
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள்- ஜனவரி 2020 

1. பார்வைத்திறன் குவறந்த மாற்றுதிறனாளிகள் பணத்தாள்களின் மதிப்வப அவையாளம் காண 

உதவும் ைவகயில், ரிசர்வ் ைங்கி MANI (Mobile Aided Note Identifier) என்ற மமாவபல் 

மசயலிவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

2. அரசியல் கட்சிவய பதிவு மசய்ய விண்ணபித்தைர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிவைவய 

அறிய அரசியல் கட்சிகள் பதிவு கண்காணிப்பு மமைாண்வம முவறவய மதர்தல் ஆவணயம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

3. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 102 ைட்சம் மகாடி மதிப்புள்ள உள்கட்ைவமப்பு முதலீட்டு 

திட்ைங்கள் மசயல்படுத்தப்படும்  என்று மத்திய நிதி அவமச்சர் அறிவித்தார். 

4. உைகில் முதன்முவறயாக பைளப்பாவறகளுக்கு தீங்கு விவளவிக்கும்  நச்சு சன்ஸ்க்ரீன்கவள 

பசிபிக் தீவுகளில் உள்ள பைாவ் நாடு தவை மசய்துள்ளது. 

5. மூன்றாைது மகமைா இந்தியா இவளஞர் விவளயாட்டு மபாட்டிகள் இந்த மாதம் 

கவுகாத்தியில் நவைமபற உள்ளன. 

6. பிரதமர் நமரந்திர மமாடி இளம் விஞ்ஞானிகளுக்காக  டிஆர்டிஓ அவமப்பின்   5 

ஆய்ைகங்கவள நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார். 

7. வசபர் பாதுகாப்பு குறித்து மபண்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ைவகயில் 

மகாராஷ்டிரா அரசு ‘Cyber safe Women’ என்ற திட்ைத்வத மதாைங்கியுள்ளது. 

8. புமளாரன்ஸ் வநட்டிங்மகலின் 200 ைது பிறந்த நாவள முன்னிட்டு உைக சுகாதார அவமப்பு 

2020 ஆம் ஆண்வை  ‘Year of Nurse and Midwife’ என்று மபயரிட்டுள்ளது. 

9. 107 ைது இந்திய அறிவியல் மாநாடு ‘Science and Technology: Rural 

development’ என்ற கருப்மபாருளுைன் மபங்களூரில் நவைமபற்றது. 

10. பயணிகளுக்கு  ரயில் பயணத்தின் மபாது ஏற்படும் குவறகவள விவரைாக தீர்க்கும் ைவகயில் 

இந்திய ரயில்மை ஒருங்கிவணந்த உதவி எண் 139 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

11. 5 ஜி மற்றும் மசயற்வக நுண்ணறிவு துவறயில் மற்ற நாடுகளுைன் ஒத்துவைப்வப 

ஏற்படுத்துைதற்காக மைளியுறவுத் துவற அவமச்சகம் New, Emerging and Strategic 

Technologies (NEST)  என்ற புதிய பிரிவை அவமத்துள்ளது. 

12. கார்ப்பமரட் நிறுைன மசயைாளர்களின் முதல் மதசிய மாநாடு மும்வபயில் நவைமபற்றது. 

13. நீைகிரி உயிர்க்மகாள சரணாைய ைனப்பகுதிகளில் Senna spectabilis எனப்படும் 

ஆக்கிரமிப்பு தாைர இனத்தின் ைளர்ச்சிவய தடுக்க மகரள அரசு நைைடிக்வக எடுத்து 

ைருகிறது. 



 

 

14. பீகாரின் பாகல்பூர் ைனப் பிரிவில் நன்னீர் ஆவமகளுக்கான முதல் மறுைாழ்வு வமயம் 

திறக்கப்பை உள்ளது. 

