
 

 

SUN IAS ACADEMY 
நடப்பு நிகழ்வுகள் – மே 2019 

1. சென்னையில் ஐந்து  கடல்நீரை குடிநீைாக்கும் ஆரை அனைக்க அரொங்கம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

2. பேரழிவுகளின் போது மீட்பு நடவடிக்னககளுக்காக 3D அச்சிடப்ேட்ட 

ஹெக்ஸாமகாப்டர்-ட்மைாரை (Hexacopter - drone) 

IIT – Madras வடிவனைத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

3. ைாஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் e-சிகசரட் உற்ேத்தி, விநிப ாகம், விளம்ேரம் 

தனடசெய் ப்ேட்டுள்ளது. 

4. இந்தி ாவின் ஒபர ஒைாங்குட்டான் பின்னி, ஒடிொவின் புவபைஸ்வரில் உள்ள 

நந்தன்கைன் விலங்கி ல் பூங்காவில் காலைாைது.  

5. இந்தி ன் ஓவர்சீஸ் வங்கி சைானேல் பவன் வீட்டிற்பக வந்து பெனவகனள அளிக்கும் 

வெதின  ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. 

6. ஐக்கி  நாடுகளின் ஹெசாக் (Buddha Jayanthi) வியட்நாமில் நனடசேற்றது. 

7. இந்தி ாவின் அதிபவக ரயில் ‘ெந்மத பாைத் எக்ஸ்பிைஸ்’  1 லட்ெம் கிபலாமீட்டர் 

தூரத்னத நினறவு செய்தது.  

8. Paytm சிட்டி வங்கியுடன் இனைந்து, Paytm First Card எைப்ேடும் முதல் கடன் 

அட்னடன  அறிமுகப்ேடுத்தி து. 

9. இந்தி ாவின் மிக உ ர்ந்த கிராஃனேட் இருப்புக்கள் சகாண்ட ைாநிலைாக 

அருணாச்சை பிைமதசம் உள்ளது. 

10. அந்தோன் ேற்றும் நிக்மகாபாரில் உள்ள சதரொ தீவில் அனைத்திந்தி  

ஆயுதப்ேனடகள் கூட்டுப்ேயிற்சி நனடசேற்றது. 

11. ெர்வபதெ இராணுவ வினள ாட்டு போட்டி ‘ைாஜஸ்தானின் ஹஜய்சால்ேரில் நடந்தது. 

12. சோது பெனவ ஒளிேரப்ோளராை தூர்தர்ஷன் அபைொன்வுடன் இனைந்து  அங்காடி 

சதாடங்கியுள்ளது.  

13. இந்தியா ேற்றும் சுவிட்சர்ைாந்ரத அசைரிக்காவின் நாை  கண்காணிப்பு 

ேட்டி ல்களில் இருந்து நீக்கியுள்ளது. 

14. உலக சுகாதார அனைப்பு (WHO) முதன்முனற ாக அதன் ெர்வபதெ பநாய்களின் 

வனகப்ோட்டில் தீக்காயத்ரத அங்கீகரித்துள்ளது.  

15. ஐ.நா.-வாழ்விடம்  நிர்வாகக் குழுவில் இந்தியா பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 



 

 

16. உலக சோருளாதார சூழ்நினல ைற்றும் வாய்ப்புகள் (WESP) அறிக்னகயின்ேடி, 

இந்தி ாவின் சோருளாதாரம் 2020 நிதி ாண்டில் 7.1% ஆக உ ரும் என்று 

எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

17. இந்தி ா இரண்டு மி -24 செலிகாப்டர்கள் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வழங்கப்ேட்டது. 

18. உலகின் முதல் பூஜ்ஜி  கழிவு வணிக விைாைம் சிட்னியில் இருந்து அடிசலய்டுக்கு 

இ க்கப்ேட்டது. 

