
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் - அக்டடோபர் 2019 

1. நிதி ஆய ோக் வெளியிட்ட பள்ளி கல்வி தர குறியீடு 2019ல், யகரளோ 76.6% 

மதிப்வபண்கயளோடு முதலிடம் ெகிக்கிறது. 

2. ஆயுஷ்மோன் போரத் திட்டம் வதோடங்கி ஒரு ஆண்டு ஆனதத முன்னிட்டு,ஆயரோக்  

மந்தன் என்ற யதசி  கருத்தரங்தக மத்தி  அதமச்சர் ஹர்ஷ ெர்தன் வதோடங்கி 

தெத்தோர். 

3. சர்ெயதச ெோனி ல் யூனி ன் வசவ்ெோய் மற்றும் வி ோழன் யகோள்களுக்கு இதடய  

ெரும் சிறி  யகோளுக்கு இந்தி  போடகர் பண்டிட் ஜஸ்ரோஜ் வப தர சூட்டியுள்ளது. 

4. இங்கிலோந்தில் உள்ள ெோர்விக் பல்கதலக்கழகத்தின் உதவி யபரோசிரி ர் ஆடம் 

ஹோர்பர் அெர்களுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோன சோஸ்த்ரோ ரோமோனுஜன் பரிசு 

ெழங்கப்படுகிறது. 

5. மத்தி  புதி  மற்றும் புதுபிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதமச்சகம் சோர்பில்  மகோத்மோ 

கோந்தியின் 150ெது பிறந்த நோதள முன்னிட்டு உலகளோவி  மோணெர்கள் சூரி  

சதபத  ஏற்போடு வசய்  உள்ளது. 

6. தமிழக அரசு மின்னணு அலுெலகம் முதறத  அதனத்து அரசு துதறகளிலும் 

வச ல்படுத்த உள்ளது. 

7. இந்தி ோவில் உள்ள முக்கி  துதறகளின் வதோழில் ெளர்ச்சி ஆகஸ்ட் 2019 ல்  -0.5% 

ஆக சரிந்துள்ளது. 

8. மத்தி  அதமச்சர் ஜியதந்தர் சிங் தபோல் துதறயில், தம ப்படுத்தப்பட்ட 

வபோதுமக்கள் குதறதீர் மற்றும் கண்கோணிப்பு அதமப்தப வதோடங்கி தெத்தோர். 

9. ஐயரோப்போவின் மத்தி  ததரக்கடல் பகுதியில், புவியி லோளர்கள் க்யரட்டர் 

அட்ரி ோ என்ற புதி  கண்டத்தத கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

10. 7ெது உலக இந்து வபோருளோதோர மன்றம் 2019 மும்தபயில் நதடவபற்றது. 

11. இந்தி  பத்திரிக்தக ோளர்  கல்லீ புரி அெர்கள் ஊடகத்துதறயில் இந்தி ோவின் 

மிகவும் சக்தி ெோய்ந்த வபண்  என்ற விருதத வபற்றுள்ளோர். 

12. உலக சிந்தி கோங்கிரஸ் சோர்பில் 31ெது சிந்து சர்ெயதச மோநோடு லண்டனில் 

நதடவபற்றது. 

13. சர்ெயதச விமோனநிதல  கவுன்சில், ப ணிகளுக்கு ெழங்கும் யசதெகளின்  

அடிப்பதடயில் வகோச்சி சர்ெயதச விமோன நிதல த்தத சிறந்த விமோன  

நிதல மோக அங்கீகோரம் வசய்துள்ளது. 



 

 

14. நுகர்யெோர் யததெ வீழ்ச்சி கோரணமோக வசப்டம்பர் மோத ஜிஎஸ்டி ெரி ெருெோய் 

கடந்த கோலங்களில் இல்லோத ெதகயில் ரூ.91,916 யகோடி என்ற அளவிற்கு 

குதறந்துள்ளது. 

15. வசன்தன வகோடுங்தகயூரில் 348 யகோடி வசலவில் அதமக்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் 

சுத்திகரிப்பு நிதல த்தத தமிழக முதல்ெர்  வதோடங்கி தெத்தோர். 

16. மத்தி  அரசின் நிதிப்பற்றோக்குதற ஆகஸ்ட் மோத  நிலெரப்படி 5.54 லட்சம் யகோடி 

ஆகும். இது 2019-20 ஆண்டுக்கோன நிதிப்பற்றோக்குதற மதிப்பீட்டில் 78.7% ஆகும். 

17. கீழடியில் ரூ.15 யகோடியில் அருங்கோட்சி கம் அதமக்கப்படும் என்று தமிழ் 

கலோச்சோரம் மற்றும் வதோல்லி ல் துதற அதமச்சர் க.போண்டி ரோஜன் வதரிவித்தோர். 

18. நடப்போண்டில் சர்ெயதச அளவிலோன ெர்த்தக ெளர்ச்சி 1.2 சதவீதம் அளெோக 

இருக்கும் என உலக ெர்த்தக அதமப்பு (WTO) கணித்துள்ளது. 

19. ெரி நிர்ெோகத்தில் அதிக வெளிப்பதடத்தன்தமத  உறுதிபடுத்த, யநரடி ெரிகள் 

ெோரி ம் கணினி மூலம் ஆெண அதட ோள எண் உருெோக்கும் நதடமுதறத  

வதோடங்கியுள்ளது. 

20. மகோத்மோ கோந்தியின் 150ெது பிறந்தநோள் நிதனெோக 150 ரூபோய் நோண த்தத பிரதமர் யமோடி 

அகமதோபோத் நகரில்  வெளியிட்டோர். 

