
 

 

SUN IAS ACADEMY 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – மார்ச் 2019 

1. தேசிய புத்ேக அமைப்பின் ேமைவராக ககாவிந்த் பிரசாத் சர்மா அவர்கள் நியைனம் 

2. 2019 ஆம் ஆண்டு பக்கிங்ஹாம் அரண்ைமனயின் மைட்வுட் விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்  

அலாஸ்டர் குக் 

3. இமைஞர்களுக்கு தவமைவாய்ப்பிமன உருவாக்க ைத்திய அரசு “ஸ்கரயாஸ்” என்ற திட்டத்மே 

சோடங்கியுள்ைது. 

4. ெமீபத்தில் செய்திகளில் சவளியான “சாககாஸ் தீவுகள்” இங்கிைாந்து ைற்றும் சைாரீசியஸ் 

ைாடுகளுக்கு இமடதய காணப்படுகிறது. 

5. ெர்வதேெ கிரிக்சகட் தபாட்டிகளில் 500 சிக்ஸர்கமை அடித்து ொேமன செய்ே முேல் வீரர் கிரிஸ் 

ககய்ஸ் 

6. ைத்திய ைனிேவை தைம்பாட்டு அமைச்ெகம் ைாணவர்களின் அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு நிதி 

அளிக்க “ஸ்டார்ஸ்”என்ற திட்டத்மே சோடங்கியுள்ைது. 

7. பல்தகரியாவில் ைமடசபற்ற டான்-தகாைாவ்-நிக்தகால் குத்துச்ெண்மட ொம்பியன் 

தபாட்டிகளில் 65kg பிரிவில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புணியா ேங்கம் சவன்றார். 

8. தேசிய பிற்படுத்ேப்பட்தடார் ஆமணய ேமைவராக பஹ்வான் லால் சாஹ்னி நியைனம் 

செய்யப்பட்டார் 

9. திருவண்ணாைமை மீன்வைத்துமற “ஆப்ரிக்கன் ககளுத்தி” வமக மீன்களுக்கு ேமட 

விதித்துள்ைது. 

10. ேமிழ்ைாட்டின் தேர்ேல் செைவினங்களின் கண்காணிப்பாைர்கைாக மதுமகாஜன் I.R.S. நியைனம். 

11. அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவானது புதிய “YouTube” அமைவரிமெமய 

உருவாக்கியுள்ைது (aazp.in). 

12. பாகிஸ்ோன் இராணுவத்தினரால் பிடிக்கப்பட்ட இந்திய விைானப்பமட வீரர் அபினந்ேன்  
மார்ச் - 1 அன்று விடுவிக்கப்பட்டார். 

13. 17 வது ைக்கைமவத் தேர்ேலின் ேமைமைத் தேர்ேல் ஆமணயர் சுனில் அகராரா. 

14. பல்கமைக்கழகங்களில் “தைாக்பால்” அறிமுகம் செய்ே முேல் ைாநிைம் மகாராஷ்ட்ரா 

15. இந்தியாவில் புதிோக 6-அணுெக்தி மையங்கள் அமைக்க இந்தியா ைற்றும் அசைரிக்கா 

இமடதய ஒப்பந்ேம் உருவாகியுள்ைது. 

16. பிரேைர் ைதரந்திர தைாடியின் மன் கி பாத் வாக ாலி உரரரய புத்ேக வடிவில் அருண் கஜட்லி 

சவளியிட்டார். 



 

 

17. ெர்வதேெ வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கிமடதய பணப்பரிைாற்றம் செய்ய “ஸ்விப்ட்” 

என்ற சைன்சபாருமை ஆப்பிள் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ைது. 

18. தேர்ேல் விதிமுமறகள் குறித்து விொரிக்க C-விஜில் (C-Vigil) என்ற App-ஐ  தேர்ேல் ஆமணயம் 

உருவாக்கியுள்ைது. 

19. ஒடிொவில் உள்ை கைாம் தீவில் இருந்து செயற்மக தகாமை சுட்டு வீழ்த்தும் ஏவுகமண (மிஷன் 

சக்தி) பரிதொேமன DRDO-வினால் செயல்படுத்ேப்பட்டது. 

20. தகாவா ைாநிைத்தின் புதிய முேைமைச்ெராக பிரகமாத் சாவந்த் தேர்வு. 

21. இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் 17- வது ைக்கைமவ தேர்ேலின் (மும்மப ைகரில்) முேன் முேலில்  

ைல்சைண்ண தூேராக திருைங்மக ககௌரி சாவந்த் நியைனம். 

