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

National 

 ஹைாதாத் என்கவுண்டர் ிகாத்ஹ ிசாரிக்க ீிதி ி.எஸ்.சிர்புர்க்கர் ஹன

ஹில் ிசாஹ ஆஹம் அம்க்கப்ௌட்டுள்து. 

 

 உச்சொீி்ன்ௐ மம் ொீிௌி ஸ்..பௌோப்பே இந் ிசோமை ஆமைத்ம 

அம்த்துள்ோர். 

 உச்சொீி ்ன்ௐம் ிசோமை ஆமைம் அம்த்துள்ோல் தலுங்கோோ உர்ொீி ்ன்ௐம், 

பசி ்ோி உரிம்கள் ஆமைம் ஆகிம ொேத்ி ரும் ிசோமைக்கு மே 

ிிக்கப்ௌடுகிௐது. 

 “ிா சட்டத்ிற்கு” ஆந்ி அஹச்சஹ ஒப்புல் ங்கியுள்பது. 

 ிோ சட்ேத்ின்ௌடி ௌோில் ன்தகோடும் குற்ௐத்துக்கு 21 ாட்கபில் தூக்கு 

ண்டஹண ொிமௐபற்ௐப்ௌே பண்டும். 

 ௌோில் ன்தகோடும் க்குகம ிசோரிக்க ஆந்ி ்ோொித்ில் 13 ்ோட்ேங்கில் 

சிௐப்பு ொீி்ன்ௐங்கம ற்ௌடுத்வும் இந் சட்ே ்பசோோ ி தசய்கிௐது. 

World 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்காண சிநந் தர் கிரட்டா ன்தர்க் 'ஹடம்' தத்ிரிஹக ரர்வு 
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 சுடீஹணச் பசர்ந் 16 து சிறுி கிரட்டா ன்தர்க் சுற்றுச்சூல் ்ீது ்ிகுந் அக்கமௐ 

தகோண்ே இர் கேந் ஆண்டு ஆகஸ்டு ்ோம், உக தப்ௌ்்ோம டுக்க ிமறுத்ி 

ொோேோளு்ன்ௐ ோகம் முன்பு ோி ஒரு ஆோக பௌோோட்ேம் ொேத்ிோோர். இன் மூம் 

ௌிௌ்ோோ அர் இம் சுற்றுச்சூல் ஆர்ோக அௐிப்ௌட்ேோர். அப்பௌோது ோன் உகில் 

#FridaysForFuture ன்ௐ பேஷ்பேக் ்ிகவும் ௌிௌ்ோோது. 

 ௌருொிம ்ோற்ௐம் தோேர்ௌோோ பௌோோட்ேங்கில் முன்ோிம கித்து பௌோோடி ஸ்ேீன் 

ொோட்டு ௌள்ி ்ோைிோோ கிபட்ேோ ன்தௌர்க் 2019 ஆம் ஆண்டிற்காண சிநந் தாக 

'ஹடம்' தத்ிரிஹகால் ரர்வு சசய்ப்தட்டுள்பார். 

 1927ம் ஆண்டில் இருந்து மேம் ௌத்ிரிக்மகின் ோற்ௐில் இந் ிருதுக்கு பர்வு 

தசய்ப்ௌட்ேர்கில் 16 துஹட கிரட்டா ன்சதர்க் ோன் ்ிகவும் இமர். 

Appointments 

 சன் ஆப்திரிக்கா கிரிக்சகட் ாரித்ின் இக்குணாக முன்ணாள் ரகப்டன் கிரம் 

ஸ்ித் ிணம் 
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 தன் ஆப்ௌிரிக்க கிரிக்தகட்டின் இக்குோோக முன்ோோள் பகப்ேன் கிரம் ஸ்ித் 3 ா 

கானத்ிற்கு ொி்ிக்கப்ௌட்டுள்ோர். ீர்கள் ிர்ப்பு, ஊல், ப்ோச்ோோ ொிர்ோகக் 

குற்ௐச்சோட்டுகள் ன்ௐ குப்ௌ்ோோ ஒரு ொிமில் கிபம் ஸ்்ித் ோது ௌைிகம 

உேோடிோகத் தோேங்குகிௐோர். 

Awards 

 இஹசக் கஹனஞாா்கள் இருருக்கு ிஸ் கனா புஸ்கார் ிருது 

 

 ிஸ் கோ சங்கம் சோர்ௌில் சிௐந் இமசக் கமஞோா்களுக்கு ஆண்டுபோறும் ிருதுகள் 

ங்கப்ௌட்டு ருகின்ௐோ. அன்ௌடி, இந் ஆண்டு காா்ாடக இஹசக் கஹனஞாா் சய்ரனி 

சந்ாணரகாதானன் ற்றும் புல்னாங்குல் இஹசக் கஹனஞாா் ரானு ஜும்ார்  ஆகி 

இருரும் ‘ிஸ் கனா புஸ்கார் -2019’ ிருதுக்குத் போா்ந்தடுக்கப்ௌட்ேோோா். 

Sports 

 சர்ரச கூஹடப்தந்து டுாக ஞ்சாவூஹச் ரசர்ந்ர் ரர்வு 

 

 சர்பச கூமேப்ௌந்து பௌோட்டி ொடுோக ஞ்சாவூஹச் ரசர்ந்ர் பர்வு 

தசய்ப்ௌட்டுள்ோர். 

சர்பச கூமேப்ௌந்து சம்ப்ோம் சோர்ௌில் சர்பச கூமேப்ௌந்து பௌோட்டிகளுக்கு 
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ொடுோகப் ௌைிோற்றுற்கோோ பர்வு அண்ம்ில் ொமேதௌற்ௐது. இில் ஞ்மசம 

பசர்ந் துஹாஜ் ரஷ்குார் சர்பச கூமேப்ௌந்து பௌோட்டி ொடுோகத் பர்வு 

தசய்ப்ௌட்டுள்ோர். இன் மூம் இர் சர்பச கூமேப்ௌந்து பௌோட்டிகளுக்கு ொடுோக 

2021, ஆக. 31-ம் பி ம ௌைிோற்ௐ முடிமம்.  

 

 