21. வபற்யறோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் நலம் மற்றும் பரோமரிப்பு சட்டம் 2007 ஐ சிறப்போக 

நதடமுதறபடுத்தி  மோநிலம் என்ற விருது தமிழகத்திற்கு ெழங்கப்பட உள்ளது. 

22. யதசி  உணவு போதுகோப்பு திட்டத்தின் ப னோளிகளுக்கு உணவு தோனி ங்கதள 

ெழங்க, ரோஜஸ்தோன் மற்றும் ஹரி ோனோ மோநிலங்களுக்கு இதடய  ஒயர யரஷன் 

கோர்டு ப ன்படுத்தும் திட்டம் வதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

23. வபோதுமக்களிடம் இருந்து கோெல் நிதல ங்கள் மற்றும் மோெட்ட ததலதம 

மருத்துெமதனகளின் வச ல்போடுகள் குறித்து அறி , ஒடிசோ முதல்ெர் நவீன் 

பட்நோ க் ‘யமோ சர்க்கோர்’ என்ற திட்டத்தத வதோடங்கியுள்ளோர். 

24. அடுத்த ததலமுதறயினர் மகோத்மோ கோந்தியின் வகோள்தககதள நிதனவில் 

வகோள்ெதத உறுதிபடுத்த, பிரதமர் யமோடி ‘ ஐன்ஸ்டீன் செோதல ‘முன்தெத்தோர். 

25. கிரிக்வகட் வீரர் சச்சின் வடண்டுல்கர் அெர்களுக்கு ‘மிகவும் ப னுள்ள 

தூய்தமக்கோன தூதர்‘ என்ற விருதத குடி ரசு ததலெர் ரோம்நோத் யகோவிந்த் 

ெழங்கினோர். 

26. ரிசர்வ் ெங்கி வரப்யபோ ெட்டி விகிதத்தத 5.40% இல் இருந்து 5.15% ஆக 

குதறத்துள்ளது மற்றும் 2019-2020ஆம் ஆண்டின் வமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி 

கண்யணோட்டத்தத 6.7% இல் இருந்து 6.1% ஆக திருத்தியுள்ளது. 



 

 

27. இந்தி  பிரதமர் யமோடி - வமோரிஷீ ஸ் பிரதமர் பிரவிந்த் ஜூக்நோத் இதணந்து 

கோவணோளி கோட்சி ெழி ோக வமோரிஷி ஸில் வமட்யரோ யசதெ, கோது மூக்கு 

வதோண்தட சிகிச்தச மருத்துெமதனத  வதோடங்கி தெத்தனர். 

28. மத்தி  நுகர்யெோர் விெகோரங்கள் துதற அதமச்சர் ரோம் விலோஸ் 

பஸ்ெோன்,நுகர்யெோரின் குதறகதள தீர்க்க 'நுகர்யெோர் வச லி'த  வதோடங்கி 

தெத்தோர். 

29. புது வடல்லியில் நதடவபற்ற இந்தி ோ -ெங்கயதசம் ெணிக மன்ற சந்திப்பில், 

ெங்கயதச அரசு மற்றும் இந்தி  நிறுெனங்கள் இதடய  2 புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் தகவ ழுத்தோனது. 

30. வடல்லி மற்றும் ஜம்மு கோஷ்மீரில் உள்ள கர்தோ இதடய  இந்தி ோவின் 

இரண்டோெது ெந்யத போரத் விதரவு ரயிதல மத்தி  உள்துதற அதமச்சர் அமித்ஷோ 

வதோடங்கி தெத்தோர். 

31. மின் உற்பத்தி நிதல ங்களுக்கு நிலக்கரி ெழங்கதல கண்கோக்க ,மத்தி  அரசு 

PRAKASH என்ற தளத்தத அறிமுகம் வசய்துள்ளது. 

32. ஆந்திர முதல்ெர் வஜகன் யமோகன் வரட்டி ஆட்யடோ மற்றும் ெோகன ஓட்டுனர்களுக்கு 

அடுத்த 5 ெருடங்களுக்கு ெருடந்யதோறும் 10000 ரூபோய் ெழங்கும் ‘ஒய்எஸ்ஆர் 

ெோகன மித்ரோ’ என்ற திட்டத்தத வதோடங்கி தெத்தோர். 

33. மத்தி  உள்துதற அதமச்சர் அமித்ஷோ ெடகிழக்கு தகத்தறி மற்றும் தகவிதன 

கண்கோட்சித  மியசோரம் மோநிலம்  ஐஸ்ெோல் நகரில் வதோடங்கி தெத்தோர்.  

34. உத்தரபிரயதச முதல்ெர்  ய ோகி ஆதித் நோத் வடல்லி-லக்யனோ இதடய  யதஜஸ் 

ரயில் என்ற நோட்டின் முதல் தனி ோர் ரயில் யசதெத  வதோடங்கி தெத்தோர். 

35. மின்னணு கழிவுகதள அறிவி ல் முதறயில் தக ோண்டு அகற்ற இந்தி ோவின் 

முதல் மின்னணு கழிவு தக ோளும் தம ம் மத்தி  பிரயதச மோநிலம் யபோபோலில் 

அதமக்கப்பட உள்ளது.    

36. ‘தூய்தம ரயில், தூய்தம இந்தி ோ 2019’ அறிக்தகயின்படி, நோட்டின் சுத்தமோன ரயில் 

நிதல ங்கள் பட்டி லில் வஜய்ப்பூர் ரயில் நிதல ம் முதலிடம் வபற்றுள்ளது. 

