
 

 

SUN IAS ACADEMY  

நடப்பு நிகழ்வுகள் -ஏப்ரல்  2019 

1. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சர் எட்மன் ஹிலாரி பெல்லலாஷிப் விருது தீபா மாலிக் 

அவர்களுக்கு  வழங்கப்பட்டது. 

 

2. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக புககப்பட விருது எல்லலயில் அழும் குழந்லை என்ற   

புககப்படத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தெருவவார கிரிக்தகட்  விகளயாட்டு வீரர்களின் நல்தலண்ணத் தூெராக மித்ைாலி ராஜ் 

நியமனம். 

 

4. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ரவீந்திரநாத் ொகூர் இலக்கிய விருது ரானாைாஸ் குப்ைா 

அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. (வ ாவலா என்ற புத்ெகத்திற்காக) 

 

5. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 71 வது உலக பத்திரிக்கக நாயகன் விருது சிரில் அல்பமய்டா  

அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 28 வது சுல்ொன் அஸ்லான் வகாப்கப ஹாக்கி வபாட்டியில்  வுத்   

தகாரியா தவற்றி தபற்றுள்ளது. 

 

7. 65 கிவலா எகடப் பிரிவில் இந்தியாகவச் வ ர்ந்ெ குத்துச்  ண்கட வீரர்  ெஜ்ரங் புனியா 

உலக ெர வரிக யில் முெலிடம் தபற்றுள்ளார். 

 

8. 2019 ஆம் ஆண்டு கத்ொர் ெகலநகர் வொஹாவில் நகடதபற்ற 800 மீட்டர் தபண்கள் 

ஓட்டப்பந்கெய பிரிவில் இந்தியாவின் லகாமதி மாரிமுத்து ெங்கம் தவன்றார். 

 

9. மிவ ாராம் மாநிலத்கெச் வ ர்ந்ெ பளு தூக்கும் வீராங்ககன பெர்மி லல் ரிணங்கா உலக   

இகளவயார்  பளு தூக்கும்  வபாட்டியில் 130-134 கிவலாகிராம் எகடப் பிரிவில் புதிய 

உலக  ாெகன புரிந்துள்ளார். 

 

10. 75 வது லகாஹிமா லொர் நிகனவு தினம் மார்ச் முெல் ஜூன் வகர இம்பால் நகரில்   
அனு ரிக்கப்படுகிறது. 

 

11. ESPN அகமப்பு வழங்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ெ விகளயாட்டு வீரர் விருது 

P.V.சிந்து (தபண்கள் பிரிவிற்கும்) நீரஜ் லசாப்ரா (ஆண்கள் பிரிவிற்கும்)  
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

12. இந்திய கால்பந்து கழகத்தின் ெகலவர் பிரஃபுல் ெட்லடல் பிஃபா அகமப்பின் 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 



 

 

13. ESPN அகமப்பு வழங்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ெ பயிற்சியாளர் விருது ெஸ்ொல் 

ராணா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

14. ESPN அகமப்பு வழங்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ெ மாற்று திறனாளி வீரர் விருது 

எக்ைா ெயான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

15. இந்திய ஹாக்கி அணியின் பயிற்சியாளராக ஆஸ்திவரலியாகவச் வ ர்ந்ெ கிரஹாம் பரய்ட்  
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

16. இந்திய அரசு வநபாள நாட்டிற்கு 25 படுக்கக வ தியுகடய குழந்கெ வபறு 

மருத்துவமகணகய அகமத்துக் தகாடுத்துள்ளது. 

17. ரஷ்யா -வின் மிக உயரிய விருொன  order of St. Andrew apostle  நவரந்திர வமாடி 

அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

18. சிப்லா நிறுவனத்தின் ெகலவர் யூசஃப் ஹமித் அவர்களுக்கு இங்கிலாந்து நாட்டின் உயரிய 

பட்டமான FRS பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

19. 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான G20 மாநாடு சவூதி அலரபியாவில் நகடதபறவுள்ளது. 

20. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான G20 மாநாடு ஜப்பான் நாட்டின் ஒ ாகா நகரில் நகட தபற்றது. 

21. 2019 ஆம் ஆண்டு கத்ொர் ெகலநகர் வொஹாவில் நகடதபற்ற 1500 மீட்டர் தபண்கள்  

ஓட்டப் பந்கெயத்தில் இந்தியாவின் PU.சித்ரா ெங்கம் தவன்றுள்ளார். 

22. ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநர்  த்திய பால் மாலிக் மாநிலத்தில் தீவிரவாெ 

நடவடிக்கககளில் ெகட த ய்ய (MDTMG) என்ற அகமப்கப உருவாக்கியுள்ளார். 

23. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மியாமி ஓபன் தடன்னிஸ் வபாட்டிகளில் ஆண்கள் ஒற்கறயர்  

பிரிவில்  லராெர் பெபடரர் பட்டம் தவன்றுள்ளார். 

24.  நீதி அரசர் ஆைர்ஷ் குமார்  லகாயல் வெசிய பசுகம தீர்பாயத்தின் ெகலவராக  

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

25.  ESPN அகமப்பு வழங்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான வாழ்நாள்  ாெகனயாளர் விருது 

பிரதீப் குமார் முகர்ஜீ அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

26. ெமிழ்நாட்டில் திருபநல்லேலி மாவட்டம் மணிமுத்ொறு அகணயில் முென் முகறயாக 

சூரிய ஒளி மூலம் இயங்கும் படகு திட்டம் த யல்படுத்ெப்பட உள்ளது. 

27. இந்திய வெர்ெல் ஆகணயம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ராஜவுரி மாவட்டத்தில் வயது 

முதிர்ந்ெ வாக்காளர்ககள வாக்களிக்க கவப்பெற்காக ஷாகுலட் என்ற தொகலவபசி 

பயன்பாட்கட தவளியிட்டுள்ளது. 

28. சிலப்பதிகார சிந்ெகனகள் என்ற புத்ெகத்தின் ஆசிரியர் சிலம்பொலி பசல்லப்ென். 

29. 2019 ஆம் ஆண்டு 23 வது ஆசிய ெடகள வபாட்டிகள் கத்ொர் ெகலநகர் லைாஹாவில்  

நகடதபற்றன. 



 

 

30.  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய குத்துச்  ண்கட வபாட்டிகள் தபண்கள்  81 கிவலாகிராம்  

எகடப் பிரிவில் இந்தியாவின் பூொ ராணி ைங்கம் தவன்றார். 

31. விஸ்டன் பத்திரிக்கக தவளியிட்டுள்ள 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ெ கிரிக்தகட் வீரராக 

விராட் லகாலி வெர்வு த ய்யப்பட்டுள்ளார். 

32. தெலுங்கானா மாநிலம் நிசாமாொத் பாராளுமன்ற தொகுதியில் முெல் முகறயாக M3 

வாக்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்ெப்பட்டன. 

33. 2019 ஆம் ஆண்டு மவலசியா ஓபன் பாட்மிண்டன் வபாட்டியில் சீனாகவச் வ ர்ந்ெ 

லிண்டான் பட்டம் தவன்றுள்ளார். 

34.  இந்திய ராணுவம் இந்தியாவின் மிகப் தபரிய தொங்கு பாலத்கெ சிந்து நதியின் மீது 

அகமத்துள்ளது. 

35. உலக இரத்ை உலையாலம  வநாய் தினம் ஏப்ரல் 17 

36. வெசிய குடிலமப் ெணி தினம் ஏப்ரல் 21 

37.  உலக புவி தினம் ஏப்ரல் 22 

38.  ஃபார்ச்சூன் பத்திரிக்கக தவளியிட்டுள்ள உலகின் 50 ெகலசிறந்ெ ெகலவர்கள் 

பட்டியலில் ெமிழகத்கெச் வ ர்ந்ெ லகாயம்புத்தூர் முருகானந்ைம் ( மூக ஆர்வலர்) 

இடம்தபற்றுள்ளார். 

