
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜூலை 2019 

1. இந்தியா நிறுவனங்கள்  சட்ட திருத்த மசசாதா, 2019 பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு 

அவைகளிலும் நிவறவைற்றப்பட்டது.  

2. முஸ்லிம் பபண்கள் உரிவமகள் பாதுகாப்பு மவ ாதாைான முத்தைாக் மசசாதாவுக்கு 

மக்களவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3. ஒடி ாவின் பிரபலமான  ரசசகாைா  இனிப்பிற்கு புவி ார் குறியீடு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

4. 2018ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய புலிகள் எண்ணிக்வக அறிக்வகயின் படி 2,967 புலிகள்  

ைாழ்ைதாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2014 ஐ விட மூன்றில் ஒரு பங்கு அதிகமாகும். 

5. ைாண்டிங் கிராஃப்ட் யூடிலிட்டி எல்56 (எல்சிஏ) கப்பல்கள் இந்திய கடற்பவடயில் 

வி ாகபட்டினத்தில்  வ ர்க்கப்பட்டது. 

6. மக்கள் வேரடியாக தங்கள் குவறகவள முதல்ைருக்கு பதரிவிக்கும் தீதி சக ச ாசைா-

உங்கள் சசகாதரியிடம் சசால்லுங்கள் என்ற பிரச் ாரத்வத வமற்கு ைங்கம் அரசு 

பதாடங்கியுள்ளது. 

7. மத்திய சமாட்டார் வாகன விதிகலை திருத்துைதற்கான ைவரவு அறிவிப்வப மத்திய  ாவல 

வபாக்குைரத்து மற்றும் பேடுஞ் ாவல அவமச் கம் பைளியிட்டுள்ளது.  

8. இன்வபாசிஸ் ருவமனியாவின் புச்சாசரஸ்டில் தனது அதிேவீன வ பர் பாதுகாப்பு 

வமயத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

9. ரஷ்யாவிடமிருந்து R-27 ஏவுகலைகலை பபற்று வபார் விமானக் கடற்பவடவய   

வமம்படுத்த இந்தியா முடிவு ப ய்துள்ளது. 

10. கடந்த 72 ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாத பாகிஸ்தானின் சியால்வகாட் ேகரில் அவமந்துள்ள 

1,000 ஆண்டுகள் பழவமயான சாவாை சதஜா சிங் சகாயில், பிரிவிவனக்குப் பின்னர் முதல் 

முவறயாக பக்தர்களுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.  

11. ஐக்கிய நாடுகள் சல யின் தனிேபர்கள் கடத்தலுக்கு எதிரான உைக தினமாக ஜூவல 30  

பகாண்டாடப்படுகிறது. 

12. ஆகஸ்ட் 1, 2019 முதல் சுற்றுைாவுக்கு வரும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வி ா 

கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளித்துள்ளது இைங்லக அரசு . 

13. ோ ாவின் டிரான்சிடிங் எக்ச ாபிைானட் சர்சவ சசட்டிலைட் (படஸ்)  மீபத்தில் TOI 270 

என பபயரிடப்பட்ட புதிய குள்ள ேட் த்திரம் மற்றும் கிரக அவமப்வபக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது.  

14. மத்திய பபட்வராலிய மற்றும் இயற்வக எரிைாயு அவமச் ர் புதுடில்லியில் அடால் சமூக 

கண்டுபிடிப்பு லமயத்லத பதாடங்கிவைத்தார். 



 

 

15.  ார்ச்சூன் குசைா ல் 500  ட்டியலில்  இந்திய நிறுைனமான ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

லிமிபடட் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த நிறுைனமாக அங்கீகாரம் பபற்றுள்ளது. 

16. குவறந்தது 75%  ஆந்திர மாநில மக்களுக்குவக  வைவலைாய்ப்பிவன ைழங்கும் பபாருட்டு 

ஆந்திரா சதாழில்கள் மற்றும் சதாழிற்சாலைகளில் உள்ளூர் மக்களுக்கு சவலைவாய்ப்பு 

வழங்கும் மசசாதா, 2019 நிவறவைற்றப்பட்டது. 

