
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஜனவரி 2019 

1. 42nd Indian Social Science Congress நடைபெற்ற இைம் - புவனனஸ்வர் 

2. ICC - 2018 ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்பெட் வீராங்ெடை - ஸ்மிருதி மந்தனா 

3. New Chief Information Commissioner – சுதிர் பார்கவா 

4. ஒரர பைஸ்ட் பதாைரில் 20 ரெட்சுெடைப் பிடித்த முதல் இந்திய விக்பெட் கீப்ெர் - ரிஷப் பந்த்  

5. எந்த IPC பிரிவின் கீழ் ொலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குெடை திருநங்டெெள் தாக்ெல் பெய்யலாம் – 354 

A  

6. புொரளிக்ெ எந்த ெட்ைணமில்லா உதவி ரெடவடய NHRC பதாைங்கியுள்ைது ? 14433 

7. பொறியியல் ெல்லூரிெள் அனுமதி குறித்து அடமக்ெப்ெட்ை குழு - BVR னமாகன் ரெட்டி குழு  

8. Sam wad - விண்பவளி நைவடிக்டெெளில் மாணவர்ெடை ஈடுெடுத்த ISRO-வின் திட்ைம். 

9. Telangana உயர்நீதிமன்ற முதல் தடலடம நீதிெதி - T.B. ொதாகிருஷ்ணன். 

10. பிரரசிலின் புதிய அதிெர் – னஜர்னபால் ன ாநனொ  

11. 2018-ன் முடிவில் UNESCO-வில் இருந்து பவளிரயறிய நாடுெள் : USA, ISRAEL  

12. 2019-ம் ஆண்டு ரதசிய நிருத்ய சிரராமணி விருது பெற்றவர் - அனிந்திதா நின ாஜி அனாம்  

13. உஜ்வாலா ொனிட்ைரி நாப்கின் திட்ைம் பதாைங்கியுள்ை மாநிலம் - ஒடி ா 

14. ரயில்ரவ வாரியத்தின் புதிய தடலவர்  - வினனாத் குமார்  ாதவ்  

15. 2018-ல் அதிெ விக்பெட்டுெடை வீழ்த்தி இந்திய ெந்து வீச்ொைர் - ஜஸ்பிரிட் பூம்ொ  

16. 106வது  இந்திய அறிவியல் மாநாடு நடைபெற்ற இைம் – பஞ் ாப் (ஜலந்தர்) 

17. ரதசிய ெட்ை ரெடவெள் ஆடணய புதிய பெயல் தடலவர் - A.K. சிக்ரி 

18. விவொயிெளின் துயர் தீர்க்ெ “கிருவிக் ெந்து “ திட்ைம் பதாைங்கியுள்ை மாநிலம் – னமற்கு வங்காளம்   

19. LIC-ன் இடைக்ெொலத் தடலவர் - னேமந்த் பார்கவா  

20. அண்டமயில் எந்த நாட்டில் “பபுக்” என்ற பவப்ெமண்ைல புயல் ஏற்ெட்ைது - தாய்லாந்து  

21. அண்ைார்டிக்ொவின் மிெ உயர்ந்த சிெரத்டத அடைந்த உலகின் முதல் மாற்றுத்திறைாளி இந்திய 

மடலரயற்ற வீரர் - அருணிமா சின்ோ  

22. 2019 உலெ சுொதார உச்சி மாநாடு நைக்ெவுள்ை நெரம்  – ஹேத்ொபாத் 

23. 80th National Table Tennis - ரொட்டிெள் நைக்ெவுள்ை இைம் - கட்டாக் 

24. அரசு ரவடலெளில் பொருைாதார ரீதியாெ பின்தங்கிய உயர்வகுப்பிைருக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு 

வழங்கி அடமச்ெரடவ தீர்மாைம் - Brahmins, Rajput’s, Jat, Maratha, Kammavar. 

25. 2 வது ரெரலா இந்தியா இடைரயார் விடையாட்டு நடைபெறும் இைம் - புனன 



 

 

26. IMF நிறுவை தடலடம பொருைாதார ஆரலாெெராெ நியமிக்ெப்ெட்டுள்ை இந்திய வம்ொவளி - கீதா 
னகாபிநாத்  

27. விழுப்புரத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி 33வது மாவட்ைமாெ பிரிக்ெப்ெட்ைது. 

