
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள்- டிசம்பர் 2019 

1. தேசிய விளையாட்டு குறியீடு 2017 வளைளவ மறுஆய்வு செய்ய விளையாட்டு 

அளமச்ெகம் முன்னாள் உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதி முகுந்ேகம் ெர்மா ேளைளமயில் 13 தபர் 

சகாண்ட நிபுணர் குழுளவ அளமத்துள்ைது. 

2. மாநிைத்தில் 5027 தகாடி மதிப்புள்ை முேலீட்டிற்காக 9 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேங்களில் ேமிழக அைசு ளகசயழுத்திட்டது. 

3. பாரிஸ் ஒப்பந்ேத்தின் கீழ் உள்ை அளனத்து கடளமகளும் செயல்படுத்ேப்பட்டாலும், இந்ே 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் சவப்பநிளை 3.2 செல்சியஸ் ஆக உயரும்  என்று UNEP இன் 

வருடாந்திை உமிழ்வு இளடசவளி அறிக்ளக கூறுகிறது. 

4. மளையாை கவிஞர் அக்கிேம் அச்சுேன் நம்பூதிரி 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 55 வது 

ஞானபீட விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ைார். 

5. பூட்டானின் 12 வது ஐந்ோண்டு திட்டத்தில் உள்ை வைர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்தியா ரூ .4500 

தகாடி நிதி உேவி செய்ய உள்ைது. 

6. சபருநகை சென்ளன காவல்துளறயினர் அேன் அளனத்து காவல் நிளையங்களையும் 

தூய்ளமயாக பைாமரித்ேேற்காக ‘ஸ்வச் காவல் நிளையம்’ என்ற பிரிவின் கீழ்  வழங்கப்படும் 

மத்திய அைசின் ஸ்தகாச் விருளே சபற்றனர். 

7. கீரிப்பிள்ளை முடி மூைம் நளடசபறும் ெட்டவிதைாே வர்த்ேகத்ளே ேடுக்க வனவிைங்கு 

குற்றக் கட்டுப்பாட்டு பணியகத்ோல் ஆபதைஷன் Clean Art நடத்ேப்பட்டது. 

8. சபல்ஜியம், சடன்மார்க், பின்ைாந்து, சநேர்ைாந்து, நார்தவ மற்றும் சுவீடன் ஆகியளவ 

ஈைானுடனான வர்த்ேகத்திற்காக ஐதைாப்பிய நாடுகளின் சிறப்பு அளமப்பான  INSTEX 

இல் இளணந்துள்ைன. 

9. முழு ஹஜ் செயல்முளறளயயும் டிஜிட்டல் முளறயில் மாற்றிய முேல் நாடாக இந்தியா 

திகழ்கிறது,தமலும் இந்திய யாத்ரீகர்களின் ஆதைாக்கியம் குறித்ே ேகவல்களை 

பைாமரிப்பேற்காக ‘E_MASIHA’ என்ற செயலிளயயும் இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. 

10. ஜி 20 நாடுகளின் ேளைளம பேவிளய ஜப்பானிடம் இருந்து ெவுதி அதைபியா ஏற்று 

சகாண்டுள்ைது.இேன் மூைம் ஜி 20 ேளைளம பேவிளய சபற்ற முேல் அைபு நாடு 

சபருளமளய ெவுதி அதைபியா சபற்றுள்ைது. 

11. இந்தியாவும் சுவீடனும் துருவ அறிவியல், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஆைாய்ச்சி ,கடல்ொர் 

துளறகளில் ஒத்துளழப்புக்காக மூன்று ஒப்பந்ேங்களில் ளகசயழுத்திட்டன. 

12. கடந்ே 4 ஆண்டுகளில் புலிகளின் எண்ணிக்ளக 2226 ல் இருந்து 2976 ஆக 

அதிகரித்துள்ைது என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் அளமச்ெர் கூறியுள்ைார். 



 

 

13. தூத்துக்குடிளய தெர்ந்ே அன்பு ரூபி அைசு மருத்துவமளனக்கு நியமிக்கப்பட்ட ேமிழகத்தின் 

முேல் திருநங்ளக செவிலியர் ஆனார். 

14. தேசிய நிறுவன ெட்ட தமல்முளறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் கிளைளய சென்ளனயில் அளமக்க 

மத்திய அைசு முடிவு செய்துள்ைது. 

15. ைஷ்யாவிலிருந்து சீனாவிற்கு இயற்ளக எரிவாயுளவ சகாண்டு செல்வேற்காக ‘பவர் ஆஃப் 

ளெபீரியா’ என்ற சபயரில் ஒரு சபரிய எல்ளை ோண்டிய குழாய் திறக்கப்பட்டுள்ைது. 

16. உர்சுைா வான் சடர் தையன் ஐதைாப்பிய ஆளணயத்தின் ேளைவைாக சபாறுப்தபற்ற முேல் 

சபண்மணி ஆனார். 

17. ஊட்டச்ெத்து குளறபாட்டிற்கு எதிைான இயக்கத்தில் பங்கு சகாள்ை மக்களை ஊக்குவிக்கும் 

வளகயில் துளண ஜனாதிபதி சவங்ளகயா நாயுடு தபாஷான் கீேத்ளே சவளியிட்டார். 

18. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி  மற்றும் இந்தியா இளணந்து ேமிழகத்தின் 5 நகைங்களில் நீர் வழங்கல் 

மற்றும் கழிவுநீர் உள்கட்டளமப்ளப தமம்படுத்ே 206 மில்லியன் அசமரிக்க டாைர் கடன் 

ஒப்பந்ேத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. 

19. இந்தியா மற்றும் சுவீடன் புது சடல்லியில் இந்தியா-சுவீடன் மருத்துவ ஆய்வு ளமயம் 

அளமப்பேற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. 

20. சோழில்துளற உள்கட்டளமப்பு திட்டங்களை ஏற்படுத்துவேற்காக கிைாமப்புறங்களில் நிை 

வங்கிகளை உருவாக்க பஞ்ொப் அைசு முடிவு செய்துள்ைது. 

21. தமகாையாவின் தமற்கு காசி மளை மாவட்டத்தில் ‘Schistura Syngkai’ என்ற புதிய மீன் 

இனத்ளே விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ைனர். 

22. குஜைாத்தில் உள்ை தைாத்ேல் நகரில் தேசிய கடல்ொர் பாைம்பரிய அருங்காட்சியகத்ளே 

இந்தியா அளமக்க உள்ைது. 

23. முன்னாள் உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி பி.என்  ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ேளைளமயிைான உயர் மட்ட நிபுணர் 

குழுவால் ேயாரிக்கப்பட்ட ேனிநபர் ேைவு பாதுகாப்பு மதொோ 2018 ஐ நாடாளுமன்றத்தில் 

அறிமுகப்படுத்ே அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

24. உறுப்பு ோனம் சோடர்பான ேைவுத் சோகுப்பு, ஆன்ளைன் பதிவு ஆகியவற்றிற்காக 

சோடர்ச்சியாக 5 வது முளறயாக ேமிழகம் விருது சபற்றது. 

25. சுற்றுச்சூழல் அளமப்பு சஜர்மன் வாட்ச் சவளியிட்டுள்ை உைகைாவிய காைநிளை இடர் 

குறியீட்டு 2020 இல் காைநிளை மாற்றத்ோல் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகள் 

பட்டியலில் இந்தியா ஐந்ோவது இடத்தில் உள்ைது. 

26. தேர்ேல் தமைாண்ளம மற்றும் நிர்வாகத் துளறயில் ஒத்துளழப்பு குறித்து இந்திய தேர்ேல் 

ஆளணயத்திற்கும் மாைத்தீவின் தேர்ேல் ஆளணயத்திற்கும் இளடயிைான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்திற்கு அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

27. ‘Stop Soil Erosion, Save Our Future’ என்ற கருப்சபாருளுடன் உைக மண் நாள் 

இன்று சகாண்டாடப்படுகின்றது. 



 

 

28. இந்தியா மற்றும் உகாண்டாவில் உள்ை பருத்தி ஆைாய்ச்சி அளமப்புகள் இரு நாடுகளிலும் 

விவொயிகளின் வருமானத்ளே அதிகரிக்க உேவும் வளகயில் புதிய பருத்தி விளே வளகளய 

உருவாக்க ஒப்பந்ேத்தில் ளகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

29. மத்திய உள்துளற அளமச்ெகத்தின் மூத்ே பாதுகாப்பு ஆதைாெகைாக ஓய்வு சபற்ற ஐ.பி.எஸ் 

அதிகாரி தக.விஜய் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

30. 2025 க்குள் காெதநாளய அகற்ற ேமிழகத்தில் உள்ை அளனத்து மாவட்டங்களிலும் 

காெதநாய் பாதிப்ளப கண்டறியும் பிைச்ொைத்ளே அைசு முன்சனடுத்துள்ைது. 

31. தேனி அளனத்து சபண்கள் காவல் நிளையம் நாட்டின் 4 வது சிறந்ே காவல் நிளையமாக 

தேர்வு சபற்றுள்ைது 

32. காவல் நிளையங்களில் சபண்கள் உேவி ளமயங்களை ஏற்படுத்ே மத்திய உள்துளற 

அளமச்ெகம் நிர்பயா நிதியிலிருந்து 100 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ைது. 

33. கங்ளகயில் வாழும் நீர்வாழ் உயிரினங்களை பாதுகாக்க கங்ளக ளமயப்படுத்ேப்பட்ட 

நீர்வாழ் ஆய்வகங்கள் தடைாடூனில் உள்ை இந்திய வனவிைங்கு நிறுவனத்தில் 

அளமக்கப்பட உள்ைது. 

34. உைக சுகாோை அளமப்பு (WHO) சவளியிட்டுள்ை புதிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2018 ஆம் 

ஆண்டில் ேட்டம்ளம தநாயால் இறந்ே 1,40,000 தபரில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்ளேகதை அதிகம் உள்ைனர். 

35. பசிபிக் நாடுகளின் விமானப்பளட ேைபதிகளின் கருத்ேைங்கு 2019 ,அசமரிக்காவின் 

ஹவாயில் உள்ை தபர்ல் ஹார்பர் ேைத்தில் ‘A collaborative approach to regional 

security’ என்ற கருப்சபாருளுடன் நளடசபற்றது. 

