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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 17-12-2019 

Tamil Nadu 

 சென்ன நாயட்டத்தில் ஏனமப் சண்களுக்கு ரூ.7.63 க ோடினில் திருநண ிதி உதயி 

திட்டம் யமங்கும் ிகழ்ச்ெி னடசற்து. 

 தநிமக அபெின் மூயலூர் இபோநோநிர்தம் அம்மநனோர் ிமவு திருநண ிதி உதயி 

திட்டத்தின்  ீழ் ிதிமதயி அிக்கப்ட்டது. 

 இதத தான்று 10-ம் யகுப்பு டித்த ஏமமப் பண் ளுக்கு “தோிக்கு தங் ம்” திட்டத்தின் 

 ீழ் 8  ிபோம் தங் மும் 25,000 ணமும் யமங்கப்ட்டது. 

 தநிமக அபசு கடந்த 1989-ஆம் ஆண்டு ஏமமப் பண் ின் திருநண உதயிக் ோ  

மூயலூர் இபோநோநிர்தம் அம்மநனோர் ிமவு திருநண திட்டத்மத சதாடங்கினது. 

 ஈ.சய.பா. நணினம்னநனார் ினவு திருநண உதயி திட்டம் ஏனம யிதனயப் சண்கின் 

நகள்களுக்கு ிதிமதயி அிக்கும் திட்டநாகும். 

 யிதமய நறுநண திருநணத்திற்கு ிதிமதயியமங்க டோக்டர். தர்நோம்ோள் அம்மநனோர்

 ிமவு திட்டம் பெனல்டு ிது. 

 கப்பு திருநணங்களுக்கு ிதிமதயி யமங்க டாக்டர். முத்துட்சுநி சபட்டி ினவு 

கப்பு திருநண ிதிமதயித் திட்டம் செனல்டுகிது. 

National 

 அடுத்த போணுய தமமநத் ததி நகோஜ் முகுந்த் பயக 
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 தற்தாது பாணுய தனனநத் ததினாக உள் யிின் போயத், யரும் 31-ஆம் தததி 

ஓய்வுசயிருக்கும் ினனில், அந்த தயிக்கு ணி மூப்பு அடிப்னடனில் நதாஜ் முகுந்த் 

பயத ினநிக்கப்ட உள்ார். அயபது ினநத்துக்கு நத்தின அபசு ஒப்புதல் 

யமங்கினிருப்தாக தகயிந்த யட்டாபங்கள் சதரியித்த. 

Sports 

 இந்த ஆண்டுக் ோ ி.ி.ெி.னின் ெிந்த யபீர் யிருமத பன் ஸ்கடோக்ஸ் தட்டிச் 

பென்ோர் 

 
 இங்கிாந்னத தனனநனிடநாக சகாண்ட ி.ி.ெி. குழுநம் 1954-ம் ஆண்டு முதல் ெிந்த 

யினனாட்டு யபீர்-யபீாங்கனகன ததர்வு செய்து யிருது யமங்கி கவுபயித்து யருகிது. 

சாதுநக்கிடம் யாக்சகடுப்பு டத்தி இந்த யிருதுக்கு உரினயர்கள் ததர்வு 

செய்னப்டுகிார்கள். 

 இந்த ஆண்டுக்கா ெிந்த யினனாட்டு யபீருக்கா யிருது யமங்கும் யிமா ஸ்காட்ாந்தில் 

உள் அசர்டீில் தற்று முன்திம்(15-12-2019) இபவு டந்தது. இதில் ெிந்த யினனாட்டு 

யபீர் யிருனத, இங் ிோந்து  ிரிக்ப ட் அணினின் ஆல்-பவுண்டர் பன் ஸ்கடோக்ஸ் 

சற்ார். 

Important Days 

 டிெம்ர் – 17 கதெின ஒய்வூதினர் திம் 
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 காபணம் – 1982-ஆம் ஆண்டு டிெம்ர் 17-ஆம் கததி இந்தின உச்ெீதிநன்ம் ஒய்வூதினம் 

குித்த யபாற்று ெிப்பு நிக்க தீர்ப்ின ினவு கூறும் யனகனில் 

அனுெரிக்கப்டுகிது. 

 இந்தின அபசு ததெின ஒய்வூதின திட்டத்னத 2009-ம் ஆண்டு னடமுனக்கு சகாண்டு 

யந்தது. 

 