22. 2019-ம் ஆண்டு PV ைரசிம்ைராவ் வாழ்ைாள் ொேமனயாைர் விருது மன்கமாகன் சிங் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.  

23. வீடுகளுக்கு மின்ொர வெதி அளிப்பமே 100 ெேவிகிே அைவிற்கு  ொதித்ேதில்  ஜம்மு காஷ்மீர் 
ைாநிைத்திற்கு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கசௌபாக்யா விருது வழங்கபட்டது.  

24. ைாட்டின் 18 –வது ரயில்தவ ைண்டைைாக கெற்கு கரடற்கரர இரயில்கவ மண்டலம், 

விசாகப்பட்டி த்ரெ ேமைமையிடைாக சகாண்டு உருவாக்கபட்டுள்ைது.  

25. 2019- ெர்வதேெ ஒற்றுமைக்கான வில்வித்மே ொம்பியன் தபாட்டிகள் ைமடசபறும் இடம் 

பங்களாகெஷ். 

26. இரண்டாம் ேமைமுமற எத்ேனால் உபதயாகிப்பமே ஊக்குவிக்க பிரேை ைந்திரி ஜிவன் 

கயாஜ ா திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

27. ரம ாமதி பயிற்சி என்பது  இந்தியா ைற்றும்  பங்கைாதேஷ் ைாடுகளுக்கிமடமயதய 

ைமடசபறும்  இரானுவப்  பயிற்சி ஆகும்.  

28. ெர்வதேெ ெந்மேயில் இந்திய ரூபாயின் ைதிப்பு சோடர்பான சிக்கல்கமை ஆராய இந்திய அரசு 

"உஷா கொரட்" ேமைமையில் 8 ைபர் சகாண்ட பணிக் குழு ஒன்மற அமைத்துள்ைது.  

29. புவி சவப்பைாேல் என்ற வார்த்மேமய  அறிமுகம் செய்ே அறிவியைாைர் வாலஸ் ஸ்மித் 

ப்கராஸ்கர் ெமீபத்தில்  காைைானார்.  

30. 7000 பரெ நாட்டிய கரலஞர்கரளக் சகாண்டு ஒதர தைரத்தில் பரேம் ஆடி சிேம்பரம் 

ைாட்டியாஞ்ெலி திருவிழா உைக ொேமன புரிந்துள்ைது. 

31. 2019-ம் ஆண்டிற்கான ேமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் புதுமைக்கான விருது கசன்ர  கமட்கரா 

இரயில் நிறுவ ம் சபற்றுள்ைது.  

32. 43-வது தேசிய குடிமைக்கணக்கு தினம் ைார்ச் -1. 

33. தேசிய பிற்படுத்ேப்பட்தடார் ஆமணய உறுப்பினராக  சுொ யாெவ், அசாரி ெகலாஜ்  மற்றும்  

ககௌசகலந்திர சிங் பட்கடல் நியைனம்.  



 

 

34. 2019-ம் ஆண்டு துபாய் ஒபன் சடன்னிஸ் தபாட்டிகளில் ஆண்கள் பிரிவில் கராஜர் கபடரர் 

பட்டம் சவன்றார்.  

35. கர்ைாடக ைாநிைத்தில் நீர் நிமைகமைப் பாதுகாக்க  ஜல் அம்ருொ என்னும் திட்டத்மே சோடங்கி 

உள்ைது.  

36. 2019-ம் ஆண்டு உத்ேரபிரதேெ ைாநிைத்தில் ைடந்ே கும்பகமளா திருவிழா அதிக பக்ேர்கள் கைந்து 

சகாண்ட விழாவாக உைக ொேமன பமடத்ேதுள்ைது.  

37. அசைரிக்க இராணுவம் ேனது பமடயினரின் பயிற்சிக்சகன "கரட்பிளாக்" என்ற இராணுவ 

பயிற்சிமய  சோடங்கியுள்ைது.  

38. ஃகபால் ஈகிள் அல்லது கீ ரிசால்வ் என்பது அசைரிக்கா ைற்றும் சேன்சகாரியாவுக்கு 

இமடதயயான இராணுவ பயிற்சி ஆகும்.  

39. ஈகராடு மஞ்சள் ேனது ேனித்ே வாெமனக்சகன புவிொர் குறியீடு (GI Tag) சபற்றுள்ைது. 