36. ‘Counter terrorism under United Nations mandate’ என்ற கருப்சபாருளுடன் 8 

வது இந்தியா- சீனா கூட்டு ைாணுவ பயிற்சி HAND IN HAND 2019 தமகாையாவில் 

நளடசபறுகிறது. 

37. அொம் அைசு மாநிைத்தில் மனிே-யாளன தமாேல்களைக் கட்டுப்படுத்ே வனத்துளறயின் 

அழிவு ேடுப்புப் பளடகளை அளமத்துள்ைது. 

38. பிரியங்கா தொப்ைாவுக்கு யுனிசெஃப் அளமப்பின் Danny Kaye Humanitarian விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

39. 1817 ஆம் ஆண்டில் நடந்ே ளபக்கா கிைர்ச்சியின் 200 ஆண்டுகள் நிளறவளடந்ேளேக் 

குறிக்கும் வளகயில் ஒடிொவில் அளமக்கப்படும் நிளனவுச்சின்னத்திற்கு ஜனாதிபதி ைாம் 

நாத் தகாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டினார். 

40. மக்களுக்கு ஆன்ளைன் வழியாக தெளவகளை வழங்குவேற்காக குர்கானில் ஒருங்கிளணந்ே 

கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயத்ளே ஹரியானா அைசு திறந்துள்ைது. 

41. ெர்வதேெ ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்ளே ஐக்கிய நாடுகள் ெளப இன்று ‘United Against 

Corruption’ என்ற கருப்சபாருளுடன் அனுெரிக்கிறது. 



 

 

42. மாநிைங்கைளவயில் ொந்ோலி சமாழியில் முேன்முளறயாக ஒடிொளவச் தெர்ந்ே பிஜு 

ஜனோ ேை எம்.பி. ெதைாஜினி தஹம்பிைாம் உளையாற்றினார். 

43. விண்சவளி குப்ளபகள் மற்றும் பிற ஆபத்துகளிலிருந்து இந்திய செயற்ளகக்தகாள்களைப் 

பாதுகாப்பேற்கான இஸ்தைாவின் தநத்ைா திட்டத்திற்கு மத்திய அைசு 33.3 தகாடி 

ஒதுக்கியுள்ைது. 

44. மணிப்பூர்  Inner Line permit முளறயின் கீழ் சகாண்டுவைப்படும் என்று மத்திய 

உள்துளற அளமச்ெர் அறிவித்ேேன் மூைம் குடியுரிளம (திருத்ே) மதொோ 2019 இன் 

விதிகளிலிருந்து மணிப்பூருக்கு விைக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 

45. UNDP மனிே வை தமம்பாட்டு அறிக்ளக சவளியிட்டுள்ை மனிே வை தமம்பாட்டு குறியீடு 

2019 இல் , இந்தியா 129 வது இடம் பிடித்துள்ைது. 

46. இந்திய சோல்சபாருள் ஆய்வு நிறுவனம் 138 நிளனவுச்சின்னங்களை கட்டாயம் பார்க்க 

தவண்டிய நிளனவுச்சின்னங்கள் என அளடயாைம் கண்டுள்ைது, தமலும் அேன் ேகவல்கள் 

இந்திய சோல்சபாருள் ஆய்வுத் துளறயின் “Must See” என்ற ேைத்தில் 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது . 

47. இந்திய அைசியைளமப்பு வைைாறு குறித்ே டிஜிட்டல் கண்காட்சிளய புது சடல்லியில் 

மத்திய அளமச்ெர் டாக்டர் ஜிதேந்திை சிங் திறந்து ளவத்ோர். 

48. உைகின் முன்னணி விளையாட்டு சுற்றுைாத் ேைமாக அபுோபி தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

49. மும்ளப மத்திய ையில் நிளையத்ளே இந்தியாவின் முேல் ெரியான உணவு தேர்வு செய்ய 

உேவும்  நிளையமாக FSSAI ொன்றளித்துள்ைது. 

50. மக்கைளவ மற்றும் மாநிை ெட்டமன்றங்களில்  ோழ்த்ேப்பட்தடார் மற்றும் பட்டியல் 

பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு, 2030 ஜனவரி 25 

வளை சோடரும் வளகயில், 126 வது அைசியைளமப்பு திருத்ே மதொோளவ மக்கைளவ 

நிளறதவற்றியது. 

51. திமாபூர் மாவட்டம் முழுவளேயும் Inner line permit முளறயின் கீழ் 

சகாண்டுவருவேற்கான உத்ேைளவ நாகாைாந்து அைசு சவளியிட்டுள்ைது. 

52. இந்தியாவின் கைாச்ொைத்ளே ஒதை ேைத்தில் காண்பிப்பேற்காக ஐ.ஐ.டி மும்ளப உருவாக்கிய 

இந்திய கைாச்ொை இளணயேைத்ளே மத்திய கைாச்ொை அளமச்ெகம் அறிமுகப்படுத்தியது. 

53. 15 ஆம் நூற்றாண்ளடச் தெர்ந்ே இைண்டு நடுகற்கள் தகாயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் 

கிணத்துக்கடவுக்கு அருகிலுள்ை கல்ைாபுைம் கிைாமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. 

54. சுற்றுச்சூழல் அளமப்பான சஜர்மன்வாட்ச் சவளியிட்டுள்ை காைநிளை மாற்ற செயல்திறன் 

குறியீட்டில் இந்தியா 9 வது இடம் சபற்றுள்ைது. 

