
 

 

 SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜூன் 2019 

1.  குக்கிராமத்திலிருந்து நகர அந்தஸ்து பெற்றுள்ள சிலியில் உள்ள புவேர்ட்வடோ 

வில்லியம்ஸ் உலகின் தெற்கு நகரமோக அறிவிக்கெட்டுள்ளது. 

2.  அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் இந்திய கடற்படடயின் புதிய தலலவராக நியமிக்கெட்டுள்ளார். 

3.  இ-சிகதரட் உள்ளிட்ட மின்னணு நிககாடின் விநிகயாக முலைகளுக்கு முழுலமயான 

தலட விதிக்க இந்திய மருத்துே ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் ெரிந்துலரத்துள்ளது. 

4.  குடிநீர் மற்றும் சுகோெோரம், நீர் ேளம், நதி அபிவிருத்தி மற்றும் கங்டக நதி 

அலமச்சரலவகலள இலைத்து ஜல் சக்தி என்ை புதிய அலமச்சரலவ 

உருவாக்கெட்டுள்ளது. 

5.  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான புடகயிடை கட்டுப்போட்டு விருடெ உலக சுகாதார நிறுவனம் 

ரோஜஸ்ெோன் அரசோங்கத்தின் மருத்துே மற்றும் சுகோெோரத் துடைக்கு வழங்கியுள்ளது.  

6.  இந்திய விமானப்ெலடயின் ஹோக் அட்ேோன்ஸ்டு தஜட் விமோனத்தில் ெைந்த முதல் 

பெண் விமானி பலப்டினன்ட் வமோகனோ சிங் ஆவார். 

7.  ஒலிம்பிக் கொட்டிகளின் 125 வது ஆண்டு விழாவில் சர்ேவெச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தனது 

புதிய தலலலமயகத்லத சுவிட்சர்ைோந்தின் தைோவசன் நகரில் முதல் முலையாகத் 

திைந்துள்ளது.  

8.  இம்போல் வபோரின் 75 வது ஆண்டு நிலைலவக் குறிக்கும் வலகயில் 2 ஆம் உைகப் 

வபோரின் நிலனவுகளின் அடிப்ெலடயில் கட்டப்ெட்ட அடமதி அருங்கோட்சியகத்டெ 

ஜப்ொன் மணிப்பூருக்கு ெரிசளித்துள்ளது.  

9.  நிதி நடேடிக்டக பணிக்குழுவின் முழு உறுப்பினர் ெதவி வழங்கப்ெட்ட முதல் அரபு 

நாடாக சவுதி அவரபியோ மாறியுள்ளது. 

10. ஜப்ொனில் நடந்த பெண்களின் FIH தெோடர் இறுதி ஹோக்கி வபோட்டியில் இந்தியா 

ககாப்லெலய பவன்ைது. 

11. பவள்ளத்லத மிகவும் திைலமயாக நிர்வகிக்க பவள்ள அொய அட்லலை ஓடிசோ அரசு 

உருவாக்கியுள்ளது. 

12. கநஷனல் பதர்மல் ெவர் கார்ப்ெகரஷன் லிமிபடட் மற்றும் ெவர் கிரிட் கார்ப்ெகரஷன் 

ஆஃப் இந்தியா லிமிபடட் ஆகியலவ வெசிய மின்சோர விநிவயோக நிறுேனம் 

அலமப்ெதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. 



 

 

13. இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்ேோனி தாய்லாந்தின் தனாவத் டிராபொங்லெபூலன 

கதாற்கடித்து 35 வது ஆண்கள் ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்லெ பவன்ைார். 

14. ஆசிய பெண்கள் ரக்பி சாம்பியன்ஷிப்பில் சிங்கப்பூலர வீழ்த்தி முதல் சர்வகதச 

ககாப்லெலய இந்திய மகளிர் ரக்பி அணி  பவன்ைது. 

15. வடகமற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தமோரிட்டோனியோ பிரான்சிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்று 

60 ஆண்டுகளுக்கு பின் கதர்தலல முதன் முலையாக நடத்தியுள்ளது. 

