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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 19-12-2019 

Tamil Nadu 

 சென்னையில் மகளிர் பபோக்குவரத்துக் கோவல் பிரிவு புதன்கிழனம (18.12.19) 

சதோடங்கப்பட்டது 

 
 சென்னணில் சதண்கள் ற்றும் ெிநார்கபின் பதாக்குத்து சாடர்தாண குனநகள், 

ாகண ிக்னக, ஆர்ப்தாட்டங்கள் பதான்நற்னந பிாக னகாலம் னகில் 

கபிர் பதாக்குத்துக் கால் திரிவு புிாக உருாக்கப்தட்டுள்பது. 

 இப்திரிில் இருக்கும் சதண்கானர்கள் தாதுகாப்தாண பதாக்குத்து குநித்து தள்பி, 

கல்லூரிகபில் ிிப்புர்வு ற்றும் கனந்ாய்வுக் கூட்டம் டத்துார்கள். இப்திரிவு 

சதண் கானர்கனப ட்டுப சகாண்டு இக்கப்தடுால், சதண்கள் ற்றும் ெிநார்கள் 

பினாகவும் ந்ி க்கபம் இன்நி கால் துனநிணன இணி அணுக படிபம் 

 இந்தியோவில் முதல் முதலோக மகளிர்க்கோக ெிறப்பு மகளிர் கோவல் நினலயம் 

ிகத்ில் சகாண்டுப்தட்டது. 

 ெிநந் கபிர் கால் ினனம் ன்ந ிருன ிகத்ின் பதைி மகளிர் கோவல் 

நினலயம் சதற்றுள்பது. 
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National 

 லோட்டரிக்கு 28 ெதவதீ வரி: ஜிஎஸ்டி கவுன்ெில் கூட்டத்தில் முடிவு 

 அரசு மற்றும் தைியோர் லோட்டரிகளுக்கு ஒப ிாக 28 ெதவதீ வரி ிிக்க ில்னிில் 18-

12-2019 அன்று னடசதற்ந ஜிஸ்டி கவுன்ெில் கூட்டத்ில் படிசடுக்கப்தட்டது. 

 பன்ணாக, னாட்டரிகலக்கு ஒப ிாக 12 ெீ ரி ிிக்க பண்டும் ன்று அந் 

துனநிணாா் பகாரிக்னக ிடுத்ிருந்ணாா். ஆணால், அந் பகாரிக்னக ற்கப்தடில்னன. 

 38-ஆது ஜிஸ்டி கவுன்ெில் கூட்டம் த்ி ிினச்ொா் ிர்னா ெீாான் 

னனனில் னடசதற்நது. இில் ிினச்ெக பத் அிகாரிகள், தல்பறு ாின 

ிினச்ொா்கள் உள்பிட்படார் தங்பகற்நணாா். ஜிஸ்டி சூனன அிகரிக்கும் னகில் 

தல்பறு சதாருள்கலக்கு ரி அிகரிக்கப்தடும் ன்று ிர்தார்க்கப்தட்டது.ணினும், சதரி 

அபில் ரிகள் உாா்த்ப்தடில்னன. 

 கூட்டத்துக்குப் திநகு செய்ிாபாா்கபிடம் பதெி ருாய்த் துனந செனாா் அஜய் பூண் 

தாண்பட, ‘அசு ற்றும் ணிார்  னாட்டரிகலக்கு ஒப ிாக 28 ெீ ஜிஸ்டி ிிக்க 

படிசடுக்கப்தட்டது. இது 2020, ார்ச் பல் அலுக்கு ரும். துிப்னதகலக்கு 

ரிச்ெலுனக அபிக்கப்தடுகிநது. 

 “ஏக் போரத் ஸ்பரஷ்ட போரத்” 

 “ஏக் போரத் ஸ்பரஷ்ட போரத்” ிட்டத்ில் தங்பகற்கும் இனபஞர்கலக்கு 50% ெலுனக 

வழங்க இந்திய ரயில்பவ முடிவு செய்துள்பது. இந் ிட்டத்ில் தங்பகற்க ஒரு 

ாினத்ினிருந்து ற்சநாரு ாினத்ிற்கு திப்தற்காக ாத்ிற்கு 5000 ரூபோய்க்கு 

ிகால் ஊிம் சதறும் இனபஞர்கலக்கு இண்டாம் ற்றும் ஸ்லீப்தர் குப்தின் 

அடிப்தனட கட்டங்கபில் ெலுனக ங்கப்தடும். 

 இந் ெலுனக ஒரு ெிநப்பு க்காக ங்கப்தட்டுள்பது, இது ொா ில் 

பெனகபில் ட்டுப ற்றுக்சகாள்பத்க்கது, ெிநப்பு ில்கள் அல்னது 

ில்சதட்டிகனப பன்திவு செய்ற்கு அல்ன. 

 இந்ி பபாண் ஆாய்ச்ெி கவுன்ெில் (Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ற்றும் 

பெி பபாண்ன ற்றும் ஊக பர்ச்ெி ங்கி (National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD) ஆகின ினனாண ிொம் ற்றும் கானினன – சகிழ்ிநன் 
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ிொ பனநகனப பம்தடுத்துற்காக புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்ில் 

னகசழுத்ிட்டண. 

 இந் புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்ின் பாக்கம் ினனாண ிொம் ற்றும் கானினன – 

சகிழ்ிநன் ிொ பனநகனப பம்தடுத்துாகும். 

 NABARD நிறுவப்பட்டது: 12 ஜுனல 1982 

 NABARD தனலனமயகம் : மும்னப , மகோரோஷ்டிரோ. 

 NABARD தனலவர் : ஹர்ஷ்குமோர் பன்வோலோ 

Books and Authors 

 

 ெபக ீி ற்றும் அிகாபித்ல் அனச்ெர், திர் பந்ி பாடி ழுி “பதர்வு 

வோரியர்ஸ்” (Exam Warriors) புத்கத்ின் திசய்ல் திப்னத புதுில்னிில் சபிிட்டார் 

 ஆங்கினம் ற்றும் இந்ி சாிகபில் திசில் திப்னத சஜய்ப்பூரில் ாஜஸ்ான் 

பத்ஹனீ் கல்ாண் ெங்கம் அச்ெிட்டுள்பது. 

 புத்கத்ில் அணிபன் செய்ப்தட்ட தடம் ற்றும் தல்பறு பாகா ஆெணங்கபின் 

ிரிாண டினப்பு உள்பது. இது ார்கள் ெித்ி கிாதிக்ஸ் பிில் கற்தனண 

செய் அனுிக்கும். 

 தரீட்னெகபின் பதாது ண அழுத்த்ன ிர்சகாள்லம் தார்ன குனநதாடுள்ப 

ார்கலக்கு இந் புத்கம் ிச்ொக தணபிக்கும். 

 