55. இஸ்தைாவின் பி.எஸ்.எல்.வி சி -48 ஏவுகளண பூமியின் கண்காணிப்பு செயற்ளகக்தகாள் 

RISAT-2BR1 ஐ விண்சவளியில்  சவற்றிகைமாக ஏவியது. 



 

 

56. கும்பல் பாலியல் பைாத்காை குற்றங்களுக்கு மைண ேண்டளன வழங்குவேற்கும், 

இதுதபான்ற வழக்குகளின் விொைளணயில் தீர்ப்ளப 21 நாட்களுக்கு 

விளைவுபடுத்துவேற்கும் ஆந்திை பிைதேஷ் திஷா ெட்டம் 2019 க்கு ஆந்திை மாநிை 

அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

57. எஃகு துளறயில் இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இளடயிைான ஒத்துளழப்பு 

ஒப்பந்ேத்திற்கு மத்திய அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

58.  சேற்கு பசிபிக் தீவுக்கூட்டத்தில் உள்ை தீவான தபாசகய்ன்வில்தை பப்புவா நியூ 

கினியாவிலிருந்து சுேந்திைம் சபற்று புதிய நாடாக மாற வாக்களித்துள்ைது 

59. தைாவி நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ை உைகைாவிய இைாஜேந்திை குறியீட்டு 2019 இல் 

இந்தியா 12 வது இடத்தில் உள்ைது 

60. இந்தியா திறன்கள் அறிக்ளக 2019-2020 இல்,மகாைாஷ்டிைா, ேமிழ்நாடு மற்றும் 

உத்ேைப்பிைதேெம் ஆகிய மாநிைங்கள் தவளைவாய்ப்பு அடிப்பளடயில் முேல் மூன்று 

இடங்களைப் பிடித்ேன.  

61. இந்தியாவிற்கும் பிதைசிலுக்கும் இளடயிைான ெமூக பாதுகாப்பு சோடர்பான 

ஒப்பந்ேத்திற்கு மத்திய அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

62. ஐ.சி.ஏ.ஆர் மற்றும் நபார்ட் ஆகியளவ வைம்குன்றா தவைாண்ளம மற்றும் காைநிளை மீள் 

விவொய முளறகள் குறித்ே ஆைாய்ச்சிளய ஊக்குவிக்க  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

ளகசயழுத்திட்டன. 

63. யுசனஸ்தகா மற்றும் சடல் சடக்னாைஜிஸ் இளணந்து இந்திய ஆசிரியர்களுக்கு செயற்ளக 

நுண்ணறிவு சோழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி அளிக்க உள்ைன. 

64. இந்தியாவிற்கும் வங்கதேெத்திற்கும் இளடயிைான கடதைாை கப்பல் தபாக்குவைத்து 

ஒப்பந்ேத்தின் கீழ் வங்கதேெத்தில் உள்ை தமாங்ைா மற்றும் ெட்தடாகிைாம் துளறமுகங்கள் 

சோடர்பு துளறமுகங்கைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

65. நிதமானியா காைணமாக ஏற்படும் குழந்ளேகள் இறப்ளபக் கட்டுப்படுத்ே SAANS (Social 

Awareness and Action to Neutralize pneumonia Successfully) என்ற 

திட்டத்ளே மத்திய சுகாோை அளமச்ெகம் சோடங்கியுள்ைது. 

66. தேசிய கங்ளக கவுன்சிலின் முேல் கூட்டம் பிைேமர் நதைந்திை தமாடி ேளைளமயில் 

கான்பூரில் நளடசபற்றது. 

67. ஐ.யூ.சி.என் அளமப்பு அேன் அச்சுறுத்ேப்பட்ட உயிரினங்களின் சிவப்பு பட்டியலில் 1840 

புதிய உயிரினங்களைச் தெர்த்துள்ைது. 

68. ஃதபார்ப்ஸ் சவளியிட்ட  2019 ஆம் ஆண்டின் ‘உைகின் 100 ெக்திவாய்ந்ே சபண்கள்’ 

பட்டியலில் சஜர்மனி அதிபர் ஏஞ்ெைா சமர்சகல் முேலிடம் பிடித்ோர். 

69. ேடயவியல் அறிக்ளககள் தெேமளடயாமல் இருப்பளே உறுதி செய்வேற்காக ஹரியானா 

காவல்துளற ‘Trakea’  என்ற ஒரு ேனித்துவமான பார்தகாடிங் சமன்சபாருளை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 



 

 

70. தீம்சபாருள் செயலிகளை உண்ளமயான செயலிகைாய் காட்டி பயனாைர்களின் ேைளவ 

திருட அனுமதிக்கும் ‘StrandHogg’ மூைம் Android OS க்கு ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்ே 

எச்ெரிக்ளக செய்திளய உள்துளற அளமச்ெகம் அளனத்து மாநிைங்களுக்கும் 

அனுப்பியுள்ைது. 

71. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே வளகயில் நிைக்கரி சுைங்கம் சவட்டும் பணிளய ஊக்குவிக்க 

‘Sustainable Development Cell’ என்ற அளமப்ளப நிைக்கரி அளமச்ெகம் அளமக்க 

உள்ைது. 