16. அதிகரித்து வரும் மாறுொடு மற்றும்  பவப்ெ அலல ஆகியவற்லை காரைம் காட்டி 

பீகோர் அரசு ெல்கவறு நகரங்களில் மரங்கலள பவட்ட தலட விதிப்ெதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

17. மங்ககாலியாவின் உலான்ொதரில் நலடபெற்ை சீனியர் ஆசிய ஜிம்னாஸ்டிக் 

சாம்பியன்ஷிப் 2019 இல் நலடபெற்ை வால்ட் கொட்டியில் இந்தியாவின் பிரணதி 

நோயக் தேண்கைப் பெக்கம் பவன்றுள்ளார். 

18. கயாகா குரு ொொ ராம்கதவின் சுயசரிலத ‘டம டைஃப், டம மிஷன்’ என்ை பெயரில் 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 

19. இந்தியாவின் புவியியல் ெரப்ெளவில் வனப்ெகுதியின் ெரப்ெளவு கடந்த ஒரு வருட 

காலத்தில் 1 % அதிகரிதுள்ளதாக  சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

20. லண்டனில் உள்ள இந்திய கலாச்சார உைவுகளுக்கான கவுன்சிலாகிய கநரு லமயத்தின் 

புதிய இயக்குநராக அமிஷ் திரிபோதி கதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

21. ஆபவரஷன் பந்ெர் என்ெது ொலககாட்டில் ஒரு ெயங்கரவாத ெயிற்சி முகாமில் இந்திய 

விமானப்ெலட நடத்திய விமானத் தாக்குதல் ஆகும். 

22. ஆண்டிலமக்கராபியல் எதிர்ப்லெ எதிர்க உலக சுகாதார நிறுவனம் AWaRe கருவிலய 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

23. உைக அகதிகள் தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 20  உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. 

24. ொரசீக வலளகுடா மற்றும் ஓமான் வலளகுடாவில் ‘ஆபவரஷன் சங்கல்ப்’ ெயிற்சிலய 

இந்தியக் கடற்ெலட கமற்பகாண்டது. 

25. மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவின் வகோைோபுரி சப்பலுக்கு புவி சார் குறியீடு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

26. சிக்கிள் பசல்  அனீமியா   மற்றும் அதன் சிகிச்லச முலை குறித்து பொதுமக்களுக்கு 

விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்த ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 19 அன்று உைக சிக்கிள் தசல் 

தினம் அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. 



 

 

27. 2027-க்குள் சீனாலவ விட உலகின் அதிக மக்கள் பதாலக பகாண்ட நாடாக இந்தியா 

வரும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சலெயின் ‘உலக மக்கள்பதாலக வாய்ப்புகள் 2019’ 

என்ை அறிக்லகயில் பதரிவிக்கெட்டுள்ளது. 

28. ஸ்வீடனில் நலடபெற்ை ஃகொல்காம் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2019 இல் இந்தியாவின் பி.யு 

சித்ரோ தபண்கள் 1500 மீ பிரிவில் தங்கம் பவன்ைார். 

29. சிந்து தரிசனம் உட்சவ விழா வைவில் உள்ள சிந்து காட் கஷயில் நலடபெற்ைது. 

30. ெம்ொயின் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னோைஜி உலகளவில் 152 வது சிைந்த 

தரவரிலச பகாண்ட இந்திய நிறுவனமாக QS உலக ெல்கலலக்கழகத்தால் 

வரிலசப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

31. டநஜருக்கு  15 மில்லியன் நிதி உெவிடய இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலல 7-8 

கததிகளில் நியாமியில் நலடபெறும் ஆப்ரிக்க யூனியன்  உச்சி மோநோட்டட ஏற்ொடு 

பசய்வதற்காக  வழங்கியுள்ளது. 

32. நிவெஷ் குமோர் ஜோங்கிர் என்ை இந்திய பொறியியலாளர் லண்டனில்  கோமன்தேல்த் 

தசக்வரட்டரி தஜனரல் வளங்கும்  ேளம்குன்ைோ ேளர்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புக்கோன  

வமம்போட்டு விருடெ பவன்றுள்ளார். 