37. ஆயுஷ்மோன்  போரத் திட்டத்தின் வச ல்போட்தட ெலுப்படுத்த யதசி  சுகோதோர 

ஆதண ம் கூகுள் நிறுெனத்யதோடு தகயகோர்த்துள்ளது. 

38. மத்தி  சுற்றுலோ அதமச்சகம் இந்தி ோவில் உள்ள 12 சுற்றுலோ இடங்கள்  குறித்து 

‘Audio Odigos ‘ என்ற ஆடிய ோ ெழிகோட்டி ெசதி வச லித  அறிமுகம் வசய்துள்ளது. 



 

 

39. பள்ளி மோணெர்களுக்கு அறிவி ல் மயனோநிதல குறித்த சூழதல ஏற்ப்படுத்த 1000 

அடல் டிங்கரிங்க் ஆய்ெகங்கள் அதமக்கப்படும் என்று பள்ளிகல்வித்துதற 

அதமச்சர் யக.வசங்யகோட்தட ன் அறிவித்துள்ளோர். 

40. எஸ்.சி எஸ்.சி ென்வகோடுதம தடுப்பு சட்டம் 1989 கீழ் பதி ப்பட்ட ெழக்குகதள 

விசோரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் புதுக்யகோட்தடயில்  வதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

41. 50ெது இந்தி  சர்ெயதச திதரப்பட விழோ நெம்பர் மோதம் யகோெோவில் நதடவபற 

உள்ளது. 

42. ெங்கயதசத்தில் கடயலோர கண்கோணிப்பு யரடோர் வநட்வெோர்க் அதமக்க இந்தி ோ-

ெங்கயதசம் இதடய  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தகவ ழுத்தோனது. 

43. நீதிபதி லிங்கப்போ நோரோ ணசுெோமி ஹிமோச்சல பிரயதச மோநில உ ர்நீதிமன்றத்தின் 

ததலதம நீதிபதி ோக வபோறுப்யபற்றோர். 

44. தமிழக அரசு எம்எல்ஏ வதோகுதி யமம்போட்டு நிதித  ெருடத்திற்கு 2.5 யகோடியில் 

இருந்து மூன்று யகோடி ோக உ ர்த்தி அரசோதண வெளியிட்டுள்ளது. 

45. இந்தி  ரோணுெத்தின் முதல் மதல யபோர் பயிற்சி “ ஹிம் விஜய்” அருணோச்சல 

பிரயதசத்தில் வதோடங்கியுள்ளது. 

46. மத்தி  அறிவி ல் மற்றும் தகெல் வதோழில்நுட்ப அதமச்சகம், 30 சதவீதம் அளவுக்கு 

துகள் உமிழ்வுகள் குதறந்த  மற்றும் சுற்றுசூழலுக்கு உகந்த  பசுதம பட்டோசுகதள 

அறிமுகம் வசய்துள்ளது. 

47. ஆர்க்டிக் கண்டத்தின் கோலநிதலத  ஆய்வு வசய்யும் MOSAiC என்ற 

ஆய்வுக்கூடத்தின் நீண்ட ஆர்க்டிக் ப ணத்தில், இந்தி ோதெ யசர்ந்த விஷ்ணு நந்தன் 

இடம் வபற்றுள்ளோர். 

48. யதசி  குத்துச்சண்தட சோம்பி ன்ஷிப் யபோட்டியில், முதன்முதலோக லடோக் யூனி ன் 

பிரயதசத்தின் சோர்போக சலிம் மோலிக் என்ற குத்துச்சண்தட வீரர் பங்யகற்றோர். 

49. ரோஜஸ்தோன் மோநில உ ர்நீதிமன்ற ததலதம நீதிபதி ோக இந்திரஜித் மஹந்தி 

பதவி ற்றுக் வகோண்டோர். 

50. உலக ெர்த்தக அதமப்பு சோர்பில் முதல் உலக பருத்தி தினம் வஜனீெோவில் 

அக்யடோபர் 7,2019 அன்று நடத்தப்பட்டது. 

51. ‘Compassion through Poetry ‘என்ற கருப்வபோருளுடண் 39ெது உலக கவிஞர்கள் மோநோடு, 

ஒடிசோ மோநிலம் புெயனஸ்ெரில் நதடவபற்றது. 

52. யபரண்டத்தின் அதமப்பு மற்றும் ெரலோறு பற்றி  புதி  புரிதலுக்கோக ,2019ஆம் 

ஆண்டு இ ற்பி லுக்கோன யநோபல் பரிசு யஜம்ஸ் பீவபல்ஸ் ,தமக்யகல் 

யம ர்,டிடி ர் க்யூயளோஸ் ஆகிய ோருக்கு ெழங்கப்பட்டது. 



 

 

53. ஜல் சக்தி துதற அதமச்சர் கயஜந்திர சிங் கங்தக நதித  சுத்தப்படுதுெது & நீர் 

யசமிப்பு குறித்த முக்கி த்துெத்தத உணர்த்தவும்  கங்கோ ஆமந்த்ரோன் அபி ோன் 

என்ற திட்டத்தத வதோடங்கி தெத்தோர். 

54. கூட்டுறவு ெர்த்தகத்தத இந்தி ோ மற்றும் வெளிநோடுகளில் ஊக்கப்படுத்த, சர்ெயதச 

கூட்டுறவு ெர்த்தகக் கண்கோட்சி புது வடல்லியில் நதடவபறுகிறது. 

