநகாம் நாடுகளின் தரைவர்கள் 

 கூட்டத்தில், பிைதமர் சமாடி கரீபியன் நாடுகளின் ேமூக சமம்பாட்டு 

 திட்டங்களுக்கு 14 மில்லியன் அயமரிக்க டாைர் நிதியுதவி அறிவித்தார். 

158. CSIR நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிசைசய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் உயர் 

 சைப்பநிவல எரிசபாருள் மின்கல அவைப்வப குடியைசுத்தரைவர் ைாம்நாத் 

 சகாவிந்த் யவளியிட்டார். 

159. சபாக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்கள் 

 குடும்பத்தினருக்கு ேட்ட நரடமுரைகளில் உதவுவதற்காக, யேன்ரன 

 காவல்துரை 'நதாழி' என்ை சிைப்பு பிரிரவ உருவாக்க உள்ளது. 



 

 

160.  தமிழகத்தில் புதிய யதாழில் முதலீடுகரள ஏற்ப்படுத்த , தமிழக அைசு 

 ோர்பாக பல்சவறு நிறுவனங்களுடன் 5573 சகாடி மதிப்புள்ள 15 

 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ரகயயழுத்தாகின. 

161. இந்தியா-கெகஸ்தான் இரடசய நான்காவது கூட்டு ைாணுவ பயிற்சி 

 KAZIND 2019 ,உத்தைகாண்டில் உள்ள பிசதாைாகார் மாவட்டத்தில் 

 நரடயபை உள்ளது. 

162. மத்திய அரமச்ேர் டாக்டர் ஹர்ஷ வர்தன், இந்தியாவில் காேசநாரய ஒழிக்க 

 'காெநநாய் ெரிகா நதஷ் ஜீடிகா' என்ை பிைச்ோைத்ரத யதாடங்கி ரவத்தார். 

163. ெப்பான் உைகின் மிகப்யபரிய சபாக்குவைத்து விண்யவளி கப்பல் 

 Kounotori8 ஐ ,ேர்வசதே விண்யவளி நிரையத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. 

164. பாதுகாப்பு துரை அரமச்ேர் ைாஜ்நாத் சிங், இந்திய கடற்பரடயின் முதல் 

 அதிநவீன புைனாய்வு திைன் யகாண்ட ஐடஎன்எஸ் நீலகிரி சபார்க்கப்பரை 

 அறிமுகம் யேய்து ரவத்தார். 

165. இந்தியா-சிங்கப்பூர் இரடயிைான இைண்டாவது ொக்கத்தான் சபாட்டி 

 ஐபஐபடி யமட்ைாஸில் நரடயபறுகிைது. 

166. ஏர் மார்ஷல் ெர்ஜித் சிங் அநராரா இந்தியா விமானப்பரடயின்  புதிய 

 துரண தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுளார். 

167. முன்னணி தகவல் யதாழில்நுட்ப நிறுவனமான இன்ஃசபாசிஸ், ஐக்கிய 

 நாடுகள் ேரபயின் உைகளாவிய காலநிவல நடைடிக்வக விருவத 

 யபற்றுள்ளது. 

168. ேர்வசதே விண்யவளி நிரையத்திற்கு பயணம் யேய்த முதல் அைபு நாட்டவர் 

 என்ை யபருரமரய ஐக்கிய அைபு அமீைகத்தின் ொொ அல் ைன்சூரி 

 யபற்ைார். 
169. ஆயுஷ்மான் பாைத் திட்டத்தின் கீழ் அதிக எண்ணிக்ரகயிைான தங்க நிை 

 அட்ரடகரள  மக்களுக்கு வழங்கியதில் நாட்டிசைசய  ம்மு காஷ்மீர் 

 முதலிடத்தில் உள்ளது. 



 

 

170. IMD உைக சபாட்டித்திைன் ரமயம் யவளியிட்ட, 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான 

 உைக டிஜிட்டல் சபாட்டித்திைன் தைவரிரேயில் இந்தியா 44 ைது இடத்தில் 

 உள்ளது. 

171. துரண குடியைசுத் தரைவர் யவங்ரகயா நாயுடு , இந்திய யதால்லியல் 

 துரையில் சிைப்பான பங்களிப்பிற்காக யதால்யபாருள் ஆைாய்ச்சியாளர் 

 டாக்டர் G.B. சடக்லுர்கார் அவர்களுக்கு புன்யபூஷண் விருரத வழங்கினார். 

172. சபாலி யேய்திகள் ஆன்ரைன் வழியாக பைவுவரத தடுக்க,ஐக்கிய நாடுகள் 

 ேரபயில் இந்தியா உட்பட 20 நாடுகள் ஒப்பந்தம் ரகயயழுத்திட்டனர். 

173. சீக்கிய மதத்ரத சதாற்றுவித்த குரு நானக் சதவ் அவர்களின் 550 வது 

 பிைந்தநாரள யகாண்டாடும் விதமாக ,சநபாள் ைாஷ்ட்ைா வங்கி 3 

 நாணயங்கரள யவளியிட்டது. 

174. 2017-2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சதசிய சுற்றுைா விருதுகளில், 

 ஆந்திைபிைசதேம் மாநிைம் ஒட்டுயமாத்த சுற்றுலா ைளர்ச்சியில் சிைந்த 

 ைாநிலம் என்ை விருரத யபற்றுள்ளது. 

175. யதலுங்கு கவிஞர் நக.சிைசரட்டி அவர்களுக்கு ‘Pakkaki Ottigilite’ என்ை 

 கவிரத யதாகுப்புக்காக,2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ேைஸ்வதி ேம்மான் விருது 

 வழங்கப்பட்டது. 

176. சமற்குவங்க மாநிைத்தில் உள்ள மிட்னாபூர் ரயில் நிவலயம் , இந்தியாவில் 

 இைவே ரவஃரப வேதி ஏற்படுத்தப்பட்ட 5000 வது ையில் நிரையம் ஆகும். 

177. ெப்பாரன சேர்ந்த சகன்நடா சைாநைாட்டா யகாரிய ஓபன் பாட்மிண்டன் 

 யதாடரில் ஆடவர் ஒற்ரையர் பிரிவில் பட்டம் யவன்றுள்ளார். 

 

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

 