33. நாட்டில் கொக்குவரத்து வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு குடைந்ெபட்ச கல்வித் ெகுதியோன 8 

ஆம் வகுப்பு கதர்ச்சிலய நீக்க மத்திய சோடை வபோக்குேரத்து மற்றும் தநடுஞ்சோடை 

அடமச்சகம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

34. வபஸ்புக் தனது புதிய உலகளாவிய கிரிப்வடோகரன்சியோன லிப்ரோடே  2020 இல் 

அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. 

35. எந்தபவாரு அேசர நிடைடயயும் சமோளிக்க மலலகயறுெவர்கள் ஜி.பி.எஸ் சோெனத்டெ 

எடுத்துச் பசல்வலத கட்டாயமாக்கியுள்ளது இமோச்சைப் பிரவெச அரசு. 

36. டமத்ரி ஸ்ரீ மீடியோ விருதுகள் ெத்திரிலக துலையில் அச்சு மற்றும் மின்னணு 

ெங்களிப்பிற்காக வழங்கப்ெடுகிைது. 

37. மகளிர் படன்னிஸ் நவேோமி ஒசோகோ மற்றும் ஆடேர் பிரிவில் வநோேக் வஜோவகோவிச் 

ஆகிகயார் உலக நம்ெர் 1 வீரர்களாக  இடம் பிடித்துள்ளனர். 

38. இந்தியோ-பங்களோவெஷ் நட்பு ொலத்திற்கு ஃதபனி போைம் என்று பெயர் 

சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 

39. உைக இந்திய உணவு 2019 என்ை  விழா புதுதில்லியில் உள்ள விக்யோன் பேன் மற்றும் 

ரோஜ்பத் புல்தேளிகளில் நலடபெற்ைது. 



 

 

40. போடைேனத்டெ எதிர்ப்பெற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் சடபயின்  மோநோட்டின் 14 வது 

அமர்வு 2019 பசப்டம்ெரில் இந்தியோவில் நலடபெை உள்ளது. 

41. ஆபவரஷன் சன்டரஸ் 2  என்ை ஒருங்கிலைந்த நடவடிக்லகலய இந்தியோ மற்றும் 

மியோன்மரின் ரோணுேங்கள் பயங்கரேோெ முகோம்கடள அழிப்ெதற்கு எல்டைப் 

பகுதிகளில் கமற்பகாண்டது. 

42. நமஸ்வெ ெோய்ைோந்து திடரப்பட விழோ, தாய் கலாச்சாரத்தின் ென்முகத்தன்லமலயக் 

பகாண்டாடும் விதமாக தடல்லியில் நலடபெற்ைது. 

43. இந்தியா சர்ேவெச தமகோ ேர்த்ெக கண்கோட்சியின் இரண்டாம் ெதிப்பு ஜூன் 15 அன்று 

தகோல்கத்ெோவில் உள்ள பிடநகரில் நலடப்பெற்ைது. 

44. தேளிநோட்டில்  இருந்து  குடும்பத்திற்கு பணம் அனுப்புவேோடர சிைப்பிக்கும்  சர்ேவெச 

தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 16 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. 

45. ரோஜஸ்ெோடனச் கசர்ந்த சுமன் ரோவ் ஃதபர்மினோ மிஸ் இந்தியா உலக  அழகிப் கொட்டி   

ெட்டத்லத பவன்றுள்ளார். 

46. ஜூலல 25 முதல் ஜூலல 27 வலர கோர்கில் விஜய் திேோஸ் என்று அலழக்கப்ெடும் 

ஆபவரஷன் விஜயின் 20 ேது ஆண்டு விழாலவ  பகாண்டாட ஏற்ொடுகள் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

47. அபமரிக்காவின் வநஷனல் ஜிவயோகிரோஃபிக் தசோடசட்டி உைகின் மிக உயர்ந்ெ ேோனிடை 

நிடையத்டெ எவபரஸ்ட் சிகரத்தில் கட்டலமத்துள்ளது. 

48. 2019 பசிபிக் சர்ேவெச பில்லியர்ட்ஸ் சோம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் சவுரவ் 

வகோத்ெோரிடய கதாற்கடித்து பீட்டர் கில்கிறிஸ்ட் பவற்றி பெற்ைார். 

49. ஏடிஎம்களின் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள தசப்டம்பர் 30, 2019 க்குள்  கட்டடமக்க 

இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. 