15. விண்மைளி குப்வபகவள கண்காணிப்பதற்கான மநத்ரா திட்ைத்தின் கீழ் ஆப்டிகல் 

மதாவைமநாக்கி ைசதிகவள நிறுவுைதற்காக இஸ்மரா, இந்திய ைானியற்பியல் 

நிறுைனத்துைன் ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

16. உைகின் பல்மைறு பகுதிகளில் ைாழும் மிமசா பைங்குடியினரிவைமய சமகாதரத்துைத்வத 

ைலுப்படுத்த, இந்தியா முழுைதும் குவறந்தது 10 மாநிைங்களிலும், அமமரிக்கா, மியான்மர் 

மற்றும் ைங்கமதசம் உள்ளிட்ை நாடுகளிலும் ‘Zo Kutpui’ என்ற திருவிைாவை மிமசாரம் 

அரசு நைத்த உள்ளது. 

17. ைங்கி மற்றும் நிதிச் மசவைத் துவற ஊழியர்களின் திறன்கவள மமம்படுத்துைதற்காக 

மசயற்வக நுண்ணறிவு மூைம் இயங்கும் அறிவு தளத்வத மதசிய பங்குச் சந்வத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

18. மைல்லி எய்ம்ஸ் மபராசிரியர் சுமரஷ் சந்திர சர்மா மதசிய மருத்துை ஆவணயத்தின் முதல் 

தவைைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

19. இந்தியாவை மசர்ந்த  மைாைத் பூர்ணா அண்ைார்டிகா கண்ைத்தின் மிக உயர்ந்த Mt. Vinson 

Masiff  (4987 மீட்ைர்) மவை சிகரத்தில் ஏறி சாதவன பவைத்தார். 

20. இந்தியா- ஓமன் இவைமய 12ைது கூட்டு கைற்பவைப் பயிற்சி ‘Naseem- Al- Bahr’ 

மகாைாவில் நவைமபற உள்ளது. 

21. மதசிய புள்ளிவிைர அலுைைகம் மைளியிட்டுள்ள மதசிய ைருைாய் மதிப்பீடுகளின்படி, 

2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ைளர்ச்சி 

5% ஆக இருக்கும் என மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

22. கைரட்டியில் அவமக்கப்பை உள்ள ைட்சத்தீவின் முதல் சூப்பர் ஸ்மபஷாலிட்டி 

மருத்துைமவனக்கு குடியரசுத் தவைைர் ராம் நாத் மகாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டினார். 

23. மாநிைத்தில் உள்ள  குைந்வதகளின் கண்டுபிடிப்புகவள அவையாளம் காணவும், 

ைளர்க்கவும், ஊக்குவிக்கவும் ,விக்ரம் சாராபாய் குைந்வதகள் புத்தாக்க வமயம் 

அவமக்கப்பை உள்ளதாக குஜராத் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

24. லூதியானாவில் உள்ள மாசுபட்ை புத்தா நுல்ைா கால்ைாவயப் புதுப்பிக்க 650 மகாடி 

மதிப்புள்ள  திட்ைத்திற்கு பஞ்சாப் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

25. சீனாவின் யாங்மச நதிவய பூர்வீகமாகக் மகாண்ை Chinese paddlefish 

(Psephurus gladius) மீன் இனம் அழிந்துவிட்ைதாக  மீன்ைள ைல்லுநர்களால் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

26. அவமதி மற்றும் மபாதுமக்களின் மதவைக்கான ஆராய்ச்சிக்காக விண்மைளிவய 

பயன்படுத்துைதில் ஒத்துவைப்பு மதாைர்பாக இந்தியாவிற்கும் மங்மகாலியாவிற்கும் 

இவையிைான ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

27. 8 ைைகிைக்கு மாநிைங்கவள உள்ளைக்கிய இயற்வக எரிைாயு குைாய் திட்ைத்துக்கு 5559 

மகாடி ரூபாய் நிதியுதவி மசய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. 

28. மகாரக்பூரில் விடுதவை மபாராட்ை வீரர் ஷாஹீத் அஷ்பகுல்ைா கானின் மபயரில் விைங்கியல் 

பூங்கா அவமக்க உத்தரப் பிரமதச அரசு 234 மகாடிவய ஒதுக்கியுள்ளது. 

