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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 05-12-2019 

 

Tamil Nadu 

 க ோவயனில் முதல்முவனோ  உக் டம் கருந்து ிவனத்தில் ஒரு ரூோய்க்கு ஒரு 

ிட்டர் சுத்தி ரிக் ப்ட்ட குடிீர் யமங்கும் ிவனம் அவநக் ப்ட்டுள்து. 

 குடிநீருக்கான தேவல நாலக்கு நாள் அேிகரித்துலரும் நிவயில், லணிக ரீேிியான அேன் 

லிற்பவனமம் அேிகரித்து லருகிமது. பபாதுக்கள் அேிகம் கூடும் ில்நிவயங்கரில் 

ில்தல சார்பில் ஒரு யிட்டர் குடிநீர் பாட்டில் ரூ.15-க்கும், தபருந்து நிவயங்கரில் ேிறக 

அசு சார்பில் ‘அம்ா குடிநீர்’ பாட்டில் ரூ.10-க்கும் லிற்பவன பசய்ப்பட்டுலருகிமது. 

 இவேலிட குவமந்ே லிவயில் பபாது க்கலக்கு குடிநீவ லிநிதாகிக்க, க ோவயனில் 

முதல்முவனோ  உக் டம் கருந்து ிவனத்தில் ஒரு ரூோய்க்கு ஒரு ிட்டர் 

சுத்தி ரிக் ப்ட்ட குடிீர் யமங்கும் ிவனம், ரூ.12 ட்சம் நதிப்ில் 

அவக்கப்பட்டுள்ரது. 

 ந ிர் சுன உதயி குள மூம் இந்ே குடிநீர் நிவயத்வே தகாவல ாநகாட்சி நிர்லகிக்க 

உள்ரது. படல்யிவ ேவயவிடாகக் பகாண்ட ‘தோபணோ’ என்ம நிறுலனம் பாரித்து, 

குடிநீவ லிநிதாகம் பசய் உள்ரது. இந்ே நிறுலனம் க போயில் இதேதபான்று ோனிங்கி 

குடிநீர் நிவயங்கவர நிறுலி, குடிநீவ லிநிதாகம் பசய்து லருகிமது. 

 கோக்கசோ யமக்கு வ யிசோரிக்  சிப்பு க ோர்ட்டு: மூத்த ீதிதி ததோடங் ி 

வயத்தோர் 
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 சிறுலர், சிறுிகலக்கு எேிாக நவடபபறும் பாயில் குற்ம (தபாக்தசா) லறக்குகவர 

லிவலாக லிசாரித்து ேீர்ப்பு லறங்க சிமப்பு தகார்ட்டு போடங்கதலண்டும் என்று பரிந்துவ 

பசய்து பசன்வன ஐதகார்ட்டு உத்ேலிட்டது. இந்ே பரிந்துவகவர பரிசீயித்ே ேிறக அசு, 

சிமப்பு தகார்ட்டு போடங்க முடிவு பசய்து, முேல் கட்டாக பசன்வன, தகாவல, கடலூர், 

காஞ்சீபும், கன்னிாகுரி, பநல்வய, தூத்துக்குடி உள்பட 16 ாலட்டங்கரில் சிமப்பு தகார்ட்டு 

போடங்க கடந்ே ாேம் 19-ந்தேேி அசாவண பலரிிட்டது. 

 இேன்படி, கோக்கசோ யமக்கு வ யிசோரிக்கும் முதல் சிப்பு க ோர்ட்டு, தசன்வ 

ஐக ோர்ட்டு யோ த்தில் 4-12-2019 அன்று போடங்கப்பட்டது. இந்ே சிமப்பு தகார்ட்வட, 

பசன்வன ஐதகார்ட்டு மூத்ே ீதிதி யிதீ் க ோத்தோரி போடங்கி வலத்ோர்.  

National  

 தண் ள் தற் ோப்புக் ோ  "தப்ர் ஸ்ிகப" த ோண்டு கோ  ஐதபோோத் தநட்கபோ 

ிர்யோ ம் அனுநதி 

   
 சீபத்ேில், பேலுங்கானா ஐோபாத்ேில் கால்நவட ருத்துலர் ஒருலர், பாயில் 

லன்பகாடுவ பசய்ப்பட்டு எரித்துக்பகால்யப்பட்ட சம்பலம் நாட்வடத உலுக்கிது.  

 இந்ே பகாடூ சம்பலத்ேின் எேிபாயிாக பய ாநிய அசுகள் ேனிாக பலரித பசன்று 

இலில் லடீு ேிரும்பும் பபண்கரின் பாதுகாப்பிற்கு, பய புேி அமிலிப்புகவர பலரிிட்டு 

லருகின்மன. ஞ்சோப் நோி அபசு, இபயில் யடீு திரும்பும் தண் ின் யசதிக் ோ  

உதயி எண் வ அமிலித்துள்ரது. 