40. தபாக்குவரத்துத் துமற முழுவமேயும் மின்னணு ையைாக்க பிரேைர் ைதரந்திர தைாடி "ஒகர 

கெசம், ஒகர அட்ரட திட்டத்ரெ" சோடங்கி மவத்துள்ைார்.  

41. திருபுவ ம் பட்டுச்கசரல ேனது ேனித்ே அமடயாைத்திற்சகன புவிொர் குறியீட்டிமனப் (GI 

Tag) சபற்றுள்ைது.  

42. ேமிழக அரசு சபண்களுக்சகன ேனி காவல் பிரிவிமன உருவாக்கியுள்ைது. 

43. சூரிய ஒளியின் மூைம் செயல்படும் உப்புநீமர குடிநீராக ைாற்றும் ஆமைமய ேமிழக அரசு 

கன்னியாகுமரியில் சோடங்கியுள்ைது.  

44. இந்திய விஞ்ஞானிகள்  இடிதைகத்தின் மின்திறன் அைவு ைற்றும் உயரம்  ஆகியவற்மற அைவிட 

க்கரப்ஸ் – 3 முவான் )GRAPES - 3) என்ற சோமைதைாக்கிமய ஊட்டியில் 

உருவாக்கியுள்ைனர்.  

45. பள்ளி குழந்மேகளுக்காக ஒரு சிறப்பு திட்டைான “யுவ விக்யானி காரியகரம்” (இைம் 

அறிவியைாைர் திட்டம்) என்ற திட்டத்மே இஸ்தரா சோடங்கியுள்ைது . 

46. ைால்ொ (NALSA) அமைப்பின் நிர்வாக ேமைவராக சரத் அரவிந்த் கபாப்கட நியைனம்.  

47. ராம்  சென்ை பூமி வழக்மக ைத்தியஸ்ேர்கள் மூைம் தீர்வு காண உச்ெ நீதிைன்றம்,  கீழ்க்கண்ட 

ைபர்கமை நியைனம் செய்துள்ைது.  

1. கலிபுல்ைா   2. ஸ்ரீ ரவிெங்கர்.  3. ராம் பஞ்சு 

48. 2018-ம் ஆண்டு தபடி பச்ொதவா; தபடி போதவா (Beti Bacho Beti Padho) திட்டத்திமன 

சிறப்பாக செயல்படுத்தியற்காக ெமிழ்நாடு அரசு விருது சபற்றுள்ைது.  



 

 

49. வழிகாட்டும் வெதிகள் ைற்றும் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு உள்பட தைம்படுத்ேப்பட்ட ைவீன 

வெதிகள் சகாண்ட "பி ாகா" ஏவுகமண ராெஸ்ோன் ைாநிைம் சபாக்ரான் பாமைவனத்தில் 

சவற்றிகரைாக ஏவப்பட்டது.  

50. இந்தியாவின் முேல் தைாக்பால் ேமைவராக பி ாகி சந்திரககாஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.  

51. தேர்ேலின்தபாது  சபாது ைக்கள் ஈடுபாட்டிமன அதிகரிக்க "வாக்களித்ெரெ பகிர்க மற்றும் 

கவட்பாளர் இரைப்பு" எனும் வெதிமய முகநூல் அறிமுகம் செய்துள்ைது.  

52. AFINDEX 2019 என்பது இந்திய இராணுவம் ைற்றும் 17 ஆப்பிரிக்க ைாடுகளுக்கு 

இமடதயயான இராணுவ பயிற்சி ஆகும்.  

53. மித்ரா சக்தி - VI பயிற்சி என்பது இந்தியா ைற்றும் இைங்மகக்கு இமடதயயான இராணுவ 

பயிற்சி ஆகும்.  

54. ATM அட்மட இல்ைாைல் பணம் சபறும் வெதிமய பாரத் ஸ்கடட் வங்கி அறிமுகம் 

செய்துள்ைது. 

55.  உைகின்  முேல் முமறயாக சீனாவில் செய்தி வாசிப்பாைராக " சின் சியாகமங் "  என்ற சபண் 

தபான்ற உருவ அமைப்பிைான தராதபாமவ பயன்படுத்தி உள்ைனர். 

56. இந்திய பசுமை கட்டட ஆமணயத்தின் ேங்க நிற விருமே விஐயவாடா இரயில் நிரலயம் 

சபற்றுள்ைது. 