50. இந்திய கோல்பந்து அணி உலக தரவரிலசயில் 101 ேது இடத்திலும், முெலிடத்தில்  

தபல்ஜியமும் உள்ளது. 

51. 14 ஜூன் 2019 உைக இரத்ெ ெோன தினம் ஆகும், இந்த ஆண்டிற்கான  கருப்பொருள் 

அடனேருக்கும் போதுகோப்போன இரத்ெமோகும். 

52. போல் சோகித்ய புரோஸ்கர், யுே புரோஸ்கர்  ஆகியலவ சாகித்யா அகாடமி வளங்கும் 

விருதுகளாகும். 

53. பிபிசி உைக வசடே சோம்பியன் விருடெ பெங்களூலர தளமாகக் பகாண்ட அக்ஷய பத்ரோ 

பெற்ைது. 



 

 

54. பதன் அபமரிக்காவின் கால்ெந்து ஆளும் குழுவான CONMEBOL 2020 வகோபோ 

அதமரிக்கோ  கோல்பந்து கொட்டியில் ெங்ககற்க ஆஸ்திகரலியா மற்றும் கத்தார்  

அணிகளுக்கு அலழப்பு விடுத்துள்ளது. 

55. ஆசியோ ஊடக உச்சி மோநோடு கம்கொடியாவின் சீம் ரீப் மாகாைத்தில் நலடபெற்ைது. 

56. 54 வது ஞோனபீட விருடெ இந்திய இலக்கியத்லத ஆங்கிலத்தில் பசறிவூட்டுவதில் 

சிைப்ொன ெங்களிப்பு பசய்ததற்காக அமிெோவ் வகோஷ்க்கு வளங்கப்ெட்டது. 

57. சர்ேவெச அல்பினிச விழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூன் 13 அன்று உைகம் 

முழுேதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

58. கடல்சோர் ெகேல் பகிர்வு பட்டடை 2019 என்ை நிகழ்லவ இந்தியப் தபருங்கடல் 

பிரோந்தியத்தின் ெகேல் இடணவு டமயம்  மூலமாக ஹரியானாவில்  நடத்துகிைது 
இந்திய கடற்ெலட. 

59. யுனிபசஃப்பின் வடனி வக மனிதாபிமான விருது நடிகர் பிரியங்கோ வசோப்ரோவுக்கு 

வழங்கப்ெட்டது. 

60. உெவித்தெோடக மோனியங்கடள மாைவர்களின் வங்கிக் கைக்குகளில் கநரடியாக 

பசலுத்துவலத கண்காணிக்க டிபிடி பழங்குடி ேடை வபோர்டள்கள் 

வடிவலமக்கெட்டுள்ளது. 

61. 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் அலனவருக்கும் சுத்ெமோன குடிநீடர வழங்குவதற்கான 

இலக்லக மத்திய அரசு நிர்ையித்துள்ளது. 

62. ஏடிஎம் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணத்தின் முழு ேரம்டப மறுஆய்வு பசய்ய வி.ஜி 

கண்ணன் தலலலமயில் உயர்மட்டக் குழு அலமக்கெட்டுள்ளது. 

63. மணிப்பூலரச் கசர்ந்த சிவில் இன்ஜினியர் வசோனல் சடகஜோம் ேோட்ஸ்அப்பில் 

ெனியுரிடம மீைல்கடள அனுமதிக்கும் பக் (bug) கண்டு அறிந்ததற்காக வபஸ்புக் ஹோல் 

ஆஃப் ஃவபம் 2019 வளங்கப்ெட்டு பகௌரவிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

64. உலக எரிசக்தி அறிக்லகயில் உைக கோர்பன் உமிழ்வு 2018 இல் 2.0% 

அதிகரித்துள்ளதாக பதரிவிக்கெட்டுள்ளது. 

65. துொயில் நலடபெற்ை எமிவரட்ஸ் மறுசுழற்சி விருதுகளின் 22 வது ெதிப்பின் கொது 

நியோ வடோனி என்ை 8 வயது இந்திய வம்சாவளி மாைவன் பகௌரவிக்கெட்டுள்ளார். 

