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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 04-12-2019 

 

Tamil Nadu 

 ஆசிாிலனல பல் பறநாக குந்றகள் ஆஸ்தத்ிரிில் இற்றக ருத்து 

சிகிச்றச அநிபகம் 

 உயகரலில் அபஶகஶன ந ஶய்களுக்கு ருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டஶலும், பு லறஷில் 

பின் த ஶடரும் ஒரு சஷய ந ஶய்களுக்கு இன்றும் முற்றுபுள்ரி வலக்க முடிலில்வய. 

அவ்லஶமஶன ந ஶய்கவர முளவஶக  டுக்கவும், கட்டுப்படுத் வும் நஶகஶ ற்றும் 

இற்வக ருத்துல சஷகஷச்வச முவம பின்பற்மப்படுகஷமது. 

 தசன்வன எழும்பூர் குந்றகள் ன ருத்துறணில் சீபத் ஷல் லாகாவுடன் 

லசர்த்து இற்றக ருத்து சிகிச்றச முவம அமஷமுகப்படுத் ப்பட்டது. அந்  லவகில்,  ீர் 

சஷகஷச்வச, ‘சஶஜ்’ சஷகஷச்வச,  ீஶலி குரில், முதுகு  ண்டு குரில் உட்பட பய சஷகஷச்வசகள் 

குறந்வ களுக்கு அரிக்கப்பட்டு லருகஷமது. இங்கு  ஷனமும் 70 மு ல் 90 குறந்வ கள் இந்  

சஷகஷச்வசகவர இயலசஶக தபற்று தசல்கஷன்மனர். 

 குறந்வ கள் ட்டும் அல்யஶல் குறந்வ கரின் தபற்நமஶரின் னஅளத் ம் ற்றும் ன 

நசஶர்வல குவமக்க அலர்களுக்கும் நஶகஶ பிற்சஷ ற்றும் இற்வக ருத்துல முவமில் 

டஶக்டர்கள் சஷகஷச்வச அரிக்கஷன்மனர். 

National  

 உனகிலனல இபம் ில் காப்புரிற பதற்ந ாற்றுத்ிநணாபி சிறுர்: லசி 

ிருது பதற்நார்! 
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 உயகஷநயந இரம் ல ஷல் காப்புரிற பதற்ந ாற்றுத்ிநணாபி சிறுர் 3-12-2019 அன்று  

குடிசு துவைத்  வயலரிடம் லசி ிருது தபற்றுள்ரஶர். 

 பெய்ப்பூறச் லசர்ந் 17 து இறபஞர் ஹிருலஸ்ர் சிங் தாட்டி.  வச ஶர் ந ய்வு 

ந ஶஶல் பஶ ஷக்கப்பட்டுள்ர அலர், அசஶத் ஷ  ஷமவமடன் இதுலவ 7 கண்டுதிடிப்புகறப 

ிகழ்த்ியுள்பார். அலற்மஷல் மூன்றுக்கு அலரின் தபரில் கஶப்புரிவமம் தபமப்பட்டுள்ரது. 

 அலருக்கு சமூக  யத்துவம ற்றும் அ ஷகஶரித் ல் துவம சஶர்பில், 'றனசிநந் 

தறடப்தாற்நல் சிறுன் 2019' ன்ம லிருவ  குடிசு துவைத்  வயலர் தலங்கய்  ஶமடு 

ந ற்று லறங்கஷனஶர். 

Sports 

 ிக ஞ்சி அிக்கு ிெய் சங்காா் லகப்டன் 

    

 தசன்வன: 2019-20 ஞ்சி லகாப்றத சஸசனுக்கஶன  ஷறக அைிக்கு ஆல் வுண்டாா் ிெய் 

சங்காா் லகப்டணாக அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரஶர்.. 

 டிச. 9-ஆம் ந  ஷ ஞ்சஷ நகஶப்வப சஸசன் நபஶட்டிகள் த ஶடங்க உள்ரன.  ஷழ் ஶடு 

கஷரிக்தகட் சங்க ந ஶோ்வுக் குள இ ற்கஶன அைிவ தசவ்லஶய்க்கஷறவ(24-12-2019) அன்று 

அமஷலித் து. 

 இரம் ஆல்வுண்டஶோ் ிெய் சங்காா் பன்பறநாக லகப்டணாக  ஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்.. 

துற லகப்டணாக தாதா அதாெித்  ஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்.  ஷறக அைி குரூப் பி 

பிரிலில் கஶோ் ஶடகத்துடன்  ஷண்டுக்கல்யஷல்  வடதபறும் மு ல் ஆட்டத் ஷல் நஶதுகஷமது. 