19. G7 இன் சுற்றுச்சூழல் அனைச்ெர்கள் ைாநாடு பிைான்சில் பை 5 ஆம்பததி நனடசேற்றது. 

20. ஜப்ோனி  ஏபராஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட்-அப் இன்டர்ஸ்சடல்லர் ராக்சகட் ‘மோமோ -3’ 
ஏவப்ேட்டது. 

21. ஸ்டாக்பொம் ெர்வபதெ அனைதி ஆராய்ச்சி நிறுவைம் (SIPRI) வன்முனற 

ைரைங்களின் உலகளாவி  ேதிவகம் (GReVD) என்ற புதி  மு ற்சின த் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

22. நபரந்திர பைாடி 15ெது பிரதைராக சதாடர்ந்து ேதவிப ற்றார். 
23. இந்தி ாவின் G.S. ைட்சுமி ஐ.சி.சி ெர்வபதெ போட்டி நடுவர் குழுவில் 

நி மிக்கப்ேட்ட முதல் சேண்ைணி ஆவார். 
24. இந்தி ாவின் பகப்டன் ஆபராயி ேண்டிட், சிறி  ரக வினள ாட்டு விைாைம் மூலம் 

தனி ாக அட்லாண்டிக் சேருங்கடனல கடந்து ொதனை புரிந்துள்ளார். 

25. கார்ப்ேபரட் கடன்களில் இரண்டாம் நினல ெந்னத பைம்ோடு ேணிக்குழு 

டி.என்.ேமைாகைன் தனலனையில் அனைக்கப்ேட்டுள்ளது. 

26. ஆயுதப்ேனட சிறப்பு செ ல்ோட்டுப் பிரிவின் (AFSOD) முதல் தனலவராக பைஜர் 

ஹஜைைல் ஏ.மக.திங்ைா நி மிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

27. பநாேல் சவன்ற இ ற்பி லாளர் முர்பர சஜல்-ைான், தைது 89 வ தில் நியூ 

சைக்சிபகாவில் இறந்தார்.  

28. வரலாற்றில் முதல்முனற ாக, ஆசி  கால்ேந்து கூட்டனைப்பு (AFC) ஆண்களின் 

கான்டிசைன்டல் கிளப் பகாப்னே போட்டின  நடத்துவதற்காை முதல் சேண் நடுவர் 

ைன்றத்னத அறிவித்தது. 

29. ஸ்ரீ மெதாந்த மதசிகாவின் 750வது பிறந்த நானள நினைவு கூறும் வனகயில் இந்தி  

தோல் துனற தோல்தனல சவளியிட்டது. 

30. ஓைானைச் பெர்ந்த எழுத்தாளர் மஜாகா அல்ொர்த்தி தைது அரபு நாவலாை “வாை 

உடல்கள்” க்காக ைதிப்புமிக்க பைன் புக்கர் ெர்வபதெ ேரினெ சவன்றார். 



 

 

31. இந்தி ாவின் ஜக்ஜித் பாொடியா ெர்வபதெ போனதப்சோருள் கட்டுப்ோட்டு 

வாரி த்திற்கு (ஐ.என்.சி.பி)  மீண்டும் பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்டார். 

32. பிரேல தமிழ் நாவலாசிரி ரும் ொகித்  அகாடமி விருது சேற்றவருைாை ஹதாப்பில் 

முகேது மீைன்,  காலைாைார். 

33. இந்தி  தினரப்ேட விழாவில் ‘சிப்ோ’ ேடத்தில் நடித்ததற்காக குழந்னத நடிகர் ென்னி 

ேவார் , சிறந்த குழந்னத நடிகருக்காை விருனத சவன்றார். 

34. அகிஹிட்மடா மபைைசர் 200 ஆண்டுகளில் ேதவி விலகி  முதல் ஜப்ோனி  ைன்ைர் 

ஆைார். 

35. இந்தி  பகப்டன் விைாட் மகாஹ்லி இந்த ஆண்டின் ெர்வபதெ கிரிக்சகட் வீரர் விருனத 

சேற்றுள்ளார். 