17. மடகாஸ்கருக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பபருங்கடலில் மூன்று இடங்களில் மட்டுவம 

காணப்படும் ‘ஸ்சகலி-ஃபுட் நத்லத’ என்ற அரிய ேத்வத இனம் ஆழ்கடல் தாதுக்கள் 

வதாண்டுைதால் அழியும் முதல் இனமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18. இந்திய மருத்துை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் மருத்துை புள்ளி விைரங்களுக்கான வதசிய 

நிறுைனம் ஆகியவை இவணந்து சநஷனல் க்வாலிட்டி சடட்டா  ஃச ாரம் என்ற 

நிறுைனத்வத நிறுவியுள்ளன. 

19. ைட பகாரியாவிற்கும் பதன் பகாரியாவிற்கும் இவடயிலான இராணுை மயமாக்கப்பட்ட 

மண்டலத்தில் கிம் ஜாங் உலனச்  ந்தித்த டிரம்ப் ைட பகாரியாவிற்கு ைந்த முதல் 

அபமரிக்க ஜனாதிபதி ஆைார். 

20. தமிழ் ஏமன் சிசராக்சராவா லதஸ் தமிழகத்தின் மாநில பட்டாம்பூச்சியாக 

அதிகாரப்பூர்ைமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

21. ‘தஸ்தக்’ பிரச் ாரத்தின் மூலம் மூவள அழற்சி வோவய (Encephalitis) முற்றிலும் ஓழிக்கும் 

ேடைடிக்வகவய உத்தரபிரவத  அரசு வமற்பகாண்டு ைருகிறது. 

22. 31 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஜப் ான் ோட்டின் பிரத்வயக பபாருளாதாரதிற்கு உரிய 

நீர்நிவலகளில் வணிக ரீதியாக  திமிங்கை சவட்லடலய மீண்டும் பதாடங்கியுள்ளது. 

23. இந்திய விமானப்பவட மற்றும் பிபரஞ்சு விமானப்பவடகள்  பங்வகற்கும் கருடா  VI, 

பிரான்சில் வமான்ட் டி மார் னில் ேவடபபற்றது. 

24. பல்கவலக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி கலாச் ாரத்வத  வமம்படுத்தவும், புதுவமகவள 

புகுத்தவும்  ல்கலைக்கழக மானிய ஆலையத் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

25. உைக குத்துச்சண்லட கவுன்சில் ஆசியா சவள்ளி சவல்டர்சவயிட் சாம்பியன் பட்டத்வத 

இந்திய குத்துச் ண்வட வீரர் வைபவ் யாதவ் பைன்றுள்ளார். 

26. 2019 ஜூவல 1 முதல் ஒற்வற பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் ஷாப்பிங் வபகவள 

அதிகாரப்பூர்ைமாக தவட ப ய்துள்ளது நியூசிைாந்து. 

27. பிரதமர் ேவரந்திர வமாடி இந்திய விவசாயத் துலையில் மாற்றம் பகாண்டு ைருைதற்கான 

முதைலமச்சர்களின்  உயர் அதிகாரக் குழுலவ அவமத்துள்ளார். 

28. வைட்வடயாடுபைர்கவள எதிர்த்துப் வபாராடுைதற்கும் விலங்குகளின் ேடத்வதகவளப் 

புரிந்து பகாள்ைதற்கும்   காசிரங்கா சதசிய பூங்காவில் சிைப்பு காண்டாமிருக  ாதுகாப்புப் 

 லட  ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

29. ஆயுஷ் துலைலய டிஜிட்டல் மயமாக்குவதில் ஒத்துவழக்க  MEITY மற்றும் மத்திய ஆயுஷ் 

அவமச் கம் வகபயழுத்திட்டுள்ளன. 



