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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 14-12-2019 

Tamil Nadu 

 பெண் பெோலீஸோரின் குழந்தைகதள ெரோமரிக்க கோப்ெகம்: பென்தை மோநகர கோவல் 

ஆதையர் ைிறந்து தவத்ைோர் 

      

 ணிக்குச் செல்லும் பெண் பெோலீஸோரின் குழந்தைகதள ெரோமரிக்கும் குழந்தைகள் நல 

கோப்ெகத்தை சென்ன காயல் ஆனணனர் .கக.யிஸ்யாதன் 14-12-2019 அன்று  புதிதாக 

திந்து னயத்தார். 

 ணிக்குச் செல்லும் சண் காஸீஸார் ர் தங்கது குமந்னதகன யடீ்டில் யிட்டுச் 

செல்யதில் ல்கயறு ிபச்ெினகள் இருந்த. குமந்னத கன ாதுகாக்கவும் பாநரிக்கவும் 

படினாநல் தயித்து யந்தர். இனத ெரிசெய்பம் யனகனில் ணிக்குச் செல்லும் சண் 

காலீஸாரின் ன் கருதி குழந்தைகள் நல கோப்ெகம் அதமக்க அப்பெோதைய ைமிழக 

முைல்வர் பெயலலிைோ உத்தபயிட்டார். 

 அதன்டி, 2003-ல் பென்தை புதுப்பெட்தை ஆயுைப்ெதை வளோகத் ைில் ைற்கோலிக 

கட்டிைத்ைில் குழந்தை கள் நல கோப்ெகம் அனநக்கப்ட்டது. தற்காது புதுப்கட்னட 

ஆபதப்னட யாகம், பாஜபத் திம் யினனாட்டு அபங்கத்தின் உள்க புதிதாக ரூ.69.79 

ட்ெம் நதிப்ில் தனப தம், பதல் தம் நற்றும் யினாட்டு பூங்காவுடன் கூடின 

குமந்னதகள் க்காப்கம் அனநக்கப்ட்டுள் து. அனத்துயிதநா யெதி களுடன் கூடின 

இந்த காப்கம் தநிழ் ாடு யடீ்டு யெதி யாரினம் பம் கட்டி படிக்கப்ட்டுள்து. இனத 

சென்ன காயல் ஆனணனர் .கக.யிஸ்ய ாதன் 14-12-2019 அன்று  திந்து னயத்தார். 
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 இந்த காப்கம் திபம் கோதல 9 முைல் இரவு 7 மைி வதர இயங்கும். இந்த கட்டிடம் 

நமனனர் ெள்ளி மற்றும் குழந்தைகள் நல கோப்ெக மோகவும் இயங்கும். குமந்னதகன 

பாநரிக்கவும், ஆபம் ாடங் கள் கற்ிக்கவும் ன்கு டித்த சண் காயர்கள் ினநிக்கப் 

ட்டுள்ர். கநலும் குமந்னத கன கயித்துக் சகாள்யதற்காக அபொல் ினநிக்கப்ட்ட 2 

உதயினார்கள் ணினில் உள்ர். இங்கு 50 குமந்னதகள் யனப யருனக தருயதாக காயல் 

ஆனணனர் .கக.யிஸ்யாதன் சதரியித்துள்ார். 

Sports 

 பைன்ைோப்ெிரிக்க அைியின் ைதலதமெயிற்ெியோளோா் மோர்க் பெௌச்ெோா்

 

 ஒரு காத்தில் சதன்ாப்ிரிக்க அணி கிரிக்சகட் அபங்கில் யினநனா அணினாக 

திகழ்ந்து யந்தது. இந்ினனில் கடந்த 2019 உகக் ககாப்னனில் டுகதால்யினனடந்து 

சயிகனினது. அகத கால் சதாடாா்ந்து ல்கயறு ஒருாள், டி20 சதாடாா்கிலும் 

குிப்ிடத்தக்க சயற்ிகனப் சயில்ன. 

 சதன்ாப்ிரிக்க கிரிக்சகட் அணி ிர்யாகபம் பனககடு புகார்கால் ெிக்கலுக்கு 

தள்ப்ட்டது. தற்காது பன்ாள் ககப்டன் கிபரம் ஸ்மித் பெோறுப்பு இயக்குநரோக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். இந்ினனில் புதின ைதலதம ெயிற்ெியோளரோக மோர்க் 

பெௌச்ெதர கிரிக்பகட் பைன்ைோப்ெிரிக்கோ ினநித்துள்து. அயாா் 2023 உகக் ககாப்ன 

யனப சாறுப்ில் இருப்ார். 
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 FICCI இந்ைியோ விதளயோட்டு விருதுகள் 2019 

 
 FICCI இந்ைியோ விதளயோட்டு விருதுகள் 2019 யினனாட்டு ஊக்குயிப்தற்கா ெிந்த 

ிறுயம் ன் ிரியின் கீழ் ரயில்பவ விதளயோட்டு பமம்ெோட்டு வோரியத்ைிற்கு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 FICCI இந்தினா யினனாட்டு யிருதுகள் 2019 யினனாட்டு யபீர்கள் நற்றும் ஆண்டின் ெிந்த 

படிவுகன யமங்கும் ல்கயறு ங்குதாபர்கின் ங்கிப்ன அங்கீகரித்து அங்கீகரிக்க FICCI 

கநற்சகாண்ட பனற்ெி 

 FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. 

 FICCI -ன் ைதலதமயகம் : புது ைில்லி 

 FICCI நிறுவப்ெட்ைது : 1927 

 

 