28. புதிய விடையாட்டுத் துடற அடமச்ெர் - KA ர ங்னகாட்ஹட ன்  

29. ொஷ்த்ர சீமா ொலின் புதிய தடலடம இயக்குைர் - குமார் ொனஜஷ்  ந்திொ  

30. மத்திய புள்ளியல் அலுவலெ மதிப்பீட்டின் ெடி 2018-19 இந்திய பொருைாதார வைர்ச்சி ெதவீதம்  - 
7.2% 

31. ெர்வரதெ சூரிய ஆற்றல் ெழெத்தின் தடலவர் - பிெணவ் R னமத்தா 

32. 2018 - EIU மக்ெைாட்சி தரவரிடெயில் இந்தியாவின் நிடல - 41 

33. 27வது 
புதுதில்லி உலெ புத்தெ ெண்ொட்சியின் ெருப்பொருள் என்ை? Readers with special 

needs 

34. டதவானின் புதிய பிரதமர்  - சூ ர ங்  ங் 

35. ெர்வரதெ குத்துச்ெண்டை ெங்ெத்திைால் பவளியிைப்ெட்ை தரவரிடெ முதலிைத்தில் உள்ைவர் யார் ? 
னமரினகாம் 

36. We are displaced; My Journey and stories from Refugee around the world – இந்த 

புத்தெத்டத எழுதியவர் மலாலா  

37. 2019 சிட்னி கிரிக்பெட் டமதாை வாழ்நாள் பெௌரவ உறுப்பிைத்துவம் பெற்றவர் -விொட் 

னகாஹ்லி.  

38. பவனிசுலா புதிய அதிெர் - நிக்னகாலஸ் மதுனொ  

39. One family; One Job; இந்த திட்ைம் அறிமுெப்ெடுத்திய மாநிலம் - சிக்கிம்  

40. நுண்ொெைம் குறித்த 9 வது ெர்வரதெ மாநாடு நடைபெறும் இைம் - ஒளெங்காபாத் 
41. முதலாவது ெர்வரதெ விமாைப் ரொக்குவரத்து உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற   இைம் -மும்ஹப (slogan-

flying for all) 

42. 2019 - திருவள்ளுவர்  திை  விருதுெள்: 

a. திருவள்ளுவர்   - அன்வர் ொட்ொ 

b. பெரியார் விருது   - சி.பொன்டையன் 

c. அம்ரெத்ெர் விருது   - சி.ராமகுரு 

d. அண்ணா விருது   - மு.அய்யக்ெண்ணு 

e. ொமராெர்  விருது  - ெழ.பநடுமாறன் 

f. ொரதியார் விருது   - மா.ொரதி சுகுமாறன்  

g. ொரதிதாென் விருது   - ெவிஞர் தியாரு 

h. திரு.வி.ெ விருது   - முடைவர் கு.ெரணென் 

i. கீ.ஆ.பெ விருது   - சூலூர் ெடைப்பித்தன்  

43. “IMBEX-2018-19”-இந்தியா - மியான்மர் இடைரயயாை இராணுவ ெயிற்சி. 



 

 

44. ரமற்குத் பதாைர்ச்சி மடலெளில் இருந்து சுற்றுச் சூழலுக்கு ரெடு விடைவிக்கும் மரங்ெடை   

அெற்றும் குழு - ர ருகுரி  ொகனவந்திெ பாபு குழு. 

45. அமா கனெ LED திட்டம் அறிமுெம் பெய்துள்ை  மாநிலம் - ஒடிொ 

46. இந்தியாவின் இடைய கிராண்ட்மாஸ்ைர் ெட்ைம் பெற்றவ்ர் - குனகஷ் 

47. ெறடவ மருத்துவமடை பதாைங்கியுள்ை மாநிலம் - தில்லி 

48. 2018-ம் ஆண்டின் ொந்தி அடமதிப் ெரிசிடை பவன்றவர் - ன ானே   கவா 

49. மாணவர்ெளுக்ொை பெௌர்யா விருது வழங்கு முடிவு பெய்துள்ை மாநிலம் - ேரி ானா 

50.  ஸ்வீைனின் புதிய பிரதமர் யார் - ஸ்டீபன் னலாஃப்வன் 

51. 1353 - ொடை 400 ரமற்ெட்ை வீரர்ெள் ெங்குபெற்ற விொலிமஹல ஜல்லிக்ெட்டு புதிய கின்ைஸ் 

ொதடை  ெடைத்துள்ைது. 

