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ேமயா் பதவி�� மைற�க� ேதா்த�? அைம�சரைவ� ��ட�தி� 
ஆேலாசைன : 

 
 

 
�ஜிபி பிரதீ� வ.பிலி���� �கா�� வி�� 

 
❖ தமிழக ெபா�விநிேயாக ெபா�� கட�த� த���� பிரி� (Civil Supplies) �ஜிபி-யாக இ����

பிரதீ� வி.பிலி�,  காவ��ைற ந�பா்க� இய�க�  (Friends of Police - 94) �ல� ச�தாய 

காவ� எ�ற பிரிவி� கீ� ஒ� �கா�� வி���,  ‘உ�க� ��றவாளிைய� ெதரி��� 



ெகா���க�’  (KYC)க��தா�க� �ல� சிற�த� காவ� பணி எ�ற பிரிவி� ம�ெறா� 

�கா�� வி��� கிைட���ளன. 

 
 

 
ISRO- ரா�வ� க�காணி���� உத��  CARTOSAT-3 ெசய�ைக�ேகா
நவ.25-� வி�ணி� ஏ�கிற�  

 
❖ ரா�வ எ�ைல பா�கா�� க�காணி���� உதவ���ய  CARTOSAT-3 

 
❖ ஆ�திர மாநில�, �ஹரிேகா�டாவி�  உ�ள  சதீ� தவ�  வி�ெவளி ைமய�தி� இர�டா

ஏ�தள�திலி���,  PSLV C-47 ரா�ெக� �ல� தி�க�கிழைம (நவ.25) காைல வி�ண
ஏவ�பட உ�ள�. 
 

❖ 1,625 கிேலா எைட  ெகா�ட இ�த ெசய�ைக�ேகா� �வியிலி���  509 கி.மீ. 
ெதாைலவிலான ���வ�ட� பாைதயி�  97.5 ேகாண�தி�  நிைலநி��த�பட உ�ள�. 
 

❖ அ�கி��தப�, �விைய� க�காணி�ப�ட� உயா் தர�திலான �ைக� பட�ைத எ��த���
திற� ெகா�டதா��. �றி�பாக வானி� ேமக���ட�கைள ஊ��வி �விைய ெதளிவாக�
பட� பி���� எ�பேதா�, இர� ேநர�தி�� �விைய மிக� ெதளிவாக பட�பி��� அ����
திற� ெகா�ட� இ�த ெசய�ைக�ேகா�. 
 

❖ அெமரி�காவி� 13 ெசய�ைக�ேகா�க� : இ�த  CARTOSAT-3 ெசய�ைக�ேகா�ட�
அெமரி�கா���� ெசா�தமான 13 சிறிய ரக ெசய�ைக�ேகா�க�� வி�ணி� ஏவ�பட 
உ�ளன 
 

❖ 21-ஆவ�  EXCEL ரக ரா�ெக� : இ� இ�ேரா வி�ணி� ஏ�� 49-ஆவ�  PSLV ரா�ெ
எ�பேதா�, திற� ��ட�ப�ட 21-ஆவ�  EXCEL ரக ரா�ெக� எ�ப�� �றி�பிட�த�க�



 
 
 

ேகா�தபய ராஜப�ச Nov-.29-இ� இ�தியா வ�ைக 
 

❖ இல�ைகயி� �திய அதிபரான  ேகா�தபய ராஜப�ச , இ�தியா��� வ�� 29-ஆ� ேததி 
வ�ைக 

 
❖ ேகா�தபய ராஜப�ச,  இல�ைக ��னா� அதிபா் மகி�த ராஜப�சவி� சேகாதரா் 

 
 

Jalianwalla Bagh அற�க�டைள 
 

❖ 1951 - Trust ெதாட�க�ப�ட�,  Jalianwala Bagh Memorial Act  
❖ 2019 – ஜாலிய�வாலபா� ேதசிய நிைன� (தி��த�) மேசாதா  

நிைறேவ�ற�ப�ட� 

❖ அற�க�டைளயிலி��� கா�கிர� க�சியி� தைலவைர  

 நீ���   மேசாதா- நாடா�ம�ற�தி� நிைறேவ�ற� 

 

 

 

 



 

 

 

இ�தியாவி� �த� பக� இர� ெட�� கிரி�ெக� 
 

❖ ஈட� கா�டனி� இ�தியா Vs ப�களாேத�-�த� பக� இர� ெட�� கிரி�ெக� 
 

❖ இ�த இ� நா�கைள� தவிர ம�ற எ�லா நா�க�� பக� இர� ெட�� ேபா��யி� 
விைளயா���ளன 
 

❖ �த� பக� இர� ெட��  கிரி�ெக� - 2015-  ஆ�திேரலியா ம��� நி�சிலா�� 
இைடேய  நட�த�. 

 

 



பிற ��கியமான நிக��க� 
 

❖ அைமதி�காண  இ�திரா கா�தி பரி�  - ேடவி� அ�ட�ேபா�� 
 

❖ Delhi - ‘Mukhyamantri Septic Tank Safai Yojana’ -   கழி�நீ� ேமலா�ைம ம��� 
���ர�� ெதாழிலாள�களி� பா�கா�� 

 

❖ Jharkhand – High court Judge - ரவி ர�ச� 
 

❖ Jammu & Kashmir – RUPAY Card  பரிவ��தைனயி� ஜ�� & கா�மீ� கிராம வ�கி 
�த�ைமயான� 

 

❖ Goa - ச�வேதச திைர�பட விழா  -2019 ெதாட�கிய� 

 
 



 


