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Current Affairs (Tamil)                                                                                                    Date:24/10/2019 

Tamil Nadu: 

 இடைத்தேர்ேல் படிவுகள்: விக்கிரவாண்டி, நான்குதேரி தோகுேிகடளக் டகப்பற்றியது 

அேிபக 

        

 நான்குதேரி தோகுேியில் 32,312 ாக்குகள் ித்ிாசத்ில் அிபக வட்தாபர் 

நாராயணன் ன்னண எிர்த்துப் வதாட்டிிட்ட வட்தாபர்கனப தின்னுக்குத் ள்பி அவாக 

வற்நி வதற்நார். 

 விக்கிரவாண்டி தோகுேியில் 44,782 ாக்குகள் ித்ிாசத்ில் அிபக வட்தாபர் 

பத்ேமிழ்ச்தெல்வன் வற்நி வதற்நாக அநிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 பிரபஞ்ெ அழகியாக தென்டே தபண் அக் ஶரா தரட்டி தேர்வு 

 

 

 

 ‘மிஸ் சூப்பர் குதளாப்’ திதஞ்ச அகிாக வசன்னண வதண் அக் ஶரா தரட்டி 

வர்ந்வடுக்கப்தட்டார். அகி தட்டம் வன்று இந்ிாவுக்கு வதருன வசர்த்து கிழ்ச்சி 

அபிக்கிநது எண அர் வரிித்துள்பார். 
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National: 

 இந்ேியாவிதலதய தபண்களுக்கு பாதுகாப்பாே நகரம் தென்டே - தேெிய குற்ற ஆவண 

காப்பகம் ேகவல் 

 

 தென்டேயில் கைந்ே 2015-17-ம் ஆண்டுகளுக்காே குற்நச்சம்தங்கள் வாடர்தாண புள்பி 

ிங்கனப தேெிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வபிிட்டு உள்பது. அில் 

  இந்ிாில் உள்ப வதருகங்கபில் வதண்களுக்கு ிகவும் தாதுகாப்தாண காக வசன்னண 

ிபங்குகிநது. அவவதான குந்னகளுக்கும், ிக தாதுகாப்தாண வதருகாக வசன்னண 

ிபங்குகிநது. 

 பழங்குடி இே தபண்கள், குழந்டேகளுக்கு ெத்துணவு வழங்கும் ஆந்ேிர பேல்வரின் 

புேிய ேிட்ைம் 

 

 ஆந்ேிர பேல்வர் தெகன் தமாகன் தரட்டி ஆந்ிாில் தங்குடி இணத்னச் வசர்ந் 

தபண்கள் மற்றும் ஆறு வயதுக்கு உட்தட்ட குந்னகளுக்கு ெத்ோே உணவு ங்கும் 

ிட்டத்ன அநிபகப்தடுத்ிபள்பார். 

 பற்கட்டாக தங்குடி இண க்கள் ாழும் 77 இடங்கள் வர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பண. 

அங்குள்ப கர்ப்திி வதண்களுக்கு ஒவ்வாரு ாபம் ரூ.1,062 ிப்புள்ப சத்துவு 

ங்கப்தடும். குந்ன திநந் திநகு ‘ஒய்.எஸ்.ஆர் பாலெஞ்ெவீிேி தபட்ைகம்’ என்ந 

ிட்டத்ின் வதரில் சத்துவு ங்கப்தடும்.  

 அந் ிட்டத்ின்தடி பல் 25 நாட்களுக்கு உணவு, பட்டை, 200 மி.லி பால் மற்றும் பேல் 

வாரம் 2 கிதலா தகாதுடம மாவு, இண்டாம் ாம் அடர கிதலா கைடல மிட்ைாய்கள், 

பன்நாது ாம் அடர கிதலா தகழ்வரகு, வல்னம், ான்காது ாத்ில் அடர கிதலா 

எள் விடே ஆகின ங்கப்தடும். 
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 கர்ோர்பூர் வழித்ேை ஒப்பந்ேத்ேில் இந்ேியா, பாகிஸ்ோன் டகதயழுத்து 

 

 

 

 கர்ோர்பூர் ித்ட ஒப்தந்த்ில் இந்ேியாவும், பாகிஸ்ோனும் னகவழுத்து வதாட்டண. 