72. மைபணு சிகிச்ளெ குறித்ே ஆைாய்ச்சிக்காக இந்திய மருத்துவ ஆைாய்ச்சி கவுன்சில் ஒரு 

பணிக்குழுளவ அளமத்துள்ைது. 

73. உத்ேைகாண்டில் உள்ை  உத்ேைகாஷி பகுதியில் திறன் பயிற்சிக்கான சிறப்பு ளமயத்ளே 

மத்திய திறன் தமம்பாட்டு அளமச்ெகம் அளமக்க உள்ைது. 

74. பைம்பிக்குைம்- ஆழியார் திட்டம் சோடர்பாக ேமிழ்நாடு-தகைைா இளடதய அளமக்கப்பட 

குழுவின் முேல் கூட்டம் சென்ளனயில் நளடசபற்றது. 

75. நாடு முழுவதும்  நளடசபறும் பாலியல் கற்பழிப்பு வழக்குகளின் விொைளணளய 

கண்காணிக்க நீதிபதிகள் ஆர். சுபாஷ் சைட்டி மற்றும் எம்.ஆர் ஷா ஆகிதயார் அடங்கிய 

இைண்டு நீதிபதிகள் குழுளவ உச்ெநீதிமன்றம் அளமத்துள்ைது. 

76. எழுத்ோைர் அமிோபா பாக்சி சேற்காசிய இைக்கியத்திற்கான 2019 DSC பரிளெ 

சவன்றார். 

77. இந்திய ைாணுவத்தின் அடுத்ே ேளைளம ேைபதியாக சைப்டினன்ட் சஜனைல் மதனாஜ் 

முகுந்த் நைவதன நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

78. மிகவும் பின்ேங்கிய  சபதடாயின் ெமூகத்ளேச் தெர்ந்ே பாைஸ்தீனிய குழந்ளேகளின் 

படிப்புக்காக சூரிய ெக்தியால் இயங்கும் விைக்குகளை இந்தியா வழங்கியது. 

79. மத்திய ஊைக வைர்ச்சி துளற அளமச்ெகம் ,பிைோன் மந்திரி கிைாம் ெேக் தயாஜனா திட்டத்ளே 

சிறப்பாக செயல்படுத்தியேற்காக தேசிய விருதுக்கு ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிைதேெத்ளே 

தேர்வு செய்துள்ைது 

80. 2022 க்குள் அளனத்து கிைாமங்களுக்கும் அகண்ட அளைவரிளெ இளணப்ளப 

வழங்குவேற்காக ேகவல் சோடர்பு அளமச்ெகம் தேசிய பிைாட்தபண்ட் மிஷளனத் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

81. இந்தியாவில் ஆற்றல் திறன் மிகுந்ே முேலீடுகளை விரிவுபடுத்துவேற்காக ஆசிய வைர்ச்சி 

வங்கியும் இந்தியாவும் 250 மில்லியன் டாைர் கடன் ஒப்பந்ேத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. 

82. இந்தியாவின் சி.எஸ்.ஐ.ஆர் மற்றும் பிைான்சில் உள்ை அறிவியல் ஆைாய்ச்சிக்கான தேசிய 

ளமயம் இளணந்து அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப ஆைாய்ச்சிகளை 

தமம்படுத்துவேற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. 

83. உைக சபாருைாோை மன்றம் சவளியிட்டுள்ை உைக பாலின இளடசவளி குறியீடு 2020 

இல் ,இந்தியா 112 வது இடத்தில் உள்ைது. 



 

 

84.  ஐ.நா. அகதிகள் அளமப்பால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முேல் உைகைாவிய அகதிகள் மன்றம் 

சுவிட்ெர்ைாந்தின் சஜனீவாவில் நளடசபறுகிறது. 

85. அடுத்ே 3 ஆண்டுகளில் செயற்ளக நுண்ணறிவு மற்றும் இளணய பாதுகாப்பு துளறகளில் 4 

ைட்ெம் ேகவல் சோழில்நுட்ப பணியாைர்களின் திறன்களை தமம்படுத்துவேற்கான 

FUTURE SKILLS PRIME திட்டத்திற்கு ரூ .436 தகாடிளய மத்திய அைசு 

ஒதுக்கியுள்ைது. 

86. பாதுகாப்பு சோழில்நுட்பத்ளே பரிமாற்றம் செய்வேற்காக சோழில்துளற பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்ேத்தில் இந்தியாவும் அசமரிக்காவும் ளகசயழுத்திட்டன. 

87. மாநிைத்தில் உள்ை அளனத்து வீடுகளுக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கப்படுவளே உறுதி 

செய்வேற்காக ஒடிொ அைசு ‘JALSATHI’ திட்டத்ளே அறிமுகப்படுத்தியது. 

88. திரிபுைா மாநிைத்தின் முேல் சிறப்பு சபாருைாோை மண்டைம் ெப்ரூம் நகரில் 

அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 

89. ேமிழ் எழுத்ோைர் தொ. ேர்மன் ேனது ேமிழ் நாவைான ‘சூல்’ நாவலுக்காக ொகித்ய அகாடமி 

விருளே சவன்றார். 