57. ஐக்கிய ைாடுகள் நீடித்ே வைர்ச்சித் தீர்வுகள் அமைப்பானது உைக ைகிழ்ச்சி அறிக்மக  

சவளியீட்டுள்ைது. இதில் பின்லாந்து இரண்டாவது முமறயாக முேல் இடம் பிடித்துள்ைது 

(இந்தியா – 140வது இடம்). 

58. "#Fridayforfuture" இயக்கம் என்பது பருவநிமை ைாற்றத்திற்கு எதிரான இயக்கம் ஆகும். 

59. 2019-ம் ஆண்டு ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கமைக்கழகம் வழங்கும் தபாட்தை விருது அமிர்த்தியா கசன் 

அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

60. தகாவாவின் முேல்வராக இருந்ே ைதனாகர் பாரிக்கர் அவர்கள் மார்ச் - 17 அன்று  இயற்மக 

எய்தினார்.  

61. கட்டுைானத் சோழிைாைர்களுக்கு உணவு அளிக்கும் திட்டைான அடல் அஹார்  கயாஜ ா 

மகாராஷ்ட்ரா  அரொல் சோடங்கப்பட்டுள்ைது.  

62. ெமீபத்தில் பாம் புயல் ோக்கிய ைாடு மத்திய அகமரிக்கா. 

63. தைற்கு சோடர்ச்சி ைமைப் பகுதியில் நட்சத்திர குள்ளத் ெவரள என்ற ஒரு புதிய ேவமை இனம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. 

64. ைாொ ெமீபத்தில் முழுமையாக சபண்கள் ைட்டுதை கைந்து சகாள்ளும் விண்சவளி திட்டத்மே 

சோடங்கியுள்ைது. இேற்காக கிறிஸ்டி ா ககாச் ைற்றும் அன்க  கமக்ரலன் என்ற 2 

விண்சவளி வீராங்கமனகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ைனர். 



 

 

65. சென்ட்ரல் இரயில் நிமையம், ேற்தபாது புரட்சித் ெரலவர் டாக்டர்.எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன்  

கசன்ட்ரல் இரயில்  நிரலயம் என்று சபயர் ைாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ைது.  

66. தபராசிரியர் ொமரரச்கசல்வி அவர்கள் திருவள்ளூர் பல்கமைக்கழக துமணதவந்ேராக நியைனம் 

செய்யப்பட்டுள்ைார். 

67. CB-CID   காவல் பிரிவின் ேமைவராக திரு. ஜாபர் கசட் அவர்கள் நியைனம்.  

68. "pi" π-ன் ைதிப்பிமன ட்ரில்லியன் டிஜிட் அைவுகளில் கணக்கிட்டு திரு. எம்மா ஹருக்கா ஐ வா 
அவர்கள் புதிய ொேமன புரிந்துள்ைார்.  

69. கூகுள் நிறுவனம் மும்மப ைாைகராட்சி  பள்ளிகளில்  ைாணவர்களுக்கு பாடம் ைடத்திட "கபாலா 

(BOLA)" என்ற சைாமபல் பயன்பாட்டு  செயலிமய உருவாக்கியுள்ைது.  

70. தேர்ேல் அதிகாரிகளுக்கான ெந்தேகம் ைற்றும் புகார் சோடர்பான பிரச்சிமனகமை  தீர்க்க 

"அப்சர்வர் " என்ற சைாமபல் செயலிமய தேர்ேல் ஆமணயம் சவளியிட்டுள்ைது. 

71. இஸ்தராவின் முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயைன் அவர்களுக்கு பத்ம பூஷன் விருது 2019-ம் 

ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. 

72. கிஷ்த்வாரில் 624 சைகாவாட் ெக்தி சகாண்ட கிரு நீர் மின் நிரலய திட்டத்திற்கு பிரேைர் ைதரந்திர 

தைாடி அடிக்கல் ைாட்டினார். 

73. முதிதயார் ைற்றும் ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வீட்டிற்தக வந்து வங்கிச்தெமை செய்யும் வெதிமய 

பாரெ ஸ்கடட் வங்கி அறிமுகம் செய்துள்ைது. (70 வயதிற்கு தைற்பட்ட முதிதயார்). 

74. 2019 இங்கிைாந்து ஒபன் தபட்மிட்டன் தபாட்டிகளில் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவில் ெப்பானின் 

ககண்கடா கமாகமாட்டா சவற்றி சபற்றார். 

75. உைகின் முேல் "5G "தெமவ சபறும் ைகரைாக சீனாவில் உள்ை ஷாங்காய் ைகரம் தேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ைது. 