39.  ர்வவெ  பூஜ்ஜிய நிழல் தினம் ஏப்ரல் 25 அன்று அனு ரிக்கப்பட்டது. 

40.  கடம் பத்திரிக்கக தவளியிட்டுள்ள 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 100 மதிப்புமிக்கவர்கள்   
பட்டியலில் இந்தியாகவச் வ ர்ந்ெ லமனகா குருசாமி, அருந்ைதி கட்ெு மற்றும் முலகஷ் 

அம்ொனி ஆகிவயார் இடம்தபற்றுள்ளனர். 

41. தபண் அறிவியல் அறிஞர் ககந்தீப் காங் இங்கிலாந்தின் மதிப்புறு FRS பட்டத்திற்கு 

வெர்வு த ய்யப்பட்டுள்ளார். 

42. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் இந்தியாவில் மவலரியா வநாகய 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் முற்றிலும் ஒழிப்பெற்காக லமரா (MERA) இந்தியா என்ற திட்டத்கெ 

தொடங்கியுள்ளது. 

43.  இந்வொவனசியா அரசு ெனது 70 வது சுெந்திர தினத்கெ முன்னிட்டு ராமாயணம்  

கருப்பொருலை உலடய அஞ்சல் ைலல தவளியிட்டுள்ளது.(இந்தியாவுடனான நட்புறகவ 

தவளிப்படுத்துவெற்காக) 

44.  2019 ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர்  ஓபன் பாட்மிண்டன் வபாட்டியில் ஜப்பானின் பகண்லடா  

பமலமாட்டா ஆண்கள் ஒற்கற பிரிவில் பட்டம் தவன்றுள்ளார். 

45. ESPN அகமப்பு வழங்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ெ அணிக்கான விருது -

பெண்கள் லடபிள் படன்னிஸ் அணிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

46. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மாண்படர்ரி ஓென் படன்னிஸ் வபாட்டிகள் நகடதபற்ற இடம்  

தமக்ஸிவகா. 

47. 2019 ஆம் ஆண்டு சர்ேலைச புவி லநரத்திற்கான கருப்தபாருள் -Connect 2 Earth  

48. இந்தியாவின் எமி ாட் த யற்ககக்வகாள் PSLVC-45 ராக்தகட் மூலமாக தவற்றிகரமாக 

விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

49.  2019 ஆம் ஆண்டு உலகின் சிறந்ெ விமான நிறுவனமாக கத்ைார் ஏர் லேஸ் நிறுவனம் 

வெர்வு த ய்யப்பட்டுள்ளது. 

50. லைசிய ெஞ்சாயத் ராஜ் தினம் -ஏப்ரல் 24 

51.  ெமிழகத்தில் தவளியான 2019 ஆம் ஆண்டு பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வெர்வு முடிவுகளில்   
95.37% மதிப்தபண்களுடன் திருப்பூர் மாேட்டம் முெலிடம் தபற்றுள்ளது. 

52. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இகடவய நகடதபறும் ேருணா 

கடற்கலரப் பயிற்சி வகாவாவில் நகடதபற்றது. 

53. இலங்கக ெனது முெல் த யற்ககக்வகாளான ராேணா 1 ஐ தவற்றிகரமாக விண்ணில் 

த லுத்தியுள்ளது. 

54. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மா.அரங்கநாைன் விருது லேலி பரங்கராென் மற்றும் யூமா வாசுகி 

அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

55. 2019 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற வெர்ெலில் வபாட்டியிட்ட திருநங்கக வவட்பாளர் எம். 

ராைா (தென்  த ன்கன பாராளுமன்றத் தொகுதி). 

56. தகாகடக்கானல் மலலப்பூண்டு ெனது ெனிப்பட்ட வா கன மற்றும் சுகவக்காக புவி ார் 

குறியீடு தபற்றுள்ளது. 