52. 2020-ம் ஆண்டின் ெட்ைைக்ெடலயின் உலெ தடலநெரமாெ  அறிவிக்ெப்ெட்டுள்ை நெரம் -Rio-de-

Janerio. 

53. இராணுவ துடறயில் எத்தடை ெதவீதம் பெண்ெடை ரெர்க்ெ இந்திய அரசு முடிவு பெய்துள்ைது  - 

15% 

54. அண்டமயில் ொலமாை ரக்பீர் சிங் ரொரலா எந்த விடையாட்டுைன் பதாைர்புடையவர்  ோக்கி. 

55. எந்த நெரத்தில் சுொஸ் ெந்திர ரொஸ் அருங்ொட்சியெம் பதாைங்ெப்ெட்டுள்ைது -      புது தில்லி 

56. ICC-ன் பைஸ்ட், ODI மற்றும் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் ஆகிய 3 விருதுெடையும் பவன்றுள்ை முதல் 

வீரர் - விொட் னகாலி. 

57. அருணாச்ெல பிரரதெ மாநில விழா  - பானக பகா இருவாச்சி விழா  

58. IAFTX - 2019 இந்திய ஆப்பிரிக்ெ ெைப்ெயிற்சி நடைபெற்ற இைம் - புனன 

59. ZINDAGINAMA -என்ற புதிைத்தின் ஆசிரியர் - கிருஷ்ணா ன ாப்தி  

60. ெணத்தாள்ெடை இைங்ொை ொர்டவயற்ரறார்க்கு உதவும் ரராஷிணி என்ற பெயலிடய அறிமுெம் 

பெய்துள்ை ெல்வி நிறுவைம் - IIT ரூப்நகர் 

61. எந்த ஏவுதைத்தில் MICROSAT -R என்ற பெயற்டெக்ரொடை ISRO ஏவியது – PSLV C - 44 

62.  ெத்மஸ்ரீ  விருது – தமிழெத்தில் 7 ரெர் ரதர்வு 

a. ெங்ொரு அடிெைார்   

b. ெரத் ெமல்  

c. நர்த்தகி நட்ராஜ் 

d. மதுடர சின்ைப்பிள்டை  

e. RV ரமணி 

f. ஆைந்தன் சிவமணி 

g. ைாக்ைர் ராமொமி பவங்ெைசுவாமி 

63. நைப்ொண்டு ரதசிய வாக்ொைர் திை ெருப்பொருள்; No voter to left behind. 



 

 

64. 2019 – பாெத் ெத்னா விருது - பூபென்  ஹொரிொ, நாைாஜி ரதஷ்முக், பிரணாப் முெர்ஜீ. 

65. குடியரசு திை அணிவகுப்பில் முதன் முடறயாெ ெங்கு பெற்ற அொம் டரஃபிள் ெடைப்பிரிவின் 

தடலவர் - குஷ்பு கன்வர்  

66.  2019 – ஆஸ்த்ரரலியா ஓென் மெளிர் ஒற்டறயர் பிரிவில் பவற்றி பெற்றவர் -நனவாமி ஒ ாகா 

67. வந்னத பாெத் எக்ஸ்பிெஸ் எை அடழக்ெப்ெடுவது - TRAIN 18 (தில்லி – வாரணாசி). 

