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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 18-12-2019 

National 

 சசிதரூருக்கு சாகித் அகாடி லிருது: ஆங்கிலயர் ஆட்சிக்காயத்தத பற்மி நூல் 

 

 லகர ாநியம் திருலனந்தபும் ததொகுதி ம்.ி.மம் மூத்த கொங்கிபஸ் தலயருநொ 

சசிதரூர் ல்வயறு புத்தகங்கல ழுதிமள்ொர். தயிமவுத்துல அபசு ணினில் ீண்ட 

அனுயம் தகொண்ட அயர் வகப நொித்லத ற்ி  புத்தகங்கல ழுதிமள்ொர். 

 ஆங்கிவனர் ஆட்சிக்கொத்லத ற்ி ஆங்கித்தில் அயர் ழுதின ‘ஆன் எா ஆப் 

டார்க்னஸ்’ (ஒரு இருண்ட கொம்) புத்தகம் தரும் யபவயற்ல தற்து. பொநொ 

யபொற்றுத் தபவுகலமம் தர்க்க யொதங்களுடன் அயர் இந்த புத்தகத்லத ழுதிமள்ொர். 

ிரிட்டிஷ் கொினொதிக்கம் இந்தினொயின் இருண்ட கொம்தொன் ன்லதச் சந்வதகத்துக்கு 

இடநின்ி அயர் ிறுயிமள்ொர். 

 ின்தங்கினிருந்த இந்தினொவுக்கு ொகரிகத்லத அிமுகப்டுத்தினது ிரிட்டிஷ் வபபசு, 

ஆங்கி தநொமி, பனில்வய, ொடொளுநன் ஜொனகம் சுதந்தப ஊடகம் ஆகினயற்ல 

இந்தினர்கின் னுக்கொகவய ிரிட்டன் அிமுகப்டுத்தினது ன்லதமம் ற்க நறுத்து 

அதற்கொ யொதங்கலமம் அயர் முன் லயக்கிொர். 

 இந்தினொவுக்கு ஆங்கிவனர்கள் இலமத்த அீதிலனத் தகுந்த சொன்றுகளுடன் 

யிக்கிமள்ொர். ஆங்கித்தில் தயியந்து நிகுந்த யபவயற்ல தற் இந்த நூல் ி 

தநொமிகிலும் தநொமி தனர்க்கப்ட்டுள்து. 
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 இந்த புத்தகத்துக்கு 2019-ம் ஆண்டுக்கொ கலதகள் அல்ொத ிரியின் கீழ் ஆங்கி 

புத்தகத்துக்கொ சாகித் அகாடி லிருது அியிக்கப்ட்டுள்து. ஒரு யட்சம் ரூபாய் 

ராக்கப்பரிசும், பட்டமும் தகொண்ட இந்த ரிசு யரும் பிப்லரி ாதம் 25-ம் லததி 

யமங்கப்டும்  சொகித்ன அகொடநினின் தசனொர் சீயொசபொவ் ததரியித்துள்ொர். 

Awards 

 எழுத்தாராா் லசா.தாா்னுக்கு சாகித்தி அகாரதி லிருது 

 

 தநிழ் ழுத்தொொா் லசா.தாா்னுக்கு சாகித் அகாரதி லிருது அியிக்கப்ட்டுள்து. இயொா் 

ழுதின ‘சூல்’ நாலலுக்காக (அதடாரம் பதிப்பகம்) இந்த யிருது யமங்கப்டுகிது. 

 சொகித்ன அகொததநி 23 தநொமிகளுக்கொ யிருலத 18-12-2019 அன்று அியித்தது. இதில், ழு 

கயிலதப் புத்தகங்கள், ொன்கு ொயல்கள், ஆறு சிறுகலதத் ததொகுப்புகளும், மூன்று கட்டுலபத் 

ததொகுப்பு, அபுலவு, சுனசரிலத, யொழ்க்லக யபொறு ஆகினயற்றுக்கு தொ ஒரு 

புத்தகங்களுக்கு யிருது கிலடத்துள்து. யிருது தற்யொா்களுக்கு ட்டனம், சொல்லயமடன் 

ரூ.1 யட்சம் ராக்கப்பரிசும் யமங்கப்டும். தில்யிில் 2020, பிப்லரி 25-ஆம் லததி 

லடதவுள் யிமொயில் இந்த யிருது யமங்கப்டவுள்து. 23 தநொமிகலச் வசொா்ந்த சொகித்ன 

அகொததநினின் டுயொா் குழு யிருதுக்கொயொா்கலத் வதொா்ந்ததடுத்தது. 

Appointments 

 சந்திான் 3 திட்ட இக்குநாக லீமுத்துலலதய நினம் 

 சந்திான் 3 திட்ட இனக்குபொக இருந்து யந்த லனிதா ரசற்தகக்லகாள், தகலல் 

லயாண்த பிரிவு துதை இக்குநாக நினம் தசய்னப்ட்டுள்லத அடுத்து, 

சந்திான் 3 திட்டத்திற்கான திட்ட  இக்குநாக லீமுத்துலலதய இஸ்வபொ ினநித்து 

உத்தபயிட்டுள்து.  
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Obituary 

 ாட்டித்தில் பறம்ரபரும் நடிகான ஸ்ரீாம் யாகூ காயானார் 

 

 ாட்டித்தில் இந்தி திலபமலக வசர்ந்தயர் புகழ்தற் டிகர் ஸ்ரீாம் யாகூ (லது 

92).  புவ கரில் தது யடீ்டில் யசித்து யந்த அயர் 18-12-2019 அன்று 8 நணினயில் 

நொபலடப்ிொல் கொநொொர். 

Sports 

 ரதன் ஆப்பிரிக்க அைிின் லபட்டிங் ஆலயாசகாக ஜாக் காயிஸ் நினம் 

 
 ததன் ஆப்ிரிக்க அணினின் லபட்டிங் ஆலயாசகாக முன்ொள் ஆல்பவுண்டர் ஜாக் 

காயிதை ினநித்து அந்ொட்டு கிரிக்தகட் யொரினம் உத்தபயிட்டுள்து. 

 ததன் ஆப்ிரிக்க அணினின் ததயதப் பிற்சிாராக முன்னாள் லிக்ரகட் கீப்பர் 

ார்க் பவுச்சரும், லதர்வுக் குழுத் ததயலாக, இனக்குபொக முன்ொள் வகப்டன் கிலம் 

ஸ்ித்தும் ினநிக்கப்ட்டது குிப்ிடத்தக்கது. 