55. மத்தி  மனிதெள யமம்போட்டு துதற அதமச்சர், பஞ்சோபின் அமிர்தசரஸ் 

மோெட்டத்தில் உள்ள மணெோலோ கிரோமத்தில் இந்தி ோ யமலோண்தம நிறுெனம் 

அதமக்க அடிக்கல் நோட்டினோர். 

56. மத்தி  சுகோதோர அதமச்சர் ஹர்ஷ் ெர்தன், பற்களின் ஆயரோக்கி ம் குறித்த 

தகெல்கதள ெழங்க edantseva என்ற இதண தளம் மற்றும் வச லித  

அறிமுகப்படுத்தினோர். 

57. அக்யடோபர் 4 முதல் 10 ெதர உலக விண்வெளி ெோரம் ,’The Moon :Gateway to the stars 

‘என்ற கருப்வபோருளுடன் வகோண்டோடப்படுகிறது. 

58. உலக வபோருளோதோர மன்றம் வெளியிட்ட 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோன உலகளோவி  

யபோட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தி ோ 68 ெது இடம் பிடித்துள்ளது. 

59. நீதிபதி ஜியதந்திர குமோர் மயஹஷ்ெரி ஆந்திர பிரயதச மோநில உ ர்நீதிமன்றத்தின் 

முதல் ததலதம நீதிபதி ோக  வபோறுப்யபற்றோர். 

60. சனி யகோதள சுற்றி 20 புதி  நிலவுகதள விஞ்ஞோனிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

61. யகோபன்யஹகன் நகரில் அக்யடோபர் 9 முதல் 12 ெதர சி40 கோலநிதல உச்சி மோநோடு 

நதடவபறும். இது கோலநிதல நடெடிக்தகயில் உலகில் உள்ள முன்னணி 

நகரங்களின் கூட்டணித  உருெோக்குெதத இலக்கோகக் வகோண்டதோகும். 

62. யமம்படுத்தப்பட்ட லித்தி ம்-அ ன் யபட்டரிகதள கண்டுபிடித்ததற்கோக  ஜோன் பி 

கூவடர், எம் ஸ்யடன்லி விட்டிங்கோம் மற்றும் அகிரோ ய ோஷி ோயனோ ஆகிய ோருக்கு 

யெதியி லில் யநோபல் பரிசு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

63. 87ெது இந்தி  விமோனப் பதட தினம் அக்யடோபர் 8,2019 அன்று 

வகோண்டோடப்பட்டது. 

64. கற்பதனத் திறன் மற்றும் மோணெர்களின் அறிதெ கூர்தம ோக்கும் யநோக்கத்துடன், 

வபங்களூருவில் உள்ள இஸ்யரோ வில் “பிரதோன் மந்திரி புதுதம ோன கற்றல் 

திட்டம்” (துருெோ) வதோடங்கி து. 

65. இன்தற  ெோழ்க்தக முதறயில் அஞ்சல் துதற குறித்த விழிப்புணர்தெ 

ஏற்படுத்துெதற்கோக, உலக அஞ்சல் தினம் அக்யடோபர் 9-ஆம் யததி 

வகோண்டோடப்பட்டது. 



 

 

66. வமக்சியகோ ெனப் பகுதியில் விெசோ த்தில் ப ன்போடு உதட  “பயஷோலிசின்” 

(phazolicin) எனப்படும் புதி  நுண்ணுயிர்க்வகோல்லி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

67. யபரிடர் எச்சரிக்தக வதோடர்போன தகெல்கதள ெழங்கும் “வஜமினி” சோதனத்தத 

இந்தி  அரசு அறிமுகப்படுத்தி து. 

68. திறன் யமம்போட்டு அதமச்சகம் ஐ ஐ எம் வபங்களூரு உடன் இதணந்து, மோெட்ட 

அளவில் திறன் யமம்போட்டுக்கோன "மகோத்மோ கோந்தி யதசி  யதோழதம திட்டத்தத” 

வதோடங்கி து. 

69. சுகோதோரத் துதற அதமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ ெர்தன் ,தடுக்கக்கூடி  மகப்யபறு மற்றும் 

பச்சிளம் குழந்தத இறப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி தெக்க “சுரக்க்ஷோ மத்ரித்ெ ஆஷ்ெசன்” 

(SUMAN) திட்டத்தத வதோடங்கி தெத்தோர். 

70. இந்தி ோ பிரதமர் யமோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங்க் இதடய      இரண்டோெது 

முதறசோரோ சந்திப்பு மோமல்லபுரத்தில் நதடவபறுகிறது. 

71. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன இலக்கி  யநோபல் பரிசு யபோலந்து எழுத்தோளர் ஓல்கோ 

யடோகர்சக் அெர்களுக்கும், 2019 ஆம் ஆண்டிற்கு ஆஸ்திரி  எழுத்தோளர் பீட்டர் 

யஹன்யக அெர்களுக்கும் ெழங்கப்பட்டது. 

72. இந்தி  ெனப் பணியின் மூத்த அதிகோரி ரயமஷ் போண்யட அெர்கள்,ஆசி  

சுற்றுச்சூழல் அமலோக்க விருதுக்கோக ஐநோ சுற்றுச்சூழல் திட்ட அதமப்போல் (UNEP) 

யதர்வு வசய் ப்பட்டோர். 

73. சர்ெயதச வபண் குழந்தத தினம் அக்யடோபர் 11ம் யததி ஐ. நோ.ெோல் 

வகோண்டோடப்பட்டது. 

74. 9ெது பிரோந்தி  விரிெோன வபோருளோதோர கூட்டதமப்பின் (RCEP) அதமச்சரதெ 

கூட்டம் தோய்லோந்தில் உள்ள போங்கோக் நகரில் நதடவபறுகிறது. 