 

 

30.  ர்ைவத  அணு க்தி நிறுைனத்தின் ஐக்கிய நாடுகளின் அணுசக்தி கண்காணிப்புக் குழு 

ஈரான் ப றிவூட்டப்பட்ட யுவரனியத்தின் அளவை மீறியுள்ளவத உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

31. சதசிய  டசகாட்டும் சாம்பியன்ஷிப் 2019 ச ாட்டிகள்  வைதராபாத் பதலுங்கானாவில் 

ேவடபபற்றது. 

32.  ாதுகாப்பு ஒத்துலழப்ல  அதிகரிப் தற்காக அபமரிக்காவின் வேட்வடா ேட்பு ோடுகளான 

பதன் பகாரியா, ஆஸ்திவரலியா, ஜப்பான் மற்றும் இஸ்வரல் வபான்ற ோடுகளுக்கும் 

இவணயாக இந்தியாலவ சகாண்டுவரும் ஒரு சட்டத்லத அபமரிக்க ப னட் 

நிவறவைற்றியுள்ளது. 

33. அடிப் லட வரி ஏய்ப்பு மற்றும் இைா  மாற்ைத்லதத் தடுக்க ைரி ஒப்பந்தம் பதாடர்பான 

ேடைடிக்வககவள அமல்படுத்துைதற்கான ஒப்புதவல பன்முக மாோட்டில் இந்தியா 

ைளங்கியுள்ளது. 

34. ஐக்கிய ோடுகளின் பாலஸ்தீன அகதிகள் நிறுைனத்திற்கு  இந்தியா   5 மில்லியன் டாைர்  நிதி 

ைழங்கியுள்ளது. 

35. சி.எஸ்.ஐ.ஆர் மற்றும் டி.என்.ஏ லகசரலக,சநாயறிதலுக்கான சசல்லுைார், மூைக்கூறு 

உயிரியல் லமயம் ஆகிய இ ரு ஆராய்ச்சி நிறுைனங்களும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகபயழுத்திட்டுள்ளன. 

36. படல்லி காைல்துவற ேகரம் முழுைதும் அதன் 200 க்கும் வமற்பட்ட கட்டிடங்களின் 

கூவரகளில் சூரிய ஆற்றல் அவமப்புகவள அவமக்க இந்திய சூரிய ஆற்ைல் கழகத்துடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

37.  ட்டவிவராத நிலக்கரிச் சுரங்கத்வதத் தடுக்க தைறியதற்காக வதசிய பசுவமத் தீர்ப்பாயம் 

விதித்த ரூ.100 சகாடி அ ராதத்லத மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தில் கட்டுமாறு 

வமகாலயா அரசுக்கு உச்  நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

38. சசயற்லக நுண்ைறிலவப் பயன்படுத்தி மாதிரி ஆய்வை வமற்பகாள்ைதற்காக மத்திய 

வைளாண்வம மற்றும் உழைர் ேல அவமச் கம், ஐபிஎம் நிறுைனத்துடன்  ஒப்பந்தம் 

ப ய்துள்ளது. 

39. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்திய பங்குச்  ந்வதயின் ைருைாய் விகிதம் 60% கணிசமாகக் 

குவறந்துள்ளது என்று உலக ைங்கியின் ஆய்வு கூறுகிறது. 

40. அசமரிக்க-இந்தியா மூசைா ாய கூட்டு மன்ைம் 2019இன் உலகளாவிய சிறப்பு 

விருதுகளுக்கு அஜய் பங்கா மற்றும் அஸிம் பிவரம்ஜி ஆகிவயார் 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 

41.  ர்ைவத  ோணய நிதி (IMF) நிர்ைாக இயக்குனர் கிறிஸ்டின் ைகார்ட் ஐவராப்பிய மத்திய 

ைங்கியின் புதிய தவலைராக பபாறுப்வபற்றுள்ளார். 

42. புவி பைப்பமவடதலால்  பதாழிலாளர் உற்பத்தித்திறன் குவறைதில் இந்தியா அதிக 

பிரச் வனகவள  ந்திக்கும்  என்று சர்வசதச சதாழிைாைர் அலமப்பு அறிக்லக கூறுகிறது. 