29. இந்தியாவின் ைளர்ச்சியில் மைளிநாடு ைாழ் இந்தியர்களின் பங்களிப்வபக் குறிக்கும் 

ைவகயில் 16 ைது பிரைாசி பாரதிய திைாஸ் இன்று மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

30. மசன்வன முதல் அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள் ைவர கைலுக்கு அடியில் மதாவைமதாைர்பு 

மகபிள்கள் அவமக்கும் திட்ைத்வத மத்திய அவமச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் இன்று மதாைங்கி 

வைக்க உள்ளார். 

31. ஜீமரா பட்மஜட் இயற்வக மைளாண்வமக்காக மஜர்மனிவய சார்ந்த நிறுைனத்துைன் ஆந்திர 

மாநிை அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

32. உவறந்த ஜான்ஸ்கர் ஆற்றின் மீது நவைமபறும் உைகப் புகழ்மபற்ற Chadar மவைமயற்றம் 

ைைாக்கில் மதாைங்க உள்ளது. 

33. உைக ைங்கி மைளியிட்டுள்ள உைகளாவிய மபாருளாதார ைாய்ப்புகள் அறிக்வக 2020 இன் 

படி, 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உைக மபாருளாதார ைளர்ச்சி 2.5% ஆக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34. உத்தரபிரமதசத்தில் உள்ள சிைாலிக் மமர்கண்வைல் கூட்டுறவு ைங்கி சிறு நிதி ைங்கியாக 

மாறுைதற்கு ரிசர்வ் ைங்கியின் ஒப்புதல் மபற்றுள்ள முதல் நகர்ப்புற கூட்டுறவு ைங்கியாகும். 

35. மைாக்கிமயா ஒலிம்பிக் 2020 மபாட்டியில் குதிவரமயற்றத்திற்கு  இந்தியாவை மசர்ந்த 

பைாத் மிர்சா தகுதி மபற்றுள்ளார். இதன் மூைம் 20 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒலிம்பிக் 

குதிவரமயற்றத்திற்கு  தகுதிமபற்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற மபருவமவய மபற்றார். 

36. குஜராத்தில் உள்ள ஒற்றுவம சிவை என அவைக்கப்படும் சர்தார் ைல்ைபாய் பட்மைல் சிவை 

,ஷாங்காய் ஒத்துவைப்பு அவமப்பின் 8 அதிசயங்கள் பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

37. மத்திய உள்துவற அவமச்சகம் இவணய ைழி குற்றங்கவள  ஆன்வைன் முவறயில் அரசிைம் 

புகார் அளிக்க மதசிய இவணய குற்றங்கள் அறிக்வகயிைல் தளத்வத அறிமுகப்படுத்தியது. 

38. உைக எதிர்காை எரிசக்தி உச்சி மாநாடு அபுதாபியில் ‘Rethinking global 

consumption,production and investment’ என்ற கருப்மபாருளுைன்  

நவைமபற்றது. 



 

 

39. பிரிட்ைனில் ைாழும் இந்திய ைம்சாைளிவய மசர்ந்த  மயாகா சாம்பியன் ஈஸ்ைர் ஷர்மா 

ஆன்மீக ஒழுங்கு மயாகா முவறயில் மசய்த சாதவனகளுக்காக 2020 உைக இளம் 

சாதவனயாளர் விருவத மைன்றார். 

40. மபண்கள் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ. ஐந்து ைட்சம் ைவர ைட்டி இல்ைாத கைன்கவள 

ைைங்குைதற்காக மத்திய அவமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி Yashaswini என்ற திட்ைத்வத 

மதாைங்கி வைத்தார். 

41. டி.டி.எச் மதாவைக்காட்சி மசவைகள், ஏடிஎம்களுக்கான இவணப்பு மற்றும் மின்-ஆளுவம 

ஆகியைற்வற ைைங்குைதற்காக இஸ்மரா மதாவைமதாைர்பு மசயற்வகக்மகாள் GSAT -30 ஐ 

மைற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது. 

