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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 06-12-2019 

 

Tamil Nadu 

 சபதானம் எங்கள ஏத்துக்கணும்: யத்துளனில் ணினில் சசர்ந்த பதல் திருங்ளக 

தபீ்தி 

     

 சமுதானம் தங்கள ஏற்க வயண்டும் எ தநிமக யத்துளனில் ணினில் வசர்ந்துள் 

திருங்ளக தபீ்தி ததரியித்தார். 

 21 யனதா தீப்தி ீகிரி நாயட்டம் உதளகனில் உள் நாயட்ட ய அலுயகத்தில் 

இிள உதயினாபாகப் தாறுப்வற்று யத்துளனில் ணினாற்றும் பதல் 

திருங்ளக என் தருளநளனப் தற்றுள்ார். 

 இக்ளக அளடன ாிம் தளட இல்ள; அபசு சசயிினபாக ினநம் சற் 

திருங்ளக அன்பு ரூி சகிழ்ச்சி 
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 ``தன்ம்ிக்ளகயும், யிடா முனற்சியும் இருந்தால் இக்ளக அளடன ாிம் தளட 

இல்ள” எ அபசு சசயிினபாக ணி ினநம் தற்றுள் தூத்துக்குடி திருங்ளக 

அன்பு ரூி ததரியித்தார். 

 தநிழ்ாடு நருத்துயப் ணினார் சதர்வு யாரினம் சார்ில், கடந்த ஜூள நாதம் 

ளடதற் தசயிினர் ணிக்கா வதர்யில் அன்பு ரூி வதர்ச்சி தற்ார். கடந்த 2-ம் 

வததி தசன்ளனில் ளட தற் யிமாயில் அன்பு ரூிக்கு சசயிினர் ணிக்கா 

ினந ஆளணளன தநிமக பதல்யர் மிசாநி யமங்கிார். அயருக்கு திருச்சி 

நாயட்டம் திருசயறும்பூர் அபசு ஆபம் சுகாதாப ிளனத்தில் சசயிினபாக 

ணிினந ஆளண யமங்கப்ட்டது. 

National  

 டு இபயில் சிக்கி தயிக்கும் சண்களுக்கு உதய அசய் திட்டம் அிபகம்! 

 
 ஐதபாாத் அருவக தண் கால்ளட நருத்துயர் ாினல் ாத்காபம் 

தசய்னப்ட்டு  எரித்து தகாள தசய்னப்ட்ட சம்யம் ாடு முளயதும் வபதிர்வுகள 

ஏற்டுத்தினது.  இந்த சம்யத்ளதனடுத்து  இபவு வபத்தில் யடீு திரும் முடினாநல் 

தயிக்கும் தண்கள த்திபநாக யடீ்டுக்கு அளமத்துச் தசல் ஆந்திப காயல்துள 

சார்ில் அசய் என் திட்டம் ஆந்திபாயின் ிபகாசம் நாயட்டத்தில் அிமுகம் 

தசய்னப்ட்டுள்து. 

 இதற்காக எட்டு கார்களும் 70 இருசக்கப யாகங்களும் தனார் ிளனில் ிறுத்தி 

ளயக்கப்ட்டுள். 100 என் காயல்துள கட்டுப்ாட்டு அள எண்ளண ததாடர்பு 

தகாண்டு உதயி வகட்கும் தண்களுக்கு, உடடினாக யாகங்களுடன் தசன்று யடீ்டிற்கு 

தசல் உதயி தசய்னப்டும். 
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Appointments 

 கூடுதல் தளளநச் சசனாபாார் ிதித் துள சசனாாா் கிருஷ்ணன் 

 

 ிதித் துள சசனாபாக உள் எஸ்.கிருஷ்ணன், கூடுதல் தளளநச் சசனாாா் 

ிளக்கு உனர்த்தப்ட்டுள்ார்.. ிதித் துள ததாடாா்ாக சாா்யவதச அயில் ல்வயறு 

தாறுப்புகள யகித்த அயாா், தநிமக அபசின் ிதித் துள தசனாபாக தயி யகித்து 

யருகிார்.. 

 சாா்யவதச தசாயணி ிதினத்தின் ிர்யாக இனக்குபாகவும், நத்தின ிதிிள அிக்ளக 

தனாரிப்புப் ணினிலும் ஈடுட்டுள்ார்..தில்ி ல்களக்கமகத்தில் ி.ஏ. ட்டமும், 

தநிமகத்தின் அண்ணாநளப் ல்களக்கமகத்தில் தாருாதாபப் டிப்ில் எம்.ஏ. ட்டமும் 

தற்றுள்ார்.தற்வாது 52 யனதாகும் கிருஷ்ணன், கூடுதல் தளளநச் தசனாாா் 

அந்தஸ்துக்கு உனர்த்தப்ட்டுள்ார் என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

Awards 

 ிா சானாிக்கு சிகிச்ளசனித்து உனிரிமந்த சசயிினருக்கு ‘ஃபுாபன்ஸ் 

ளட்டிங்சகல் யிருது’ 

     



  4 
  

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

 

 ிா வானாிக்கு சிகிச்ளசனித்து உனிரிமந்த வகப தசயிினருக்கு ‘ஃபுாபன்ஸ் 

ளட்டிங்சகல் யிருது’ யமங்கி 5-12-2019 அன்று தகௌபயிக்கப்ட்டார். 

