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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 11-12-2019 

Tamil Nadu 

 தன் ண்டன லனல ாணு அிகாரிாக தனப்டிணன்ட் தெணல் தண்டானா 

ாககஷ் ாவ் ததாறுப்கதற்பு 

     

 இந்தின பாணுய அகாததநினின் தாாசூட் தலட குப்பு அிின் 5-ஆது தலடப்திரிில் 

டிசம்ாா் 1982-இல் ணினில் சசர்ந்தார். நரினாததயாலக்கா யிருததமம், மத்த சசதய 

தக்கம் நற்றும் சசா தக்கத்ததமம் தற்யாா். 

 ல்சயறு தைப்ிரிவுகில் அனுயம் தற் ாககஷ் ாவ், ஆசபரன் புல ஸ்ைார், 

ஆசபரன் யிஜய் உள்ிட்ை ல்சயறு ையடிக்தககிலும் ங்சகற்யாா் ஆயார். 

 சிம்ாயிலும், தசன்தனிலும் ள்ிப்டிப்த ிதவு தசய்த தஜபல் பாவ், காைக்யாஸ்ா 

சதசின ாதுகாப்பு அகாததநினில் முதில் சசர்ந்தார்.  

 தயிங்ைன் பாணுயப் னிற்சிக் கல்லூரினில் ட்ைம் தற் அயாா், தில்ினில் உள் சதசின 

பாணுயக் கல்லூரினின் முன்ாள் நாணயாா் ஆகும். சிந்த யிதனாட்டு யபீபா அயாா் 

கால்ந்து, ஹாக்கி, கூதைப்ந்து யிதனாட்டுகில் சிந்த யபீாா் ஆயார். 

Science and Technology 

 ிண்ில் தாய்ந்து திஎஸ்எல்ி - சி 48 ாக்தகட்: 10 தசற்லகக் ககாள்களுடன் 

தம் 
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 இஸ்சபாயின் ‘ரிசாட்-2திஆர்1’ உட்ை ல்சயறு ாடுகத சசர்ந்த தநாத்தம் 10 தசற்லகக் 

ககாள்லப தாங்கிச் தசல்லும் ிஎஸ்எல்யி - சி 48 பாக்தகட் 11-12-2019 அன்று தயற்ிகபநாக 

யிண்ணில் ஏயப்ட்ைது. 

 ிசாம், காடு பர்ப்பு, கதரிடர் கனாண்ல ஆகினயற்றுக்கு உதவும் யதகனில் 

துல்ினநா யாித தபவுகத தறும் யிதநாக ‘ரிசாட்-2ிஆர்1’ தசனற்தகக் சகாத 

இந்தின யிண்தயி ஆய்வு ிறுயம் (இஸ்சபா) உருயாக்கிமள்து. 

 ஆந்ி ாினம் ஸ்ரீஹரிககாட்டாில் உள் சஷீ்ான் லத்ின் முதாயது 

ஏவுதத்தில் இருந்து திஎஸ்எல்ி - சி48 ாக்தகட் மூம் இந்த தசனற்தகக் சகாள் இன்று 

(டிச.11) நாத சரினாக 3.25 நணிக்கு யிண்ணில் ஏயப்ட்ைது. 

 இந்த தசனற்தகக் சகாலைன் சசர்ந்து ெப்தான், இத்ானி, இஸ்கல் ஆகி ாடுகபின் னா 

ஒரு தசற்லகக் ககாள், அதரிக்காின் 6 தசற்லகக் ககாள்கள் எண தாத்ம் 9 

தபிாட்டு தசனற்தகக் சகாள்கள் யர்த்தக ரீதினில் யிண்ணில் ஏயப்ட்ை. 

 யாித ததாைர்ா சபைார் ைங்கத யமங்கும் ‘ரிசாட்-2ிஆர்1’ புயி கண்காணிப்பு 

தசனற்தகக் சகாள் 628 கிகனா எலட தகாண்ைது. இது 576 கி.ீ. உத்ில் ிதிறுத்தப்ை 

உள்து. தசனற்தகக் சகாள் அந்த இக்தக அதைன 21 ிநிைங்கள், 19 யிாடிகள் 

எடுத்துக்தகாள்லம் என்று கூப்டுகிது. இதன் ஆமள்காம் 5 ஆண்டுகள். இது ிஎஸ்எல்யி 

யதக பாக்தகட்டின் 50-யது னணம் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

Awards 

 2019-ஆம் ஆண்டின் அலிக்காண காதல் தரிசு எத்ிகாப்தி திர் அதி அகது 

அனிக்கு தசவ்ாய்க்கில ங்கப்தட்டது. 
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 அதி அகது அனிக்கு, ார்சய சால் ரிசுக் குழுயின் ததயர் ததரிட் லஸ் 

ஆண்டர்சன் காதல் தக்கம் ற்றும் சான்நில யமங்கிார். அதநதிக்காக 

யமங்கப்டும் 100-ஆது காதல் தரிசு இதுயாகும் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்பல் நாதத்தில் எத்திசனாப்ின ிபதநபாகப் தாறுப்சற் அி 

அகது அனி எரித்ரிாவுடன் 20 ஆண்டுகபாக ீடித்து ந் எல்லனப் திச்சலணக்குத் 

ரீ்வு கா டடிக்லககலப சநற்தகாண்ைார். 