 சுறற்பந்து லசீ்சஶரஶோ் அஸ்லின், த ஶடக்க லீஶோ் முரி லிஜய் ஆகஷநஶரும் இடம் 

தபற்றுள்ரனஶோ். ற்தமஶரு ஆல்வுண்டஶோ் லஶளஷங்டன் சுந் ஶோ் இண்டஶலது ஆட்டத் ஷன் 

நபஶது அைிில் இவைலஶர்.. 
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 பசன்றணின் எஃப்.சி அிக்குப் புி திற்சிாபர் ிணம்! 

   

 இந் ஷன் சூப்பஶோ் லீக் கஶல்பந்து நபஶட்டிில் பசன்றணின் எஃப்சி அி 2 பறந 

சாம்தின் தட்டம் பன்நது. இ ஷல் இங்கினாந்றச் லசாா்ந் ொன் கிலகாரி 

பிற்சஷில் கடந்  2017-18-இல் தட்டம் தலன்மது. கடந்  2018-19 சஸசன் தசன்வன அைிக்கு 

ஷகவும் நசஶகஶக அவந் து. புள்ரிகள் பட்டியஷல் கவடசஷ இடத்வ ந தபற்மது. 

இந் ஷவயில்  ற்நபஶவ  சஸசனிலும், தசன்வன அைிக்குத் த ஶடக்கம் மு நய 

தலற்மஷகவர ஈட்ட முடிலில்வய. தபங்களூருவுடன் 3-0 ன ந ஶல்லிவடந்  நபஶந , 

 னது ப லிவ லிட்டு லியகப் நபஶகஷநமன் ன கஷநகஶரி கூமஷிருந் ஶர். 6 ஆட்டங்கரில் 

ஒந ஒரு தலற்மஷவ  ஶன் தசன்வன அைி தபற்றுள்ரது. இ னஶல்  வயவப் 

பிற்சஷஶரஶோ் ப லிில் இருந்து லியகஷ லிட்டஶர் ஜஶன் கஷநகஶரி. 

 இந் ஷவயில் தசன்வனின் ஃப்.சஷ அைிக்குப் பு ஷ பிற்சஷஶரர்  ஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 

ஸ்காட்னாந்றச் லசர்ந் 53 து ஓன் பகாய்லன இந்  சஸழன் முடிமம் லவ 

பிற்சஷஶரஶக இருப்பஶர் ன அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது.  

 ஞ்சி கிரிக்பகட்: பம்றத அிின் புி லகப்டணாக சூர்குார் ாவ் ிணம் 
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 இந்  சஸசனுக்கஶன ஞ்சி கிரிக்பகட் பாடரில் 41 பறந சாம்திணாண பம்றத அி  னது 

மு யஶலது லீக்கஷல் பநஶநடஶவல லருகஷம 9-ந்ந  ஷ லந ஶ ஶலில் சந் ஷக்கஷமது. இந்  

நபஶட்டிக்கஶன மும்வப அைி ந ற்று அமஷலிக்கப்பட்டது.  

 அைிின் புி லகப்டணாக சூர்குார் ாவ்  ஷஷக்கப்பட்டு உள்ரஶர். கடந்  சஸசனில் 

ஸ்நஶஸ் அய்ர் இல்யஶ  சங்கரில் ால் குல்கர்ணி லகப்டணாக பைிஶற்மஷது 

குமஷப்பிடத் க்கது.  ற்நபஶது தடஸ்ட் நபஶட்டிகள் இல்யஶ  ஶல் அஜஷங்ஶ வஶநன மும்வப 

அைிக்கு  ஷரும்பிமள்ரஶர். இந  நபஶல் ஊக்கருந்து சர்ச்வசஶல் 8 ஶ ங்கள்  வடவ 

அனுபலித்  இரம் லீர் பிரித்லி ளஶவுக்கும் இடம் கஷவடத்துள்ரது. 

Important Days 

 இந்ி கடற்தறட ிணம்: 4 டிசம்தர் 

 டிசம்தர் 4 ஆம் லி இந்ிாில் கடற்தறட ிணம் தகஶண்டஶடப்படுகஷமது 

 1971 இல் தாகிஸ்ானுடணாண நபஶரின் நபஶது கடல்சஶர் பவடின் பங்கஷற்கு ரிஶவ  

 ஷஷத் ஶக இந்   ஶள் தகஶண்டஶடப்பட்டது, இந் ஷ நபஶர்க்கப்பல்கள் கஶச்சஷ 

துவமமுகத்வ   ஶக்கஷ நற்கு கடற்கவில் பஶகஷஸ் ஶன்  டலடிக்வககவர 

தலற்மஷகஶக கஶப்படுத் ஷன. 

 

 