 நத்தின சுகாதாப அளநச்சகம் சார்ில் ‘ஃபுாபன்ஸ் ளட்டிங்சகல் யிருது’ யமங்கும் யிமா 

தில்ினில் 5-12-2019 அன்று ளடதற்து. அதில் ங்வகற் குடினபசுத் தளயர் பாம்ாத் 

வகாயிந்த், சுகாதாபத் துளனில் சிப்ாக வசளயனாற்ின 36 சசயிினாா்களுக்கு யிருது 

யமங்கிார்.  

 அப்வாது, 36 வரில் ருயபாக ிா வானாிக்கு சிகிச்ளசனித்து உனிரிமந்த வகப 

தசயிினருக்கு ‘ஃபுாபன்ஸ் ளட்டிங்வகல் யிருது’ யமங்கி 5-12-2019 அன்று 

தகௌபயிக்கப்ட்டார். அந்த யிருளத அயபது கணயர் ி.சஜஷீ் குடினபசுத் தளயரிடம் இருந்து 

தற்றுக்தகாண்டார். 

 கடந்த ஆண்டு வகபாயில் ிா ளயபஸ் ததாற்று அதிகம் பயினிருந்த காகட்டத்தில் 

அதன் ாதிப்பு ஏற்ட்டிருந்த வானாி ருயருக்கு அம்நாித்ளதச் வசர்ந்த தசயிினர் 

ிி ிஎன், ளதரினநாக சிகிச்ளச அித்தார். இந்ிளனில், துபதிருஷ்டயசநாக 

வானாினிடம் இருந்து ிா வாய் ததாற்று ஏற்ட்டு உனிரிமந்தது குிப்ிடத்தக்கது. 

Sports 

 சர்யசதச ஆடயர் ஒருாள் கிரிக்சகட் சாட்டிக்கு டுயபாகப் ணினாற்வுள் சண் 

டுயர்! 

     
 ஐக்கின அபபு அநீபகத்தில் ளடதவுள் ஐசிசி ஆடயர் கிரிக்தகட் உகக் வகாப்ளப் 

வாட்டினில் இந்தினாளயச் சசர்ந்த ஜி.எஸ். க் ஷ்நி டுயபாகப் ணினாற்வுள்ார். 

சர்யவதச ஆடயர் கிரிக்தகட் வாட்டினில் சண் டுயர் ஒருயர் ணினாற்வுள்து இதுசய 

பதல்பள. 
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 டிசம்ர் 8 அன்று ரார்ஜா ளநதாத்தில் ளடதவுள் ஐக்கின அபபு அநீபகம் - அதநரிக்கா 

இளடனிா சர்யவதச ருாள் ஆட்டத்தில் க் ஷ்நி டுயபாகப் ணினாற்வுள்ார்.  

 இது, க் ஷ்நினின் இபண்டாயது சாதளனாகும். ஐசிசினின் சர்யவதச டுயர் ட்டினில் 

இடம்ிடித்த முதல் தண் என்கி சாதளளனச் சநீத்தில் ளடத்தார். 51 யனது க் ஷ்நி, 

2008-09-ல் உள்ளூர் நகிர் வாட்டிகில் டுயபாகப் ணினாற்ிார். இதுயளப 3 நகிர் 

ருாள், 16 ஆடயர் டி20, 7 நகிர் டி20 ஆட்டங்கில் டுயபாகப் ணினாற்ியுள்ார்.  

 சடன்ிஸ் யபீர் சடபர் உருயம் சாித்த சயள்ி ாணனம்: சுயிட்சர்ாந்து அபசு 

சயினிட்டது 

    
 உகின் முன்ாள் ம்ர் ன் தடன்ிஸ் யபீரும், 20 கிபாண்ட்ஸ்ாம் ட்டம் 

சயன்யருநா சுயிட்சர்ாந்து யபீர் சபாஜர் சடபளப கவுபயிக்கும் யளகனில் அயபது 

உருயம் தாித்த 20 ிபாங்க் சயள்ி ாணனத்ளத (இந்தின நதிப்ில் 1,500 ரூாய்) 

சுயிட்சர்ாந்து அபசு தயினிட்டுள்து.  

 அந்த ாட்டின் ாணன அச்சுக்கூடம் இந்த ாணனத்ளத தனாரித்து உள்து. தளனில் ட்ளட 

அணிந்த ிளனில் வக்வேண்ட் ராட் ஆடுயது வான் தடபரின் உருயம் அச்சிடப்ட்டு 

இருக்கிது. சநாத்தம் 55 ஆனிபம் ாணனங்கள் யிற்ள சசய்ன படிவு 

தசய்னப்ட்டுள்து.  

 உனிருடன் இருக்கும் ஒருயருக்கு சுயிட்சர்ாந்து ாட்டில் ாணனம் சயினிடப்ட்டு 

இருப்து இதுசய பதல்பளனாகும். தடபர் உருயப்டத்துடன் வயதாரு யடியில் 50 

ிபாங்க் தங்க ாணனம் அடுத்த ஆண்டு (2020) சந நாதம் தயினிடப்டும் என்றும் 

ததரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 


