
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் 2019 

1. மரபு வழி , நவீன பாணி பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்கும் 10 ஓவிய, சிற்ப கலைஞர்களுக்கு 

அவர்களின் சிறப்பான சேலவகலள அங்கீகரிக்கும் விதமாக தமிழக அரசு ‘கலை சேம்மல்’ 

விருதுகலள வழங்கவுள்ளது. 

2. முதல் முலறயாக, தமிழ்நாடு தினம் நவம்பர் 1  அன்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

3. குஜராத்தின் சகவாடியாவில் சதாழில்நுட்ப சேயல்முலற தளத்லத பிரதமர் சமாடி திறந்து 

லவத்தார். 

4. 28 வது வியாஸ் ேம்மன் விருது இந்தி கவிஞர் மற்றும் எழுத்தாளர் லீைாதர் ஜாகூரிக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

5. ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ைடாக் யூனியன் பிரசதேங்களில் மூங்கில் சதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள் 

அலமக்கப்பட உள்ளன. 

6. ஐக்கிய அரபு எமிசரட்ஸ் நாட்டுக்கான இந்தியாவின் புதிய தூதராக ஐ.எஃப்.எஸ் அதிகாரி பவன் 

குமார் சபாறுப்சபற்றார். 

7. இந்தியா-சஜர்மனி இலடசய விவோயம், கடல்ோர் சதாழில்நுட்பம், விண்சவளி,  விமானப் 

சபாக்குவரத்து, மருத்துவம் ஆகிய துலறகளில் 11 ஒப்பந்தங்களில் லகசயழுத்தானது. 

8. எரித்திரியா மற்றும் சேயிண்ட் கிட்ஸ் & சநவிஸ் ஆகிய இரு நாடுகள் ேர்வசதே சூரிய ஆற்றல் 

கூட்டணியில் லகசயழுத்திட்டன. 

9. வழக்கமான எரிசபாருளில் இயங்கும் 5 ைட்ேம் அரசு வாகனங்கள் அலனத்தும் மின்ோர 

வாகனமாக மாற்றப்படும் என்று மத்திய அலமச்ேர் பிரகாஷ் ஜவசடகர் சதரிவித்தார். 

10. 35 வது ஆசியான் உச்சி மாநாடு தாய்ைாந்தின் பாங்காக்கில் ‘Advancing Partnership for sustainability’ 

என்ற கருப்சபாருளுடன் நலடசபறுகிறது. 

11. சதசிய ஒருங்கிலைப்புக்கான இந்திரா காந்தி விருது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் ோண்டி பிரோத் 

பட்டிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

12. ஐ.ஐ.டி சடல்லி இஸ்சராவுடன் இலைந்து விண்சவளி சதாழில்நுட்ப லமயத்லத அலமக்க 

உள்ளது. 

13. சடல்லியில் காற்று மாசு அபாய அளலவ எட்டியுள்ளதால் ,சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு 

ஆலையம் சபாது சுகாதார அவேரநிலைலய அறிவித்தது. 

14. இந்தியாவின் 50 வது ேர்வசதே திலரப்பட விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு ‘Icon of Golden Jubilee’ 

விருது 2019 வழங்கப்பட உள்ளது. 

15. இந்தியா-சஜர்மனி எரிேக்தி மன்றத்தின் 8 வது கூட்டம் புதுசடல்லியில் நலடசபற்றது. 

16. கீழடியில் கண்சடடுக்கப்பட்ட சதால்சபாருள்கலள காட்சிப்படுத்திட சிவகங்லக மாவட்டம் 

சகாந்தலக கிராமத்தில் 12.21 சகாடி சேைவில் அருங்காட்சியகம் அலமக்கப்பட உள்ளது. 



 

 

17. சபாருளாதார நுண்ைறிவு பிரிவு சவளியிட்டுள்ள 2019  உைகளாவிய நிதி சேர்க்லக 

அறிக்லகயில் இந்தியா 5 வது இடத்தில் உள்ளது. 

18. யுசனஸ்சகா அலமப்பு மும்லப நகரத்லத திலரப்பட வலகயின் கீழ் ஆக்கப்பூர்வ நகரம் என்ற 

குறியீட்லட வழங்கியுள்ளது. 

19. தாய்ைாந்தின் பாங்காக் நகரில் நலடசபற்ற 16 வது இந்தியா- ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் 

சமாடி கைந்து சகாண்டார். 

20. புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் தூய்லமயான எரிேக்தி துலறயில் தமிழகம் மற்றும் அசமரிக்காவின் 

மாேசூசேட்ஸ் மாநிைத்துக்கு இலடசய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் லகசயழுத்திடப்பட உள்ளது. 

21. இந்தியாவில் பசுலம நகர்ப்புற சபாக்குவரத்து திட்டங்களுக்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 

சஜர்மனி 1 பில்லியன் யூசராக்கலள முதலீடு சேய்ய உள்ளது. 

22. இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான்  இலடசய இராணுவ மருத்துவம் மற்றும் இராணுவ கல்வி 

ஆகிய துலறகளில் 3 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் லகசயழுத்திட்டன. 

23. நிர்பயா திட்டத்தின் நிதி உதவியுடன் அலனத்து மாவட்டங்களிலும் மனித கடத்தல் தடுப்பு 

பிரிவுகலள அலமக்க அரசு முடிவு சேய்துள்ளது. 