90. மகாத்மா காந்தியின் சகாள்ளககளை நிளைநிறுத்துவேற்காக, தபார்ச்சுகல் நாடு காந்தி 

குடியுரிளம கல்வி பரிளெ அறிமுகப்படுத்ே உள்ைது. இந்ே பரிசின் முேல் பதிப்பு விைங்குகள் 

நைனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும். 

91. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் இந்தியாவும் இளணந்து மத்திய பிைதேெத்தில் ொளைகள் 

தமம்பாட்டு திட்டத்திற்காக 490 மில்லியன் டாைர் கடன் ஒப்பந்ேத்தில் 

ளகசயழுத்திட்டன. 

92. மருந்துகளின் ேைத்ளே குறித்ே இந்தியாவின் அதிகாைப்பூர்வ பதிப்பான இந்தியன் 

பார்மதகாபியாளவ ,ஆப்கானிஸ்ோன் முேல் நாடாக அங்கீகரித்துள்ைது. 

93. சகாச்சி துளறமுகத்திலிருந்து ,இந்திய கடற்பளட மற்றும் இந்திய கடதைாை 

காவல்பளடயினைால் ‘Apharan’ என்ற சபரிய அைவிைான கடத்ேல் எதிர்ப்பு பயிற்சி 

நடத்ேப்பட்டது.. 

94. உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பினாக்கா வழிகாட்டி ஏவுகளண அளமப்பின் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட பதிப்ளப டிஆர்டிஓ அளமப்பு சவற்றிகைமாக தொேளன செய்ேது. 

95. இருேைப்பு உறவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே பிைச்சிளனகள் குறித்து விவாதிக்க இந்தியாவும் 

அசமரிக்காவும் ஆண்டுதோறும் பாைாளுமன்ற பரிமாற்றத்ளே அளமப்போக 

அறிவித்துள்ைன. 

96. குஜைாத்தின் கட்ச் நகரில் உள்ை 7 பாகிஸ்ோன் அகதிகளுக்கு இந்திய அைசு குடியுரிளம 

ொன்றிேழ்களை மத்திய அளமச்ெர் மாண்டவியா வழங்கினார். 

97. அைசு பள்ளிகளில் 500 திறன் ளமயங்கள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் அளமக்க திறன் 

தமம்பாட்டு அளமச்ெகம் முடிவு செய்துள்ைது. 



 

 

98. எத்திதயாப்பியா ேனது முேல் செயற்ளகக்தகாளை விண்ணில் ஏவியுள்ைது .இேன் மூைம் 

விண்சவளியில் செயற்ளகக்தகாளை ளவத்ே 11 வது ஆப்பிரிக்க நாடாகும்.  

99. தவைாண் மற்றும் பேப்படுத்ேப்பட்ட உணவுப் சபாருட்கள் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டு 

ஆளணயம் (APEDA) உத்ேைப்பிைதேெத்தின் 5 மாவட்டங்களில் தவைாண் ஏற்றுமதி 

ளமயங்களை அளமக்க உள்ைது. 

100. ஒவ்சவாரு ளகத்ேறி சநெவாைர் குடும்பத்திற்கும் அடுத்ே 5 வருடங்களுக்கும், ஆண்டுக்கு 

ரூ .24,000 நிதி உேவி வழங்க ஆந்திை மாநிை அைசு ‘Nethenna Nestham’ என்ற 

திட்டத்ளே அறிமுகப்படுத்தியது. 

101. இந்ே ஆண்டு அதிக விவொய நிைங்களை நுண்ணிய நீர்ப்பாென முளறயின் கீழ் சகாண்டு 

வந்ேதில் ேமிழகம் முேலிடத்தில் உள்ைது. 

102. எட்டு தமற்கு ஆபிரிக்க நாடுகள் ேங்கள் சபாதுவான நாணயத்தின் சபயளை ‘CFC Franc’ 

இல் இருந்து ‘ECO’ என்று மாற்ற ஒப்புக் சகாண்டுள்ைன. 

103. ளகவிளன களைஞர்களுக்கு தவளை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவேற்காக அடுத்ே 5 

ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் 100 திறந்ே சவளி ெந்ளேகள் அளமக்க  மத்திய அைசு முடிவு 

செய்துள்ைது. 

104. AMRUT (புத்துணர்வு மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்திற்கான அடல் மிஷன்) திட்டத்தின் 

காைக்சகடுளவ 2020 இல் இருந்து 2022 வளை மத்திய அைசு நீட்டித்துள்ைது. 

105. 1976 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முேன்முளறயாக கியூபாவின் பிைேமைாக சுற்றுைாத்துளற 

அளமச்ெர் மர்சைதைா குரூளை கியூபா அதிபர் மிகுவல் டயஸ் நியமித்ோர். 

106. யுசனஸ்தகா உைக பாைம்பரிய ேைங்களில் ஒன்றான  கைபதகாஸ் தீவுகளில் எரிசபாருள் 

கசிவினால் ஏற்பட்ட  சுற்றுச்சூழல் ோக்கத்ளே கட்டுபடுத்துவேற்காக ஈக்வடார்  நாடு 

அவெைநிளை அறிவித்துள்ைது. 

