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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 08-12-2019 
 

National 

 ஐ.ா.யின் நித மநம்ாட்டு குினீட்டில் இந்தினா 129 யது இடத்தில் உள்து 

 நித மநம்ாட்டுக் குினடீ்டில் 189 ாடுகில் இந்தினா ரு இடத்தில் முன்மி 

129 ஆக உள்து என்று ஐக்கின ாடுகள் மநம்ாட்டுத் திட்டம் வயினிட்டுள் 

அிக்கைனில் வதரியிக்ைப்ட்டுள்து. 

Awards 

 ததன்ாப்ிரிக்காயின் மசாசிிி துன்சி 2019 நிஸ் யுியர்ஸ் முடிசூட்டிார் 

 

 26 யனதா மசாசிிி துன்றி ததன்ாப்ிரிக்காயின் மசாமாவயச் மேர்ந்தயர். 

ாி அடிப்கைனிா யன்பகக்கு எதிபா மாபாட்ைத்தில் அயர் நிைவும் 

தீயிபநாை ஈடுடுைிார். 

Appointments 

 ின்ாந்தின் சன்ா நரின் 34 யனதில் உகின் இவன ிபதநபாார் 
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 ின்ாந்தின் 34 யனதா மாக்குயபத்து நந்திரி சன்ா நரின், ாட்டின் நிை இகன 

ிபதநபாை மதர்ந்வதடுக்ைப்ட்டுள்ார் 

 ேபை ஜானை ேட்ைநன் உறுப்ிர்ைிகைமன நரின் யாக்குைக வயன்ார், 

நற்றும் வயிமனறும் ிபதந நந்திரி ஆண்டிரின்வ, சன்ா நரின் வயள்ைிார், 

அயர் கூட்ைணி ங்ைாினின் மச்சுயார்த்கத ைத்தினப்ின் ின்ர் பாஜிாநா 

வேய்தார், ஒரு தால் வதாமிார்ைள் மயகிறுத்தத்கத கைனாள்யதில் அயர் 

நீதா ம்ிக்கைகன இமந்துயிட்ைதாை கநனக் ைட்ேி கூினது. 
 

Science and Technology 
 

 10 ிநிடங்கில் பத்த ரிமசாதவ தசய்யும் ‘நாப்ஸ்மகாப்’- அண்ணா ல்கவக்கமகம் 

கண்டுிடிப்பு 

 அண்ணா ல்ைகக்ைமைம் புதுயகைனா தண்மணாக்ைிகனக் ைண்டுிடித்துள்து. 

‘நாப்ஸ்மகாப்’(Mobscope) என்று வனரிைப்ட்டிருக்கும் இது அவமசி நற்றும் 

தண்மணாக்கினின் கவயனாகும். யமக்ைநா தண்மணாக்ைினின் மநற்பப்ில் 

பூதக்ைண்ணாடி இருக்கும் அல்யா. ‘நாப்ஸ்மகாப்’ில் அதற்குதிாக ரு அவமசி 

தாருத்தப்ட்டிருக்கும். இந்த அகமேிமோதகக்ைாை கயக்ைப்ட்டிருக்கும் ைண்ணாடி 

ட்கைனில் பூேப்ட்டிருக்கும் பத்த நாதிரிகனப் புகைப்ைம் ிடிக்ைிது. ின்ர் 

அகமேினில் உள் வேனி, பத்தத்கதச் மோதக வேய்து அடுத்த 10 ிநிைங்ைில் 

படியித்துயிடுைிது. 

 தண்மணாக்ைி யமினாை 1000 நைங்கு வரிதாக்ைப்ட்ை பத்த அணுக்ைக அகமேி ைம் 

எடுத்துக் வைாள்ைிது. ின்ர் அதில் வாருத்தப்ட்டிருக்கும் வேனி பத்த அணுக்ைில் 

எத்தக ேியப்பு பத்த அணுக்ைள், வயள்க பத்த அணுக்ைள், நற்றும் ிமட்வட்ஸ் உள் 

என்கத ைணக்ைிடுைிது. இதன் அடிப்கைனில் பத்த மசாவக உள்தா அல்து நமரினா, 

தடங்கு மான்யற்றுக்கா மாய்க்கூறுகள் காணப்டுகிதா என்கத அேி ஆபாய்ந்து 

படிகயத் வதரியிக்ைிது. ேபாேரினாை ஒரு தண்மணாக்ைினின் யிக ரூ.40 ஆனிபநாகும். 

ஆால், ‘நாப்ஸ்மைாப்’ ரூ.10 ஆனிபத்துக்கும் குகயா வேயில் உற்த்தி வேய்ன படிபம் 

என்ைின்ர் ஆபாய்ச்ேினார்ைள். 
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Sports 

 ததற்காசின யிவனாட்டுப் மாட்டி: ளுதூக்குதில் தநிமகத்தின் அனுபாதாவுக்கு 

தங்கம் 

       

 ததற்காசின யிவனாட்டுப் மாட்டினில் ேீினாா் நைிர் ளுதூக்குதில் தநிமை 

யபீாங்ைக அனுபாதா தங்கப் தக்கம் வயன்ார் .அமத மபம் தைைத்தில் 

இந்தினா ேறுக்ைினது அதிர்ச்ேிகன ஏற்டுத்திபள்து. 

 13-ஆயது ததற்காசின யிவனாட்டுப் மாட்டிகள் (எஸ்ஏஜி) காத்நாண்டு நற்றும் 

தாக்பாயில் கைவற்று யருைின். தக்ைப் ட்டினில் இந்தினா வதாைாா்ந்து 

பதிைத்கத யைித்து யருைிது. 

 ேிக்ைிமகந (07-12-2019) அன்று ளுதூக்குதல் நைிர் 87 கிமா ிரியில் அனுபாதா 

வுன்பாஜ் 200 கிமா தூக்கி தங்கப்தக்கத்வத கைப்ற்ிார். 81 கிமா ிரியில் 

தஜய் ரரிஸ்தி சிங் 190 கிமா தூக்ைி தங்கம் வயன்ார். 

 

 