24. நீதிபதி அஜய் குமார் மிட்டல் மத்திய பிரசதே உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைலம நீதிபதியாக 

சபாறுப்சபற்றார். 

25. சகால்கத்தாவில் 5 வது இந்திய ேர்வசதே அறிவியல் விழாலவ  பிரதமர் சமாடி சதாடங்கி 

லவத்தார். 

26. சேலவகள் துலற குறித்த 5 வது உைகளாவிய கண்காட்சி ,நவம்பர் 26 முதல் 28 வலர 

சபங்களூரில் நலடசபற உள்ளது. 

27. திறன் சமம்பாட்டு அலமச்ேகம் ஐபிஎம் உடன் இலைந்து திறன் சமம்பாட்டு தளத்லத 

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

28. புதுடில்லியில் சதசிய பழங்குடியினர் திருவிழா, ‘A celebration of the spirit of Tribal 

craft, culture and commerce ‘ என்ற கருப்சபாருளுடன் நலடசபற உள்ளது. 

29. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற நடக்கும் காமன்சவல்த் அலமப்பின் ேட்ட அலமச்ேர்கள் 

கூட்டம், இைங்லகயின் சகாழும்பு நகரில் நலடசபறுகிறது. 

30. இங்கிைாந்து அணிலய சதாற்கடித்து ரக்பி உைகக் சகாப்லபலய சதன்னாப்பிரிக்கா சவன்றது. 

31. இந்தியாவின் முதல் உைகளாவிய சமகா அறிவியல் கண்காட்சி ‘விக்யான் ேமகம்’ 

சகால்கத்தாவில் சதாடங்கியுள்ளது. 

32. பி.எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்லள மிசோரம் ஆளுநராக பதவிசயற்றார். 

33. கிருஷ்ைகிரிக்கு அருகிலுள்ள சவப்பனஹல்லியில் 2000 ஆண்டுகள் பழலமயான பாலற 

கீறல்கள் ேமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

34. ஜி 20  நாடுகளின் நாடாளுமன்ற ேபாநாயகர்கள் பங்சகற்கும் ஆறாவது உச்சி மாநாடு ஜப்பானின் 

சடாக்கிசயா நகரில் நலடசபற்றது. 



 

 

35. மத்திய அலமச்ேர் நசரந்திர சிங் சதாமர் தரிசு நிைங்கள் சதாகுப்பின் 5வது  பதிப்லப 

சவளியிட்டார். 

36. அசமரிக்காவிற்கும் வங்கசதேத்துக்கும் இலடயில் CARAT 2019 எனப்படும் கூட்டு கடற்பலட 

பயிற்சி வங்கசதேத்தில் நலடசபற்றது. 

37. மத்திய அலமச்ேர் ராஜ்நாத் சிங் மாஸ்சகாவில் இந்தியா-ரஷ்யா பாதுகாப்புத் துலற நிறுவனங்கள் 

ஒத்துலழப்பு மாநாட்லடத் சதாடங்கி லவத்தார். 

38. ஆந்திராவின் விோகப்பட்டினத்தில் BIMSTEC நாடுகளின் முதல் துலறமுக மாநாடு 

நலடசபறுகிறது. 

39. சேன்லன-கன்னியாகுமரி சதாழில் வழிதடத்திற்கான மின் இலைப்லப வலுப்படுத்த ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கி 451 மில்லியன் டாைர் கடலன வழங்க உள்ளது. 

40. உைக சுகாதார அலமப்பு அறிக்லகயின்படி, கான்பூர் உைகிசைசய மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாகும் 

. 

41. ஐ.ஐ.டி சமட்ராஸ் முதன்முதலில் உள்நாட்டில் வடிவலமக்கப்பட்ட, நின்று சகாண்சட 

பயன்படுத்தும் ேக்கர நாற்காலி ‘ARISE’ என்ற சபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

42. காைநிலைக்கு ஏற்ற விவோயத்திற்கான மண் மற்றும் நீர்வள சமைாண்லம சதாடர்பான 

ேர்வசதே மாநாடு புதுசடல்லியில் நலடசபற்றது. 

43. நாடு முழுவதும் வீட்டு வேதி  திட்டங்களுக்கு நிதி வழங்க ரூ .25000 சகாடி மாற்று முதலீட்டு 

நிதிலய உருவாக்க மத்திய அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

44. அரசு மின் ேந்லத (GeM) பைம் சேலுத்தும் சேலவகளுக்காக சேன்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

வங்கியுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

45. குடியரசு துலைத் தலைவர் சவங்லகயா நாயுடு புது சடல்லியில் 10 வது ஆசிய அவேரகாை 

மருத்துவம் குறித்த மாநாட்லடத் சதாடங்கி லவத்தார். 

46. பத்திரிக்லகத் துலறயில் சிறந்து விளங்கியதற்காக ராஜா ராம் சமாகன் ராய் விருதுக்கு குைாப் 

சகாத்தாரிலய இந்திய பத்திரிலக கவுன்சில் சதர்வு சேய்துள்ளது. 

47. கங்லக சதசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்ட 11 வது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கும் வலகயில் ‘கங்கா 

உட்ேவ்’ நிகழ்ச்சிலய தூய்லமயான கங்லகக்கான சதசிய மிஷன் ஏற்பாடு சேய்தது. 

