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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 16-12-2019 
 

Tamil Nadu 

 என்எல்சி நிறுவனத்துக்கு 2 தேசி விருதுகள் 

 

 என்எல்சி இந்ேிா நிறுவனத்துக்கு அகி இந்தின நக்கள் ததொடொா்பு சங்கம் சொர்ில் 2 தேசி 

விருதுகள் யமங்கப்ட்ட. 

 இந்தச் சங்கம் சொர்ில் 41-ஆயது அகி இந்தின நக்கள் ததொடொா்புத் துறக் கமத்தபங்கம் 

றைதபொொதில் அண்றநனில் றடதற்து. இந்த ிகழ்யில், என்எல்சி இந்ேிா 

நிறுவனத்துக்கு சிமந்ே சமூகப் பபாறுப்புணாா்வுடன் ேிகழும் நிறுவனத்துக்கான விருது, 

ேகவல் அமிமம் உரிமச் சட்டத்மே சிமப்பாக அல்படுத்ேி வரும் நிறுவனத்துக்கான 

விருது எ 2 யிமதுகள் யமங்கப்ட்ட. 

 சுங்கச் சாவடிகரில் பாஸ்தடக் முமமில் கட்டணம் வசூல் – வாகனங்களுக்கு தலும் 

ஒரு ாே காயம் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 தடுஞ்சொறத் துற நற்றும் சொற பொக்குயபத்து துற அறநச்சகம் ொடு முழுயதும் 

சுங்கச் சொயடிகில் கட்டணம் யசூிக்க பதசின நின்ணு சுங்க யரித் திட்டத்றத 

தசனல்டுத்தினது. 

 இதற்கொக “ொஸ்படக்” எனும் நின்ணு முறனிொ ணப் ரிநொற் அட்றடறன 

அிமுகப்டுத்திமள்து. 
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 “ொஸ்படக்” முறனின் முறபகடுகற 

தடுப்தற்கொக “ம ஃபாஸ்தடக் பாமபல் ஆப்” எனும் தசனி உமயொக்கப்ட்டுள்து. 

 “1033” எனும் இயவச போமயதபசி தசமவம சுங்கச் சொயடி பநொசடிகளுக்கொக நத்தின அபசு 

உமயொக்கிமள்து. 

 “யொகன்” எப்டும் பொக்குயபத்து துறனின் இறணனமும் நத்தின அபசு 

தசனல்டுத்திமள்து. 

 இந்தினொயில் தற்பொது 531 சுங்கச் சொயடிகள் உள். 

World 

 ஐ.நா. பருவநிமய ாநாடு தோல்விமடந்ேது. 

 

 மயிற நொற்த்றத கட்டுப்டுத்துயதற்கொ சர்யபதச ப்ந்தத்றத பநற்தகொள்ளும் 

பொக்கில் ஸ்தனின் தறகர் பநட்ரிட்டில் ஐ.ொ. நொொடு றடதற்து. 

 இந்த நொொட்டில் சுநொர் 200 ொடுகள் ங்பகற். 

 மயிற நொற்ம் ததொடர்ொ ொரிஸ் ப்ந்தம் 2015-ம் ஆண்டு இனற்ப்ட்டது. 

 கரினநி யொமறய கட்டுப்டுத்துயது ொரிஸ் ப்ந்தத்தின் முக்கின கூறுகொகும். 

 ஐபபொப்ின மினன் ொடுகள் 2050-ம் ஆண்டுக்குள் கரின அநி யொமயின் அறய 

கட்டுப்டுத்த “கரினநி நொசு சநிற” ப்ந்தம் ஏற்டுத்திமள்து. 

Sports 

 வங்கதேச இண்டர்தநஷனல் தசயஞ்ச் தபட்ிண்டன் தபாட்டிில் இந்ேி வீர் 

“யக்ஷ பசன்” சாம்பின் பட்டம் பவன்மார். 
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 யங்கபதச தறகர் டொக்கொயில் பொட்டி றடதற்து. 

 சர்யபதச பட்நிண்டன் தபயரிறசனில் இந்தின யபீொங்கற ி.யி. சிந்து 6-ஆயது 

இடத்தில் உள்ொர். 

 2019 உக சொம்ினன்ரிப் ொட்நின்டன் பொட்டினில் ி.யி. சிந்து சொம்ினன் ட்டம் 

தயன்ொர். 

Important Days 

 விஜய் ேிவாஸ் – டிசம்பர் 16 

 கொபணம் : கடந்த 1971 ஆம் ஆண்டு ொகிஸ்தொனுடன் ிகழ்ந்த பொரில் இந்தினொ தயற்ி 

தற் திநொகும். 

 இந்த தயற்ினின் மூம் கிமக்கு ொகிஸ்தொன் யங்கபதசம் எனும் தி ொடொக 

உமயொது. 

 இந்தினொ பகட் குதினில் உள் அநர் ஜயொன் பஜொதினில் முப்றடகின் ததிகளுடன் 

நத்தின ொதுகொப்பு துற அறநச்சர் அஞ்சி தசலுத்துயொர். 

 இந்த பொர் யங்கபதச யிடுதறப் பொர் என்றமக்கப்டுகிது. 