76. "ஆபகரஷன் சன் ரரஸ் - 2" என்பது இந்தியா ைற்றும் மியான்ைர் எல்மையில் உள்ை கிைர்ச்சி 

முகாம்கமை அழிக்க இரு ைாடுகளும் தைற்சகாண்ட இராணுவ ைடவடிக்மக ஆகும். 

77. “Every vote counts” என்பது நவீன் சாவ்லா அவர்கள் எழுதிய புத்ேகம் ஆகும். 

78. “Indian Fiscal Federation” என்பது ஒய்.வி. கரட்டி அவர்கள் எழுதிய புத்ேகம் ஆகும். 

79. பாரே ஸ்தடட் வங்கி ேனது வாடிக்மகயாைர்களின் ஆன்மைன் பண பரிவர்த்ேமன ைற்றும் 

இமணய வணிகம் தபான்ற வெதிக்காக  " YONO " என்ற சைாமபல் பயன்பாட்டு செயலிமய 

உருவாக்கியுள்ைது. 

80. இமைஞர்களிமடதய சோழில்முமனதவாமர ஊக்குவிக்க யுவஸ்ரீ அர்பான் திட்டம் 

சோடங்கியுள்ை ைாநிைம் கமற்கு வங்காளம். 

81. அல் நகாஷ் - III என்பது இந்தியா ைற்றும் ஓைன் இமடதய ைமடசபறும் கூட்டு இராணுவ 

பயிற்சி ஆகும். 



 

 

82. இங்கிைாந்து ஓபன் பாட்மிண்டன் 2019 தபாட்டிகளில் சபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில் சீனாமவ 

தெர்ந்ே  கசன் யூரப (Chen Yufei ) பட்டம் சவன்றார். 

83. புகழ் சபற்ற கட்டிடக்கரலயின் பிரிட்ஸ்கர் விருது ெப்பான் ைாட்மடச் ொர்ந்ே கட்டடக்கமை 

வல்லுனர் அரட்டா கசாசாகிக்கு வழங்கப்பட்டது. 

84. கணிே தைாபல் பரிசு என்று அமழக்கப்படும் ஆகபல் பரிசு 2019-ம் ஆண்டு அசைரிக்காமவச் 

ொர்ந்ே "ககரன் ககசுல்லா உகலன்கபக்" அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

85. வாழத் ேகுந்ே ைகரங்களில் அதிக செைவு மிகுந்ே ைகரைாக பாரிஸ், ஹாங்காங், சிங்கப்பூர் 

ைகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ைது. 

86. இந்திய விைானப்பமட வீரர் அபிநந்ெனுக்கு ைகாவீர் செயந்தியன்று “பகவான் ைகாவீர் 

அஹிம்ொ புரஸ்கார் விருது” வழங்கப்பட்டது. 

87. சடக்ஸாஸ் ைகர பல்கமைக்கழக ைாணவி அன்னி டட்டிகலா  K2-293b ைற்றும்  K2-294b என்ற 

இரு புதிய தகாள்கமை கண்டறிந்துள்ைார். 

88. அதிக  அைவு ேங்கம் மகயிருப்பு மவத்திருக்கும் ைாடுகள் பட்டியலில் அகமரிக்கா  8,133.5 டன் 

மகயிருப்புடன் முேலிடம் வகிக்கிறது. 

89. உைக  சுழியப் பாகுபாடு  தினம்   - ைார்ச் 1  

90. உள்ைாட்டு  பாதுகாப்பு தினம்   - ைார்ச் 1 

91. உைக வனவிைங்கு தினம்  - ைார்ச் 3 

92. ெர்வதேெ சபண்கள் தினம்   - ைார்ச் 8 

93. உைக நுகர்தவார் தினம்   - ைார்ச் 15 

94. உைக  சிட்டுக்குருவி தினம்   - ைார்ச் 20 (கருப்சபாருள் - I love sparrows) 

95. உைக ைகிழ்ச்சி தினம்    -  ைார்ச் 20 

96. உைக ேண்ணீர் தினம்    - ைார்ச் 22 

97. தேசிய தியாகிகள் தினம்  - ைார்ச் 23 

98. உைக வானிமை தினம்   - ைார்ச் 23  

99. உைக காெதைாய் தினம்    - ைார்ச் 24 

100. உைக புவி தைர தினம்     - ைார்ச் 30 (கருப்சபாருள் - Connect 2 earth) 


