
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்ரவரி 2019 

1. 2019-ம் ஆண்டு UNESCO-வால் தனிம வரிசை அட்டவசண ஆண்டாக 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2. ‘Transparency International’-அசமப்பு வவளியிட்ட ஊழல் குறியீடட்ு படட்ியலில் 

இந்தியா வபற்ற இடம் - 78. 

3. இந்தியாவின் ைரவ்ததை சைட்தராகாரப்ன் மாநாடு நசடவபற்ற இடம் - 

கிதரட்டர ்வநாய்டா (உத்திர பிரததைம்). 

4. கிராமப்புற மின் ஆளுசமக்காக காரன்ட் பரிசு வபற்ற இந்தியர ்-பியூஸ் 

தகாயல் . 

5. ஒரு நாள் தபாட்டிகளில் விசரவாக 100 விக்வகட்கசள வீழ்த்திய இந்திய 

பந்து வீைை்ாளர ்– முகமது ைமி  

6. 2019 உலக வதாழுதநாய் தினத்தின் கருப்வபாருள் – “Ending discrimination Stigma 

and prejudice”. 

7. புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட NCC-ன் இயக்குநர ்- ராஜீவ் தைாப்ரா. 

8. இஸ்தராவின் மனித விண்வவளி வானூரத்ி சமயம் வதாடங்கப்பட்ட இடம் - 

வபங்களூரு. 

9. இஸ்தரல் நாட்டின் விண்வவளி நிறுவனம் இந்திய கடற்பசடயுடன் $93 

மில்லியன் டாலர ்ஒப்பந்தத்தில் சகவயழுத்திடட்ுள்ளது. (தசரயில் இருந்து 

வான் பரப்பில் இருக்கும் இலக்சக தாக்கும் ஏவுகசண வழங்க ஒப்பந்தம்) 

10. 200 ஒருநாள் தபாட்டிகளில் விசளயாடும் முதல் வபண் கிரிக்வகட் 

வீராங்கசன - மிதாலி ராஜ். 

11. 2019 – ஏதரா இந்தியா 12வது பதிப்பு நசடவபற உள்ள இடம் - வபங்களூரு. 

12. 2019 உலக ஈரநிலங்கள் தினத்தின் கருப்வபாருள் என்ன? “Wet lands and climate 

change”. 

13. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான வகாைச்ி படகு இழுத்தல் தபாட்டியில் வவன்ற 

அணி - INS துதராணாைை்ாரியா 

14.  2019 ஆசிய தகாப்சப கால்பந்து தபாட்டியில் வவன்ற அணி - கத்தார ்

15.  காலா தகாதா கசல விழா  2019-ல்  நசடவபறவுள்ள இடம் - மும்சப 

16.  உலக பாரம்பரிய நிசலயம் அசமய உள்ள இடம் – வகால்கத்தா 



 

 

17. மகளிர ்சுய உதவி குழுவிற்கு கடன் வழங்கும் திட்டமான பாசுபு கும்குமா 

திட்டம் ஆரம்பித்துள்ள அரசு – ஆந்திரா  

18.  சிந்து நதி டால்பின்கசள மாநில நீர ்விலங்காக அறிவித்துள்ள மாநிலம் - 

பஞ்ைாப் 

19. 2018- ைமூக நீதிக்கான விருசத வவன்றவர ்- கி.வீரமணி 

20. ைமீபத்தில் மருந்துகளின் விசலசய கண்காணிக்க “விசல 

கண்காணிப்பு மற்றும் ஆராய்ைச்ி பிரிவு” வதாடங்கியுள்ள மாநிலம் – 

தகரளா  

21. விவைாய குடும்பத்சத தைரந்்த மாணவரக்ளுக்கு கலியா ைத்ரவிரத்ி 

உதவித்வதாசக திட்டம் அறிவித்துள்ள மாநிலம் – ஒடிஷா   

22. 2019 ஆண்டிற்கான சியாட்டில் ஓபன் பட்டம் வவன்ற இந்திய ஸ்குவாஷ் 

வீரர ்- ராமித் டன்டன் 

23. ைமீபத்தில் வைய்திகளில் காணப்பட்ட தக்க்ஷாயினி என்பது தற்தபாது 

இறந்த தகரளாவின் தகாவில் யாசன (ஆசியாவில் மிக வயதான யாசன)  

24. “India in Distress” என்ற நூலின் ஆசிரியர ்– மம்தா தபவனரஜ்ி   

25. வைன்சனயில் வைல்தபான் திருடட்ு மற்றும் வாகன திருடச்ட குசறக்க 

“DIGICOP” என்றும் புதிய வையலிசய தமிழக காவல்துசற  அறிமுகம் 

வைய்துள்ளது. 

26. ததஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தைசவ “வைன்சன முதல் மதுசர” இசடதய 

வதாடக்கம். 

27. மத்திய அரசின் வதாழில் வகாள்சக மற்றும் தமம்பாடு துசறயின் வபயர ்

வதாழில் மற்றும் உள்நாடட்ு வரத்்தக தமம்பாடட்ுத் துசற என மாற்றம். 

28. இந்தியாவின் வதாசலவதாடரப்ு தைசவக்கான GSAT-31 என்னும் 

வையற்சக தகாள் ஏரியான் - 5 ராக்வகட் மூலம் ஏவப்படும். 

29.  பல்லவன் கிராம வங்கி மற்றும் பாண்டியன் கிராம வங்கி இசணந்து  

தமிழ்நாடு கிராம வங்கி துவக்கபடட்ுள்ளது. அதன் தசலசமயிடம் 

தைலத்தில் உள்ளது.   

30. இந்திய அரசு 2019-ஆம் ஆண்டு படவ்ஜடில் பசுக்கள் பாதுகாப்புக்வகன 

“ராஷ்ட்ரீய காமததனு ஆதயாக்” திட்டத்சத அறிமுகம் வைய்துள்ளது. 

31. இந்தியாவின் முதல் இயந்திரமற்ற ரயில் “வந்தத பரத் விசரவு வண்டி 

(TRAIN-18)” தைசவ வடல்லி முதல் வாரணாசி வசர  பிப்ரவரி 15 ஆம் நாள் 



 

 

வதாடங்கபடட்ுள்ளது. இந்தியாவின் தற்தபாது அதிதவக ரயில் இதுவாகும் 

(SPEED-180Km/Hr)   

32.  இந்திய ரிைரவ்் வங்கியின் வரப்தபா விகிதம் 6.0% ஆகவும், ரிவரஸ்் 

வரப்தபா 5.75% ஆகவும் இருக்கும் என அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

33. இந்திய விமானப்பசடயின் பயிற்சியான “வாயு ைக்தி” ராஜஸ்தான் 

மாநிலம் வபாக்ரானில் நசடவபற்றது. 

34. இந்திய விமானப்பசடயின் முதல் வபண் விமான வபாறியாளராக “ஹீனா 

வஜயிஷ்வால்” ததரவ்ு. 

35.  (Gav Seva Aayag) வகௌ தைவா ஆதயாக் -என்ற வபயரில் பசு நல 

அறக்கட்டசள அசமக்கப்படட்ுள்ளது. 

36.  UNESCO – அசமப்பு 2019-ம் ஆண்சட ைரவ்ததை தனிம வரிசை அட்டவசண 

ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 

37. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ைவுதி அதரபியா இசணந்து அவபர ்(Aber) 

என்ற புதிய digital நாணயத்சத வவளியிடட்ுள்ளன. 

38. CBI -ன் புதிய இயக்குநர-்ரிஷிகுமார ்சுக்லா. 

39. 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சித்திசர தமிழ் புத்தாண்டு விருதுகளில் , 

தமிழ்த்தாய் விருது ‘புவதனஸ்வர ்தமிழ்ைை்ங்கத்திற்கு’ வழங்கப்பட்டது. 

40. ைரவ்ததை நறுமணப் வபாருட்கள் மாநாடு 2019-ன் 4 வது பதிப்பு 

சைதராபாத்-வதலுங்கானாவில் நசடவபற்றது.  

41. தமிழக அரசின் 30 வது ைாசல பாதுகாப்பு வாரம் நீகழ்ைக்சி பிப்ரவரி -10 

வசர நசடவபற்றது. 

42. 6,8,10,12 ஆம் வகுப்பு குழந்சதகளின் கல்விக்காக உத்திர பிரததை அரசு 

“சுகன்யா சுமங்கல்யா” திட்டத்சத வதாடங்கி உள்ளது. 

43. ஏர ்இந்தியாவின் புதிய தசலவராக அஷ்வனி தலாகணி நியமணம் 

வைய்யப்படட்ுள்ளார.் 

44. மத்திய தநரம்ுக வரிகள் ஆசணய(CBDT) தசலவராக பிரதமாத் ைந்திர 

தமாடி நியமணம். 