42. மத்திய அரசு ப்ரு-ரியாங்அகதிகவள திரிபுராவில் நிரந்தரமாக குடிமயற்ற திரிபுரா, மிமசாரம் 

மற்றும்  ப்ரு  சமூக உறுப்பினர்களுைன் ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திட்ைது. 

43. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியின் (ஆர்பிஐ) துவண ஆளுநராக வமக்மகல் மதபப்ரதா பத்ரா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

44. எரிமபாருள் மசமிப்பு குறித்து மபாதுமக்களிவைமய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துைதற்காக 

மபட்மராலிய மற்றும் இயற்வக எரிைாயு அவமச்சகத்தின் ைழிகாட்டுதலின் கீழ் Saksham 

பிரச்சாரம் மதாைங்கப்பட்ைது. 

45. அசாம் உள்நாட்டு நீர்ைழி மபாக்குைரத்து திட்ைத்வத நவீனமயமாக்குைதற்காக இந்திய அரசு, 

அசாம் மற்றும் உைக ைங்கி இவைமய  88 மில்லியன் ைாைர் கைன் ஒப்பந்தம் 

வகமயழுத்தானது. 

46. 50 ைது உைக மபாருளாதார மன்றம் சுவிட்சர்ைாந்தின் ைாமைாஸ் நகரில் 'Stakeholders 

for a cohesive and Sustainable World ' என்ற கருப்மபாருளுைன் 

நவைமபறுகிறது. 

47. 2025 க்குள் காசமநாவய ஒழிக்கும் ைவகயில் இந்தியாவின் காசமநாய் கட்டுப்பாட்டு 

திட்ைம்,மதசிய காசமநாய் ஒழிப்பு திட்ைம் என மபயர் மாற்றம் மசய்யப்பட்டுள்ளது.. 

48. Blockchain மதாழில்நுட்பத்துக்கான சிறப்பு வமயத்வத மபங்களூரில் மதசிய தகைல் 

வமயம் அவமத்துள்ளது. 

49. மாநிைத்தில் உள்ள Orchids பூக்கவள சிைப்பு பட்டியலின் கீழ் மதிப்பீடு மசய்யும் 

ைவகயில் இயற்வக பாதுகாப்பு சர்ைமதச ஒன்றியத்துைன் (IUCN) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகமயழுத்திட்ை இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாக அருணாச்சை பிரமதசம் திகழ்கிறது . 

50. chequebook என்ற சிறுகவதத் மதாகுப்புக்காக பிரபை சிந்தி எழுத்தாளர் ைாஸ்மதவ் 

மமாஹி அைர்களுக்கு , 29 ைது சரஸ்ைதி சம்மான் இைக்கிய விருது ைைங்கப்பை உள்ளது. 



 

 

51. இந்தியாவில் முதன்முவறயாக, மதைங்கானா மாநிை மதர்தல் ஆவணயம் நகராட்சி 

மதர்தல்களில் ைாக்காளர்களின் ஆள்மாறாட்ைத்வத தடுக்க முக அங்கீகாரம் 

மதாழில்நுட்பத்வத மசாதவன அடிப்பவையில் பயன்படுத்த உள்ளது. 

52. நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து ஏைக்கூடிய 3,500 கிமைாமீட்ைர் தூர அணுசக்தி திறன் 

மகாண்ை ஏவுகவண K-4 ஐ இந்தியா மைற்றிகரமாக மசாதவன மசய்தது. 

53.  Namami Gange  திட்ைத்தின் கீழ் கங்வக நதி படுவகயில் உள்ள ஈரநிைங்கவள 

பாதுகாக்கும் முயற்சிவய மதசிய தூய்வம கங்வக திட்ைம் அவமப்பு மமற்மகாண்டுள்ளது. 

54. இைங்வகயில் கைல்சார் ஆராய்ச்சி ஒருங்கிவணப்பு வமயத்வத இந்தியா அவமக்கவுள்ளது. 