 அவே போடர்பு பகாண்டால்  ோயல்துவ யோ த்திககன இயசநோ  யடீு திரும் 

ிக் ப் & ட்போப்  யசதி அிக் ப்டும் என கூமிமள்ரது. 
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 தங் ளூரு தநட்கபோ தபனில் கார்ப்பதளன் யிிபடட் கடந்ே 03-12-2019 அன்று ேனது 

பாதுகாப்புப் பணிாரர்கலக்கு, தநட்கபோயில் னணம் தசய்மம் கோது தண் 

னணி வ 'தப்ர் ஸ்ிகப' த ோண்டு தசல் அனுேிக்குாறு உத்ேலிட்டது. 

 இந்நிவயில் பபங்கலரு பட்தா பில் நிர்லாகத்வே முன்ாேிரிாக பகாண்டு, 

ஐதபோோத் தநட்கபோ தபனில் ிர்யோ ம், தினோ  யரும் தண் ள் தற் ோப்புக் ோ  

'தப்ர் ஸ்ிகப' த ோண்டு தசல்ோம் என அமிலித்துள்ரது. 

Awards 

 யிஐடிக்கு நத்தின அபசின் இரு யிருது ள் 

 கயலோூா் யிஐடி ல் வக் ம த்துக்கு த்ேி அசின் 2 யிருது ள் 4-12-2019 அன்று 

லறங்கப்பட்டன. 

 த்ேி அசின் னிே லர தம்பாட்டு துவம சார்பில் அகிய இந்ேி அரலில் லராகத்வே 

தூய்வாகவும், சுற்றுச்சூறல் பாதுகாப்புடனும் பாரித்து லரும் கல்லி நிறுலனங்கலக்கு 

ஆண்டுதோறும் லிருது லறங்கப்பட்டு லருகிமது. அேன்படி, இந்ே ஆண்டுக்கான லிருது 

ேில்யிில் நவடபபற்ம நிகழ்ச்சிில் புேன்கிறவ 4-12-2019 அன்று லறங்கப்பட்டது. 

 இேில், தலலூாூா் லிஐடி பல்கவயக்கறகத்துக்கு தூய்வந, தோமிவுறு யோ ம்-2019 என் 

யிருதும், உனோூா்  ல்யி ிறுயங் ளுக் ோ சுத்தநோ யோ ம்-2019 என்ம லிருதும் 

அரிக்கப்பட்டுள்ரது. லிருதுகவர த்ேி னிே லரத்துவமச் பசயாூா் ஆாூா்.சுப்பிணிம், 

பல்கவயக்கறக ானிக் குல ேவயலாூா் டீ.பி.சிங், அகிய இந்ேி போறில்தட்பக் கறகத் 

ேவயலாூா் அனில் டி.சஹஸ்புதே ஆகிதாாாாூா் லறங்க, அவே லிஐடி துவணத் ேவயலாூா் சங்காூா் 

லிசுலநாேன் பபற்றுக்பகாண்டார்.  

 யிஐடி யோ த்வத தூய்வநனோ வும், சுற்றுப்புத்வத சுவநனோ வும், ீவப நறுசுமற்சி 

தசய்தல் தபான்ம காணங்கலக்காகவும் இந்ே லிருது லறங்கப்பட்டிருப்போகத் 

பேரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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Sports 

 இங்வ   ிரிக்த ட் அணிக்குப் புதின னிற்சினோர்! 

 

 இயங்வக கிரிக்பகட் அணிின் புேி பிற்சிாராக நிக் ி ஆர்தர் தேர்வு 

பசய்ப்பட்டுள்ரார்.  

 ிக்கி ஆர்ேருக்கு இபண்டு யருட ஒப்ந்தம் அரிக்கப்பட்டுள்ரது. இேற்கு முன்பு ததன் 

ஆப்ிரிக் ோ, ஆஸ்திகபினோ, ோ ிஸ்தோன் ஆகி அணிகரின் பிற்சிாராக அலர் 

பணிாற்மிமள்ரார். தபட்டிங் பிற்சிாரர் கிாண்ட் ஃபிரலர், பந்துலசீ்சுப் பிற்சிாரர் 

தடலிட் தசகர், ஃபலீ்டிங் பிற்சிாரர் தளன் பக்டர்ாட் ஆகிதார் ிக்கி ஆர்ேருடன் 

இவணந்து பணிாற்றுலார்கள்.  

 கடந்ே 8 லருடங்கரில் இயங்வக கிரிக்பகட் அணிமடன் பணிாற்றும் 11-யது னிற்சினோர் 

நிக் ி ஆர்தர். 

 

Important Days 

 

 சர்யகதச தன்ோர்ய திம்: 5 டிசம்ர் 

 சர்யகதச ததோண்டர் திம் (IVD) ஒவ்தயோரு ஆண்டும் டிசம்ர் 5 அன்று உயகம் 

முலலதும் அனுசரிக்கப்படுகிமது. 

 இந்ே ஆண்டு ேீம் ”உள்டக் ின எதிர் ோத்திற் ோ தன்ோர்யர்”. 

 

 

 