45. தூய்சம இந்தியா விருதுகள் - 2019 

 முதல் இடம் – ராய்க்கர ் நகராட்சி(ைட்டீஸ்கர)் 

 இரண்டாம் இடம் – அம்பிகாபூர ்நகராட்சி (ைட்டீஸ்கர)் 

 மூன்றாம் இடம் – கும்பதகாணம் (தமிழ்நாடு) 



 

 

46.  வபாறியியல் மாணவரக்ளுக்கான “InfyTO” புதிய வையலிசய 

இன்தபாசிஸ் உருவாக்கியுள்ளது. 

47.  பிரபஞ்ைத்தின் ததாற்றம் குறித்த ஆராய்ைச்ிக்காக நாைா-NASA அசமப்பு 

“SPHEREX” என்ற வதாசலதநாக்கிசய உருவாக்கியுள்ளது.   

48.  2022-ம் ஆண்டு தமகாலயாவில் நசடவபறவுள்ள ததசிய 

விசளயாடட்ுப்தபாட்டிகளின் சின்னமாக “சிறுத்சத-leopard”ததரவ்ு. 

49.  இந்திய கால்பந்து கழகத்தின் முதல் கால்பந்து ரத்னா விருது சுனில் 

தைத்ரி க்கு வழங்கப்பட்டது.  

50.  லாரஸ் விசளயாடட்ு விருதுகள் 2019: 

 ஆண்கள் பிரிவு – தநாதவாக் வஜதகாவிை ்

 வபண்கள் பிரிவு – சிதமானா சபல்ஸ்  

51.  பாகிஸ்தானின் ஷாகித் அப்ரிடிசய பின்னுக்குத்தள்ளி அதிக சிக்ைர-்6 

அடித்தவரக்ள் பட்டியலில் கிறிஸ் வகய்ல் முதலிடம் வபற்றார.் 

52.  உலகிதலதய அதிக வபண்கள் கலந்துவகாள்ளும் விழாவாக தகரளாவின் , 

திருவனந்தபுரத்தில் நசடவபறும் “ஆடட்ுக்கல் வபான்கலா” திருவிழா 

ைாதசன பசடத்துள்ளது.  

53. ததசிய தபார ்நிசனவுைச்ின்னமானது , பிரதமர ்தமாடி அவரக்ளால் 

பிப்ரவரி 25 அன்று இந்தியா தகட் பகுதியில் வதாடங்கிசவக்கபட்டது.  

54. உலகின் முதல் வையற்சக வபண் வைய்தி வதாகுப்பாளராக சீனா-வின் 

ஷின் ஷியாவமங்க் ததரவ்ு.  

55. டி20 தபாடட்ிகளில் உலகின் அதிக ரன் அடித்து 279/3 ஆப்கானிஸ்தான் 

அணி புதிய ைாதசன பசடத்துள்ளது.  

56. வபருநகர வைன்சன மாநகராட்சி மற்றும் அக்டஷ்ய பாத்ரா நிறுவனமும்  

இசணந்து வைன்சன மாநகராட்சி பள்ளிகளில் காசல உணவுத் திட்டம் 

வதாடங்க முடிவு வைய்துள்ளது.  

57. ைம்ப்ரிதி -2019 இந்தியா மற்றும் வங்கததை நாடுகளுக்கு இசடதயயான 

இராணுவ பயிற்சி ஆகும், இப்பயிற்சி நடப்பாண்டில் வங்கததைத்தில் 

நசடவபற்றது.  

58. புது தில்லியில் நசடவபற்ற இந்தியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸில், தறி தசட 

தாண்டுதலில் 49.94 வினாடிகளில் முடித்து தமிழ்நாடு வீரர ்திருப்பூசரை ்

தைரந்்த தருண் அய்யைாமி தங்கம் வவன்றார.் 



 

 

59. பாப்டா விருது -2019 ஆம் ஆண்டிற்கு சிறந்த ஆங்கில திசரபடமாக “தி 

தபவரிட்” படம் ததரவ்ு.  

60. ஸ்சமல் டிசரன்  இந்தியா அசமப்பு -உதடு பிளவிற்கான ததசிய இலவை 

சிகிைச்ை எண் 18001038301-ஐ அறிவித்துள்ளது. 

61.  ஐக்கிய அரபு எமிரகத்தில் நடந்த ஆசிய தகாப்சப கால்பந்து தபாட்டியில் -

கத்தார ்அணி வவற்றி. 