75. ஐக்கி  நோடுகள் சிறுெர் நிதி ம் (யுனிவசப்), கிரிப்யடோ கரன்சி மூலம் பரிெர்த்ததன 

வசய்யும் முதல் ஐ.நோ அதமப்போகும். 

76. சர்ெயதச ெறுதமத  ஒழிப்பதற்கோன யசோததன அணுகுமுதறக்கோக 2019 ஆம் 

ஆண்டு வபோருளோதோரத்துக்கோன யநோபல் பரிசு அபிஜித் யபனர்ஜி ,எஸ்தர் டஃப்யலோ 

மற்றும் தமக்யகல் கியரமர் ஆகிய ோருக்கு ெழங்கப்படுகிறது. 

77. 2019-2020 நிதி ோண்டுக்கோன இந்தி ோவின் வபோருளோதோர ெளர்ச்சி 6% ஆக இருக்கும் 

என்று உலக ெங்கி மதிப்பீடு வசய்துள்ளது. 

78. ரஷ் ோவின் உலன் உயட நகரில்  நதடவபற்ற உலக குத்துச்சண்தட சோம்பி ன்ஷிப் 

யபோட்டியில், இந்தி ோவின் மஞ்சு ரோணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றோர். 



 

 

79. இந்தி ோ - ெங்கயதசம் இதடயிலோன முதல் இருதரப்பு கடற்பதடப் பயிற்சி 

விசோகப்பட்டினத்தில் நதடவபறுகிறது. 

80. அதமதி, வசழிப்பு, ெகுப்புெோத நல்லிணக்கம் மற்றும் யதசி  ஒருங்கிதணப்பு 

குறித்த வசய்தித  பரப்புெதற்கோக ஜம்மு கோஷ்மீரில் சங்கம் இதளஞர் விழோ 

இந்தி  இரோணுெத்தோல் நடத்தப்படுகிறது. 

81. முன்னோள் இந்தி  கிரிக்வகட் யகப்டன் சவுரவ் கங்குலி பி.சி.சி.ஐ. அதமப்பின் புதி  

ததலெரோக யதர்வு வசய் ப்பட உள்ளோர். 

82. சர்ெயதச நோண  நிதி ம் தனது உலக வபோருளோதோர கண்யணோட்டம் 

அறிக்தகயில்,2019 ஆம் ஆண்டு இந்தி ோவின் ெளர்ச்சி விகிதம் 6.1% ஆக இருக்கும் 

என மதிப்பிட்டுள்ளது. 

83. ஆயுஷ்மோன் போரத் திட்டத்தின் கீழ் இலெச சிகிச்தச ோல் 50 லட்சத்துக்கும் 

யமற்பட்ட குடிமக்கள் ப னதடந்துள்ளனர் என்று பிரதமர் யமோடி கூறினோர். 

84. உலகளோவி , பிரோந்தி  மற்றும் யதசி  மட்டங்களில் பசித  அளவிடுெதற்கும் 

கண்கோணிப்பதற்கும் ெடிெதமக்கப்பட்ட உலகளோவி  பசி குறியீட்டு 2019 இல் 

இந்தி ோ 102 ெது இடத்தில் உள்ளது. 

85. இந்தி  விமோனப்பதட மற்றும் ஜப்போனி  விமோனப்பதட இதணந்து யமற்கு 

ெங்கத்தில் ‘ஷின்யு தமத்ரி’ என்ற கூட்டு விமோனப்பதட பயிற்சித  யமற்வகோள்ள 

உள்ளன. 

86.  ‘ஈட் தரட் இந்தி ோ’ இ க்கத்தத ெலுப்படுத்துெதற்கு  உணவு போதுகோப்பு மித்ரோ 

என்ற திட்டத்தத மத்தி  அதமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ் ெர்தன் வதோடங்கி தெத்தோர். 

87. கோல்நதட பரோமரிப்புத் துதற ோல் வெளியிடப்பட்ட 20 ெது கோல்நதட 

கணக்வகடுப்பின்படி இந்தி ோவில் வமோத்த கோல்நதட வதோதக 535.78 மில்லி ன் 

ஆகும். 

88. நிதி ஆய ோக் வெளியிட்ட 2019 இந்தி ோ கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில், கர்நோடகோ 

மற்றும் தமிழ்நோடு முதல் இரண்டு இடங்கதளப் பிடித்தன. 

89. இந்தி  விமோனப்பதட மற்றும் ஓமனின் ரோ ல் விமோனப்பதட ஆகி தெ 

இதணந்து ஓமனில் ‘EX-EASTERN BRIDGE V’ எனப்படும் கூட்டு பயிற்சித த் 

வதோடங்கின. 

90. ஜம்மு கோஷ்மீரில் உள்ள 9.2 கி.மீ நீள வசனோனி – நஷ்ரி சுரங்க சோதலக்கு போரதி  ஜன 

சங்க நிறுெனர் டோக்டர் ஷி ோமோ பிரசோத் முகர்ஜி வப ர் சூட்டப்பட உள்ளது. 

91. நோன்கோெது கோெல் ஆதண த்தின் ததலெரோக தமிழக முன்னோள் மோநில ததலதம 

தகெல் ஆதண ர் எம். ஷீலோ பிரி ோ நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 



 

 

92. ஐக்கி  அரபு எமியரட்ஸ் அரசோங்கம் உலகின் முதல் வச ற்தக நுண்ணறிவு 

பல்கதலக்கழகத்தத அபுதோபியில் அதமக்க உள்ளது. 