107. வரி வசூளை அதிகரிக்க, மகாைாஷ்டிைாவின் ொங்லி மாவட்டத்தில் உள்ை வாங்கி  கிைாம 

பஞ்ொயத்து, வரி செலுத்துதவாருக்கு குலுக்கல் முளறயில்  ேங்கப் சபாருட்களை வழங்கும் 

திட்டத்ளே அறிவித்துள்ைது. 

108. ளகவிளன களைஞர்களுக்கு தவளை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவேற்காக அடுத்ே 5 

ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் 100 திறந்ே சவளி ெந்ளேகளை அளமக்க மத்திய அைசு. 

முடிவு செய்துள்ைது. 

109. முன்னாள் பிைேமர் ெைண் சிங்கின் பிறந்ே நாைான டிெம்பர் 23 ஆம் நாள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

தேசிய விவொயிகள் தினமாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 

110. ையில்தவ நவீனமயமாக்க அடுத்ே 12 ஆண்டுகளில் 50 ைட்ெம் தகாடி ரூபாளய அைசு 

முேலீடு உள்ைோக மத்திய ையில்தவ அளமச்ெர் பியூஷ் தகாயல் சேரிவித்ோர். 



 

 

111. முன்னாள் பிைேமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் 95 வது பிறந்ே நாளை முன்னிட்டு 

தைாஹ்டங் கணவாய் கீழ் உள்ை சுைங்கப்பாளேளய அடல் சுைங்கப்பாளே என மறுசபயரிட 

மத்திய அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

112. கிைாமங்களில் நிைத்ேடி நீர் நிர்வாகத்ளே தமம்படுத்ே 6000 தகாடி ரூபாய் மதிப்புள்ை 

அடல் பூஜல் தயாஜனா திட்டத்ளே பிைேமர் தமாடி சோடங்கி ளவத்ோர். 

113. இயற்ளக ஆற்றல் துளறயில் ஒத்துளழப்பு குறித்து இந்தியாவிற்கும் பிதைசிலுக்கும் 

இளடயிைான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்திற்கு மத்திய அளமச்ெைளவ ஒப்புேல் அளித்ேது. 

114. பணியாைர் நைன் மற்றும் சபாது குளறகள் தீர்ப்பு அளமச்ெகம் அறிமுகப்படுத்திய 

நல்ைாட்சி குறியீட்டில்  உள்ை சபரிய மாநிைங்கள் பிரிவின் கீழ், ேமிழகம் முேலிடம் 

பிடித்துள்ைது. 

115. காற்று மாசுபாட்ளட  கட்டுப்படுத்ேவும், பயணிகளுக்கு சுத்ேமான காற்ளற சுவாசிக்கும் 

அனுபவத்ளே வழங்குவேற்காக ,இந்திய ையில்தவ நாசிக் ையில் நிளையத்தில் ஆக்ஸிஜன் 

நிளையத்ளே அளமத்துள்ைது. 

116. நிர்பயா நிதி திட்டத்தின் கீழ் ெண்டிகரில் ொகி சுைக்க்ஷா தமம்பட்ட டி.என்.ஏ ேடயவியல் 

ஆய்வகத்ளே உள்துளற அளமச்ெகம் திறந்து ளவத்துள்ைது. 

117. தேசிய அனல் மின் நிளையம் 2022 க்குள் சூரிய ெக்தி மூைம் 10 GW மின் உற்பத்தி செய்ய 

50000 தகாடி முேலீடு செய்ய உள்ைது. 

118. அசமரிக்காவுக்கான இந்தியாவின் தூேர் ஹர்ஷ் வர்ேன் ஷ்ரிங்ைாளவ அடுத்ே சவளியுறவு 

துளற செயைாைைாக மத்திய அைசு நியமித்துள்ைது. 

119. நிர்வாக சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் சபாது குளறகள் துளற, குடிமக்களுக்கு சிறந்ே முளறயில் 

அைசு தெளவகளை வழங்க  ‘நாக்பூர்  தீர்மானத்ளே’ இயற்றியுள்ைது. 

120. முேலீடு மற்றும் வைர்ச்சி சோடர்பாக புதிோக அளமக்கப்பட்ட அளமச்ெைளவக் குழுவின் 

முேல் கூட்டம் பிைேமர் தமாடி ேளைளமயில் நளடசபற்றது. 

121. நீர் மற்றும் சுகாோைம் உள்ளிட்ட துளறகளில் தூய்ளம இந்தியா திட்டத்ளே திறம்பட 

செயல்படுத்தியேற்காக சேைங்கானாவின் கமசைட்டி மாவட்டம் ,2019 ஆம் ஆண்டுக்கான 

யுனிசெப் அளமப்பின் விருளே சவன்றுள்ைது. 

122. இந்தியாவில்  125 தகாடி  மக்களுக்கு ஆோர் அட்ளடகள் வழங்கப்பட்டிருப்போக  இந்திய 

ேனித்துவ அளடயாை ஆளணயம் அதிகாைப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ைது. 

123. பாதுகாப்பு அளமச்ெர் ைாஜ்நாத் சிங் உத்ேைபிைதேெத்தின் ைக்தனாவில் நளடசபறவிருக்கும் 

DEFEXPO 2020 க்கான சமாளபல் செயலிளய அறிமுகப்படுத்தினார். 