48. Centre for monitoring  Indian economy அலமப்பு சவளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி அக்சடாபரில் 

இந்தியாவின் சவலையின்லம விகிதம் 8.5% ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

49. பஞ்ோபில் கர்தார்பூர் நலடபாலதயின் ஒருங்கிலைந்த சோதலனச் ோவடிலய பிரதமர் சமாடி 

திறந்து லவத்தார். 

50. 9000 புதிய சோற்கலள தமிழ் சோற்களஞ்சியத்தில் சேர்க்க தமிழக  அரசு அரோலை 

பிறப்பித்துள்ளது. 

51. சி.எஸ்.ஐ.ஆர் அலமப்பு காற்றின் தர ஆய்வுகலள ஆவைப்படுத்த Indian Air Quality repository 

(IndAIR) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

52. வர்த்தகம் மற்றும் சதாழில் துலறஅலமச்ேகம் காதி ஏற்றுமதிலய அதிகரிப்பதற்காக அதற்கு தனி 

HS (Harmonised System) குறியீட்லட ஒதுக்கியுள்ளது. 



 

 

53. முக்கிய முதலீட்டு நிறுவனங்களுக்கான ஒழுங்குமுலற மற்றும் சமற்பார்லவ கட்டலமப்லப 

மறுஆய்வு சேய்ய தபன் சர  தலைலமயில் அலமக்கப்பட்ட குழு தனது பரிந்துலரகலள ரிேர்வ் 

வங்கியிடம் ேமர்ப்பித்துள்ளது. 

54. குடிநீர் திட்டத்திற்காக கானா நாட்டிற்கு இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி 30 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாைர் கடன் வழங்கியுள்ளது. 

55. சமக் இன் இந்தியா திட்டத்லத ஊக்குவிக்கும் வலகயில் ஆந்திரா, சதலுங்கானா, தமிழ்நாடு 

மற்றும் சகரளாவில் 4 மருத்துவ உபகரை பூங்காக்கள் அலமக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

56. இந்தியாவின் முதல் கல்வி அலமச்ேர் மவுைானா அபுல் கைாம் ஆோத்தின் பிறந்த நாலள 

நிலனவுகூரும் வலகயில் நவம்பர் 11 ஆம் சததி சதசிய கல்வி நாள் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

57. ஜப்பானின் சகன்சடா சமாசமாட்டா 2019 சீனா ஓபன் பாட்மிண்டன் சபாட்டியின் ஆண்கள் 

ஒற்லறயர் பிரிவில் ோம்பியன் பட்டம் சவன்றார். 

58. நீதிபதி அம்சரஷ்வர் பிரதாப் ோஹி சேன்லன உயர்நீதிமன்றத்தின் 49 வது தலைலம நீதிபதியாக 

பதவிசயற்றார். 

59. நாோ தனது முதல் மின்ோர சோதலன விமானத்லத X-57 maxwell என்ற சபயரில் 

சவளியிட்டுள்ளது. 

60. விஜயபுராவில் ஆதில் ஷாஹி காைத்தில் கட்டப்பட்ட நிைத்தடி நீர் அலமப்பான ‘சுரங்க பவாடி’ 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக நிலனவுச்சின்ன கண்காணிப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

61. ஆப்கானிஸ்தான் தூதர்களுக்கான இந்திய மற்றும் சீன அதிகாரிகளின் கூட்டு பயிற்சி 

புதுதில்லியில் நலடசபறுகிறது. 

62. புதிய நீர் சகாள்லகலய உருவாக்க மத்திய நீர்வள அலமச்ேகம் மிஹிர் ஷா அவர்கள் 

தலைலமயின் கீழ் ஒரு குழுலவ அலமத்துள்ளது. 

63. மாநிைங்களலவ தலைவர் சவங்லகயா நாயுடு நிதி சதாடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு 

உறுப்பினராக முன்னாள் பிரதமர் மன்சமாகன் சிங்லக  நியமித்துள்ளார். 

64. கடசைார சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்லவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக சுற்றுச்சூழல் அலமச்ேகம் ‘Swachh-Nirmal Tat Abhiyaan’ கீழ் 50 கடற்கலரகளில் 

தூய்லமப் பணிலய சமற்சகாண்டு வருகிறது. 

65. உைகின் முதல் அழுத்தப்பட்ட இயற்லக வாயு துலறமுக முலனயத்லத குஜராத்தின் பாவ்நகரில் 

அலமக்க குஜராத் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

66. அரசியைலமப்பின் 356 வது பிரிவின் கீழ், மாநிை ஆளுநரின் அறிக்லகயின் அடிப்பலடயில் 

மகாராஷ்டிராவில் ஜனாதிபதி ஆட்சிலய விதிக்கும் பிரகடனத்திற்கு  ராம் நாத் சகாவிந்த் 

ஒப்புதல் அளித்தார். 

67. 11 வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு பிசரசிலில் “புதுலமயான எதிர்காைத்திற்கான சபாருளாதார 

வளர்ச்சி” என்ற கருப்சபாருளுடன்  நலடசபற்றது. 