 இதன் காபணநாக, 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூத நாதத்தில் இரு ாடுகலக்குநிதைசன 

அதநதி ஒப்ந்தம் ஏற்ட்ைது. இதத சர்யசதச சமூகம் ாபாட்டும் யதகனில் அயர் 

இவ்யாண்டுக்கா அதநதி சால் ரிசுக்குத் சதர்ந்ததடுக்கப்ட்ைார். சால் தக்கமும் 

சான்ிதழும் யமங்கும் ிகழ்ச்சி ார்சய ததகர் ஓஸ்சாயில் டிசம்ர் 10 அன்று 

தைதற்து. 

Obituary 

 எல்எல்எம் தட்டம் ததற்ந பல் ததண் பத் க்கநிஞர் னில்னி ாஸ் ம் 

     

 சட்ைப்டிப்ில் முதுித ட்ைம் தற் ாட்டின் பல் ததண் தட்டாரிஎன்ந ததர் 

ததற்நரும், உச்ச ீின்ந பத் க்கநிஞருாண னில்னி ாஸ் 11-12-2019 அன்று 

தைல்ினில் உனிரிமந்தார். அருக்கு து 91. 

 சகப நாிம் சகாட்ைனத்தில் ிந்து திருயந்தபுபத்தில் யர்ந்தயர் ில்ி தாநஸ். 

ின்ர், அயபது குடும்ம் தசன்தக்கு இைம்தனர்ந்தது. சட்ைப்டிப்த முடித்து,1955-ம் 

ஆண்டு தசன்த உனர் ீதிநன்த்தில் யமக்கிஞபாக திவு தசய்தார். ின்ர், 1959-ம் ஆண்டு 

தசன்த ல்கதக்கமகத்தில் எல்.எல்.எம். முதுித ட்ைம் தற்ார். ாட்டில் இப்ட்ைம் 

தற் முதல் தண் ட்ைதாரி என் தருதநக்குரினயர். 
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 குற் யமக்கில் தண்ைத தற் அசில்ாிகள் கல்பலநீடு தசய்துிட்டு 

கர்னில் கதாட்டிிடனாம் என்ந ிலன பன்பு இருந்து. இல எிர்த்து னில்னி 

ாஸ் க்கு தாடர்ந்து, இண்டு ஆண்டுகள் அல்னது அற்கு கல் ண்டலண 

ததற்நர்கள் கர்னில் கதாட்டிிட படிாது என் யபாற்றுச் சிப்புநிக்க உச்ச 

ீதிநன் உத்தபதயப் தற்ார். 

Sports 

 இந்ிா 312 தக்கங்கள் குித்து புி சாலண 

 13-து தற்காசி ிலபாட்டு கதாட்டி கதாபத்ின் காத்ண்ட் ற்றும் கதாக்ஹா 

ஆகி கங்கபில் கைந்த Dec1-ந்சததி ததாைங்கினது. இதில் இந்ிா, தாகிஸ்ான், 

இனங்லக, கதாபம், ங்காபகசம், பூடான், ானத்வீு ஆகி 7 ாடுகலபச் சசர்ந்த 

2,715 யபீர், யபீாங்கதகள் ங்சகற்ர். இந்தினா சார்ில் 487 சர் தகாண்ை குழுயிர் 

அங்கு அனுப்ப்ட்ைர். 

 10 ாட்கள் ைந்த இந்த யிதனாட்டு திருயிமா சற்று கண்கயர் கதிகழ்ச்சிகலைன் 

ிதயதைந்தது. ிதவு யிமாயில் சிப்பு யிருந்திபாக சா துதண ிபதநர் 

ஈஸ்யர் தாக்பால் கந்து தகாண்ைார். 

 தக்கப்ட்டினில் இந்ிா 174 ங்கம், 93 தள்பி, 45 தண்கனம் என்று தாத்ம் 312 

தக்கங்கள் குித்து புி சாலண தைத்துள்து. ததற்காசின யிதனாட்டு ஒன்ில் 

இந்தினாயின் அதிகட்ச தக்கங்கள் இது தான். இதற்கு முன்பு 2016-ம் ஆண்டு தசாந்த 

நண்ணில் ைந்த சாட்டினில் 309 தக்கங்கள் தயன்சத இந்தினாயின் சிந்த 

தசனல்ாைாக இருந்தது. இந்த யிதனாட்டு ததாைங்கின 1984-ம் ஆண்டில் இருந்து 

ஒவ்தயாரு முதமம் தக்கப்ட்டினில் இந்தினா முதிைம் ிடித்து யருயது ிதவு 

கூபத்தக்கது. 

Important Days 

 சர்கச லன ிணம் ஒவ்தாரு ஆண்டும் உனகபில் டிசம்தர் 11 அன்று 

டத்ப்தடுகிநது. 
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 நதகதப் ாதுகாக்கவும், நதப்ிபசதசங்கில் யாழும் நக்கின் 

யாழ்க்தகத்தபத்தத சநம்டுத்தவும், நதனின் சுற்றுச்சூமத ாதுகாக்கவும், 2022 ஆம் 

ஆண்டு நதகின் கூட்ைாி என்கி அதநப்பு இத்தித்தத உருயாக்கினது. 

 இவ்யதநப்ின் முனற்சினால் 2002 ஆம் ஆண்டு அகி உக நதகள் ஆண்டு என்று 

ஐ.ா. சலத அியித்தது. அந்த ஆண்தை ததாைர்ந்து 2003 ஆம் ஆண்டு பணஸ்ககா, 

டிசம்தர் 11 ஆம் கில சர்கச லனகள் ிணாக அியித்தது. அன்று முதல், 

டிசம்ர் 11 சர்யசதச நதகள் திநாக கதைப்ிடிக்கப்ட்டு யருகிது. 

 

 

 


