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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 20-12-2019 

Tamil Nadu 

 திருச்சி நாயட்டம் க ாப்ாயி ஊபாட்சினில் அனத்து தயி ிலும் கண் ள் 

பாட்டினின்ி பதர்ந்கதடுக் ப்ட்டுள்ர். 

 யால்குடி ஊாட்சி என்மித்துக்குட்பட்ட க ாப்பாலரி ஊாட்சிில் ஊாட்சி தலயலர் 

ற்றும் 6 லார்டு உறுப்பினர் பதலிிடங் ளுக்கு கபண் ள் பபாட்டிின்மி பதர்வு 

கசய்ப்பட்டுள்ரனர். 

 திற த்தில் உள்ராட்சி ன்ம பதர்தல் டிசம்ர் 27 நற்றும் 30 ஆ ி பததி ரில் நலடகபம 

உள்ரது. 

 ஊா  உள்ராட்சி பதர்தல் பதலி ரில் முதன் முலமா  100 சதயதீம் கண் ப 

பாட்டினின்ி பதர்வு கசய்னப்ட்டுள்ர். 

 திருச்சி நாயட்டத்தில் ஒரு நா பாட்சியும், 3  பாட்சி ளும், 16 ஊபாட்சி 

ஒன்ினங் ளும் உள்ரன. 

 க ாப்ாயி  ிபாந ஊபாட்சித் தலயலா  .கசல்யபாணி பதர்வு கசய்ப்பட்டுள்ரார் 

 ல் னக்  ம  துனணபயந்தர் ளுக் ா நாாடு உதன னில் ஆளுர் ன்யாரிால் 

புபபா ித் கதாடங் ி னயத்தார். 

 தலயப்பு : “பயந்தரின் இக்கு 2030 – கதாமில்துன ச ாப்தம்0”. 

 கசன்லன ஆளுநர் ாரில , திருச்சி இந்தி பயாண்ல நிறுலனம் ஆ ின இலைந்து 

இந்த ாநாட்லட நடத்து ின்மன. 

National 

 ந ாத்நா  ாந்தினின் 150-யது ிந்த ஆண்டு க ாண்டாட்டத்தின் இபண்டாயது பதசினக் 

குழு கூட்டம் தில்ினில் னடகற்து. 

 குடிசு தலயலர் ாம்நாத் ப ாலிந்த் தலயலில் குடிசு துலைத் தலயலர் 

ம்.கலங் ய்ா நாயுடு, பிதர் பாடி முன்னிலயில் நலடகபற்மது. 

 திற ம் சார்பில் முதல்லர் பறனிச்சாி ாநாட்டில்  யந்து க ாண்டார். 
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  ாத்ா  ாந்திின் 150-ஆலது பிமந்த ஆண்டு க ாண்டாட்டத்தின் பதசி குழு கூட்டத்தில் 

சிமப்பு அலறப்பாரா  பபார்ச்சுக் ல் அதிபர் அன்படானிபா ப ாஸ்டா  யந்து க ாண்டார். 

 பபார்ச்சுக் ல் அதிபா  சீபத்தில் இண்டாலது முலமா  அன்படானிா ப ாஸ்டா 

பதர்ந்கதடுக் ப்பட்டிருந்தார். 

Awards 

 பதசின ஊப  பயன உறுதித் திட்டம் சிப்ா கசனல்ாட்டுக் ா  தநிம த்திற் ா  4 

பதசின யிருது ள் உள்ட 13 யிருது ள் யமங் ப்ட்டுள். 

 தீன் தாள் உபாத்ா  ிாின் க ௌசல்ா பாஜனா திட்டத்தின்  ீழ் பலலயலாய்ப்புடன் 

கூடி திமன் பம்பாட்டுக் ா  பதசி தங்  லிருது லறங் ப்பட்டுள்ரது. 

 “ரூர்ன்” திட்டத்தின்  ீழ் எட்டு காத்த கசல்பாட்டிற் ா  பதசி அரலில் தநிம ம் 2-யது 

இடத்னத கற்றுள்து. 

 தீன் தாள் உபாத்ா  ிாின் க ௌசல்ா பாஜனா 2014-ம் ஆண்டு கசல்படுத்தப்பட்டது. 

 சினாந ிபசாத் மு ர்ஜி ரூர்ன் திட்டம் 2016-ம் ஆண்டு ிபதந நந்திரினால் 

கதாடங் ப்பட்டது. 

 ன் ல் சி முதல் சுபங் த்துக்கு ாது ாப்ா பதசின யிருது யமங் ப்ட்டுள்து. 

 இந்தி சுங் ப் பாது ாப்பு இக் ம் நீண்ட நாள் ளுக்கு லிபத்தின்மி இங்கும் சுங் ங் ளுக்கு 

ஆண்டுபதாறும் லிருது லறங் ி லரு ிமது. 

 2016-ம் ஆண்டுக் ான பாது ாப்பு லிருது ள் லறங்கும் லிறாலில் ன்ல்சி முதல் சுங் த்திற்கு 

லிருது லறங் ப்பட்டது. 

Important Days 

 டிசம்ர் 20 – சர்யபதச நித ஒருனநப்ாடு திம். 

 பநாக் ம் : யரும் ாடு ில் யறுனநனன ஒமிப்து, பயற்றுனநனில் ஒற்றுனந 

 ாண்து, நித ஒருனநப்ாடு குித்த யிமிப்புணர்னய ற்படுத்துலது ஆகும். 

 .நா சலப  டந்த 2002-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 20-ம் பததி முதன் முலமா  சர்லபதச னித 

எருலப்பாடு தினத்லத  லடபிடித்தது. 