 

 

43. இந்தியாவின் முதல் சர்வசதச கூட்டுைவு வர்த்தக கண்காட்சி புதுதில்லியில் பிரகதி 

வமதானத்தில் ேவடப்பபற்றது. 

44. யுபனஸ்வகா உலக பாரம்பரியக் குழு  ாபிசைானின் சமசசாப்ச ாத்சதமிய 

பபருேகரத்வத உலக பாரம்பரிய தளமாக பட்டியலிட ைாக்களித்துள்ளது. 

45. புதுபடல்லியில் யுபனஸ்வகா இந்தியாவுக்கான மாற்றுத் திைனாளி குழந்லதகள் கல்வி 

அறிக்லக 2019ஐ   மர்பித்தது. 

46. உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் சதசிய நல்ைாட்சி லமயத்தில்  ங்கைாசதஷ் அரசு ஊழியர்கள் 

2019 முதல் 2025  ைவர பயிற்சியிவன வமற்பகாள்ளுைர். 

47.  இந்தியாவின் சுலபமான வணிகம் சசய்ய ஏதுவான காரணிகளின் தரவரிலசயில் ைரி 

ப லுத்தும்  பிரிவில் 121 ஆைது  இடத்வத இந்தியா பபற்றுள்ளது. 

48. ஜன் கிதரிஎன்பது அதிக ட்ச ஆளுலக, குலைந்த ட்சஅரசாங்கத்லத உருைாக்குைதற்கான  

குழு இந்தியாவின் ஒரு திட்டமாகும். 

49. ஆண்டு ைருமானம் ரூ.1.5 வகாடிக்கும் குவறைாக உள்ள சுமார் 3 வகாடி சில்லவற 

ைர்த்தகர்கள் மற்றும் சிறு கவடக்காரர்களுக்கான  ஓய்வூதிய ேன்வமகள் பிரதான் மந்திரி 

கரம் சயாகி மந்தன் திட்டம் மூலம் ைழங்கப்படும். 

50. முதல் முவறயாக சதசிய ச ாது இயக்கத்தின்  தரநிலைகலை அடிப்பவடயாக பகாண்டு 

வதசிய பபாது பமாபிலிட்டி கார்டு மூலம் வபாக்குைரத்து கட்டண அவமப்வப இந்தியா 

உருைாக்குகிறது. 

51. ஜல் மார்க் விகாஸ் திட்டம் மூலம் ேதிகளில் பயணத்வத வமம்படுத்த  ாஹிப்கஞ்ச் மற்றும் 

ைால்டியாவில்  பல நிவலகளில் கட்டவமப்பு வமம்படுத்த பட்டு ைருகிறது. 

52.  கடினமான சூழ்நிவலகவள  எதிர்பகாள்ளும் பபண்களுக்கான ஸ்வாதர் கிசர திட்டத்வத 

ச ண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் சமம் ாட்டு அலமச்சகம் ப யல்படுத்துகிறது. 

53. எல்வல பாதுகாப்புப் பவட பஞ் ாப் மற்றும் ஜம்முவில் பாகிஸ்தான் எல்வலயில் 

ஊடுருைல் தடுப்பு கட்டத்வத பலப்படுத்த சுதர்சன்  யிற்சிலயத் பதாடங்கியுள்ளது. 

54. “அவனைருக்கும் வீட்டுை தி” என்பவத  வோக்கமாகக் பகாண்டு 2022 க்குள் 1.95 சகாடி 

வீடுகள்  பிரதான் மந்திரி அவாஸ் சயாஜனா-கிராமின் திட்டதின்  இ ரண்டாைது கட்டத்தில்  

ைழங்கப்பட உள்ளது. 

55. மீன்ைள வமலாண்வம ,உள்கட்டவமப்பு மதிப்பு  ங்கிலியில் இவடபைளிகவள தீர்த்தல் 

மற்றும் மீன் பதப்படுத்துதல் ஆகியைற்வற வமம்படுத்துைதற்கு பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய 

சம் தா சயாஜனா திட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.  

56. கிராமப்புற  ாவலகள்  ைாழ்விடங்கவள இவணப்பதற்கான திட்டம்  பிரதான் மந்திரி 

கிராம சதக் சயாஜனா ஆகும். 

