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Indian Railway Management Service

• ரயில்வேயில் புதிதாக வேர்க்கப்படுபேர்கள் அனைேரும் யுபிஎஸ்ேி (யூைியன் பப்ளிக் 
ேர்ேஸீ் கமிஷன்) ேிேில் ேர்ேேீஸ் வதர்வு மூலம் ஐந்து ேிறப்புகளின் கீழ் 
வேர்க்கப்படுோர்கள் என்று ரயில்வே ோரியம் இப்வபாது முடிவு சேய்துள்ளது

• ரயில்வேயில் சபரிய டிக்சகட் ேரீ்திருத்தங்களுக்கு மத்திய அனமச்ேரனே ஒப்புதல் அளித்த 
ேில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த முடிவு ேந்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே வமலாண்னம வேனே 
(ஐஆர்எம்எஸ்) என்ற ஒவர ஒரு நிறுேைமாக ஒன்றினைந்துள்ளது.



MiG-27 flew lastly

• வநட்வ ாேிற்கும் (ே க்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அனமப்பு) ‘பிளாகர்’ என்றும், இந்திய 
ேிமாைப்பன க்கு (ஐ.ஏ.எஃப்) ‘பகதூர்’ என்றும் அனைக்கப்படும் மிக் -27, ராஜஸ்தாைின் 
வஜாத்பூரில் தைது கன ேி வோர்டினய பறக்கேிட்டுள்ளது.

• இந்த ேிமாைத்திற்குப் பிறகு, ஏழு ேிமாைங்களின் பன ப்பிரிவுக்கு ஐ.ஏ.எஃப் ஏலம் 
எடுத்தது.

• சஜட் ேிமாைத்னத இயக்கும் கன ேி மிக் -27 அலகு, எண் 29 பன , வஜாத்பூர் ேிமாை 
தளத்தில் சஜட் ேிமாைத்திற்கு ேின சபற்றது, அங்கு ேிமாைம் ஒரு ஃப்னள பாஸ்டில் 
பங்வகற்றது.

• மூன்று தோப்தங்களாக கூடுதல் ந ேடிக்னககளில், குனறந்த பட்ேம் ஒரு பன ப்பிரிேின் 
ேலினம (18 ேிமாைம்) ேிமாைிகளுக்கு பல ஆபத்தாை காயங்களு ன் இைந்துேிட் தாக 
கருதப்படுகிறது.

• எண் 29 பன  1958 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10 ஆம் வததி, ஹல்ோராேின் ேிமாைப்பன  
நினலயத்தில் ஓரகன் (தூபாைி) ேிமாைத்து ன் உயர்த்தப்பட் து



Losar Festival

• ல ாக்கி அல்லது திசபத்திய புத்தாண்ன க் குறிக்கும் ேனகயில் யூைியன் 
பிரவதேமாை ல ாக் 2019 டிேம்பர் 27 அன்று வலாேர் ேிைானேக் 
சகாண் ாடுகிறது.

• 2018 ஆம் ஆண்டு ேனர, வலாேர் வேகரிப்பு புத்தாண்டுக்காை தரீ்மாைமாக 
‘ல ாக்கிற்காை யுடி நினல’ னேத்திருக்க பயன்படுகிறது.

• இந்த ஆண்டு, இது புதிதாக பிறந்த யூைியன் பிரவதே ல ாக்கில் மகிழ்ச்ேியாை 
வலாேர் திருேிைா சகாண் ாட் ங்களாக இருக்கும்.

• 15 ஆம் நூற்றாண்டில் வதான்றிய வலாேர் திருேிைா, நாட்டின் அனைத்து 
இமயமனல மாநிலங்களிலும் ஆைால் சேவ்வேறு காலங்களில் 
அனுேரிக்கப்படுகிறது.



National Tribal Dance Festival

• ேத்தஸீ்கரின் தனலநகராை ராய்ப்பூரில் வதேிய பைங்குடி ந ை ேிைாேின் 2019 பதிப்பு 
சதா ங்கியது.

• மூன்று நாள் ந ை ேிைா 2019 டிேம்பர் 27-29 ேனர நன சபறும்.

• இந்த ேிைானே காங்கிரஸ் தனலேர் ராகுல் காந்தி திறந்து னேத்தார், சதா க்க ேிைானே 
ேத்தஸீ்கர் முதல்ேர் பூவபஷ் பாவகல் தனலனம தாங்கிைார்.

• இந்த வதேிய நிகழ்ேில் இந்தியாேின் 25 மாநிலங்கள் மற்றும் யூைியன் பிரவதேங்களில் 
(யுடி) 1300 க்கும் வமற்பட்  பங்வகற்பாளர்கள் பங்வகற்கின்றைர்

• இந்நிகழ்ச்ேியில் பங்களாவதஷ், இலங்னக, சபலாரஸ், மாலத்தவீு, தாய்லாந்து, உகாண் ா 
உள்ளிட்  6 நாடுகனளச் வேர்ந்த கனலஞர்களும் கலந்துசகாள்ோர்கள்.

• இந்த மூன்று நாட்களில், 29 பைங்குடி குழுக்கள் நான்கு சேவ்வேறு ந ை ேடிேங்களில் 43 
க்கும் வமற்பட்  பாைிகனள ேைங்கும்.