57. ஜாலியன் ோலாொக் படுதகாகல தினம் -ஏப்ரல் 13 

58.  உலக சுகாைார தினம் -ஏப்ரல் 7 (அகனவருக்குமான சுகாொரம்) 

59.  ஒடிசா தினம் -ஏப்ரல் 1 அன்று அனு ரிக்கப்பட்டது. 

60. FIFA ெரவரிக  பட்டியலில் தபல்ஜியம் முெலிடம் தபற்றுள்ளது. 

61. ICC தவளியிட்டுள்ள தடஸ்ட் கிரிக்தகட் ெரவரிக யில் இந்தியா முெலிடம் 

தபற்றுள்ளது. 

62.   மீபத்தில் பத்திரிக்ககயில் காணப்பட்ட பசன்சு ெழங்குடியினர் காணப்படும் மாநிலம்  

ஆந்திர பிரவெ ம், தெலுங்கானா, கர்நாடகா, ஒடி ா. 

63.  நாகலாந்தின் புகழ்தபற்ற நடனமான பகன்யாக் நடனம்  மீபத்தில் அதிக அளவில் 

நடனக் ககலஞர்கள் பங்குதபற்றொல் உலக  ாெகன தபற்றது.  

64.  குடிகமப் பணி வெர்வில் தவற்றி தபற்ற இந்தியாவின் முெல் பழங்குடியின தபண் 

ஸ்ரீைன்யா சுலரஷ். 



 

 

65.  ஒடி ாவில் காணப்படும் கந்ைமால் ஹால்டி எனப்படும் மஞ் ள் தபாருட்களுக்கு புவி ார் 

குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

66.  2019 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத் வெர்ெலில் முெல் முகறயாக லமகாலயாவில் பிலரலி 

ோக்குச் சீட்டு முகறப் பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

67.  முெல் முகற வாக்களிக்கும் வாக்காளர்ககள ஊக்குவிப்பெற்காக அசாமில் சங்கல்ப் என்ற 

தொகலவபசி த யலி அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

68.   மீபத்தில் த ய்திகளில் காணப்பட்ட கக்காப்லொ சிராக்லகா என்பது நியூசிலாந்தில் 

காணப்படும் அறிய வகக கிளி ஆகும். 

69.   மீபத்தில் அந்ெமான் நிக்வகாபார் தீவுகளில் ஹார்ஸ்ஃபீல்ட் பேண்கல குயில் என்ற அறிய 

வகக குயிலினம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

70.  லண்டன் தபாருளாொர பள்ளியில் இந்தியாவின் அமீர்த்தியா பசன் அவர்களின் தபயரில்     

   இருக்கக அகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

71.  காரியா பூஜா திருவிழா என்பது திரிபுரா மாநிலத்தின் பழங்குடியினர் தகாண்டாடும் 

திருவிழாவாகும். 

72.  உலக பத்திரிக்ககச் சுெந்திர குறியீட்டில் இந்தியா 140 ேது இடம் பிடித்துள்ளது. 

73.  ICC இன் புதிய CEO வாக மனு சவுகானி அவர்கள் நியமனம். 

74.  ஐநா  கப லராகிங்க்யா சிறுபான்கமயினர் மீொன உரிகம மீரகல வி ாரிக்க நிக்வகாலஸ் 

கவும்ஜியாம் ெகலகமயில் குழு ஒன்கற அகமத்துள்ளது. 

75.  இந்தியா அறிவியல் ஆராய்ச்சி கழகம் மற்றும் ஆயுஷ் துகறகளுக்கிகடவய சுகாொரத்கெ 

வமம்படுத்துவெற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்ைம் வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

76. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்லைாஷ் டிராபி கால்பந்து வபாட்டிகளில்  ர்வீ ஸ் அணி பட்டம் 

தபற்றுள்ளது. 

77.  ஆசிய லைநீர் கூட்டணி மாநாடு 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் ககவஜா நகரில் 

நகடதபற்றுள்ளது. 