93. அக்யடோபர் 17,2019  - சர்ெயதச ெறுதம ஒழிப்பு தினமோக ஐக்கி  நோடுகள் சதப ோல் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

94. ஜம்மு கோஷ்மீர் மறுசீரதமப்பு சட்டம் 2019 பிரிவு 57 -ன் படி, ஜம்மு-கோஷ்மீர் 

யமலதெ ரத்து வசய் ப்பட்டது. 

95. பரம்பிகுளம் ஆழி ோர் திட்டம் மற்றும் போண்டி ோறு-புன்னம்புழோ திட்டம் 

வதோடர்போக யகரளோ  உடனோன நதிநீர் பிரச்சதனகதள தீர்ப்பதற்கோக தமிழக அரசு 

இரண்டு குழுக்கதள அதமத்துள்ளது. 

96. மோற்றுத்திறனோளி குழந்ததகள் குறித்த யுவனஸ்யகோ அறிக்தகயில், தமிழ்நோட்டில்   

உள்ள மோற்றுத்திறனோளி குழந்ததகளில்  23% ஒருயபோதும்  கல்வி நிறுெனத்தில் 

கலந்து வகோள்ளவில்தல என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. 

97. புது தில்லியில் நதடவபற்ற 11 ெது அணுசக்தி மோநோட்தட மத்தி  அதமச்சர் 

ஜியதந்தர் சிங் வதோடங்கி தெத்தோர். 

98. மத்தி  அதமச்சர் நிதின் கட்கரி புதி  யதசி  வநடுஞ்சோதல 703 AA  வப தர “ஸ்ரீ 

குரு நோனக் யதவ் ஜி சோதல” என்று அறிவித்தோர். 

99. இந்தி ோவின் முதல் ஒருங்கிதணந்த கடயலோர வெள்ள எச்சரிக்தக அதமப்பு 

CFLOWS  வசன்தனயில்  அதமக்கப்பட உள்ளது. 

100. இந்தி ோவின் ததலதம நீதிபதி ரஞ்சன் யகோயகோய் தனக்கு பின் 47 ெது ததலதம 

நீதிபதி ோக நீதிபதி எஸ். ஏ. போப்யட வப தர பரிந்துதரத்துள்ளோர். 

101. விெசோயிகளுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு ெருடம் ரூ.13500 நிதியுதவி 

ெழங்குெதற்கோக ஆந்திர மோநில முதல்ெர் வஜகன் ,ஒய்.எஸ்.ஆர் ரீத்து பயரோசோ-

பிரதமர் கிசோன் சம்மன் திட்டத்தத வதோடங்கி தெத்தோர். 

102. அடுத்த ஆண்டு விசோகப்பட்டினத்தில் நதடவபற உள்ள MILAN  பன்னோட்டு 

கடற்பதட பயிற்சிக்கு இந்தி ோ 41 நோடுகளுக்கு அதழப்பு விடுத்துள்ளது. 

103. மூத்த ஐ.பி.எஸ் அதிகோரி அனுப் குமோர் சிங் யதசி  போதுகோப்பு பதடயின் 

(என்.எஸ்.ஜி) வபோது இ க்குநரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

104. இந்தி  சுதந்திரத்தின் 75 ெது ஆண்டு நிதறதெக் வகோண்டோடும் ஒரு பகுதி ோக 2022 

ஆம் ஆண்டில் 91 ெது இன்டர்யபோல் வபோது சதப கூட்டம் இந்தி ோவில் நடக்க 

உள்ளது. 

105. ரோஜஸ்தோனில் சோதல ெசதித  யமம்படுத்துெதற்கோக இந்தி ோவும் ஆசி  ெளர்ச்சி 

ெங்கியும் 190 மில்லி ன் டோலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் தகவ ழுத்திட்டன. 



 

 

106. பிரதமரின் வபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழுவில் வபோருளோதோர ெல்லுனர்களோன 

நீல்கோந்த் மிஸ்ரோ, நியலஷ் ஷோ மற்றும் அனந்த நோயகஸ்ெரன் ஆகிய ோதர மத்தி  

அரசு நி மித்துள்ளது. 

107. துதண குடி ரசு ததலெர்  வெங்தக ோ நோயுடு முன்னோள் அட்டர்னி வஜனரல் 

யக.பரோசரனுக்கு மிகச் சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருதத ெழங்கினோர். 

108. ஜி 20 சுகோதோர அதமச்சர்கள் மோநோடு ஜப்போனின் ஒக ோமோ நகரில் நதடவபற்றது. 

109. இந்தி ோ மற்றும் பிலிப்தபன்ஸ் இதடய  கடல்சோர் போதுகோப்பு, அறிவி ல் மற்றும் 

வதோழில்நுட்பம், கலோச்சோரம் மற்றும் சுற்றுலோ ஆகி  துதறகளில் 4 புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் தகவ ழுத்தோகின. 

110. நிதி நடெடிக்தக பணிக்குழுவின் (FATF)  பண யமோசடி  ஆபத்து உள்ள நோடுகள்  

பட்டி லில் இருந்து இலங்தக நீக்கப்பட்டது. 

111. இந்தி ோ - மோலத்தீவு இதடய  10ெது கூட்டு இரோணுெப் பயிற்சி EKUVERIN 2019 

மகோரோஷ்டிரோவின் புயனவில் நடந்தது. 

112. ஐக்கி  நோடுகள் சதபயின் உலக உணவு திட்டம் இந்தி ோவில் பசி மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து குதறபோட்டிற்கு எதிரோக ‘Feed our Future’ என்ற பிரச்சோரத்தத 

வதோடங்கியுள்ளது. 