57. 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் அவனத்து கிராமப்புற வீடுகளின் நீர் வதவையின் நிர்ைாகத்வத 

ஒருங்கிவணக்கும் திட்டம் ஜல் ஜீவன் மிஷன்  ஆகும். 



 

 

58. கிராமப்புற-ேகர்ப்புற வைறுபாடுகவள கவளந்து அவனத்து பஞ் ாயத்துகளுக்கும் 

இவணய இவணப்வபக்  ஏற்படுத்தும் திட்டம்  ாரத்-சநட் ஆகும். 

59. இைங்லகயின் கம் ஹாவில் உள்ள ராணிதுகாமாவில் மாதிரி கிராமங்கள் திட்டத்தின் கீழ் 

இந்திய உதவியுடன் கட்டப்பட்ட முதல் மாதிரி கிராமம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

60. ஆதி சங்கராச்சாரியார் எழுதிய நீதிபமாழிகளின் சுருக்கம் விசவகதீபினி என்ற பபயரில் 

பைளியிடபட்டுள்ளது. 

61. ஸ்பபயினின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மகளிர் மல்யுத்த ச ாட்டியில் இந்தியாவின் விவனஷ் 

வபாகாட் 53 கிவலா தனது முதல் தங்கப் பதக்கத்வத பைன்றார், 68 கிவலா பிரிவில் திவ்யா 

கக்ரக்ரன் முதலிடம் பபற்றார். 

62.  ங்கீத் ோடக் அகாடமி, 40 ையதுக்கு குவறைான கவலஞர்களுக்காக 2018 உஸ்தாத் 

பிஸ்மில்ைா கான் யுவ புராஸ்கர்கலை அறிவித்துள்ளது. 

63. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் சதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார சுற்றுச்சூழல் அலமப்ல  

உருைாக்குைவத வோக்கமாகக் பகாண்டு வதசிய டிஜிட்டல் பைல்த் புளூபிரிண்ட் 

ப யல்பட்டு ைருகிறது. 

64. உைக இலைஞர் திைன் தினம் ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஜூவல 15 ஆம் வததி உலகம் 

முழுைதும் அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

65. சதசிய புைனாய்வு அலமப்பு திருத்த மசசாதா, 2019 பைளிோடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் 

மற்றும் இந்திய ேலன்களுக்கு எதிரான பயங்கரைாத ப யல்கவள வி ாரிக்க என்ஐஏவை 

அனுமதிக்கும் திட்டமாக மக்களவையால் நிவறவைற்றப்பட்டது. 

66. கர்த்தார்பூர் சாஹிப்பின் புனித குருத்வாராவுக்கு இந்திய யாத்ரீகர்களுக்கு வி ா இல்லாத 

அனுமதிவய பாகிஸ்தான்  ைழங்கியுள்ளது. 

67. ஆர்க்கிட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா- ஒரு சித்திர வழிகாட்டி என்ற  மலர்கள் கணக்பகடுப்பில் 1,256 

ைவகயான ஆர்க்கிட் உள்ளது என்று இந்தியா தாைரவியல் கணக்பகடுப்பு 

பதரிவித்துள்ளது. 

68. மத்திய வைளாண் அவமச் கம்  த்தீஸ்கரில்  சவைாண் வணிக இன்குச சன் லமயத்லத 

அவமத்துள்ளது. 

69. ரஷ்யா கஜகஸ்தானின் வபக்வகானூரில் உள்ள காஸ்வமாட்வராமில் இருந்து ஸ்ச க்ட்ர்-

ஆர்ஜி என்ற  க்திைாய்ந்த எக்ஸ்வர விண்பைளி பதாவலவோக்கிவய பஜர்மனியுடன் 

கூட்டு திட்டத்தில் நிர்மானித்துள்ளது. 