இன்தடி, ெகீ்கியர்கள் விொ இன்றி பாகிஸ்ோேில் உள்ள ேர்பார் ொகிப் குருத்வாரா 

வசன்று ிதட்டு னாம்.  

 சீக்கி த்ின் ிறுணரும், அந் த்ின் பேல் குருவுமாே குருநாேக், ன் ாழ்ின் 

கனடசி 18 ஆண்டுகனப, தஞ்சாப் ாினத்னவாட்டி, தாகிஸ்ாணில் அனந்துள்ப 

கர்ார்பூரில் கித்ார். அங்கு அது ினணாக ர்தார் சாகிப் குருத்ாா 

அனக்கப்தட்டுள்பது. 

 இந் ித்டத்ன குருாணக்கின் 550-வது பிறந்ே நாடளதயாட்டி, அடுத் ாம் 9-ந் வி 

தாகிஸ்ான் திர் இம்ான்கான் ிநந்து னக்கிநார்.கர்ார்பூரில் உள்ப ர்தார் சாகிப் 

குருத்ாாவுக்கு இங்குள்ப சீக்கிர் ஒருர் வசன்று ருற்கு தாகிஸ்ான் 20 ைாலர் (சுமார் 

ரூ.1,400) கட்ைணம் ிிக்கும். 

 இில் இந்ிாின் ப்தில் த்ி உள்துனந இனச்வசனாபர் எஸ்.ெி.எல். ோஸ்சும், 

தாகிஸ்ான் சார்தில் அன் வபிபநவுத்துனந அலுனக வசய்ி வாடர்தாபர் பகமது 

டபெல் ஆகிவாரும் னகவழுத்ிட்டணர். 

 

World 

 துேிெியா: புேிய அேிபர் தபாறுப்தபற்பு 

 

 துேிெியாவின் புி அிதாக காயிஸ் ெயீது 23-10-2019 அன்று வகாண்டார். கடந் 13-ஆம் 

வி னடவதற்ந வர்னில் வற்நினடந் அர், திந எம்.தி.க்களுடன் வசர்ந்து னனகர் 

துணிமில் திப் திாம் வசய்துவகாண்டார்.அந்த் வர்னில் வதரும்தானாண 

இனபஞர்கபின் ஆவுடன் காிஸ் சதீு வற்நினடந்து குநிப்திடத்க்கது. 
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Sports: 

 உலக வுசூ தபாட்டியில் இந்ேிய வரீர் பிரவனீ்குமார் ேங்கம் தவன்று ொேடே 

 

 

 

 15-வது உலக வுசூ (ேற்காப்பு கடல தபாட்டி) ொம்பியன்ஶிப் வதாட்டி ெேீாவில் டந்து. 

இில் ஆண்களுக்காண ‘ென்ைா’ 48 கிதலா எடைப்பிரிவில் 23-10-2019 அன்று  டந் 

இறுிப்வதாட்டிில் இந்ேிய வரீர் பிரவனீ்குமார் 2-1 என்ந கக்கில் தினிப்னதன்ஸ் ீர் 

ஸ்வசல் டிானச ழீ்த்ி ங்கப்தக்கத்ன ணாக்கிணார். இன் பனம் உனக 

சாம்தின்ிப் வதாட்டிில் ங்கப்தக்கம் வன்ந பேல் இந்ேிய வுசூ வரீர் என்ந 

சானணன பிரவனீ்குமார் தனடத்ார். 

 

Important Days 

 ஐக்கிய நாடுகள் ேிேம்: 24 அக்தைாபர் அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது 

 

 
 

 அனணருக்கும் அனி, பர்ச்சி ற்றும் ணி உரினகனப உர்ந்து 

வகாள்ற்காண கூட்டு டடிக்னகக்கு ஆாக ஐக்கி ாடுகள் சனத 1945 இல் 

ிறுப்தட்டது. 

 


