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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 21-12-2019 

National 

 தேசி குடிக்கள் பேிதலடு (என்ஆர்சி) நடலடிக்கைின்பபோது, 1971-ஆம் ஆண்டுக்கு 

பந்தே பூர்லிக ஆலணங்கள் எதேயும் இந்ேிக் குடிக்கள் லறங்கத் தேதலில்தய 

என த்ேி அசு தெரிலித்துள்ரது. 

 என்ஆர்சி நடலடிக்கைின் பபோது, இந்ெிக் குடிக்ைள் என்பகெ உறுெிதசய் பிமந்ெ பெெி, 

பிமந்ெ இடம் தெோடர்போன எந்ெ ஆலணங்ைகரபம் ெோக்ைல் தசய்யோம். பிமந்ெ பெெிக்ைோன 

ஆலணங்ைள் இல்யோெலர்ைள், அலர்ைரது தபற்பமோர்ைரின் பிமந்ெ பெெிக உறுெிப்படுத்தும் 

ஆலணங்ைகரத் ெோக்ைல் தசய் பலண்டும் 

 இந்ேி குடியுரிதச் சட்டம் 1955ம் ஆண்டு இந்ேி அசியதப்பு சட்டம் பகுேி – ஐஐ இன் 

அடிப்பதடில் அகக்ைப்பட்டது, அெில் சத்து 5 பெல் 11 லகியோனது இந்ெி 

குடிபரிக பற்மி லிரக்ைிபள்ரது. 

 இந்ெ இந்ெி குடிபரிக சட்டம் இதுலக 9 பதம ேியத்ேப்பட்டுள்ரது குமிப்பிடத்ெக்ைது. 

 1987- ஆம் ஆண்டுக்கு பன்பாக இந்ேிாலில் பிமந்ெலர்ைளும், அலர்ைரின் லோரிசுைளும் 

இந்ெிக் குடிக்ைரோலர். அபெ பபோல் ைடந்ெ 2004-ஆம் ஆண்டு பற்தைோள்ரப்பட்ட 

ெிபேத்ெங்ைரின்படி, குமிப்பிட்ட நபர்ைரின் தபற்பமோரில் பேலர் இந்ெிக் குடிபரிக தபற்று, 

தபற்பமோர் இபேலபேம் சட்டலிபோெக் குடிபமிைரோை இல்யோெிபேப்பின் அலர்ைளும் இந்ெிக் 

குடிக்ைரோைபல ைபேெப்படுலர். 

 இந்ேத் ேியத்ேம் அஸ்ஸாம் ாநியத்துக்குப் தபோபேந்ெோது. 

World 

 ஐபோப்பி பெனினில் இபேந்து பிரிட்டன் தலரிபறுலெற்கு லறிலகை தசய்பம் பிரக்ஸிட் 

தசாோவுக்கு பிரிட்டன் நாடாளுன்மம் தலள்ரிக்ைிறக(20.12.2019) ப்புெல் அரித்ெது. 

இென் பயம், அடுத்ெ ஆண்டு ஜனலரி 31ஆம் தேேிக்குள் ஐதாப்பி யூனினில் இயந்து 

பிரிட்டன் ரலரிதறுலது உறுெிோைிபள்ரது. 
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 ஐபோப்பி ன்மித்ெியிபேந்து தலரிபம ஜுன் 23, 2016 லோக்தைடுப்பில் ப.பை எடுத்ெ 

படிகலக் குமிப்பிடும் Brexit என்பது “பிரிட்டிஷ் ரலரிதறுேல்” (“British exit”) என்பென் 

சுபேக்ைோகும். 

Sports 

 சர்லதேச ரடன்னிஸ் சம்தரனத்ேின் (ஐடிஎஃப்) உயக சாம்பின் லியதுகள் ஆடலர் 

பிரிலில் தபல் நடாலுக்கும், கரிர் பிரிலில் ஆஷ்யி பர்டிக்கு லறங்கப்பட்டன. 

 ைடந்ெ 1973-இல் ோர்க்தட் பைோர்ட்டுக்கு பின் பிதஞ்சு பன் பட்டம் தலன்ம லீோங்ைகன என்ம 

சிமப்கபபம், ைடந்ெ 1976-இல் எபலோன் ைோவ்யிக்கு பின் உயைின் நம்பர் ன் லீோங்ைகன என்ம 

அந்ெஸ்கெ தபற்மலர் என்ம சிமப்கபபம் தபற்மோர். 2019 டபிள்படிஏ கபனல்ஸ் பட்டத்கெபம் 

தலன்மோர் பர்டி. 