124. ஒலியின் தவகத்ளே விட 27 மடங்கு தவகமாக பறக்கும் திறன் சகாண்ட Avangard என்ற 

முேல்  ளஹப்பர்ொனிக் ஏவுகளணளய ைஷ்யா ேனது பளடயில் இளணத்துள்ைது. 

125. அதைாமா மிஷன்  கீழ் geranium செடி வளககளின்  உற்பத்திளய அதிகரிக்க சி.எஸ்.ஐ.ஆர்  

அளமப்பு குளறந்ே விளையில் சோழில்நுட்பத்ளே உருவாக்கியுள்ைது. 



 

 

126. ேைவுகளின் ேைத்ளே தமம்படுத்துவேற்காக முன்னாள் ேளைளம புள்ளியியைாைர் ப்தைானாப் 

சென் ேளைளமயில்  28 உறுப்பினர்கள் சகாண்ட நிளைக்குழுளவ மத்திய புள்ளியியல் 

துளற அளமச்ெகம் அளமத்துள்ைது. 

127. பி.எஸ்.என்.எல் மற்றும் எம்.டி.என்.எல் நிறுவனங்களின் மறுசீைளமப்பு திட்டத்ளே 

விளைவாக செயல்படுத்துவேற்கும் தமற்பார்ளவயிடுவேற்கும் ஏழு அளமச்ெர்களை 

சகாண்ட அளமச்ெர்கள் குழு அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 

128. ஜார்க்கண்ட் முக்தி தமார்ச்ொ ேளைவர் தஹமந்த் தொைன் ஜார்க்கண்ட் மாநிைத்தின் 11 வது 

முேல்வைாக இன்று பேவிதயற்க உள்ைார். 

129. இந்தியாவில் நீர்ப்பாெனம் மற்றும் சூரிய ஆற்றல் திட்டங்களுக்காக ஆசிய உள்கட்டளமப்பு 

முேலீட்டு வங்கி 210 மில்லியன் டாைர் கடளன வழங்க உள்ைது. 

130. விஸ்டன்  இேழ் சவளியிட்டுள்ை ‘கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் சிறந்ே 5 கிரிக்சகட்  வீைர்கள் ‘ 

பட்டியலில் இந்திய கிரிக்சகட் அணி தகப்டன் விைாட் தகாலி இடம் பிடித்துள்ைார். 

131. ஐக்கிய நாடுகள் ெளப சவளியிட்டுள்ை ‘Decade in Review’ அறிக்ளகயில் ,உைகின் மிகப் 

பிைபைமான இைம்சபண்ணாக தநாபல் பரிசு சபற்ற மைாைா யூசுப்ொளய தேர்வு 

செய்துள்ைது. 

132. இந்தியா மாநிை வன அறிக்ளக 2019 இன் படி, நாட்டின் சமாத்ே  வனப்பைப்பு கடந்ே 

இைண்டு ஆண்டுகளில் 5188 ெதுை கி.மீ அதிகரித்துள்ைது. 

133. மத்திய பிைதேெத்தில் உள்ை பந்ேவ்கர் புலிகள் காப்பகத்தில்  முேல் யாளனக் குடிதயற்றம் 

நடந்துள்ைது. 

134. ைஷ்யாவில் நளடசபற்ற 2019 மகளிர் உைக ைாபிட்  செஸ் ொம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில்  

இந்தியன் கிைாண்ட்மாஸ்டர் சகாதனரு ஹம்பி சவற்றி சபற்றார். 

135. நிதி ஆதயாக் சவளியிட்டுள்ை நிளையான வைர்ச்சி இைக்குகள் குறியீடு 2019-2020 

அறிக்ளகயில், இந்தியாவின் கூட்டு மதிப்சபண்   57 (2018 ஆம் ஆண்டு) இல்  இருந்து 60 

ஆக உயர்ந்துள்ைது. 

136. நிதி ஆதயாக் சவளியிட்டுள்ை நிளையான வைர்ச்சி இைக்குகள் குறியீடு 2019-2020 ேைவரிளெ 

பட்டியலில் ,தகைைாவும் இமாச்ெை பிைதேெமும் முேல் இைண்டு இடங்களை பிடித்துள்ைன. 

137. இந்தியாவின் முப்பளடகளின் முேல் ேளைளம ேைபதியாக ைாணுவ சஜனைல் பிபின் ைாவத் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

138. வருடந்தோறும் நளடசபறும்  உைகின் மிகப்சபரிய திறந்ேசவளி அைங்கு என 

அளழக்கப்படும் புகழ்சபற்ற Dhanu Jatra திருவிழா தமற்கு ஒடிொவின் பர்கார் நகரில் 

சோடங்கியது. 

 



 

 

139. மத்திய உள்துளற அளமச்ெர் அமித் ஷா, ‘கிழக்கு சடல்லி ளமயம்’ என்று சபயரிடப்பட்ட 

இந்தியாவின் முேல் தபாக்குவைத்து ொர்ந்ே தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு சடல்லியில் 

அடிக்கல் நாட்டினார். 

140. ஐ.ஐ.டி கவுகாத்தி ஆைாய்ச்சியாைர்கள் வீடுகளில் உள்ை குழாய் நீரிலிருந்து குளறந்ே அைவில் 

மின்ொைம் உற்பத்தி செய்யும் சோழில்நுட்பத்ளே உருவாக்கியுள்ைனர். 

                                  

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

 