68. ஒவ்சவாரு மாவட்ட மற்றும் மாநிை அளவில் அதிகமான ஜிஎஸ்டி சேலுத்தும் 10 நபர்கலள 

உத்தரபிரசதே அரசு பாராட்டி கவுரவிக்க உள்ளது. 



 

 

69. மனிதாபிமான உதவி மற்றும் சபரிடர் நிவாரைத்திற்கான ‘TIGER TRIUMPH’ என்ற சபயரில் 

முதல் இந்தியா-அசமரிக்க கூட்டு முப்பலட பயிற்சி விோகப்பட்டினத்தில் சதாடங்குகிறது. 

70. பள்ளி குழந்லதகளுக்கு காைநிலை மாற்றம் குறித்த பாடங்கலள கட்டாயமாக்கிய உைகின் 

முதல் நாடாக இத்தாலி திகழ்கிறது. 

71. ஸ்ரீநகரின் தால் ஏரி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களின் அளவு குலறந்து வருவதால், அப்பகுதிலய 

’சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு  மண்டைமாக’ அறிவிக்க 10 சபர் சகாண்ட குழுலவ ஜம்மு-காஷ்மீர் 

அரசு அலமத்துள்ளது. 

72. தலைலம நீதிபதி ரஞ்ேன் சகாகாய் தலைலமயிைான ஐந்து நீதிபதிகள் சகாண்ட 

அரசியைலமப்பு அமர்வு, உச்ேநீதிமன்ற தலைலம நீதிபதி அலுவைகம் தகவல் உரிலமச் 

ேட்டத்தின் கீழ் ஒரு சபாது அலமப்பு என்று தீர்ப்பளித்தது. 

73. 39 வது இந்தியா ேர்வசதே வர்த்தக கண்காட்சி புதுசடல்லியில் ‘Ease of doing business ’ என்ற 

கருப்சபாருளுடன் சதாடங்குகிறது. 

74. சி.எஸ்.ஐ.ஆர்  அலமப்பு உருவாக்கிய உைவு பதப்படுத்துதல் சதாழில்நுட்பங்களின் 

கண்காட்சிலய மத்திய அலமச்ேர் ஹர்ஷ் வர்தன் திறந்து லவத்தார். 

75. உத்தரப்பிரசதே அரசு மாநிைத்தில் கரும்பு விவோயிகளுக்காக ‘e-Ganna’ என்ற இலையதளம் 

மற்றும் சேயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

76. கிராமப்புற மற்றும் விவோய நிதி சதாடர்பான 6 வது உைக மாநாடு புதுசடல்லியில் நடந்தது. 

77. இலைய வழி வர்த்தகத்தில் முன்னணி நிறுவனமான அசமோன் ,வாடிக்லகயாளர்கள் தரமான 

சபாருட்கலளப் சபறுவலத உறுதிசேய்ய ‘Project Zero’ என்ற திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

78. அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவின் குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்ககற்க பிரதமர் 

நகரந்திர கமாடியின் அழழப்ழப பிகரசில் ஜனாதிபதி ஜஜய்ர் கபால்சனாகரா 

ஏற்றுக்ஜகாண்டார். 

79. வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில்  கவழைவாய்ப்புகழை வழங்குவதற்கும், வர்த்தகத்ழத 

கமம்படுத்துவதற்கும் வடகிழக்கு ஜதாழில் வழித்தட திட்டம் அழமக்க மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ைது. 

80. தமிழக நதிகளின் 16 துழைப் படுழககழை உைக வங்கியின் உதவியுடன் ஜசயல்படுத்தபடும் 

தமிழக விவசாய பாசன நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் கசர்க்க தமிழக அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது.  

81. அருைாச்சை பிரகதசத்தில் திபாங் மற்றும் சியாங் பள்ைத்தாக்குகளுக்கு இழடயிைான பயை 

கநரத்ழதக் குழறப்பதற்காக,சிசார் ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட சிகசரி பாைத்ழத பாதுகாப்பு 

அழமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் திறந்து ழவக்கிறார். 

82. குழந்ழத உரிழம மீறல்கள் குறித்து மக்கள் புகார் அளிக்க அசாம் அரசு ‘shishu suraksha என்ற 

ஜமாழபல் ஜசயலிழய அறிமுகப்படுத்தியது. 



 

 

83. மும்லப நகர சபாக்குவரத்து திட்டத்தின் கீழ் சேயல்படுத்தப்படும் 3 புறநகர் ரயில் 

உள்கட்டலமப்பு திட்டங்களில் ஆசிய உள்கட்டலமப்பு முதலீட்டு வங்கி 500 மில்லியன் டாைர் 

முதலீடு சேய்ய உள்ளது. 

84. மத்திய புைனாய்வுப் அலமப்பு ஆன்லைன் சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரசயாகம் மற்றும் சுரண்டல் 

தடுப்பு / விோரலைப் பிரிலவ அலமத்துள்ளது. 

85. சபாருளாதாரத்திற்கு  சிறு, குறு,  மற்றும் நடுத்தர சதாழில் துலறயின்  பங்களிப்லப 

தற்சபாதுள்ள 29 ேதவீதத்திலிருந்து 50 ேதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அரசு இைக்கு 

நிர்ையித்துள்ளது. 