113. ஜனெரி 1, 2021 முதல் இரண்டு குழந்ததகளுக்கு யமல் உள்ளெர்களுக்கு  அரசோங்க 

யெதல ெழங்கப்பட மோட்டோது என்று அசோம் மோநில அதமச்சரதெ முடிவு 

வசய்துள்ளது. 

114. உலகின் பழதம ோன இ ற்தக முத்து ஐக்கி  அரபு எமியரட்ஸின் மரோெோ தீவில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

115. ஆயுதப்பதட மருத்துெமதனகளில் போரம்பரி  மருத்துெ யசதெகதள ெழங்க 

ஆயுஷ் அதமச்சகம் போதுகோப்பு அதமச்சகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

வசய்துள்ளது. 

116. பல்ஸ் யபோலிய ோ திட்டத்தின் வெள்ளி விழோ, 2019 அக்யடோபர் 31 ஆம் யததி 

வகோண்டோடப்பட உள்ளது என்று மத்தி  சுகோதோர அதமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ் ெர்தன் 

வதரிவித்துள்ளோர். 

117. அசர்தபஜோனின் ததலநகரோன போகுவில்  அணியசரோ நோடுகளின்  18 ெது உச்சி 

மோநோடு நதடவபற உள்ளது. 

118. நோட்டில் பனிச்சிறுத்தத எண்ணிக்தகத  கணக்கிடுெதற்கோன முதல் யதசி  

வநறிமுதறத  மத்தி  அதமச்சர் பிரகோஷ் ஜெயடகர் வதோடங்கி தெத்தோர். 



 

 

119. இந்தி ோ - அவமரிக்கோ இதடயிலோன அறிவி ல் மற்றும் வதோழில்நுட்ப 

ஒத்துதழப்பு வதோடர்போன ஒப்பந்தத்திற்கோன முன்வமோழிவுக்கு மத்தி  

அதமச்சரதெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

120. ஐ.ஏ.எஸ் அதிகோரி பங்கஜ் குமோர் இந்தி  தனித்துெ அதட ோள ஆதண த்தின் 

ததலதம நிர்ெோக அதிகோரி ோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

121. பிரதமர் யமோடியின் ‘போரத் கி லக்ஷ்மி’ இ க்கத்தின் தூதர்களோக தீபிகோ படுயகோயன 

மற்றும் பி.வி.சிந்து ஆகிய ோர் யதர்வு வசய் ப்பட்டுள்ளனர். 

122. மூத்த பத்திரிதக ோளர் அயசோக் மோலிக் வெளியுறவு துதற அதமச்சகத்தின் 

வகோள்தக ஆயலோசகரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

123. 2019 ஆம் ஆண்டின் QS இந்தி ோ பல்கதலக்கழக தரெரிதசயில், ஐஐடி மும்தப 

முதல் இடத்ததப் பிடித்துள்ளது. 

124. வதோதலத் வதோடர்பு நிறுெனங்களோன பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎன்எல் 

ஆகி ெற்தற புதுப்பிக்க 70,000 யகோடி மதிப்புள்ள திட்டத்துக்கு மத்தி  

அதமச்சரதெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

125. 6 புதி  மருத்துெக் கல்லூரிகதள நிறுவுெதற்கோன தமிழகத்தின் முன்வமோழிவுக்கு 

மத்தி  சுகோதோர அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

126. உலக ெங்கியின் வெளியிட்ட  வதோழில் வதோடங்க உகந்த நோடுகள் பட்டி லில் 

இந்தி ோ 63 ெது இடத்தில் உள்ளது. 

127. கர்தோர்பூர் சோஹிப் ெழித்தடத்தத வச ல்படுத்துெதற்கோன ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தி ோவும் போகிஸ்தோனும் தகவ ழுத்திட்டன. 

128. மத்தி  அதமச்சர் நயரந்திர சிங் யதோமர் பஞ்சோ த்துகளுக்கோக ‘Gram  Manchitra’ என்ற 

புவி இட அடிப்பதடயிலோன வச லித  அறிமுகப்படுத்தினோர். 

129. ஷோங்கோயில் நதடவபற்ற உலக வுஷு சோம்பி ன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்ற முதல் 

இந்தி ர் என்ற வபருதமத  பிரவீன் குமோர் வபற்றோர். 

130. இந்தி ோவின் வதோல்லி ல் ஆய்வு நிறுெனம், பின்ெரும் 4 தளங்களில் 

அகழ்ெோரோய்ச்சிகதள யமற்வகோள்ள தமிழக அரசு தெத்த யகோரிக்தகத  

ஏற்றுக்வகோண்டது. 

1.வகோடுமனல் (ஈயரோடு)   2. சிெகதல (தூத்துக்குடி) 

3.ஆதிச்சநல்லூர் (தூத்துக்குடி)  4. கீழடி (சிெகங்தக 6 ெது கட்டம்). 

131. உலக அளவில் யபோலிய ோ தெரஸ் ெதக 3 ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோக உலக சுகோதோர 

நிறுெனம் அறிவித்துள்ளது. 



 

 

132. ஐ.ஏ.எஸ் அதிகோரிகள் கிரிஷ் சந்திர முர்மு மற்றும் ஆர், யக, மோத்தூர் முதறய  ஜம்மு 

கோஷ்மீர் மற்றும் லடோக் யூனி ன் பிரயதசங்களின் வலப்டினன்ட் கெர்னர்களோக 

நி மிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

133.  இந்துஸ்தோன் வபட்யரோலி ம் கோர்ப்பயரஷன் லிமிவடட் மற்றும் பெர் கிரிட் 

கோர்ப்பயரஷனுக்கு மத்தி  அரசு மகோரத்னோ அந்தஸ்தத ெழங்கியுள்ளது. 