62. 91 வது ஓஸ்கார ்அகாடமி ஆஃப் தமாஷன் பிக்ைரஸ்் கசல மற்றும் 

அறிவியல் விருதுகள்  (லாஸ் ஏஞ்ைல்ஸ்) 

சிறந்த நடிகர ்    -  ராமி மாலிக் (தபாதைமியன் ராப் 

தைாடி) 

சிறந்த நடிசக    -  ஒலிவியா தகால்மன். 

சிறந்த படம்    - க்ரீன் புக்  

சிறந்த அனிதமஷன் படம்   - ஸ்சபடர ்தமன். 

சிறந்த ஆவணப்படம் (குறும்படம்) - பீரியட் எண்ட ்ஆஃப் 

வைண்வடன்ஸ்.  

சிறந்த இயக்குனர ்    -  அல்தபான்தைா 

குதரான்,தராமா. 

சிறந்த ஆவணப்படம்   -  ஃப்ரீ தைாதலா 

சிறந்த ஒளிப்பதிவு    -  அல்தபான்தைா குதரான் 

சிறந்த துசண நடிகர ்    -  மதகரஷ்ாலா அலி 

சிறந்த வவளிநாடட்ு வமாழி படம்  -  தராமா, மிக்ஸ்வடக்ஸ் 

சிறந்த ஆவண அம்ைம்   -  ஃப்ரீ தைாதலா 

சிறந்த காட்சி முயற்சிகள்   -  பால் லாம்வபரட்் 

63. தகரளாசவை ்தைரந்்த 96 வயது காரத்்திகாயினி அம்மா அவரக்ள் 

கற்பதற்கான காமன்வவல்த்தின் நல்வலண்ணத்தூதராக நியமணம் 

வைய்யப்படட்ுள்ளார.் 

64.  பாபா அணு ஆராய்ைச்ி நிசலய தசலவராக அஜீத் குமார ்வமாைந்தி 

நியமணம்.   

65. அைாம் அரசு வயது முதிந்தவரக்ள் மற்றும் வபற்தறாரக்ளின் நலனுக்காக 

“பிரணாம்” ஆசணயம் அசமத்துள்ளது. 



 

 

66. இசளஞரக்ளின் தவசலவாய்ப்பிற்வகன “யுவ ஸ்வபீமான்” திட்டத்சத 

மத்திய பிரததை அரசு வதாடங்கியுள்ளது.  

67.  K-SWIFT முதலீடு வைய்ய விண்ணப்பித்தவுடன் 30 நாட்களில் அனுமதி -Kerala 

-mobile app. 

68. குடும்ப கடட்ுப்பாடு குறித்த விழிப்புணரவ்ுக்காக “ைாரதி ைந்ததாஷ் 

வாகினி” அசமப்சப உத்திர பிரததை அரசு வதாடங்கியுள்ளது.  

69. பயண தூரம் குசறக்கும் திட்டமான தைலா கணவாய் சுரங்கப்பாசத 

திட்டம் அருணாைை்ல பிரததைத்தில் வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

70. விவைாயிகளின் உதவிக்காக ஆந்திர அரசு “அன்னதாதா சுகிபாவா” 

திட்டம் வதாடங்கியுள்ளது.  

71. வபண்களின் திருமணத்  தாலிக்கு இலவை தங்கம்  வழங்கும் அருந்ததி 

திட்டத்சத -அைாம் மாநில அரசு வதாடங்கியுள்ளது. 

72. கலியா ைத்ரவிரத்்தி தயாஜனா-ஒடிைா அரசு அறிவித்துள்ளது. 

73. காலா தகாடா விழா-மும்சப. இந்தியாவின் மிகப்வபரிய பன்முக 

கலாைை்ாரத் தன்சம வகாண்ட வீதித் திருவிழா. 

74. நாைா , 2018 ஆம் ஆண்சட 4 வது மிக வவப்பமான ஆண்டாக 

அறிவித்துள்ளது.  

75. பிரபஞ்ைத்தின் ததாற்றம் குறித்து புரிந்துவகாள்ள (SPHER EX MISSION) 

வதாடக்கம் NASA. 

76. விவைாயிகளுக்கான “கிைான் சுவிதா கடன் திடட்த்சத -உஜ்ஜிவன் வங்கி 

ஆரம்பித்துள்ளது. (Ujjivan Small finance bank started.) 