86. ‘Yoga for heart care ’ என்ற கருப்சபாருளுடன் லமசூருவில் ேர்வசதே சயாகா மாநாடு 

நலடசபற்றது. 

87. சவளாண்லம மற்றும் சதாட்டக்கலை விலளசபாருட்கலளப் பற்றிய முதல் ேர்வசதே 

வாங்குபவர்-விற்பலனயாளர் ேந்திப்பு அருைாச்ேை பிரசதேத்தில் நலடசபற்றது. 

88. டி.ஆர்.டி.ஓ அழமப்பு ஒரு தழரப்பரப்பில் இருந்து இன்ஜனாரு தழரப்பரப்பில் தாக்கக்கூடிய 

நடுத்தர தூர அணுசக்தி திறன் ஜகாண்ட அக்னி- II ஏவுகழை யின் முதல் இரவு கசாதழனழய 

ஜவற்றிகரமாக நடத்தியது . 

89. சிறிய மற்றும் குறு கிராமப்புற பால் விவசாயிகளுக்கு மலிவு விழையில் உள்நாட்டு பால் 

குளிரூட்டும் சாதனம் கண்டுபிடித்ததற்காக ,இந்திய அறிஞர் ரவி பிரகாஷ் பிரிக்ஸ்-இைம் 

கண்டுபிடிப்பாைர் பரிழச ஜவன்றார். 

90. முக்கிய நகரங்களில் குடிநீரின் தரம் குறித்து இந்திய தர நிர்ைய பணியகம் ஜவளியிட்ட 

தரவரிழசயில் மும்ழப முதலிடத்தில் உள்ைது. 

91. சுதர்சன் பட்நாயக் மதிப்புமிக்க  இத்தாலிய ககால்டன் மைல் சிற்பக்கழை விருது 2019 ஐ 

ஜவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற ஜபருழமழய ஜபற்றார். 

92. விழையாட்டுகளில் கமட்ச் பிக்சிங் ஜதாடர்பான  குற்றங்கழை கிரிமினல் குற்றங்களின் கீழ் 

ஜகாண்டுவந்த முதல் ஜதற்காசிய நாடாக இைங்ழக திகழ்கிறது. 

93. இந்தியாவின் 47 வது தலைலம நீதிபதியாக நீதிபதி ஷரத் அரவிந்த் பாப்சட பதவிசயற்றார். 

94. குழந்லதகளுக்கு ஏற்ற சூழல் சகாண்ட மூன்று அலனத்து சபண்கள் காவல் நிலையங்கள் 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திறக்கப்படவுள்ளன. 

95. சவளிப்புற காற்றின் தரத்லத கண்காணித்து சுத்திகரிக்கும்  ‘Cyclofine’ எனப்படும் ோதனத்லத  

ஐ.ஐ.டி சமட்ராஸ் உருவாக்கியுள்ளது. 

96. கரும்பிலிருந்து சநரடியாக எத்தனால் தயாரிக்கும் ,வட இந்தியாவின் முதல் ேர்க்கலர ஆலை 

சகாரக்பூரில் உத்தரபிரசதே மாநிை அரசு திறந்து லவத்துள்ளது. 

97. -33 டிகிரி சேல்சியஸில் வலர உலறந்து சபாகாத சிறப்பு குளிர்காை தர டீேலை இந்தியன் ஆயில் 

கார்ப்பசரஷன்  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

98. ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ஆர்.ராஜசகாபால் தமிழ்நாடு மாநிை தலைலம தகவல் ஆலையராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 



 

 

99. மனசநாய்க்கான சிகிச்லேலய முதைலமச்ேரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

தமிழக அரசு சகாண்டு வந்துள்ளது. 

100. மகளிர் மற்றும் குழந்லதகள் சமம்பாட்டு அலமச்ேகம் சிறந்த ஊட்டச்ேத்து விலளவுகளுக்காக 

இந்தியாவின் 128 சவளாண் காைநிலை மண்டைங்களில் உள்ள பல்சவறு பயிர்களின் 

களஞ்சியத்லத ‘Bharatiya Poshan Krishi Kosh’  என்ற  சபயரில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

101. விஜயநகர் கால்வாய் பாேன முலறகலள நவீனமயமாக்குவதற்கும், கிருஷ்ைா நதியில் நதி 

படுலக சமைாண்லமத் திட்டங்கலளத் தயாரிப்பதற்கும் ,ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 91 மில்லியன் 

டாைர் கடலன வழங்க உள்ளது. 

102. இந்தியாவிற்கும் கத்தாருக்கும் இலடயிைான முதல் கூட்டு கடற்பலட  பயிற்சி ’Zair Al-Bahr 

(Roar of the sea) சதாஹாவில் நலடசபறுகிறது. 

103. ஹரியானா அரசு  முதலீட்லட சமம்படுத்துதல், இலளஞர்களுக்கான சவலைவாய்ப்பு மற்றும் 

சவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் நைனுக்காக அரசு எடுத்துள்ள  முயற்சிகளில் கவனம் 

சேலுத்துவதற்காக 'சவளிநாட்டு ஒத்துலழப்பு'  என்ற தனி துலறலய உருவாக்கவுள்ளது. 

104. சமைாண்லம சமம்பாட்டுக்கான ேர்வசதே நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள ேர்வசதே திறலம 

தரவரிலேயில் இந்தியா 59 வது இடத்தில் உள்ளது. 