134. ஐயரோப்பி  போரோளுமன்றத்தோல் சிந்ததன சுதந்திரத்திற்கோன 2019 ஆம் ஆண்டின் 

சோகயரோவ் பரிசு ஈஹோம் யடோட்டி ெழங்கப்பட்டது. 

135. மயனோகர் லோல்  கட்டோர் வதோடர்ந்து இரண்டோெது முதற ோக ஹரி ோனோ 

முதல்ெரோக பதவிய ற்றோர். 

136. அகமதோபோத்தில் 800 யகோடி மதிப்புள்ள நகர்ப்புற உள்கட்டதமப்பு திட்டங்கதள 

மத்தி  உள்துதற அதமச்சர் வதோடங்கி தெத்தோர். 

137. இந்தி ோவின் வதோல்வபோருள் ஆய்வு நிறுெனம் ஆந்திரோவில் ஸ்ெர்ணமுகி ஆற்றின் 

கதரயில் 2000 ஆண்டுகள் பழதம ோன கடல் ெர்த்தக தம த்தத கண்டுபிடித்தது. 

138. வபண் குழந்தத பிறக்கும் ஒவ்வெோரு குடும்பத்திற்கும் ரூ.15000 நிதி உதவி ெழங்கும் 

கன் ோ சுமங்கல ய ோஜனோ என்ற திட்டத்தத உத்தரபிரயதச அரசு வதோடங்கியுள்ளது. 

139. கோலநிதல மோற்றம் குறித்து BASIC நோடுகளின் 29 ெது அதமச்சர்கள் கூட்டம் 

வபய்ஜிங்கில் நதடவபற்றது. 

140. கதல, கலோச்சோரம் மற்றும் இலக்கி த் துதறகளில் லடோக்கின் தனித்துெத்ததக் 

வகோண்டோடும் ெதகயில் 3 நோள் லடோக் இலக்கி  விழோ நோதள வதோடங்குகிறது. 

141. வதோதலத் வதோடர்புத் துதறயில் உள்ள நிதி  சிக்கல்கதள சரி வசய்  யததெ ோன 

பரிந்துதரகதள அளிக்க, மத்தி  அரசு யகபினட் வச லோளரின் ததலதமயில் 

வச லோளர்கள் குழுதெ அதமத்துள்ளது. 

142. முதல் நவீன மனிதர்கள் ஆப்பிரிக்கோவின் யபோட்ஸ்ெோனோவிலிருந்து ெந்ததோக 

ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் வதரிவித்துள்ளனர். 

143. இந்தி ோவுக்கும் பிரோன்சுக்கும் இதடயிலோன கூட்டு ரோணுெப் பயிற்சி SHAKTI 2019 

ரோஜஸ்தோனில் நதடவபறுகிறது. 

144. வபோறியி ல் துதறயில் உள்ள சிக்கல்களுக்கோன தீர்வுகதள ெழங்க, ஐ.ஐ.டி 

வமட்ரோஸ் ‘AISOFT’ என்ற வச ற்தக நுண்ணறிவு வமன்வபோருதள 

உருெோக்கியுள்ளது. 

145. மத்தி  விஜிவலன்ஸ் கமிஷன் அக்யடோபர் 28 முதல் நெம்பர் 2 ெதர விஜிவலன்ஸ் 

விழிப்புணர்வு ெோரத்தத ‘Integrity -  A way of life’ என்ற கருப்வபோருளுடன் 

அனுசரிக்கிறது. 



 

 

146. ஐ.ஐ.டி தஹதரோபோத்தின் ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் முதல் முதற ோக இந்தி ர்களின் 

மூதள ெதரபடங்களின் வதோகுப்தப (Atlas) உருெோக்கியுள்ளனர். 

147. யெளோண் விதளவபோருள் மற்றும் கோல்நதட ஒப்பந்த பண்தண ம் மற்றும் 

யசதெகள் (ஊக்குவிப்பு மற்றும் எளிதோக்குதல்) சட்டத்திற்கு ஜனோதிபதி ஒப்புதல் 

அளித்ததோல், ஒப்பந்த பண்தண ம் வதோடர்போன சட்டத்தத இ ற்றி  முதல் 

மோநிலமோக தமிழகம் திகழ்கிறது. 

148. இந்தி ோ- சவுதி அயரபி ோ  இதடய  போதுகோப்பு ஒத்துதழப்பு குழு 

அதமக்கப்பட்டது. 

149. மத்தி  சுகோதோர அதமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ் ெர்தன் 14 ெது யதசி  சுகோதோர 

விெரக்குறிப்தப 2019 வெளியிட்டோர். 

150. புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதமச்சகம் இன்று புதுவடல்லியில் 

சர்ெயதச சூரி  ஆற்றல் கூட்டணியின்  இரண்டோெது கூட்டத்தத நடத்துகிறது. 

151. மும்தப முன்னோள் யபோலீஸ் கமிஷனர் தத்தோ பட்சல்கிகர் ஐ.பி.எஸ் அெர்கள் துதண 

யதசி  போதுகோப்பு ஆயலோசகரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

152. இந்தி ோ தனது முதல் பகலிரவு வடஸ்ட் யபோட்டித  வகோல்கத்தோவின் ஈடன் 

கோர்டனில் ெங்கயதசத்துக்கு எதிரோக விதள ோட உள்ளது. 

 

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

 


