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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 10-12-2019 

World 

 இயங்கை உரவு அகப்பின் தகயவாை ாணுவ அதிைாரி முதல் முகமாை நினம் 

       

 இனங்கை ாணுத்ின் உபவுப் திரிவு இக்குாை பதாறுப்பு ைித் சுரஷ் சரய, அந் 

ாட்டின் உபவு அகப்தின் கனாை ிிக்ைப்தட்டுள்பார்.. அந் ாட்டின் தசி உபவு 

அகப்புக்கு ாணுவ அதிைாரி தகயவாை ிிக்ைப்தடுது இதுத முதல் முகமாகும். 

 ைடந் ஏப்ல் ாம் டத்ப்தட்ட ஈஸ்டாா் ிண தங்ைாத் ாக்குகனத் டுக்ைத் 

நிாை தசி உபவு அகப்தின் ீது குற்நம் சாட்டப்தட்டு ரும் ிகனில், அந் 

அகப்தின் கனகப் பதாறுப்பு சுதஷ் சதனவுக்கு ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 இதுக உபவு அகப்தின் கனாை இருந்து ந் நியாந்தா ஜெவாா்த்தன, 

ைால்துகந கனகைத்துக்கு ாற்நப்தட்டுள்பார் என்று ைல்ைள் பரிிக்ைின்நண. 

Sports 

 மூத்ரதார் ஆசி தடைரப் ரபாட்டிில் தங்ைம் ஜவன்ம ஓய்வுஜபற்ம ஆசிரிக 
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 ரயசிாவில் நகடஜபற்ம மூத்ரதார் ஆசி தடைரப் ரபாட்டிில் தட்டுக்தைாட்கடக 

அடுத் அகக்ைாடு ைிாத்கச் தசர்ந் ஒய்வுபதற்ந உடற்ைல்ி ஆசிரிகாண 

ஜெ.தியைவதி (72), 400 ீட்டர் ஜதாடர் ஓட்டப்பந்தத்தில் தங்ைப் பதக்ைம் பன்றுள்பார். 

 தனசிாில் டிச.2-ம் தி பல் 7-ம் தி க கடபதற்ந 21-வது மூத்ரதார் ஆசி 

தடைரப் ரபாட்டிில் தங்தைற்ந ினைி 400 ீட்டர் பாடர் ஒட்டப் தந்த்ில் ங்ைப் 

தக்ைபம், 80 ற்றும் 200 ீட்டர் ஒட்டப் தந்த்ில் பண்ைனப் தக்ைபம் பன்றுள்பார். 

 திழ்நாடு பிரீிர் லீைில் ஆடி ரபட்டிங் ஆல்வுண்டர் 9 விக்ஜைட்டுைகர வழீ்த்தி 

ஞ்சிில் சாதகன 

 

 ததட்டிங் ஆல்வுண்டாைக் ைருப்தடும் தைானா அிின் ீர் சஞ்சய் ாதவ் 

நாைாயாந்துக்கு எதிாை 9 விக்ஜைட்டுைகரக் கைப்பற்மி ஞ்சி ரைாப்கப சாகணப் 

புத்ைத்ில்  இடம் திடித்ார். 

 ததட்டிங்ைில் ல்னாண இர் இடது கை சுற்தந்து சீக்கூடிர். இர்ான் பம்கத 

அிக கசத் பஷ்டாக் அனி டிாதிில் தைானா அி தாற்ைடிக்ைக் ைாாை 

இருந்ர். 

 இந்ிகனில் ாைானாந்துக்கு எிாை இன்று 22 ஒைள் சீி 7 பய்டன்ைளுடன் 52 ன்ைகப 

ட்டுத பைாடுத்து 9 ிக்பைட்டுைகபக் கைப்தற்நி சாகண புரிந்துள்பார். 

 விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் 50-வது பிமந்த நாரன்று ஜவரிாைவுள்ர சுசரிகத நூல்! 

 டிசம்தர் 11 அன்று ணது 50-து திநந் ாகபக் பைாண்டாடுைிநார் ஆணந்த். அன்கந 

ிணம் இந்ப் புத்ைம் பபிிடப்தடுைிநது. 

 1988-ல் இந்திாவின் முதல் ஜசஸ் ைிாண்ட் ாஸ்டர் ஆண ஆணந்த், 2000-ம் ஆண்டில், 

முதல்தடகவாை உயை சாம்பின் ஆனார். பாடர்ந்து 2007, 2008, 2010, 2012 ஆைி 

ஆண்டுைரில் உயை ஜசஸ் சாம்பின் பட்டங்ைகர அடுத்டுத்து பன்று சாகண பசய்ார். 
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 இந்ிகனில் எழுத்ாபர் சூசன் ிணனுடன் இகந்து ிஸ்ான் ஆணந்த் எழுியுள்ப 

கண்ட் ாஸ்டர் என்ைிந அருகட சுசரிக நூல் 11-12-2019 அன்று பபிாைிநது. 

இன் ிகன - ரூ. 419. தேசட் இந்ிா திப்பு ிறுணம் பபிிடுைிநது. தலும், ரும் 

பள்பின்று 11-12-2019 அன்று பசன்கணில் இந்ப் புத்ைம் குநித் உகாடல் 

ிைழ்ச்சிில் தங்தைற்ைிநார் ிஸ்ான் ஆணந்த்.  

Important Days 

 னித உரிக தினம்: டிசம்பர் 10 

 

 வ்பாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 10 அன்று னித உரிக தினம் அனுசரிக்ைப்தடுைிநது. பணி 

உரிகைளுக்ைாண உனைபாி திைடணம் ஐக்ைி ாடுைள் சகதால் ஏற்றுக்பைாள்பப்தட்ட 

டிசம்தர் 10, 1948 அன்று இந் ாள் கடபகநக்கு ந்து. 

 இந் ாள் உனைம் பழுதும் வ்பாரு ஆண்டும் அனுசரிக்ைப்தடுைிநது. ஏபணணில் இது ம் 

அகணருக்கும் அிைாம் அபிக்ைிநது. 

 இந் ஆண்டு இது ணி உரிகைளுக்ைாண உனைபாி திைடணத்ின் 71 து 

ஆண்டுிாாகும். “னித உரிகைளுக்ைாை நிற்ைவும்” (“Stand Up For Human Rights”) என்ந 

ைருப்பதாருளுடன், ாற்நத்ின் ஆக்ைபூர்ாண பைர்ைபாை இகபஞர்ைபின் ிநகணக் 

பைாண்டாடுது, அர்ைபின் குல்ைகபப் பதருக்குது ற்றும் உரிகைகப தம்தடுத்துல் 

ற்றும் தாதுைாப்தில் உனைபாி தார்காபர்ைபின் தந் அபினாண ஈடுதாடு 

ஆைிற்கந தாக்ைாைக் பைாண்டுள்பது. 

 

 

 