105. 2013 நிறுவனங்கள் ேட்டம் குறித்து ஆராய்வதற்காக கார்ப்பசரட் விவகார சேயைாளர் இஞ்சஜதி\ 

ஸ்ரீநிவாஸ் தலைலமயில் அலமக்கப்பட்ட நிறுவன ேட்டக் குழு, தனது அறிக்லகலய 

நிதியலமச்ேரிடம் ேமர்ப்பித்துள்ளது. 

106. இந்திய குத்துச்ேண்லட வீரர் ேரிதா சதவி ஆசிய கண்டத்தின் ோர்பில்  ேர்வசதே குத்துச்ேண்லட 

ேங்கத்தின் தடகள ஆலையத்திற்கு உறுப்பினராக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

107. சபாலிச் சேய்திகலளக் கட்டுப்படுத்த , மத்திய அரசு தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அலமச்ேகத்தின் 

கீழ் உண்லம ேரிபார்ப்பு (FACT CHECK)  சதாகுப்லப அலமக்கவுள்ளது. 

108. தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிைால் புசராஹித், மாநகராட்சி  சமயர் மற்றும் நகராட்சி  தலைவர் ஆகிய 

பதவிகளுக்கு மலறமுக சதர்தல்கலள நடத்துவதற்கான அவேர ேட்டத்லத பிறப்பித்தார். 

109. சுற்றுைாத் துலறயில் ஒத்துலழப்லப வலுப்படுத்த இந்தியாவுக்கும் பின்ைாந்துக்கும் 

இலடயிைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்திய அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

110. ஆயுஷ் அலமச்ேகத்தின்  கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாக சைஹ் நகரில்  சோவா-ரிக்பா 

நிறுவனத்லத அலமக்க மத்திய அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

111. சிறந்த தூய்லம வேதிகளுக்காக , ஜல் ேக்தி அலமச்ேகத்தின் swachh survekshan Grameen விருதுகள் 

2019 இல் தமிழகம் முதலிடம் பிடித்தது. 

112. சீனாவில் நலடசபற்ற ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் துப்பாக்கி சுடுதல் உைகக் சகாப்லப இறுதிப் 

சபாட்டியில், இந்தியாவின் மனு பாக்கர் மற்றும் இளசவனில் வாைறிவன் தங்கப் பதக்கங்கலள 

சவன்றனர். 

113. பாரத் ஜபட்கராலியம் கார்ப்பகரஷன் (BPCL), கன்ஜடய்னர் கார்ப்பகரஷன் லிமிஜடட் , 

ஷிப்பிங் கார்ப்பகரஷன் ஆப் இந்தியா (SCI), ஜதஹ்ரி ழைட்கரா பவர் ஜடவைப்ஜமன்ட் 



 

 

கார்ப்பகரஷன் (THDCIL, வடகிழக்கு மின்சக்தி கழகமான நீப்ககா ஆகிய 5 நிறுவனங்களின் 

பங்குகழை விற்பழன ஜசய்ய மத்திய அழமச்சரழவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

114. QUAD நாடுகளுக்கான (இந்தியா, அஜமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திகரலியா )முதல் 

பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் பயிற்சிழய இந்தியாவின் கதசிய புைனாய்வு அழமப்பு நடத்தியது. 

115. பூர்வகுடி  மக்களின் நைழனப் பாதுகாப்பதற்காக அசாம் அரசு புதிய நிைக் ஜகாள்ழக 2019- ஐ  

ஜவளியிட்டது. 

116. ஜனவரி 1,2020 முதல் ஒரு முழற மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஜநகிழி ஜபாருட்கள் 

உற்பத்தி, விற்பழன மற்றும் கசமிப்புக்கு தழட விதிக்க ககரை அரசு முடிவு ஜசய்துள்ைது. 

117. அரசு நிர்வாகத்தில் அழனத்து மட்டங்களிலும் உள்ை ஊழல்கழை அழடயாைம் காை,ஆந்திர 

மாநிை அரசு  IIM அகமதாபாத்துடன் ஒப்பந்தத்தில் ழகஜயழுத்திட்டுள்ைது. 

118. அலமதி, ஆயுதத்துறப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான இந்திரா காந்தி பரிசு புகழ்சபற்ற இயற்லக 

ஆர்வைரும் ,ஒளிபரப்பாளருமான ேர் சடவிட் அட்டன்பசராவுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 

119. மத்திய ஜல் ேக்தி அலமச்ேர் ‘SHIKAR SE PUKAR’ என்ற சபயரில் நீர் பாதுகாப்பு குறித்த குறு 

ஆவைப்படத்லத சவளியிட்டார். 

120. சைப்டினன்ட் ஷிவாங்கி இந்திய கடற்பலடயின் முதல் சபண் விமானியாக  இந்திய 

கடற்பலடயில் இலைந்தார். 

121. சதாழில்துலற உறவுகள் சதாடர்பான சதாழிைாளர் குறியீடு 2019-க்கு மத்திய அலமச்ேரலவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

122. பழங்குடியினர் மற்றும் பராம்பரிய வனவாழ் மக்கள் ( வன உரிலமகள் அங்கீகரிக்கும் ) ேட்டம் 

2006 -ஐ நலடமுலறப்படுத்துவலத, ரத்து சேய்யும் தீர்மானத்லத மிசோரம் அரசு 

நிலறசவற்றியுள்ளது. 

