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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 23-12-2019 

World 

 எட்டு மநற்கு ஆப்ிரிக்க ாடுகள் தங்கரது பாதுயா ாணனத்தின் பனரப ஈக்மகா 

(Eco) என நாற் ஒப்புக் பகாண்டுள், மலும் பந்தத கஶயனித்துல ஆட்சஷஶரஶன 

பிஶன்சுடனஶன சஷ.எஃப்.ஏ ஃபிஶங்கஷன் இதைப்புகதர துண்டித்துலிட்டன. 

 பபனின், புர்கஷனஶ பஶமசஶ, கஷனிஶ – பிசஶவ், ஐலரி மகஶஸ்ட், ஶயஷ, தைஜர், பசனகல் ற்றும் 

மடஶமகஶ (Benin, Burkina Faso, Guinea – Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal and Togo) தற்மபஶது இந்த 

ைஶைத்ததப் பன்படுத்துகஷன்மன. கஷனிஶ – பிசஶவ் தலி அதனத்து ைஶடுகளும் பன்னஶள் 

பிபஞ்சு கஶயனிகரஶகும். 

 

Appointments 

 கியூாயில், ஜனஶதஷபதஷ 40 ஆண்டுகரில் ாட்டின் முதல் ிபதநபாக நானுயல் நர்பபமபா 

குயரற ைஷஷத்துள்ரஶர். 16 ஆண்டுகரஶக சுற்றுயஶ அதச்சஶக பைிஶற்மஷ ர்பமஶ, 

சுற்றுயஶதல லரர்ச்சஷின் இந்தஷங்கரில் ன்மஶக ஶற்றுலதன் பயம் கஷபெபஶலின் 

பபஶபேரஶதஶத்தத உர்த்த உதலினஶர். 

 

 இந்தஷ லம்சஶலரித மசர்ந்த அபரிக்கஶன டஶக்டர். மநாிரா மகாஷ் அபரிக்க 

அசஶங்கத்தஷன் சக்தஷலஶய்ந்த படபல் கம்யூிமகரன்ஸ் கநிரில் (Federal Communications 

Commission (FCC)) முதல் பண் தரரந பதாமில்நுட் அதஷகஶரிஶக ைஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 
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 பதஶறஷல்நுட்ப ற்றும் பபஶமஷில் பிச்சஷதனகள் குமஷத்து எஃப்சஷ.சஷ ததயலர் அஜஷத் பஶய் 

ற்றும் ஏபஜன்சஷக்கு அலர் ஆமயஶசதன லறங்குலஶர், மலும் பபஶமஷில் ற்றும் 

பதஶறஷல்நுட்ப அலுலயகத்துடன் பைபேக்கஶக பைிஶற்றுலஶர். டஶக்டர் மகஶஷ் ஜனலரி 13 ஆம் 

மததஷ பபஶறுப்மபற்பஶர். அலர் டஶக்டர் எரிக் பர்கத ஶற்றுலஶர். 

Science and Technology 

 நிதர்கர யிண்பயிக்கு அனுப்புயதற்காக மானிங் ிறுயம் உயயாக்கியுள் 

ஸ்டார்ரர் யிண்கம், டிசம்ர் 20 அன்று யிண்ணில் பசலுத்தப்ட்டது. 

 அந்த லிண்கயம், சர்லமதச லிண்பலரி ஆய்வு தத்தத அதடந்து 8 ைஶள்கரில் பூஷக்குத் 

தஷபேம்பும் என்று எதஷர்பஶர்க்கப்பட்டது. 

 எனினும், அட்யஸ்-லி ஶக்பகட்டியஷபேந்து அந்த லிண்கயம் பிரிந்த பிமகு, அதன் என்ஜஷன்கள் 

எதஷர்பஶர்த்தபடி பசல்படஶததஶல், அததன லிண்பலரி ஆய்வு தத்துக்குச் பசலுத்த 

படிலில்தய. 

 ைஶசஶலின் பகஶயம்பிஶ லிண்கயம் கடந்த 2003-இல் லிபத்துக்குள்ரஶகஷ, இந்தஷ லம்சஶலரி 

லிண்பலரி லீஶங்கதன கல்பனஶ சஶவ்யஶ உள்ரிட்ட 7 மபர் உிரிறந்தனர். அதன் 

பதஶடர்ச்சஷஶக, ஆள்கதர ஏற்மஷச் பசல்லதற்கஶன தனது லிண்கயத் தஷட்டத்தத ைஶசஶ கடந்த 

2011-ஆம் ஆண்டு தகலிட்டது. அதன் பிமகு, தங்கரது லீர்கதர லிண்பலரிக்கு அனுப்ப 

ளஷஶலின் மசஶிஸ் லிண்கயத்ததம ைஶசஶ ைம்பிபள்ரது. 

 இந்த ைஷதயதப் மபஶக்கும் லதகில் மபஶிங் ைஷறுலனம் உபேலஶக்கஷ ஸ்டஶர் தயனர், 

லிண்கயம் ஃபுமரஶரிடஶ ஶகஶைம் மகப் கனஶபலல் ஏவுதரத்தஷயஷபேந்து அட்யஸ்-லி ஶக்பகட் 

பயம் பலள்ரிக்கஷறத லிண்ைில் பசலுத்தப்பட்டது. 

Sports 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கா ஒற்ரனர் ிரியில் சர்யமதச படன்ிஸ் கூட்டரநப்ின் 

(International Tennis Federation’s (ITF)) உக சாம்ினன்காக ஆஷ்லீ ார்டி நற்றும் பஃமல் 

டால் மதர்வு பசய்னப்ட்டர். 

 இந்த லிபேதுகள் 2020 ஐடிஎஃப் உயக சஶம்பினஶன ஜனீ் 2 ஆம் மததஷ பஶரிழஷல் லறங்கப்படும். 

 ஆண்கள் ற்தமர் – ஃமபல் ைடஶல் (ஸ்பபின்) 

 பபண்கள் ற்தமர் – ஆஷ்லீ பஶர்டி (ஆஸ்தஷமயஷஶ) 
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 பபண்கள் இட்தடர் – தடஶ பஶமபஶஸ் (வங்மகரி) ற்றும் கஷமஷஸ்டினஶ ஷயபடமனஶலிக் 

(பிஶன்ஸ்) 

 ஆண்கள் இட்தடர் – ஜலீஶன் பசபஶஸ்டின் கபல் ற்றும் ஶபர்ட் ஃபஶ (பகஶயம்பிஶ) 

 ஆண்கள் சக்க ைஶற்கஶயஷ – குஸ்டஶமலஶ பபர்னஶண்டஸ் (அர்பஜன்டினஶ) 

 பபண்கரின் சக்க ைஶற்கஶயஷ – தடட் டி க்பைட் (பைதர்யஶந்து) 

 குலஶட் – டியஶன் அல்கஶட் (ஆஸ்தஷமயஷஶ) 

 


