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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 07-12-2019 

 

Tamil Nadu 

 சென்னை முன்ைாள் மேயர் னவ.பாலசுந்தரம் காலோைார் 

    

 அம்பத்கர் நக்கள் இனக்கத்தின் ிறுயத் தலயரும் முன்ாள் சென்ல நாகப 

பநனருநா னவ.பாலசுந்தரம் சென்லனில் 7-12-2019 அன்று  காலோைார் .அவருக்கு 

வயது 76. 

 அம்மபத்கர் ேக்கள் இயக்கத் தனலவராகவும் சென்னை ோநகர மேயராகவும் 1971-ல் 

அச் ெிறுப்பாக்கம் சதாகுதி எம்எல்ஏ வாகவும் ணினாற்ிார். அயருக்கு யாி என் 

நலயிமம் அனுப்ிரினா என் நகளும் உள்ர். 

 தலித் ேக்களுக்காை முன்பற்றுத்துக்காக ாடுட்டயர்.  

 நாட்டின் ெிறந்த காவல் நினலயங்களுக்காை விருது: தேிழகத்தில் மதைி ேகளிர்  

காவல் நினலயம் மதாோ்வு 

 நத்தின அபசு கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் நாட்டின் தனல ெிறந்த 10 காவல் 

நினலயங்கனளத் மதாோ்வு செய்து விருது யமங்கி யருகிது. இந்த யிருது, குற்ங்கலக் 

கண்டிதல், குற்யாிகல யிலபந்து லகது செய்தல், குற்த் தடுப்பு டயடிக்லககில் 

ஈடுடுதல், ெட்டம், ஒழுங்லக ாதுகாத்தல், யித்துக்கல குலத்தல், யிமிப்புணாா்வு 

ிபொபத்தில் ஈடுடுதல், ெமுதானப் ணிகில் ஆாா்யம் காட்டுதல், குற்ப்திபயடுகல 

கணிி மூம் பாநரித்தல், புகார் அிக்க யரும் சாதுநக்கல யபபயற்கும் முல 

ஆகினயற்ல அடிப்லடனாக சகாண்டு யமங்கப்டுகிது. 
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 கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் ாட்டின் 10 ெிந்த காயல் ிலனங்கள் ட்டினில், 

மகாயம்புத்தாோ் ஆாோ்.எஸ்.புரம் காவல் நினலயம் இடம் ிடித்தது. அபதபா கடந்த 2018-

ஆம் ஆண்டு மதைி ோவட்டம், சபரியகுளம் காவல் நினலயம் 8-ஆவது ெிறந்த காவல் 

நினலயோக மதாோ்வு செய்னப்ட்டது. 

 இந்ிலனில் 2019-ஆம் ஆண்டுக்காை ாட்டின் ெிந்த 10 காயல் ிலனங்கின் 

ட்டினல நத்தின அபசு 5-12-2019 அன்று சயினிட்டது. இதில் தேிழ்நாட்டின் மதைி 

அனைத்து ேகளிர் காவல் நினலயம் 4-ஆவது இடத்னதப் ிடித்துள்து. இதன் மூம் 

சதாடாா்ந்து மூன்ாண்டுகாக தநிமக காயல்துலலனச் பொா்ந்த காயல் ிலனங்கள், 

ெிந்த காயல் ிலனங்கில் ட்டினில் இடம் சற்று யருயது குிப்ிடதக்கது. இதில் 

இபண்டாயது முலனாக, டப்ாண்டிலும் பதி நாயட்ட காயல்துலக்கு கீழ் இருக்கும் 

காயல் ிலனம், ெிந்த காயல் ிலன ட்டினில் இடம் சற்றுள்து. 

Sports 

 சடன்ைிெில் இருந்து ஓய்வு சபறுவதாக மவாஸ்ைியாக்கி அறிவிப்பு 

   
 முன்ாள் ‘ம்ர் ஒன்’ சடன்ிஸ் யபீாங்கலனா சடோர்ன்கின் கமராலின் 

மவாஸ்ைியாக்கி அடுத்த நாதம் டக்கும் ஆஸ்திமரலிய ஓபன் மபாட்டியுடன் சடன்ைிெில் 

இருந்து வினடசபறுவதாக 7-12-2019 அன்று அியித்தார் .29 யனதா பயாஸ்ினாக்கி 

இதுயலப 30 ட்டங்கள் லகப்ற்ிமள்ார் .இதில் 2018-ம் ஆண்டில் ஆஸ்திமரலிய ஓபனை 

சவன்றதும் அடங்கும் .ஓய்வு சறுயதற்கு இதுபய ெரினா தருணம் என்று உணர்ந்ததால் 

இந்த முடிவுக்கு யந்ததாக கூின பயாஸ்ினாக்கி, இல்யாழ்க்லகனில் கயம் 

செலுத்தப்பாயதாக சதரியித்துள்ார் .அடிக்கடி கானத்தால் அயதிப்டும் பயாஸ்ினாக்கி 

இந்த ஆண்டில் அதிக பாட்டிகில் ங்பகற்கயில்ல. 

 