36. ஸ்மிருதி ேந்தைா ெர்வபதெ சேண் கிரிக்சகட் விருனத சேற்றுள்ளார். 

37. உலகின் முதல் பிரத்திப க ைகளிர் கிரிக்சகட் இதழ் “CRICZONE” ஆகும். 

38. இந்தி ன் யூடியூேர், அஜய் னடம் இதழின் சிறந்த 10 ‘அடுத்த தனலமுனற தனலவர்கள் 

2019’ ேட்டி லில் இடம் பிடித்தார். 

39. ரெதைாபாத் ைாஜீவ் காந்தி சர்ெமதச விோை நிரையம் உலகின் எட்டாவது சிறந்த 

விைாை நினல ைாக பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்டது. 

40. ெர்வபதெ எவசரஸ்ட் திைம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மே 29 அன்று அனுெரிக்கப்ேடுகிறது. 

41. இஸ்பரா “இந்தி ா இளம் விஞ்ஞானி திட்டம்’ என்ற திட்டத்னத அறிமுகப்ேடுத்தி து. 

42. மே 17 உலக சதானலத்சதாடர்பு ைற்றும் தகவல் ெங்க திைைாக அனுெரிக்கப்ேட்டது. 

43. ஆபமைஷன் ெருணா கடற்ேனடப் ேயிற்சி இந்தி ா ைற்றும் பிரான்ஸ் இனடப  

நனடசேற்றது. 

44. இந்தி ா ைற்றும் பிரான்ஸ் இனைந்து வருைா கடற்ேனட கூட்டுப்ேயிற்சின  

சதாடங்கி து. 

45. இந்தி ாவில் கச்ொ எண்சைய் ஏற்றுைதி செய்யும் நாடுகளில் ஈைாக் முதலிடம் 

சேற்றுள்ளது. 

46. இந்தி  பதர்தல் இனை த்தின் கூற்றுப்ேடி 2019 ைக்களனவத் பதர்தலில் 67.10% 

வாக்களிப்பு சேறப்ேட்டுள்ளது. 

47. அசைரிக்கா இந்தி ாவிற்கு வழங்கி  “வர்த்தகத்திற்கு விருப்ேைாை நாடு” என்ற 

அந்தஸ்னத ெமீேத்தில் ரத்து செய்தது. 



 

 

48. ஆசியா ஒத்துரைப்பு உனர ாடலின் 16 வது அனைச்ெரனவக் கூட்டம் கத்தாரின் 

மதாொவில் நனடசேற்றது. 

49. இந்தி  கடற்ேனடயின் ஸ்கார்பீன் வகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்ேலாை INS மெைா 

மும்னேயில் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 

50. இந்தி  கடற்ேனடயின் முன்ைணி ஏவுகனை அழிப்ோன் INS ைஞ்சித் ேனடயில் 

இருந்து நீக்கம் செய் ப்ேட்டது. 

51. இந்தி  நடினக தி ா மிர்ொ ைற்றும் அலிோோ தனலவர் ஜாக் ைா வளம்குன்றா 

வளர்ச்சிக் குறிக்பகாள்களின் புதி  தூதுவர்களாக நி மிக்கப்ேட்டுள்ளைர். 

52. அசைரிக்காவின் முதல் AH-54இ-அப்பாச்சி கார்டியன் ஹெலிகாப்டரை இந்தி  

விைாைப்ேனடயில் (IAF) பெர்க்கப்ேட்டது. 

53. ைொலா ேத்திரத்னத சவளிநாட்டு ெந்னதயில் மகைளா முதல் முனற ாக 

ேட்டி லிட்டுள்ளது. 

54. சிங்கப்பூர் இந்தி ா இருதரப்பு கடல்ொர் ேயிற்சி (Simbex) சதன் சீைக்கடலில் 

சதாடங்கி து. 

55. பநோளி ைனலப றுேவர் கமி ரீட்டா ஹஷர்பா என்ேவர் எவசரஸ்ட் சிகரத்னத (8848 மீ) 

சவற்றிகரைாக 23 வது முனற ாக அனடந்து ொதனை புரிந்தார். 