55. ஜல் சக்தி அவமச்சகத்தின் சார்பில் மாநிை மற்றும் மத்திய அரசின் நீர் துவறகவள மசயல்திறன் 

இைக்குகளின் அடிப்பவையில் நைத்திய ஆய்வில்  குஜராத் முதல் இைத்வதப் மபற்றுள்ளது. 

56. ைர்த்தக மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு (UNCTAD) மைளியிட்டுள்ள 

உைகளாவிய முதலீட்டு மபாக்குகள் அறிக்வகயின்படி, அதிக அந்நிய மநரடி முதலீட்வைப் 

மபற்ற முதல் 10 நாடுகளில் இந்தியா 8 ைது இைத்தில் உள்ளது. 

57. சர்ைமதச நாணய நிதியம் (IMF) நைப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் மபாருளாதார 

ைளர்ச்சி மதிப்பீட்வை முந்வதய 6.1 சதவீதத்திலிருந்து 4.8 சதவீதமாகக் குவறத்துள்ளது. 

58. 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான திருைள்ளுைர் விருது  N..நித்யானந்த பாரதி அைர்களுக்கு தமிைக 

முதல்ைர் ைைங்கினார். 

59. இந்திய ைம்சாைளிவயச் மசர்ந்த இங்கிைாந்து எழுத்தாளர் ஜஸ்பிந்தர் பிைன் தனது 'Asha 

and the spirit Bird' நாைலுக்காக  ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் நாடுகளின் குைந்வதகள் புத்தக 

விருதான  ‘மகாஸ்ைா குைந்வதகள் புத்தக விருது’ மைன்றார். 

60. மபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவு மைளியிட்டுள்ள அறிக்வகயின்படி, உைகின் மிக 

மைகமாக ைளர்ந்து ைரும் நகரங்களின் பட்டியலில்  மகரளாவின் மைப்புரம் நகரம் 

முதலிைத்வதப் பிடித்தது. 

61. விைசாய நிைங்களில் மைவை மசய்யும் மபாது மரணமவைந்த அல்ைது ஊமவைந்த 

விைசாயிகளின் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி ைைங்க உத்தரபிரமதச அரசு Mukhyamantri 

Krishak Durghatna Kalyan Yojana என்ற திட்ைத்வத அறிமுகப்படுத்தியது. 

62. மகாத்மா காந்தியின் நிவனைாக மற்றும் மகௌரவிப்பதற்காக வநஜரில் மகாத்மா காந்தி 

மாநாட்டு வமயம் இந்தியாைால் திறக்கப்பட்டுள்ளது.. 

63. கைற்பரப்பு ைண்ைல் தரவு, தயாரிப்புகள் மற்றும் நிபுணத்துைம்  ஆகியைற்வற கைற்பவை 

பயன்பாட்டிற்கான  ைானிவை மற்றும் கைல்சார் ஆய்வுக்கு  பகிர்ந்து மகாள்ைதற்காக இந்திய 

கைற்பவை, புவியியல் ஆய்வு வமயத்துைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்  

வகமயழுத்திட்டுள்ளது. 



 

 

64. உைக மபாருளாதார மன்றம் முதல் முவறயாக மைளியிட்ை உைகளாவிய சமூக முன்மனற்ற 

குறியீட்டில் இந்தியா 72 ைது இைத்தில் உள்ளது. 

65. சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சமூக ஆர்ைைருமான அருஷி நிஷாங்கிற்கு  சுற்றுச்சூைல்  மதாைர்பான 

Sparsh Ganga  முயற்சிக்காக சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் மசஞ்ச் விருது 2019 ைைங்கப்பட்ைது. 

66. தீன் தயாள் அந்த்மயாதயா திட்ைத்தின் கீழ் கிராமப்புற ஏவைகளுக்கான அடிமட்ை 

அவமப்புகவள ைலுப்படுத்துைதற்காக, பில் & மமலிண்ைா மகட்ஸ் அறக்கட்ைவளயுைன்  

ஊரக ைளர்ச்சித்துவற  அவமச்சகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திட்ைது. 