66. பமர்சிடிஸின் பிரிட்டனின் லூயிஸ் ஹோமில்டன் கனடாவின் ஃபோர்முைோ ஒன்  கிரோண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2019 ஐ பவன்றுள்ளார். 

67. 2019 பிதரஞ்சு ஓபன் கிரோண்ட்ஸ்ைோம் படன்னிஸ் கொட்டியின் 123 வது ெதிப்பு 

போரிஸில் நலடபெற்ைது. 



 

 

68. தமக்ஸிவகோவில் நலடபெற்ை 33 ேது குேோடைஜோரோ சர்ேவெச புத்ெகக் கண்கோட்சியில் 

இந்தியா தகளரே விருந்தினரோக கலந்து பகாண்டது. 

69. புகழ்பெற்ை நாடக ஆசிரியரும், நடிகரும், ஞோனபீட விருது பெற்ைவருமான கிரிஷ் 

கர்னோட் தனது 81 வயதில் பெங்களூரில் காலமானார். 

70. ஜம்மு-கோஷ்மீரில் ரக்னியா கதவி ககாவிலில் ஜீஷ்த் அஷ்டமி  அன்று கீர் பேோனி வமளோ 

பகாண்டாடப்ெட்டது. 

71. நிதி அடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய ேங்கி ஆளுநர்களின் ஜி-20 கூட்டம்   ஜப்போனில் 

நலடபெற்ைது. 

72. மோைத்தீவு சிவில் சர்வீசஸ் கமிஷனின்  திைலன கமம்ெடுத்துவதற்ககான  ஒப்பந்ெத்தில் 

இந்தியாவின் வெசிய நல்ைோட்சி டமயம் லகபயழுத்திட்டது. 

73. உத்ெரபிரவெசத்தின் சோரநோத்தில் அலமந்துள்ள ஒரு பழங்கோை காந்தி ஸ்தூெம் ‘வெசிய 

முக்கியத்துேம் ேோய்ந்ெ போதுகோக்கப்பட்ட பகுதி’ என்று அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

74. அபுெோபியில் நலடபெற்ை ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ் அலமச்சரலவ கூட்டத்தின் வெசிய 

நல்ேோழ்வுக்கோன  தகோள்டககள் 2031 பமாழியப்ெட்டது. 

75. பிரெமர் வமோடிக்கு மோைத்தீவின் மிக உயர்ந்த பகௌரவமான நிஷோன் இசுதீன் மரியோடெ 

வழங்கப்ெட்டது. 

76. வமற்கு இந்வெோவனசியோவின் சுமத்ரா தீவில் சினோபுங் எரிமடை பவடித்தது. 

77. தகவல் மற்றும் ஒளிெரப்பு அலமச்சகம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்ெரோஷ்டிரிய 

வயோகோ திேோஸ் மீடியோ சம்மன் என்ை புதிய விருலத வளங்குகிைது. 

78. மஞ்சள் கடலில் ஒரு தமோடபல் ஏவுெள வமடடயில் இருந்து ைோங் மோர்ச் 11 விண்பவளி 

ராக்பகட்லட சீனா முதன்முலையாக அனுப்ெ உள்ளது. 

79. உைக உணவு போதுகோப்பு தினம் 2019 ஜூன் 7 அன்று ‘உணவுப்போதுகோப்பும், 

ேணிகங்களும்’ என்ை கருப்பொருளுடன் பகாண்டாடப்ெட்டது. 

80. வரோமிைோ ெோப்பர்  அபமரிக்க தத்துவ சங்கத்தின் சர்வகதச உறுப்பினராக ேருடோந்திர 

ேசந்ெக் கூட்டத்தில்  கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளர். 

81. ஸ்ரீைங்கன் ஏர்டைன்ஸ் பதாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முலையாக ‘உைகின்  வநரம்  ெேைோ  

விமோன நிறுேனம்’ என்று பகௌரவிக்கெட்டுள்ளது. 

82. ரஷ்யாவின் தசயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சர்ேவெச தபோருளோெோர மன்ைம் ஜூன் 6-8 முதல் 

பசயின்ட் பீட்டர்ஸ்ெர்க்கில் நலடபெறுகிைது. 