56. இந்தி  விண்சவளி ஆராய்ச்சி அனைப்பின் (இஸ்பரா) வணிகப் பிரிவு நியூல்மபல் 

இந்தியா லிமிஹடட் சேங்களூரில் திறக்கப்ேட்டது. 

57. பிமைம் சிங் தோங் சிக்கிமின் புதி  முதல்வராக ேதவிப ற்றார். 

58. உலக போட்டித்திறன் தரவரினெகளின் இந்தியா 43ெது இடத்தில் உள்ளது. 

59. ைத்தி  சுற்றுச்சூழல், வை ைற்றும் காலநினல ைாற்ற அனைச்ெகம் காற்று ைாசுோடு 

குறித்த விழிப்புைர்னவ ேரப்புவதற்காக “ெொ ஆன் மத” ோடனல 

அறிமுகப்ேடுத்தி து. 

60. இந்தி ாவின் முதல் “சேரி  அறிவி ல்” கண்காட்சி “விஜியான் சங்கம்” மும்னேயில் 

திறக்கப்ேட்டது. 

61. பானி புயல் பூரின ச் சுற்றி  பகாோல்பூர் ைற்றும் ெந்த்ோலி இனடப  ஒடிொ 

கடற்கனரன  கடந்தது. 

62. அருைாச்ெல பிரபதெ முதல்வராக ஹபோ காண்டு பதவிமயற்றார். 

63. ஜப்பான் ஒரு ைணி பநரத்திற்கு 400 கிபலாமீட்டர் செல்லும் ஷிங்கன்ஹசன் புல்ைட் 

ையிரை பொதனை செய்தது. 



 

 

64. உலகளாவி  ோம்புக் கடின  குைப்ேடுத்தும் திட்டத்னத WHO சவளியிட்டது. 

65. ஷாஹீன்-2 ோகிஸ்தான் பொதனை செய்த முதல் பாலிஸ்டிக் ஏவுகரண ஆகும். 

66. சுற்றுச்சூழல் ைாற்றத்தின் காலநினல அவெரநினலன  அயர்ைாந்து சவளியிட்டுள்ளது. 

67. ஹஜய்ஷ்-இ-முகேது தனலவர் ைசூத் அொர் ஐ.நா. ோதுகாப்புக் குழு கமிட்டி ால் 

உலகளாவி  ே ங்கரவாதிகள் ேட்டி லில் பெர்க்கப்ேட்டார். 

68. ஆபமைஷன் ஸ்விஃப்ட் ரிட்டார்ட் என்ேது ோலபகாட் தாக்குதலுக்கு எதிராை 

ோகிஸ்தான் திட்டைாகும். 

69. ஜி-7 உச்சி ைாநாடு ஆகஸ்ட் ைாதம் 24 ஆம் பததி பிரான்சில் நனடசேறவுள்ளது. 

70. இந்தி ா மீண்டும் ஆர்டிக் கவுன்சிலின் ோர்னவ ாளராக பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

71. உலக சுங்க அனைப்பின்  பிராந்தி  தனலவர்களின் கூட்டம் சகாச்சியில் நனடசேற்றது. 

72. ஆசி ாவில் முதன்முனற ாக ஒபர ோலிை திருைைத்னத ெட்டப்பூர்வைாக்கி து நாடு 

னதவான் ஆகும். 

73. ஆர்ட்ஹடமிசின் 2024 திட்டத்தின் ேடி நாொ விண்சவளி வீரர்கனள ெந்திரனுக்கு 2024 

ஆம் ஆண்டுக்குள் அனுப்ே உள்ளது. 