67. விண்மைளிக்கு மனிதர்கவள அனுப்பும் இந்தியாவின் ககன்யான் திட்ைத்தின் மசாதவன 

முயற்சியாக ‘Vyom Mitra’ என்ற  மபண் உருை மனித  மராமபாவை விண்மைளிக்கு 

இஸ்மரா அனுப்ப உள்ளது. 

68. ஓமசான் பைைத்வத பாதிக்கும் வைட்மராகுமளாமராஃப்ளூமராகார்பன் (HCFC) -141 B-

யின் பயன்பாட்வை இந்தியா மைற்றிகரமாக நிறுத்தியுள்ளது. 

69. இந்தியாவின் முதல் தவைவமத் மதர்தல் ஆவணயர் சுகுமார் மசன் அைர்களுக்கு மரியாவத 

மசலுத்தும் ைவகயில் ைருைாந்திர விரிவுவரத் மதாைவர நைத்த இந்தியத் மதர்தல் ஆவணயம் 

முடிவு மசய்துள்ளது. 

70. மபாருளாதார நுண்ணறிவு பிரிவு மைளியிட்ை ஜனநாயக குறியீட்டில் இந்தியா 51 ைது 

இைத்தில் உள்ளது. 

71. டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ைர்மநஷனல்  அவமப்பு மைளியிட்ை ஊைல் கருத்துக் குறியீடு 2019 

இல் மைன்மார்க் முதல் இைத்வதயும், இந்தியா 80 ைது இைத்வதயும் பிடித்துள்ளன. 

72. நாடு முழுைதும் ஒவ்மைாரு ஆண்டும் ஜனைரி 24 மதசிய மபண் குைந்வத தினமாக 

மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

73. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் மற்றும் மபாபால் மாநகராட்சி இவணந்து இந்தியாவின் 

முதல் மின்னணு கழிவுகள்  ஆய்ைகத்வத மபாபாலில் அவமத்துள்ளன. 

74. மாைத்தீவில் தட்ைம்வம மநாய் பரைவைத் தடுக்க மாைத்தீவு விடுத்த அைசர மகாரிக்வகவய 

ஏற்று 72 மணி மநரத்திற்குள் 30,000 தட்ைம்வம மற்றும் ரூமபல்ைா தடுப்பூசிவய இந்தியா 

ைைங்கியது. 

75. பிமரசில்  நாட்டின் எள் விவதகவள இந்தியாவில் சந்வதப்படுத்துைதற்கு மத்திய விைசாய 

அவமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது. 

76. 10 ைது மதசிய ைாக்காளர் தினம் இன்று ‘Electoral Literacy for Stronger 

Democracy’ என்ற கருப்மபாருளுைன் மகாண்ைாைப்படுகிறது. 

77. தவைவம மதர்தல் ஆவணயர் சுனில் அமராரா  மதற்காசியாவின் மதர்தல் மமைாண்வம 

அவமப்புகள் மன்றத்தின் (FEMBoSA) தவைைராக மபாறுப்மபற்றுள்ளார். 



 

 

78. ஒவ்மைாரு சனிக்கிைவமயும் மாநிைத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் அரசியைவமப்பின் 

முன்னுவரவய ைாசிப்பவத மத்திய பிரமதச அரசு கட்ைாயமாக்கியுள்ளது. 

79. உத்தரகண்ட் மாநிைத்தின் மபரிைர் குவறப்பு மற்றும் மமைாண்வம வமயம் & முன்னாள் 

ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி மக.எம். சிங்  ,மபரிைர் மமைாண்வமத் துவறயில் சிறப்பாக  

பங்களித்ததற்காக சுபாஷ் சந்திரமபாஸ் ஆப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கார்  விருதுக்கு  மதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

80. தமிழ்நாட்டின் கீைடி மற்றும் மகரளாவின் பட்ைணம் ஆகிய இைங்களில் அகழ்ைாராய்ச்சியில் 

கிவைத்த மதால்மபாருட்கவள தமிழ்நாடு மற்றும் மகரளா இவணந்து ஆய்வு மசய்ய உள்ளது. 