123. இந்தியாவில் முதல் முலறயாக உயிரி சதாழில்நுட்பம் குறித்த குசளாபல்-பசயா இந்தியா உச்சி 

மாநாடு புதுசடல்லியில் நலடசபற்றது. 

124. பாரத்சநட் திட்டத்தின் கீழ், 2020 மார்ச் மாதத்திற்குள் 2 ைட்ேம் கிராம் பஞ்ோயத்துகளுக்கு 

அகண்ட அலைவரிலே  இலைப்லப வழங்கும் இைக்லக மத்திய அரசு நிர்ையித்துள்ளது. 

125. ஆக்ஸ்சபார்டு அகராதி ‘காைநிலை அவேரம்’ என்ற வார்த்லதலய 2019 ஆம் ஆண்டின் 

வார்த்லதயாக அறிவித்துள்ளது. 

126. குலறந்தது 10 ஆம் வகுப்பு முடித்து திருமைத்லத பதிவு சேய்த ஒவ்சவாரு வயதுவந்த 

மைப்சபண்ணுக்கு பரிோக 10 கிராம் தங்கத்லத வழங்க, அோம் மாநிை அரசு அருந்ததி ஸ்வர்ை 

சயாஜனாலவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

127. கப்பல்கலள பாதுகாப்பாக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக மறுசுழற்சி சேய்வதற்கான ஹாங்காங் 

ேர்வசதே ோேனத்தில் இந்தியா இலைவதற்கு மத்திய அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

128. ஒவ்சவாரு பஞ்ோயத்து அலமப்பிலும் குலறந்தபட்ேம் ஒரு மாற்றுதிறனாளி உறுப்பினலர 

நியமிக்க ேத்தீஸ்கர் அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 



 

 

129. உத்தரப்பிரசதே அரசு யாலனக்கால் சநாய்க்கு எதிராக மிகப்சபரிய சநாய்த்தடுப்பு பிரச்ோரத்லத 

முன்சனடுத்துள்ளது. 

130. 10 வது காமன்சவல்த் இலளஞர் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்லத சடல்லி ேட்டமன்றம் மற்றும் 

மக்களலவ இலைந்து நடத்துகின்றது.. 

131. சுற்றுைாலவ சமம்படுத்துவதற்காக, மணிப்பூர் ேங்காய் திருவிழாவின் 2019 பதிப்பு இம்பாலில் 

சதாடங்குகிறது. 

132. சதசிய மற்றும் ேர்வசதே அளவில் பதக்கங்கலள சவன்ற விலளயாட்டு வீரர்களுக்கு, அரசு 

சவலைகளில் 5% இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய பிரசதே அரசு முடிவு சேய்துள்ளது. 

133. சுவீடன் நாட்லட சேர்ந்த இளம் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் கிசரட்டா துன்சபர்க்கிற்கு ேர்வசதே 

குழந்லதகள் அலமதி பரிசு 2019 வழங்கப்பட்டது. 

134. 1949 நவம்பர் 26 ஆம் சததி அரசியைலமப்பு நிர்ைய ேலப இந்திய அரசியைலமப்லப 

ஏற்றுக்சகாண்டலதக் குறிக்கும் வலகயில் நாடு முழுவதும் அரசியைலமப்பு தினம் இன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

135. அரசு துலறகளில் ஊழல் குறித்த புகார்கலள குடிமக்கள் பதிவு சேய்ய ஆந்திர முதல்வர் ஊழல் 

தடுப்பு சஹல்ப்லைன் 14400 ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். 

136. மின் அலமச்ேகம் சவளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

தனிநபர் எரிேக்தி நுகர்வு 1181 Kwh ஆகும். 

137. காந்திய சித்தாந்தத்லத ஊக்குவிக்க அலமதி மற்றும் அகிம்லே துலற மற்றும் ஒவ்சவாரு 

மாவட்டத்திலும் காந்தி கிராமங்கள் அலமக்க ராஜஸ்தான் அரசு முடிவு சேய்துள்ளது. 

138. ேத்தீஸ்கர் அரசு மாநிைத்தில் உள்ள குரு காசிதாஸ் சதசிய பூங்காலவ, மாநிைத்தின் நான்காவது 

புலிகள் காப்பகமாக அறிவித்தது. 

139. திருநங்லககளின் உரிலமகலளப் பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களின் நைனுக்காகவும் திருநங்லககள் 

உரிலமகள் பாதுகாப்பு மசோதா 2019 நாடாளுமன்றத்தில் நிலறசவறியது. 

140. தமன்  தியு மற்றும் தாத்ரா நாகர் ஹசவலி ஆகிய யூனியன் பிரசதேங்கலள ஒன்றிலைக்க  

மக்களலவயில்  மத்திய அரசு மசோதாலவ அறிமுகப்படுத்தியது. 

141. சைாக்பால் தலைவர் பினாக்கி ேந்திர சகாஸ் சைாக்பால் அலமப்புக்கான புதிய சின்னம் மற்றும்  

குறிக்சகாள் வாேகத்லத அறிமுகப்படுத்தினார். 

142. காைநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப குலறந்த வருமானம் சகாண்ட குடும்பங்களின் 

சபண்கலள சமம்படுத்துவதற்கு எடுத்த முயற்சிகளுக்காக இந்தியாலவ சேர்ந்த அரசு ோரா 

நிறுவனமான Mahliya Housing Sewa-க்கு, ஐ.நா. காைநிலை நடவடிக்லக விருது வழங்கப்படுகிறது. 

143. இந்தியாவும் சநதர்ைாந்தும்  இலைந்து நகர்ப்புற நீர் சமைாண்லம அலமப்புகள் குறித்த 

ஆராய்ச்சி மற்றும் நடவடிக்லககளுக்காக ‘water 4 change’ திட்டத்லத சதாடங்கியுள்ளனர். 

144. ஆந்திர மாநிை அலமச்ேரலவ வறுலமக் சகாட்டுக்கு கீழ் உள்ள பிரிவுக்கான வருமான வரம்லப 

கிராமப்புறங்களில் ஆண்டுக்கு ரூ .1.20 ைட்ேம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் ஆண்டுக்கு 1.44 ைட்ேம் 

என்று அதிகரித்துள்ளது. 



 

 

145. அருைாச்ேை பிரசதேத்தின் டால்லி பள்ளத்தாக்கு வனவிைங்கு ேரைாையத்தில் ‘Trachsischium 

apteii’ என்ற புதிய வலக பாம்பு இனத்லத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

146. மின்னணு சிகசரட்டுகளின் உற்பத்தி, வர்த்தகம், சபாக்குவரத்து, சேமிப்பு மற்றும் விளம்பரம் 

ஆகியவற்லற தலடசேய்ய மின்னணு சிகசரட் தலட மசோதா 2019 ஐ மக்களலவயில் 

நிலறசவறியது. 

147. ேட்டவிசராத கடத்தல் மற்றும் சபாலதப் சபாருள் கடத்தல் ஆகியவற்லற எதிர்க்க 

இந்தியாவுக்கும் ேவுதி அசரபியாவிற்கும் இலடயிைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு 

அலமச்ேரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

148. ேவுதி அசரபியா யுசனஸ்சகாவின் உைக பாரம்பரியக் குழுவுக்கு சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

149. உத்தரபிரசதேம் மாநிைத்தின் முதல் கழுகு பாதுகாப்பு மற்றும் இனப்சபருக்க லமயம் 

மஹர்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் அலமக்கப்பட உள்ளது. 

150. பிசளஸ் ஹாரிேன் இயக்கிய பிசரஞ்சு திலரப்படமான ‘PARTICLES’ சகாவாவில் நலடசபற்ற 

இந்தியாவின் 50 வது ேர்வசதே திலரப்பட விழாவில் தங்க மயில் விருலத சவன்றது. 

151. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ேந்தன ஆராய்ச்சி நிலையம் அலமக்கப்படும் என்று தமிழக 

முதல்வர் அறிவித்தார். 

152. மீன்பிடி விதிமுலறகலள அமல்படுத்துவதற்கும், ேட்டவிசராத மற்றும் அழிவுகரமான 

மீன்பிடித்தலைத் தடுப்பதற்கும் கடல்ோர் அமைாக்கப் பிரிலவ அலமப்பதற்கு  தமிழக மாநிை 

மீன்வளத் துலற முடிவு சேய்துள்ளது 

153. நிைச்ேரிவு அபாயக் குலறப்பு மற்றும் சநகிழ்திறம் குறித்த முதல் ேர்வசதே மாநாடு 

புதுசடல்லியில் இன்று நலடசபறுகிறது. 

154. 70 பில்லியன் அசமரிக்க டாைர் சேைவில் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு சமகா கச்ோ சுத்திகரிப்பு 

நிலையத்லத அலமக்க ேவுதி அசரபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முடிவு சேய்துள்ளது. 

155. மணிப்பூரில் சைாக்டக் உள்நாட்டு நீர்வழித் திட்டத்திற்கு மத்திய கப்பல்  சபாக்குவரத்து துலற 

அலமச்ேகம் ஒப்புதல் அளித்தது. 

156. இந்தியா இைங்லகக்கு ,பயங்கரவாதத்லத எதிர்க்கும் நடவடிக்லககளுக்காக 50 மில்லியன் 

டாைர் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு சமம்பாட்டிற்காக 400 மில்லியன் டாைர் கடன் வழங்கியது. 

157. சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் 2019-2020 இரண்டாவது காைாண்டில் 4.5% 

ஆக குலறந்துள்ளது. 

158. ஐ.டி துலறயில் வங்கசதே நாட்டின் இலளஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இந்தியா 193 மில்லியன் 

டாைர் சேைவில் வங்கசதேத்தில் 12 லஹசடக் பூங்காக்கலள அலமக்க உள்ளது. 

159. வனவிைங்கு ேரைாையங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இடங்களுக்கு அருகில்  சுற்றுச்சூழல் 

சுற்றுைாலவ சமம்படுத்துவதற்காக ‘Home-stay policy’ தயாரிக்க ஒடிோ அரசு சுற்றுைாத்துலறக்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

160. இந்தியாவும் சுவிட்ேர்ைாந்தும் காைநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துலறயில் 

சதாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்புக்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன. 