74. பதசி  சதாழில்நுட்ே திைம் – பை 11 

75. உலக இடம்சே ர்ந்த ேறனவ நாள் – பை 11 

76. ெர்வபதெ குடும்ேங்கள் திைம் – பை 15 

77. பதசி  சடங்கு திைம் – பை 16 

78. பதசி  ே ங்கரவாத எதிர்ப்பு நாள் – பை 21 

79. ேல்லுயிர் திைம் – பை 22 

80. ஐ.நா. அனைதி காக்கும் ெர்வபதெ நாள் – பை 29 

81. கிளாரி மபாமைாசாக் ஆண்கள் ஒருநாள் போட்டியின் முதல் சேண் நடுவராைார். 

82. கிர்கிஸ்தானில் (Kyrgyzstan) பிஷ்செக்கில் ஷாங்காய் ஒத்துனழப்பு அனைப்பு 

(SCO) கூட்டத்தில் இந்தி ா ேங்பகற்றது. 

83. ரஷ் ா அனுெக்தி ால் இ ங்கும் பனி உரடப்பு கப்பல் - யூைல் ஆர்டிக் கப்ேல் 

வழித்தடங்கனள திறக்கப் ே ன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

84. ரிெர்வ் வங்கி “விஷன் 2021” மூலம் மின் கட்டை முனறன  பைம்ேடுத்தும் திட்டத்னத 

ரிெர்வ் வங்கி சவளியிட்டது. 



 

 

85. இந்தி  முதலீட்டாளர்களுக்கு உரி  சிறந்த இடைாக லண்டன் பதர்வு 

செய் ப்ேட்டுள்ளது. 

86. உலக ேத்திரிக்னக சுதந்திர திைம் - பை 3 

87. உலக செஞ்சிலுனவ ெங்க திைம் – பை 8 

88. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் மே 8 ஆம் பததி உலக தலசீமி ா திைம் அனுெரிக்கப்ேடுகிறது. 

89. முன்ைாள் இலங்னக பேட்ஸ்பைன் குோர் சங்கக்காை ஹேல்மபார்ன் கிரிக்ஹகட் 

கிளப்பின் (MCC) தனலனை சோறுப்னே ஏற்றார். 

90. சேண்களின் 10 மீ ஏர் னரபிள் போட்டியில் இந்தி  வினள ாட்டு வீராங்கனை அபூர்வி 

சண்மடைா உலக தரவரினெயில் முதல் இடத்னதப் பிடித்தார். 

91. ஷாஹித் அப்ரிடியின் சு ெரினத “மகம் மசஞ்சர்” ஆகும். 

92. 2019 ICC உலகக் பகாப்னேக்காை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்சகட் அணிக்காை நிதியினை 

அமுல் (Amul) வழங்கி து. 

93. உலக சுகாதார அனைப்பு (WHO) அல்ஜீரியா ேற்றும் அர்ஹஜன்டிைாரெ ைபலரி ா 

இல்லாத நாடுகளாக அதிகாரப்பூர்வைாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

94. இந்தி ாவின் மிகப்சேரி  அன்னி  முதலீட்டராக ஹநதர்ைாந்து உள்ளது. 

95. பை 1 ஆம் பததி உலக கடவுச்சொல் திைைாக அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

96. ைத்தி  அரசு அனைத்து ைாநில அரசுகனளயும் “பசுரே எண் தகடுகரள” மின்ொர 

வாகைங்களில் சோருத்தும்ேடி உத்தரவிட்டுள்ளது. 

97. சந்திைோ சாகா - பதசி  அறிவி ல் அகாடமியில் முதல் சேண் தனலவராக 

பதர்ந்சதடுக்கப்ேட்டுள்ளார். 

98. நடிகர் அனுேம்பகரின் சு ெரினத “ொழ்க்ரக எைக்கு கத்துக்ஹகாடுத்த பாடங்கள்”. 

99. ஜாமி  இஸ்லாமி  ேல்கனலக்கழகத்தின் முதல் துனை முதல்வராக “நஜ்மி அக்தா” 

சோறுப்பேற்றார். 

100. பேெல் ஒப்ேந்தத்தில் சநகிலின யும்  இனைக்கும்  முடினவ 180 நாடுகள் 

ஏற்றுக்சகாண்டு னகச ப்ேமிட்டை. 