 உயகின் நம்பர் ன் லீாக நான்காலது பதமாக சீசகன நிகமவு தசய்பம் நடோல், 

பிரஞ்சு ஒபன், யுஎஸ் ஒபன் பட்டங்கதர தலன்மோர். பலும் படலிஸ் பைோப்கப பட்டத்கெ 

ஸ்தபின் தலல்யவும் உெலினோர். இெற்ைோை அலபேக்கு ஐடிஎஃப்பின் ஸ்தடபோன் எட்பர்க் 

லிபேது பன்மோலது பகமோை ெப்படுைிமது. ஏடிபி ீண்டு லந்ெ லீர் லிபேது ஆன்டி 

பர்பவுக்கு லறங்ைப்பட்டது. 

 உயக அரலில் சாேதன பதடத்ே ஆண்டிற்குப் பிமகு ரோடர்ச்சிாக இண்டாலது 

பதமாக ரபல்ஜிம் ஃபிஃபா „ஆண்டின் சிமந்ே அணி‟ என படிசூட்டப்பட்டுள்ரது. 

  பன்மோலது இடத்ெில் இபேக்கும் பிபசிலுக்கு பன்னோல் உயை சோம்பினோன பிோன்ஸ் 

இண்டோலது இடத்ெில் உள்ரது. 

Science and Technology 

 னிேர்கதர ஏந்ேிச் ரசல்லேற்காக அரரிக்காலின் தபாிங் நிறுலனம் உபேலோக்ைிபள்ர 

„ஸ்டார்தயனர்‟ லிண்ையம் பசோெகன பகமில் டிசம்பர் 20 அன்று லிண்ணில் 

தசலுத்ெப்பட்டது. 

 அதரிக்ைோலின் பபோிங் நிறுலனம் ‘ஸ்டோர்கயனர்’ என்ம லிண்ையத்கெ உபேலோக்ைிபள்ரது. 

அந்ெ லிண்ையம் ஃபுபரோரிடோ ோைோணம் பைப் ைனோதலல் ஏவுெரத்ெியிபேந்து பஎல்ஏ-லி 

ோக்தைட் பயம் தலள்ரிக்ைிறக லிண்ணில் தசலுத்ெப்பட்டது. „தாஸி‟ எனப் 

ரபரிடப்பட்ட ரபாம்தத ஏந்ெிச் தசல்லும் அந்ெ லிண்ையம், சர்லபெச லிண்தலரி 
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ஆய்வு கத்கெ அகடந்து 8 நோள்ைரில் பூிக்குத் ெிபேம்பும் என்று ெைலல்ைள் 

தெரிலிக்ைின்மன. 

  எத்ேிதாப்பிா ேனது பேல் ரசற்தகக்தகாதர ஏலிது, இது நாட்டின் லிண்ரலரித் 

ேிட்டத்ேின் ய பக்கி சாேதனாகும். இது ஆப்பிரிக்க லிண்ரலரித் ரோறிலுக்கு ய 

பக்கிான ஆண்தடக் குமிக்கிமது. 

 எத்ெிபோப்பின் ரிபோட் தசன்சிங் பசட்டிகயட் (Ethiopian Remote Sensing Satellite (ETRSS) ஏவுெல் 

சீனோலில் பே லிண்தலரி நிகயத்ெில் நடந்ெது. 

 இந்ெ ஏவுெல் எத்ெிபோப்பிோகல லிண்தலரிில் தசற்கைக்பைோகர கலத்ெ 11லது 

ஆப்பிரிக்க நாடாக ோற்றுைிமது. 

 1998 ஆம் ஆண்டில் எைிப்து அெில் பென்கோனது. எத்ெிபோப்பிோலின் தசற்கைக்பைோள் 

லறங்ைி ெவு நோட்டின் லிலசாம், லனலில் ற்றும் சுங்க லரங்கள் பற்மி 

பழுதான படத்தே லதந்து, ரலள்ரம் ற்றும் பிம தபறிவுகளுக்கான பேில்கதர 

தம்படுத்தும் என்று எெிர்போர்க்ைப்படுைிமது. 

 எத்ெிபோப்பிோ ெகயநைம்: அடிஸ் அபோபர் நோணம் : பிர்ர் 

 

 

 

 