81. ைர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, எண்மணய் மற்றும் எரிைாயு, இவணய பாதுகாப்பு மற்றும் 

தகைல் மதாழில்நுட்பம் மபான்ற பல்மைறு துவறகளில் ஒத்துவைப்வப அதிகரிக்க இந்தியா-

பிமரசில் இவைமய 15 ஒப்பந்தங்கள் வகமயழுத்தாகின.. 

82. இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவைச் மசர்ந்த நிபுணர்களிவைமய முதல் கங்கா-மைால்கா 

நாகரிகங்களின் உவரயாைல் புதுமைல்லியில் நவைமபறுகிறது. 

83. மசவை விைங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் மபார் நிவனவுச்சின்னம் உத்தரபிரமதசம் 

மாநிைத்தில் உள்ள மீரட் நகரில்  அவமக்கப்பை உள்ளது. 

84. தமிைகத்வதச் மசர்ந்த கிருஷ்ணம்மாள் மஜகநாதன் மற்றும் மைணு சீனிைாசன் ஆகிமயாருக்கு 

முவறமய சமூகப் பணி மற்றும் ைர்த்தக மற்றும் மதாழில் துவறயில் அளித்த பங்களிப்பிற்காக 

பத்ம பூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

85. விைசாய நிை குத்தவகக் மகாள்வகவய அமல்படுத்திய முதல் மாநிைமாக உத்தரகாண்ட் 

திகழ்கிறது.  

86. நாக்பூரின் ராம்மதக் தாலுகாவில் உள்ள நாகார்தனில் நைந்த மதால்மபாருள் 

அகழ்ைாராய்ச்சிகள், ைகைக ைம்சத்தின் ைாழ்க்வக, மத இவணப்புகள் மற்றும் ைர்த்தக 

நவைமுவறகள் குறித்து உறுதியான ஆதாரங்கவள அளித்துள்ளன. 

87. உைக சுகாதார அவமப்பு (WHO) மகாமரானா வைரஸ் ஸ்ட்மரய்ன் 2019-nCoV -இன் 

பாதிப்பு அளவை  மிதமான நிவையிலிருந்து அபாயம் என்ற நிவைக்கு உயர்த்தியுள்ளது. 

88. பஞ்சாபின் மகமஷாபூர்-மியானி, பியாஸ் மற்றும் நங்கல் ைனவிைங்கு சரணாையம் ஆகியவை 

ராம்சார் ஈரநிைங்களின் பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

89. Adecco குழுமம் மற்றும் கூகுள் நிறுைனத்துைன் இவணந்து INSEAD மைளியிட்டுள்ள 

சர்ைமதச திறவம மபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தியா 72 ைது இைத்தில் உள்ளது. 

90. 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான காய்கறி உற்பத்தி மற்றும் பைங்கள் உற்பத்தியில் மமற்கு 

ைங்கம் மற்றும் ஆந்திரா பிரமதசம் முவறமய முதலிைம்  மபற்றுள்ளன. 



 

 

91. மபாமைா பைங்குடியினருக்கு அரசியல் மற்றும் மபாருளாதார உரிவமகவள ைைங்க மத்திய 

அரசு ,அசாம் மாநிைம் மற்றும் மபாமைாைாந்தின் மதசிய ஜனநாயக முன்னணியுைனும் 

முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திட்ைது. 

92. மாநிை சட்ை மமைவைவய கவைக்கும்   தீர்மானத்வத ஆந்திரபிரமதச மாநிை அவமச்சரவை 

நிவறமைற்றியுள்ளது. 

93. 'Ek Bharat, Shrestha Bharat' திட்ைத்வத சிறப்பிக்கும்  ைவகயில் மதசிய 

ஒருங்கிவணப்பு முகாம் மதுவரயில் மதாைங்கியது. 

94. ‘Climate Change, Mountains and the Future of Humanity’ என்ற 

கருப்மபாருளுைன்  ,Sagarmatha Sambaad என்ற முதல் சர்ைமதச மாநாட்வை மநபாளம் 

நைத்தவுள்ளது . 

