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Current Affairs (Tamil)                                                                                                                 Date : 09-12-2019 

 

Tamil Nadu 

 100 சதயதீம் ணநில்ா ணப் ரியர்த்தன திட்டம்; யிருதுகர் நாயட்டத்தில் 

சசனல்டுத்த முடிவு: ி நாயட்டங்களுக்கும் அடுத்தகட்டநாக யிரிவுடுத்த ற்ாடு 

 நத்தின அபசின் ணநில்ா ரியர்த்தனனன ஊக்குயிக்கும் யனைனில், ஒரு நாயட்டத்னத 

ததர்வு சசய்து அங்கு 100 சதயதீ நின்ணுப் ணப் ரிநாற்ம் சசய்மம் புதின திட்டம் 

சதாடங்ைப்ட்டுள்து .இதன்டி, தநிமகத்தில் யிருதுகர் நாயட்டம் ததர்வு 

சசய்னப்ட்டுள்து. 

World 

 சவூதி அரபினா உணயகங்கில் ஆண்களுக்கும் சண்களுக்கும் தி 

நுனமயானில்கன கட்டானப்டுத்தும் யிதிகன பத்து சசய்கிது 

 

 சவூதி அதபினா ஆண்ைளுக்கும் சண்ைளுக்கும் தித்தி நுனமயானில்ைள் நற்றும் 

இருக்னைப் குதிைன ைட்டானநாை இருந்த னமன யிதிமுனனன பத்து சசய்துள்து. 

 நரசினாயில் 27 ஆண்டுகில் முதல் ராிரனா யமக்கு தியாகிமள்து 

 ைடந்த 27 ஆண்டுகில் நரசினாயில் ராிரனா யமக்கு தியாைினிருப்து இதுதய 

முதல் முனனாகும். மூன்று நாத குமந்னதனின் யமக்கு சநீத்தில் நரசினாயில் 

ராிரனா ரானால் ைண்டினப்ட்டது. 
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 நதசின அபசாங்ைத்தின்டி, ைனடசினாை தாிதனா யமக்கு 1992 இல் ாட்டில் 

தியாகிமள்து. இருப்ினும், நரசினா 2000 ஆம் ஆண்டில் ராிரனா இல்ாததாக 

அியிக்ைப்ட்டது. 

Sports 

 சதற்காசின யினனாட்டில் தங்கப் தக்கம் சயன்ார்: சாக் ரி நாிக் 

 

 சதற்காசின யினனாட்டில் நல்மத்தத்தில் இந்தினாயின் சாக் ரி நாிக் தங்கப் தக்ைம் 

சயன்ார். 

 நல்மத்தத்தில் நைிருக்ைா 62 கிரா னடப் ிரியில் சாக் ரி நாிக்கும், 59 கிா 

னடப் ிரியில் அன்ருவும் ஆடயருக்ைா 61 கிரா னடப் ிரியில் பயநீ்தரும், 86 

கிரா னடப் ிரியில் யன் குநாரும் தங்ைப் தக்ைம் சயன்ர். 

 பஷ்னாவுக்கு 4 ஆண்டுகள் தனட: சர்யரதச ஊக்கநருந்து தனட அனநப்பு அதிபடி உத்தபவு 

 2020-ம் ஆண்டு டக்கும் ரடாக்கிரனா எிம்ிக்ஸ் ராட்டினில் இருந்து அடுத்த 4 

ஆண்டுகளுக்கு அனத்து யிதநா முக்ைினப் தாட்டிைிலும் பஷ்னா தது ரதசினக் 

சகாடினனப் னன்டுத்தவும், ரதசின கீதத்னத இனசக்கவும் தனட யிதித்து சர்யததச 

ஊக்ைநருந்து தனட அனநப்பு (டிள்மடி) அதிபடினாை உத்தபயிட்டுள்து. 

 ராினா ஆதாபங்கள் அித்தல், ஊக்கநருந்து ரசாதனனில் சிக்கினயர்கனக் 

காப்ாற்றுயதற்காக ஆயணங்கன அமித்தல் தான்யற்ில் ஈடுட்டது 

ைண்டுிடிக்ைப்ட்டனத அடுத்து, சர்யததச ஊக்ைநருந்து தனட அனநப்பு இந்தத் தனடனன 

பஷ்னாவுக்கு யிதித்துள்து. 
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Important Days 

 சர்யரதச ஊமல் திர்ப்பு ாள் 2019 

 

 ஒவ்சயாரு ஆண்டும் டிசம்ர் 9 உகம் முழுயதும் சர்யரதச ஊமல் தடுப்பு திநாக 

சைாண்டாடப்டுைிது. ஊமலுக்கு திபாக யிமிப்புணர்னய பப்புயரத இதன் தாக்ைம். 

சமூைம் நற்றும் ாட்டின் யர்ச்சினில் ஊமல் ஒரு சரின தனடனாகும். 31 அக்ரடார் 

2003 அன்று .ா. ஊமலுக்கு திபா நாாட்டில் இந்த தரீ்நாம் 

ினதயற்ப்ட்டது. அப்தாதிருந்து, சர்யததச ஊமல் திர்ப்பு திம் ஒவ்சயாரு 

ஆண்டும் டிசம்ர் 9 அன்று சைாண்டாடப்டுைிது. 

 

 

 


