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Current Affairs (Tamil)                                                                                          Date:23/10/2019 

Tamil Nadu: 

 தமிழகத்தில் 6 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் ததொடங்க மத்திய அரசு 

அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 திருப்பூர், நீலகிரி, ரொமநொதபுரம், நொமக்கல், திண்டுக்கல் மற்றும் 

விருதுநகர் ஆகிய 6 மொவட்டங்களில் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் 

த ொடங்க இந்  ப்பு ல் அரிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 இந்  ருத்துக்கல்லூரிகளர அளக்க தொத் ம் ரூ. 325 ககொடி தெயலொகும் . 

இ ில் 80 ெ ல ீ த ொளகள அ ொலது ரூ. 195 ககொடிள த் ி அசு  னது 

பங்கொக லறங்க உள்ரது. 

National: 

 பொரத் கி லக்ஷ்மி பிரசொர தூதர்கள் பி.வி. சிந்து, தபீிகொ படுககொன் 
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 நொட்டில் உள்ர தபண்கரின் தபருளள தகொண்டொடும் லளகில் 

 ிட்டிடப்பட்ட பொரத் கி லக்ஷ்மி என்ம பிெொத் ின் லிரம்பத் தூ ர்கரொக 

பொட்மிண்டன் வரீொங்கனை பி.வி. சிந்து மற்றும் பொலிவுட் நடினக தபீிகொ 

படுககொன் ஆகிகொர் நிிக்கப்பட்டுள்ரனர். 

 

 தனரயிலிருந்து தொக்கும் இரு பிரம்கமொஸ் ஏவுகனைகள் தவற்றிகரமொக 

கசொதனை 

 

 

  ள இயக்குகளர துல்யிொகத்  ொக்கும் இரு பிரம்கமொஸ் சூப்பொா்சொைிக் 

ஏவுகளைகள் விமொைப் பனட நடலடிக்ளகின் கபொது தலற்மிகொக 

பரிகெொ ிக்கப்பட்டது.  

 அக்கடொபர் 21 மற்றும் 22 ஆகி இரு  ினங்கரில் அந்தமொன் மற்றும் 

நிககொபொர் தவீுகளில் ன்மொன ட்ரொக் தவீில் இந் ி லிொனப் பளடின் 

கெொ ளன நடலடிக்ளக கற்தகொள்ரப்பட்டது.  

 லறக்கொக இந்  நளடபளமின் கபொது இரு பிம்கொஸ் ஏவுகளைகலம் 

 ிட்டிட்டபடி இயக்குகளர ெரிொகச் தென்று  ொக்கிள த்த ொடர்ந்து அளல 

தலற்மிகொக பரிகெொ ிக்கப்பட்டது. 
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Sports: 

 

 இரட்னட தங்கம் தவன்ற ஆைந்தன் 

 

 

 

 ெர்லக ெ ொணுல லிளரொட்டு கவுன்ெில் ெொர்பில் 7-வது உலக ரொணுவ 

வினளயொட்டு கபொட்டிகள் சைீொவின் வூஹொன் நகரில் நளடதபற்று 

லருகிமது. 

 

 இ ில் பொரொ  டகரத் ில் இந் ிொலின் ஆைந்தன் குைகசகரன் 100 மீட்டர் 

ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கம் தவன்றொர். பந்  தூத்ள  அலர், 12 

விநொடிகளில் கடந்தொர். தபருநொட்டின் கொெொஸ் க ொஸ் (12.65 லிநொடிகள்) 

தலள்ரிப் ப க்கபம், தகொயம்பிொலின் ப ொர்கடொ பொர்கடொ  ிகொடிதெகயொ 

(12.72 லிநொடிகள்) தலண்கயப் ப க்கபம் தபற்மனர். 

 32 ல ொன ஆனந் ன் குைகெகன் 400 மீட்டர் ஓட்டத்திலும் தங்கப் பதக்கம் 

தவன்று அசத்திைொர். பந்  தூத்ள  அலர், 53.35 விநொடிகளில் கடந்து 

ப யிடம் பிடித் ொர். 

 

 பிசிசிஐ தனலவரொக கங்குலி தபொறுப்கபற்றுக் தகொண்டொர். 

 

 



  4 
  

KALAM IAS ACADEMY,  PERAMBUR & VADAPALANI  PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com 

 

 

 இந் ி கிரிக்தகட் அைிின் பன்னொள் ககப்டன் கங்குலி பிசிசிஐ 

தனலவரொகப் தபொறுப்கபற்றுக் தகொண்டொர். உயகின் தெல்லொக்கு ிக்க 

கிரிக்தகட் அளப்பொன இந் ி அைிின் பிெிெிஐ கிரிக்தகட் அளப்புக்குத் 

 ளயலொகத் க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ெவுவ் கங்குயி 23-10-2019 அன்று  

(பு ன்கிறள) ப லி ஏற்றுக்தகொண்டொர். கங்குயி பிசிசிஐ-யின் 39-வது 

 ளயலர் ஆலொர். 

Important Days 

 சர்வகதச பைிச்சிறுத்னத திைம் என்பது உயதகங்கிலும் உள்ர பல்கலறு 

நொடுகரில் தகொண்டொடப்படும் ஆண்டு லிடுபளம ஆகும். இது கிகத் ில் 

அரி ொன கொட்டு பூளனகரில் ன்ளம கொப்பொற்ம அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

 

 

 பதல் சர்வகதச பைிச்சிறுத்னத திைம் அக்கடொபர் 23, 2014 அன்று நடந் து. 

பனி ெிறுத்ள  பொதுகொப்பின் பக்கித்துலம் குமித்  லிறிப்புைர்ளல 

ஏற்படுத்துலதும், பனி ெிறுத்ள  லம்பில் உள்ர நொடுகரில் சுற்றுச்சூறல் 

அளப்பின் பற்ெிள ருங்கிளைப்பதும், எடுத்துக்தகொள்ல ன் 

பக்கித்துலத்ள  லயியுறுத்துலதும் இ ன் பக்கி குமிக்ககொள் ஆகும். s 

 

 