 

 

83. ஸ்வீடனின் கிதரட்டோ துன்தபர்க் அம்னஸ்டி இன்டர்கநஷனலின் ‘மனசோட்சியின் 

தூெர்’ விருலத 2019 பவன்ைார். 

84. தடல்லியில் 4 வது கடவைோர கோேல்படட துடண அதிகோரிகள் கோன்க்வளவ் 2019 

நலடபெற்ைது. 

85. இந்தியாவில் கழிவு-ஆற்ைல் நிடையத்திலிருந்து உற்பத்தி தசய்யப்படும் மின்சோரம் 

பெறும் முதல் நிறுவனம் தடல்லி தமட்வரோ ஆகும். 

86. தசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நிடையத்திலிருந்து நார்கவ பசல்லும் முதல் ஆர்க்டிக் ரயில் 

வசடேடய ரஷ்யோ பதாடங்கியுள்ளது. 

87. வகோேோ மாநிலத்தில் பெண்கலள இரவு 7 மணி முதல் காலல 6 மணி வலர 

பதாழில்களில் ஈடுெடுத்த அனுமதிக்கும் தெோழிற்சோடைகள் சட்டம் 1948 சமீெத்தில் 

திருத்தம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

88. நாசா சமீெத்தில் டிரோகன்ஃபிடள ட்வரோன் தஹலிகோப்டடர சனியின் மிகப்பெரிய 

நிலவான டடட்டனுக்கு ஏவுேெற்கோன தனது திட்டத்லத அறிவித்துள்ளது. 

89. தெோடைத் தெோடர்புத் துடைக்கோன மறுமலர்ச்சித் திட்டங்கலள சீரலமக்க அருணோ 

சுந்ெரரோஜன் குழு நியமிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

90. 29 ஜூன் உலபகங்கிலும் சர்ேவெச தேப்பமண்டை தினமோக அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. 

91. வகரள அரசு மற்றும் உைக ேங்கி சமீபத்தில் முதல்  வகரள வபரிடர் மீட்பு திட்டத்திற்கோக 

250 மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்ெந்தத்தில் லகபயழுத்திட்டன. 

92. மத்திய பழங்குடியினர் விேகோர அடமச்சகம் மற்றும் அவமசோன் குவளோபல் 

நிறுவனத்துடன் இலைந்து  go tribal பிரசாரத்லத  TRIFED பதாடங்கியுள்ளது. 

93. மத்திய மனிெேள வமம்போட்டு அடமச்சகம் கல்விக்கான ஐந்து ஆண்டு தெோடைவநோக்கு 

திட்டத்டெ பவளியிட்டுள்ளது. 

94. இந்தியோவின் அந்நிய தசைோேணி இருப்பு 426.42 பில்லியன் டாலராக முென் 

முடையோக உயர்ந்துள்ளது. 

95. முன்னாள் கடற்ெலடத் தலலவர் அட்மிரல் சுஷில் குமோர் ‘ஒரு இரோணுேத் ெடைேரின் 

நிடனவில் பிரெமர்’ என்ை நூலல எழுதியுள்ளார். 

96. புதிதாக அடமக்கப்பட்ட 17 ேது மக்களடேயில் நிடைவேற்ைப்பட்ட முெல் சட்டம் 

சிைப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் (திருத்தம்) மகசாதா, 2019 ஆகும். 

97. டமக்வரோ, சிறு மற்றும் நடுத்ெர  நிறுேனங்கள் தினம் ஜூன் 27 அன்று உலகம் 

முழுவதும் பகாண்டாடப்ெடுகிைது. 



 

 

98. இந்திய அரசின் உதவிகயாடு பங்களோவெஷின் கக்ரோச்சோரியில் ரோஸ்கல் நிைத் துடைமுகம் 

கட்டப்ெடுகிைது. 

99. போடைேனமோக்கல் மற்றும் ேைட்சிடய எதிர்ப்பெற்கோன உைக தினம் 2019 ஜூன் 17 

அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. 

100. துொயால் பதாடங்கப்ெட்ட goAML என்ை அலமப்பு  புதிய பணவமோசடி ெடுப்பு 

அடமப்போக பசயல்ெட உள்ளது. 

 

 

 