95. இந்திய விைங்கு ைவகப்பாட்டிற்கு ைாக்ைர் வகைாஷ் சந்திரா (இந்திய விைங்கியல் ஆய்வு 

நிறுைன இயக்குநர்) அளித்த பங்களிப்வப மகௌரவிப்பதற்காக, ைங்காள விரிகுைா 

கைற்கவரயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஒரு புதிய விைாங்கு ைவக பாம்பு இனத்திற்கு 

Ophichthus kailashchandrai என்று மபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

96. இந்திய சிறுத்வதகளின் எண்ணிக்வகவய  அதிகரிக்க நமீபியாவிலிருந்து மத்திய பிரமதசத்தின் 

பால்பூர் குமனா சரணாையத்திற்கு ஆப்பிரிக்க சிறுத்வதகவள அறிமுகப்படுத்தும் திட்ைத்திற்கு 

உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது. 

97. மைகாஸ்கவரத் தாக்கிய சூறாைளியினால் ஏற்பட்ை பாதிப்புகளுக்கு மனிதாபிமான உதவி 

மற்றும் நிைாரணம் ைைங்க இந்திய கைற்பவை ‘Operation Vanilla’ -ஐ  

மதாைங்கியுள்ளது. 

98. கிராம பஞ்சாயத்து மமம்பாட்டுத் திட்ைத்திற்கு உதவும் ைவகயில் புவி-இைஞ்சார்ந்த 

மசவைகவள ைைங்க மத்திய அவமச்சர் ஜிமதந்திர சிங் Bhuvan Panchayat V3 என்ற 

தளத்வத மதாைங்கி வைத்தார். 

99. நாசிக் நகரில் உள்ள நந்தூர் மாதமமஷ்ைர் பறவைகள் சரணாையம் ராம்சார் ஈரநிைங்களின் 

பட்டியலில் மசர்க்கப்பட்ை மகாராஷ்டிராவின் முதல் இைமாக திகழ்கிறது. 

100.  அசாம்  மாநிைத்தின் கைாச்சார பாரம்பரியத்வத மற்றும் குறிப்பாக Bhortal நைனத்வத 

மைளிப்படுத்திய அசாமின் அைங்கார ஊர்தி, 71 ைது குடியரசு தின அணிைகுப்பில் முதல் 

பரிவச மைன்றது. 

101.  சிறப்பு பிரிவு மபண்களுக்கு கர்ப்பத்வத கவைப்பதற்க்கான கர்ப்ப காை ைரம்வப 24 

ைாரங்களாக உயர்த்துைதற்கான  ‘மருத்துை ரீதியிைான கருக்கவைப்பு திருத்த மமசாதா 2020’ 

-க்கு மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

102.  இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி அதன் நிர்ைாக இயக்குனர் ஜனக் ராஜ் அைர்கவள நாணயக் மகாள்வகக் 

குழுவின் (MPC) உறுப்பினராக நியமித்துள்ளது. 



 

 

103.  பல்மைறு கிளர்ச்சிகளின் மபாது மகால்ைப்பட்ை அசாம் வரபிள்ஸ் பவைப்பிரிவினர்   மற்றும் 

இராணுை வீரர்கவள நிவனவு கூறும் ைவகயில் ,நாகாைாந்தில் Veer Samriti  என்ற மபார் 

நிவனவுச்சின்னத்வத அசாம் வரபிள்ஸ் கட்டியுள்ளனர் 

104. TERI அவமப்பு  ஏற்பாடு மசய்துள்ள உைக நிவையான அபிவிருத்தி உச்சி மாநாடு 

புதுமைல்லியில் “Towards 2030: Making the Decade count” என்ற 

கருப்மபாருளுைன் நவைமபறுகிறது. 

105.  ைாகன திருட்டு மதாைர்பாக மநரடியாக காைல் நிவையத்திற்கு மசல்ைாமல் அந்தந்த 

மாைட்ைங்களில் இருந்து புகார் அளிக்கும் ைவகயில் ஒடிசா அரசு  மமய்நிகர் காைல் 

நிவையத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, 

 

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

 