70. மியான்மரின் ைுகாங் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள அம்பர் மர பிசினில் கிட்டத்தட்ட 99 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைாழ்ந்த எசைக்சடாசரார்னிஸ் சசங்குவாங்கி, என்ற 

பறவையின் வித்தியா மான நீளமான கால்விரல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

71. 1789 ஜூவல 14 அன்று பிசரஞ்சு புரட்சியின் நிலனவாக பிரான்ஸ் ஜூவல 14ஆம் வததிவய 

வதசிய தினமாக பகாண்டாடுகிறது. 



 

 

72. இந்தியாவின்  ர்ைவத  திவரப்பட விழாவின் பபான்விழா பதிப்பு 2019 ேைம்பர் 20-28 

ைவர சகாவாவின்  னாஜியில் ேவடபபறவுள்ளது. 

73. ப க் குடியரசின் கிளாட்வனாவில் ேடந்த கிைாட்சனா சமசமாரியல் தடகைத்தில் 

பபண்களின் 200 மீட்டர் வபாட்டியில் ஹிமா தாஸ் தங்கம் பைன்றார். ஆண்களின் 400 

மீட்டரில் முகமது அனஸ் தங்கம் பைன்றார். 

74.  ார்ரி சவப் மண்டை சூைாவளி மத்திய லூசியானா கடற்கவரவய தாக்கியது. 

75. உள்நாட்டு நீர்வழிகள் ஆலையம் இந்வதா பங்களாவதஷ் பேறிமுவற பாவத ைழியாக 

பூட்டானிய  ரக்குகவள ஏற்றி அ ாமில்( துப்ரி) முதல் பங்களாவதஷின் (ோராயங்கஞ்ச்) 

ைவர பிரம்மபுத்ரா ேதியில்  கப்பவல வபாக்குைரத்வத பதாடங்கியுள்ளது. 

76. இந்தியாவில் நீர் பகாள்வகவயக் பகாண்ட முதல் மாநிைம்  சமகாையா ஆகும். 

77. ஆஸ்திவரலியாவின் உைக டூர் பிைாட்டினம் ஆஸ்திசரலிய ஓ ன் சடபிள் சடன்னிஸ் 2019 

இல் ஜி. த்தியன் மற்றும் அந்வதானி அமல்ராஜ் ஆண்கள் இரட்வடயர் பிரிவில் 

பைண்கலம் பைன்றனர். 

78. இயக்குனர் கவ்சிக் கங்குலியின் பபங்காலி பைளியான ோகர்கீர்த்தன், 2019 ஆம் ஆண்டின் 

சார்க் திலரப் ட விழாவில் விருது பைன்றுள்ளது. 

79. வமற்கு ைங்க அரசு 2019 ஜூவல 12 நீர் சசமிப்பு தினமாக பகாண்டாடியது. 

80. 14 கடவுள்களின் ைழிபாட்டு விழாைான  கார்ச்சி பூலஜ  திரிபுராவில் 

பகாண்டாடப்படுகிறது. 

81. விஸ்ைோதன் ஆனந்த் அபமரிக்காவை தளமாகக் பகாண்ட சசஸ்கிட்.காம் இந்திய 

பதிப்பிற்கு ைழிகாட்டியாக நியமிக்கபட்டு உள்ளார். 

82. கூகிள், ஆப்பிள், வபஸ்புக் மற்றும் அவம ான் ஆகியைற்றின் சுருக்கமாக காஃ ா 

வரிக்கு(GAFA)  பிபரஞ்சு ோடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது.  

83. ஜப் ானின் ஹயாபூசா 2  விண்கைம் பூமியிலிருந்து 300 மில்லியன் கிவலாமீட்டர் 

பதாவலவில் உள்ள ரியுகு சிறுசகாளிலன அவடந்துள்ளது. 

84.  உைக மக்கள் சதாலக தினம் ஒவ்பைாரு ஆண்டும் ஜூவல 11 அன்று உலகம் முழுைதும் 

அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

85. அங்கீகரிக்கப் டாத குடிநீர் விற் லனலய  தடுக்க ரயில்வை பாதுகாப்பு பவட ஆ சரஷன் 

தாகத் என்ற முயற்சிவய வமற்பகாண்டது. 