Bt brinjal cultivation

• இரண்டு ஆய்ேகங்கள் அண்னமயில் ஹரியாைாேில் ேட் ேிவராத பிடி கத்திரிக்காய் 
ோகுபடினய உறுதிப்படுத்திை. மாதிரிகள் ஹரியாைா அரோங்கத்தால் வதேிய தாேர 
மரபணு ேள பைியகத்திற்கு (என்.பி.பி.ஜி.ஆர்) அனுப்பப்பட்டுள்ளை.

• பி.டி. ப்ரிஞ்ேல்ஸ் எைப்படும் மரபணு மாற்றப்பட்  கத்திரிக்காய்கனள 2009 இல் மரபணு 
சபாறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு (ஜஏீேி) அங்கீகரித்தது. ஆைால் 2010 ஆம் ஆண்டில் 
அப்வபானதய சுற்றுச்சூைல் அனமச்ேகத்தால் நிராகரிக்கப்பட் து.

• பி.டி. ப்ரிஞ்ோல் பயன்படுத்துேதன் மூலம் மைித ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு 
சதளிோக இல்னல. வமலும், பி.டி. கத்திரிக்கானய அங்கீகரிப்பது பிற மரபணு மாற்றப்பட்  
உைவுப் பயிர்களுக்கு, குறிப்பாக கடுகுக்காை ோயில்கனளத் திறக்கும்.



• டிேம்பர் 27, 2019 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் ேனப 3.07 பில்லியன் அசமரிக்க  ாலர் பட்சஜட்ன  ஏற்றுக்சகாண் து. இந்த அனமப்பு 
முதன்முனறயாக மியான்மர் மற்றும் ேிரியாேில் ந ந்த வபார்க்குற்றங்கனள அதன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் உள்ள க்கியது

• பாரதி சபட்வராலியம் கார்ப்பவரஷன் லிமிச ட் (பிபிேிஎல்) ஒடிோேின் வபாலங்கீர் மாேட் த்தில் உள்ள கிராமம் பர்காைியில் புதிய 
அதிநேைீ எல்பிஜி பாட்டிலிங் ஆனலனய அனமத்துள்ளது.

• மத்திய அனமச்ேர்  ாக் ர் ஹர்ஷ் ேர்தன் புது தில்லியில் ோப்பிடும் ேலது வமளாேின் இரண் ாம் பதிப்னப திறந்து னேத்தார்.
• ரிேர்வ் ேங்கி (ரிேர்வ் ேங்கி) சபரிய கூட்டுறவு ேங்கிகளுக்கு ரூ .5 வகாடி மற்றும் அதற்கு வமற்பட்  சமாத்த சேளிப்பாடுகனள சபரிய 

க ன்களுக்காை மத்திய தகேல் களஞ்ேியத்திற்கு (ேி.ஆர்.ஐ.எல்.ேி) சதரிேிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த ந ேடிக்னக நிதி 
சநருக்கடினய முன்கூட்டிவய அங்கீகரிப்பனத வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது

• ஹரியாைா 2020 ஐ சுோஷன் ேங்கல்ப் ேர்ஷாகக் காைப்வபாகிறது
• உத்தரபிரவதேத்தில், திருநங்னககளுக்காை இந்தியாேின் முதல் பல்கனலக்கைகம் திறக்கப்படும்
• பிரதான் மந்திரி ேய ேஞ்ேைா திட் ம் மூத்த குடிமக்களுக்காை ஓய்வூதிய திட் மாகும். இது 60 ேயது மற்றும் அதற்கு வமற்பட்  

குடிமக்கனள உள்ள க்கியது.
• திவயாவ ாவரா ஒபியாங் நுசயமா மபவோவகா உலகின் மிக நீண்  காலம் ஜைாதிபதியாக உள்ளார். அேர் எக்குேவ ாரியல் 

கிைியாேின் தனலேர். அேர் 1979 ல் ஆட்ேிக்கு ேந்தார். நாட்டின் சபாருளாதாரம் கிட் த்தட்  மூன்றில் ஒரு பங்காக 
சுருங்கிேிட் தால் நிதி உதேி சபற தைது சோத்துக்கள் பற்றிய தகேல்கனள ேைங்குமாறு ேர்ேவதே நாைய நிதியம் ேமீபத்தில் 
எம்பவோவகாேி ம் வகாரியது.

• புசஷர் அணுமின் நினலயம் ஈராைில் அதன் க ற்கனரக்கு அருகில் உள்ளது. 5 இன் நிலநடுக்கம் ேமீபத்தில் அனத சநருங்கியது. இந்த 
ஆனல 2010 ஆகஸ்டில் திறக்கப்பட் து மற்றும் மத்திய கிைக்கு பிராந்தியத்தில் முதல் ேிேில் உனல ஆகும்

• 2019 ஆம் ஆண்டிற்காை நீர் சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் துனறகளில் ஸ்ேச் பாரத் மிஷனை திறம்ப  சேயல்படுத்தியதற்காக 
யுைிசேப் சதலுங்காைாேின் கம்மா சரட்டி மாேட் த்திற்கு ேிருது ேைங்கியுள்ளது.

• முதல் முனறயாக, இந்திய ரயில்வே புதிய ரயினல “ஹிம் தர்ஷன் எக்ஸ்பிரஸ்” சதா ங்கியுள்ளது. இது கல்கா (ஹரியாைா) -ேிம்லா 
(இமாச்ேலப் பிரவதேம்) இன வய இயங்கும் அனைத்து புதிய பயிற்ேியாளர்கனளயும் உள்ள க்கியது





THANK YOU