78. உலக சுரங்க விழிப்புணவு தினம் -ஏப்ரல் 4 

79.  டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்லெத்கர் பிறந்ெ தினம்-ஏப்ரல் 14 

80. வெசிய பாதுகாப்பான ைாய்லம தினம்-ஏப்ரல் 1 

81. உலக விலையாட்டு லமம்ொடு மற்றும் அகமதி தினம்-ஏப்ரல் 6 

82.   உலக Human Space Flight  தினம்- ஏப்ரல் 12 

83. பாலஸ்த்தீனம் நாட்டின் புதிய பிரெம அகமச் ராக முகமது இஷ்ைாலய நியமனம். 

84.  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கலலாக்லன உலக குத்துச் சண்லட லொட்டிகள் நகடதபற்ற 

இடம் தஜர்மனி 



 

 

85. 2019 ஆம் ஆண்டு அதமரிக்காவின் SpaceX’s நிறுவனம் ெனது ொல்கான் ரக ராக்தகட்கட 

விண்ணில் தவற்றிகரமாக வ ாதித்து பார்த்ெது. 

86.  சிறிய அளவிலான ஈர நிலங்கலை பாதுகாப்பது தொடர்பாக மத்திய கடல் மீன்வள 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் இஸ்வரா இகடவய ஒப்பந்ெம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

87. வபராசிரியர் நஜ்மா அக்ைர் அவர்கள் ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமிய பல்ககலக்கழகத்தின் 

புதிய துகண வவந்ெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

88.  மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு பகடயின் ஐம்பாெவது ஆண்டு தொடக்க விழா உத்திர 

பிரவெ  மாநிலத்தில் பிரெமர் நலரந்திர லமாடி அவர்களால் தொடங்கி 

கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

89.  2019 ஆம் ஆண்டு மதிப்புமிக்க  ர்வவெ  லகால்டன் சிட்டி லகட் சுற்றுலா விருதுகள் 

வழங்கும் விழாவில் இந்திய ஆராஸூ சுற்றுலாத் துகற முெல் பரிசு தபற்றுள்ளது. 

90.  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான  இந்திய ஓபன் பாட்மிண்டன் வபாட்டிகளில் படன்மார்க்லகச் 

லசர்ந்ை விக்டர் அக்பெல்சன் ஆண்கள் ஒற்கற பிரிவில் பட்டம் தவன்றார். 

91.  2019 ஆம் ஆண்டிற்கான  இந்திய ஓபன் பாட்மிண்டன் வபாட்டிகளில் ொய்லாந்கெச் 

வ ர்ந்ெ ரட்சனாக் இண்டனன் பெண்கள் ஒற்கற பிரிவில் பட்டம் தவன்றார். 

92.  மும்லெ உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய ெகலகம நீதிபதியாக பிரதீப் நந்ர வஜாக் நியமனம். 

93.   மீபத்தில் தவளியான உலக குளிரூட்டும் கூட்டணி எங்கு தொடங்கப்பட்டது-தடன்மார்க் 

94. Exercise African Line -2019 என்பது அதமரிக்க மற்றும் தமாவராக்கா நாடுகளுக்கிகடவய 

நகடதபறும் ராணுவப் பயிற்சி. 

95.  2019 Monterrey ஓபன் தடன்னிஸ் வபாட்டியில் தபண்கள் ஒற்கறயர்  பிரிவில் பட்டம் 

தவன்றவர் -முகுருொ  

96.  உலகின் முெல் 24×7 மாசு கட்டுப்பாட்டு மண்டலம் தொடங்கப்பட்ட இடம் லண்டன் 

97.  ஆந்திர மாநில உயர் நீதிமன்றத்தின் புதிய ெகலகம நீதிெதியாக விக்ரம் நாத் நியமனம். 

98. IPL வரலாற்றில் 100 வபாட்டிகளில் தவற்றி தபற்ற முெல் வகப்டன் -எம்எஸ். லைானி 

99.  Jashn-e-Ittinad திருவிழா நகடதபறும் இடம் -தடல்லி 

100. இந்திய தொழில் கூட்டகமப்பின் புதிய ெகலவராக விக்ரம் கிர்லலாஸ்கர் நியமனம். 

 

 

 

 