86. இந்திய ஆண்கள் கால்பந்து அணி வகப்டன் சுனில் சசத்ரி மற்றும் பபண்கள் கால்பந்து வீரர் 

அசைதா சதவி ஆகிவயாவர அகில இந்திய கால்பந்து  ம்வமளனம் பகௌரவித்துள்ளது. 

87. இந்திய ஸ்ப்ரிண்டர் டுட்டீ  ந்த் ( Dutee chand ), இத்தாலியின் வேபிள்ஸில் ேவடபபற்ற 30 

ைது வகாவடகால பல்கவலக்கழக விவளயாட்டுப் வபாட்டிகளில் பபண்களின் 100 மீ. 

பிரிவில் தங்கம் பைன்றுள்ளார். 

88. இரண்டாைது இந்தியா-ரஷ்யா மூசைா ாய ச ாருைாதார உவரயாடல் புதுதில்லியில் 

ேவடபபற்றது. 



 

 

89. பதலுங்கானாவில் உள்ள அமரா ாத் புலிகள் காப் கத்தில் யுவரனியம்  

இருப்பவத ஆய்வு ப ய்ைதற்கும் பகாள்வக ரீதியாக அனுமதியளிக்க மத்திய ைன  

சுற்றுச்சூழல் அவமச் கம் பரிந்துவர ப ய்துள்ளது. 

90. 2018-19 நிதியாண்டிற்கான இந்திய ரயில்வையின் சிறந்த கண்டுபிடிப்பு விருவத  காட்டு 

யாவனகவள ரயில் தடங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கும் பிைான் பீ  என்ற திட்டம் 

பைன்றுள்ளது. 

91. பல்கவலக்கழக மானிய ஆவணயத்தின்  ரமர்ஷ் என்ற திட்டம்  புது தில்லியில் 

பதாடங்கப்பட்டது. 

92. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இவடயிலான சஹண்ட் இன் சஹண்ட்(hand in hand) 

இராணுைப் பயிற்சி 2019 டி ம்பரில் வமகாலயாவின் ஷில்லாங்கிற்கு அருகிலுள்ள 

உம்வராயில் ேவடபபறவுள்ளது. 

93. அம்பிகாபூரில் குப்வப வ கரிப்பைருக்காக குப்ல  கஃச  திட்டத்வத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது  சத்தீஸ்கர்   அரசு. 

94. காங்கிரவைச் வ ர்ந்த படல்லியின் முன்னாள் முதல்ைர் ஷீைா தீட்சித் இருதயக் வகாளாறு 

காரணமாக புதுதில்லியில் காலமானார். 

95. மகிழ்ச்சி  ாடத்திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தி ஒரு ைருடம் நிவறைவடந்தவதக் தில்லி அரசு 

15 ோள் மகிழ்ச்சி உத் ைாக பகாண்டாடியது. 

96. பகாச்சியில் ஐ.என்.எஸ்  ாகர்த்ைான் தனது இரண்டு மாத கால இரண்டாைது பயணமான 

சாகர் லமத்ரிலய பதாடங்கியது. 

97. 2019 ஆம் ஆண்டின்  பிராண்ட் ஃல னான்ஸ் இந்தியா 100  தரவரிலசயில் இந்தியாவின் 

மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்டாக டாட்டா நிறுைனம்  உள்ளது. 

98. ஐ.சி.சி ைால் ஆஃப் ஃவபமில் வ ர்க்கப்பட்ட 6 ைது இந்தியரானார் சச்சின் சடண்டுல்கர் 

ஆைார். 

99. பதிபனான்றாைது மீகாங் கங்கா ஒத்துலழப்பு மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் 2019 

புதுதில்லியில் ேவடபபற்றது. 

100. முதல் மூங்கில் சதாழில்துலை பூங்கா அசாமின் திமா ை ாவைா மாைட்டத்தில் உள்ள 

மாண்படர்டி ாவில் 75 பைக்வடர் பரப்பளவில் ரூ. 50 வகாடி ப லவில் 

அவமக்கப்படுகிறது. 

 