68. 2019 ஆஸ்திரரலிய  ஓென் ஆைவர் ஒற்டறயர் பிரிவில் பவன்றவர்  - னநாவக் னஜானகாவிச் 

69. ஜீவன் ெம்ெர்க் திட்ைம் பதாைங்கியுள்ை மாநிலம் - ஒடி ா 
70.  தமிழ் நாடு இறுதி வாக்ொைர் ெட்டியல் பமாத்தம்-5.91 ரொடி  

a. ஆண் - 2.92 ரொடி  

b. பெண் - 2.98 ரொடி  

c. திருநங்டெெள் - 5472 ரெர்  

d. பெரிய பதாகுதி - ரொழிங்ெநல்லூர்  (6,18,985) 

e. சிறிய பதாகுதி - பென்டை துடறமுெம் (1,66,515).  

71. ஆரராக்ய ொரத ெயண திட்ைத்தில் சிறந்த மாநிலமாெ தமிழ்நாடு னதர்வு  

72. 10வது 
இந்து ஆன்மீெ ெண்ொட்சி, ர ன்ஹன (ஜைவரி 29 முதல் பிப்ரவரி 4 வடர) 

73.  மாணவர் ொவல் ெடை பென்டையில் முதல் முதலாெ பதாைக்ெம் - 22.01.2019  
74.  தமிழெத்தில் ஒருங்கிடணந்த உணவுப் பூங்ொ தருமபுரியில் அடமக்ெப்ெட்டு வருகிறது . 

75. ொடல ரொக்குவரத்டத ெரி பெய்ய பென்டையில் (ROADEO) என்ற ரராரொ அறிமுெம் 

பெய்யப்ெட்டுள்ைது . 

76. கங்ஹக எக்ஸ்பிெஸ் னவ என்ற பெயரில் உலகின் மிெ நீைமாை விடரவு ொடல U.P யில் 

அடமயவுள்ைது . 

77. ஆக்ஸ்ரொர்டு அெராதியின் 2018-ம் ஆண்டின் வார்த்டதயாெ “நாரி  க்தி “ரதர்வு. 

78.  ஜாய்மதி பஹினி - முழுவதும் பெண்ெடை பொண்ை பிரிவு RPF மூலம் ெவுொத்தி ொம்க்யா இரயில் 

நிடலயத்தில் பதாைங்ெப்ெட்ைது. 

79. ஃபிளமிங்னகா விழா நடைபெறும் மாநிலம் Andhra Pradesh.  

80.  Saksham - 2019 எரிபொருள் பிரொரம் எரிபொருள் ரெமிப்பு ெற்றியது. 

81. Jai Kisan Rin Mukthi Yojana - என்ற விவொய ெைன்ெடை இரத்து பெய்யும் திட்ைம் – மத்தி  
பிெனத ம்  

82. 13th - Controller and Auditor General of India (CAG) - ொஜீவ் ரமஹ்ரிஷி 

83. மத்திய பிரரதெ மாநிலம் ஆன்மீெத்திற்பெை தனி துடறடய உருவாக்கி உள்ைது -Adhyatmik 

Vibhag 



 

 

84. இந்தியாவில் மூலதைச் ெந்டதயில் புதிய மாற்றங்ெடை பொண்டுவர ொத்திய கூறுெடை ஆராய 

SEBI அடமத்துள்ை குழு -  ங்கர் டி குழு  

85. இந்திய அரசின் புதிய தடலடமப் பொருைாதார ஆரலாெெர் – கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிெமண் ன் 

86. 15 -வது நிதிக்குழுவின் தடலவர் - N.K. சிங் 

87. 2018 ொகித்ய அொைமி பமாழிப்பெய்ர்ப்பு விருது மு.யூசுப் - ஜி.ஆர் இந்துரொெனின் மணியன் 

பிள்டையுை ஆத்ம ெதா என்ற நூடல - திருைன் மணியன்பிள்டை எை பமாழி பெயர்ப்பு 

பெய்தடமக்ொெ. 