77. 2018 - சிதயால் அசமதிப் பரிசிற்கு பிரதமர ்தமாடி ததரவ்ு. 

78. அவமரிக்கா புதிய விண்வவளிப்பசட ஒன்சற (USSF) உள்நாடட்ு 

பாதுகாப்பிற்காக உருவாக்கியுள்ளது.  

79. 7 வது வருடாந்திர உலக அரைாங்க மாநாடு-2019 துபாயில் நடத்தப்பட்டது. 

80. நீர ்நிசலகளின் புணரசமப்பிற்கான ஜல் ைஞ்ைய் அபியான் திட்டம் 

குஜராத் அரசு வதாடங்கியுள்ளது 

81. பாகிஸ்தானிற்கு வைல்லும் நீர ்நிறுத்தம்.1960ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம். 

 தமற்கு நதி-சிந்து,ஜீலம்,வைனாப்-பாகிஸ்தான்  

 கிழக்கு நதி – ராவி,பியாஸ்,ைடல்ஜ்-இந்தியா 



 

 

82. உள்துசற அசமைை்கமானது அசனத்திற்குமான அவைர கால எண்112-

ஐஅறிமுகம் வைய்துள்ளது. 

83. இந்தியாவின் 18-ஆவது இரயில்தவ மண்டலமாக வதற்கு கடற்கசர 

இரயில்தவ ததரவ்ு அதன் தசலசமயிடமாக விைாகப்பட்டிணம் ததரவ்ு 

வைய்யப்படட்ுள்ளது. 

84. இந்திய ராணுவம் பீரங்கி பசடயின் வருடாந்திர பயிற்சி வைௌவிட்ைர ்ரக 

துப்பாக்கி பயிற்சி. 

85. ராக் ராக் வமய்ன் கங்கா -நீரவ்ள துசற கங்சக புனரசமப்பு திட்டம் 

பற்றிய நிக்ழ்ைச்ி தூரத்ரை்ன் வதாசலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு 

வைய்யப்படுகிறது. 

86. பிறந்த குழந்சதகசள மருத்துவமசணக்கு அசழத்துை ்வைல்லும் இலவை 

ஆம்புலன்ஸ் தைசவசய தமிழ்நாடு அரசு வதாடங்கியுள்ளது. இலவை 

தைசவக்கான எண்=102 

87. உலக வங்கி தசலவர ்பதவிக்கு தடவிட் மல்பாஸ் என்பவர ்நியமனம். 

88. டி .ஜிகாப் சகதபசி வையலி தமிழ் நாடு காவல்துசற அறிமுகம். 

89. 2018 சித்திசர தமிழ் புத்தாண்டு விருது  

1. தமிழ்த்தாய்  - புவதனஸ்வர ்தமிழ் ைங்கம் 

2. கபிலர ்   - காசுமான் 

3. உ.தவ.ைா  - காசிநாதன் 

4. கம்பர ்   - முருதகைன் 

5. ஜி.யு.தபாப் விருது - ைந்திரதைகரன் நாயர ்

6. உமறுப்புலவர ்  - நசீமா பானு 

7. இளங்தகாவடிகள் - சிலம்வபாலி வைல்லப்பன் 

8. உலகநாயகி  - அம்மா இலக்கிய விருது 

9. சிங்காரதவலர ்  - பா.வீரமணி 

 

90. உலக ஈரநிலங்கள் தினம்  - பிப்ரவரி 2 

91. உலக புற்றுதநாய் தினம்   - பிப்ரவரி 4 

92. உலக பயிரக்ள் தினம்    - பிப்ரவரி 10 

93. ததசிய குடற்புழு நீக்க தினம்   - பிப்ரவரி 10  

94. ததசிய யுனானி தினம்   - பிப்ரவரி 11 



 

 

95.  ைரவ்ததை டாரவ்ின் தினம்   - பிப்ரவரி 12  

96.  உலக வாவனாலி தினம்  - பிப்ரவரி 13  

97. ததசிய வபண்கள் தினம்  - பிப்ரவரி 13 

98.  உலக ைமூக நீதி தினம்    - பிப்ரவரி 20  

99.  ைரவ்ததை தாய்வமாழி தினம்  - பிப்ரவரி 21 

100.  மத்திய கலால் வரிகள் தினம்   - பிப்ரவரி 24 

101.  ததசிய அறிவியல் தினம்   - பிப்ரவரி 28 