88. Beti Pachao Beti Padhao - திட்ைத்திற்கு தமிழக அெசு விருது பெற்றுள்ைது. 

89. ACI-ன் பதாழில் பதாைங்ெ உெந்த மாநிலம் – ஆந்திெ பிெனத ம் (முதல் இைத்தில் உள்ைது) 

90. உலெ புத்தெ ெண்ொட்சி 27வது ெதிப்பு நடைபெற்ற இைம் - ரடல்லி 

91. உலெ ஆரஞ்சு திருவிழா (2வது ெதிப்பு) நடைபெறும் இைம் - நாக்பூர் 

92. அைல் ரொலார் க்ருஷி ெம்ப் திட்ைம் அறிமுெம் பெய்துள்ை மாநிலம் - மகாொஷ்ட்ொ 

93. 2019 ஆஸ்திரரலியா ஓென் ரொட்டிெள் ெலப்பு இரட்டையர் ொம்பியன். - ெர்ரொரா 

கிரரஜிரொவா, ராஜிவ் ராம். 

94. உலெைாவிய சூரிய ெக்தி குழுமத்தின் தடலவர் - பிெணவ் R.னமக்தா 

95. தமிழெ அரசு ெட்ைாம்பூச்சி ெணக்பெடுப்டெ முதன் முடறயாெ   த்தி  மங்களம் புலிகள் 

காப்பகத்தில் பதாைங்கி உள்ைது. 

96. கும்ெரமைா ெற்றிய தெவல்ெளுக்ொெ “Rail Kumbh Seva 2019”என்ற APP-ஐ  வைக்கு மத்திய 

இரயில்ரவ பவளியிட்டுள்ைது. 

97. உலெைாவிய வானுர்தி மாநாடு நடைபெற்ற இைம் – மும்ஹப ஜைவரி 15,16 2019 

98. நாொ HD217496 என்ற புது ரொலிடை ெண்ைறிந்துள்ைது  

99. ரிெர்வ் வங்கி மின்ைணு ெரிமாற்றம் ஊக்குவிக்ெ நந்தன் நீலனகணி தடலடமயில் குழு ஒன்டற 

அடமக்ெ உள்ைது. 

100. அருணாெல பிரரதெ மாநில முதல்வர்  C.M. Pemakandu இந்தியாவின் பெரிய இரும்பிைால் 

ஆைா ொலத்டத சியாங் நதி மீது பதாைக்கி டவத்தார். 

101. ரெரலா இந்தியா விடையாட்டுெளில் மொராஷ்ட்ரா அணி ஒட்டுபமாத்த ொம்பியன் ெட்ை பவன்றது.  

102. மத்திய பிரரதெ அரசு யுவா ஸ்வபீமான் ன ாஜனாஹவ பதாைக்கி உள்ைது (Youth Employment 

Scheme) 

103. பதன் இந்திய சிறு குரு பதாழில் முடைரவார் மாநாடு ரபங்களூரில் நடைபெற்றது. 

104. விமாை ரொக்குவரத்து பெயலர் ொஜிவ் நா ன் ர ௌனப UPSC உறுப்பிைராெ நியமிக்ெப்ெட்டுள்ைார் 

105. இந்திய குடியரசு திை விழா அணிவகுப்பு நிெழ்வில் ICAR (இந்திய ரவைாண்டம மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிடலயம்) முதல் ெரிசு பெற்றுள்ைது. 

106. ஷிவச் ொரத் யாத்ரா நிெழ்ச்சியின் முதல் ெரிசு தமிழக அெசு பெற்றுள்ைது.  



 

 

107. “No Presents peace” என்ற ெடத பதற்ொசிய இலக்கியத்திர்ொண DSC ெரிசு பவன்றுள்ைது.  

108. இந்தியாவில் ரவெமாெ 100 விக்பெட்டுெடை வீழ்த்திய முதல் இந்திய ெந்து வீச்ொைர் – முகமது  மி  

109. உலெ பிபரயில் (Braille) திைம்  – ஜைவரி 4 

110. பவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் திைம்  – ஜைவரி 9  

111. உலெ ஹிந்தி திைம்   – ஜைவரி 10 

112. ெர்வரதெ ெல்வி திைம்    – ஜைவரி 24 

113. ரதசிய பெண் குழந்டதெள் திைம்  – ஜைவரி 24  

114. ெர்வரதெ சுங்ெ வரி திைம்   – ஜைவரி 24  

115. உலெ பதாழுரநாய் திைம்   – ஜைவரி 27 (ெடைசி ஞாயிறு) 

116. உலெ தரவு ொதுொப்பு திைம்   – ஜைவரி 28 


