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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 25-12-2019 

National 

 லக்ன ோவில் பிரமோண்ட வோஜ்போய் சிலல: பிரதமர் னமோடி திறந்து லவத்தோர் 

 

 றநந் முன்ணாள் திர் அடல் திஹாரி ாஜ்தாின் ிருவுருச் சிறனற திர் 

மாடி னக்மணாில் 25-12-2019 அன்று  ிநந்து றத்ார். 

 தாஜகின் முதுபதரும் றனரும், முன்ணாள் திருாண அடல் திஹாரி ாஜ்தாய் 

முதுற, உடல்னக் குறநால் கடந் ஆண்டு கானாணார். கிஞர், தத்ிரிறகாபர், 

அதாாண மதச்சாபர், பசல்ிநன் ிக்க அசினாபர், எல்மனாறயும் அறத் 

ஆட்சிாபர், க்கள் றனர் எண தன்முகத் ன்ற பகாண்ட அது திநந்ாள் 25-12-2019 

அன்று ாடுமுழுதும் பகாண்டாடப்தடுகிநது. 

 ாஜ்தாய் உத் திமச ாினம் னக்மணா பாகுிின் எம்.தி.ாக ீண்டகானம் தி 

கித்ார். இறடுத்து அருக்கு அங்கு திாண்ட சிறன அறக்கப்தடுகிநது. சிறன 

அறக்கும் திகள் முடிறடந்துள்ப ிறனில் இந்சிறனற திர் மாடி 25-12-2019 

அன்று னக்மணாில் ிநந்து றத்ார். 

 உத் திமச ஆளுர் ஆணந்ி பதன் தமடல், முல்ர் மாகி ஆித்ாத் உள்பிட்மடார் 

தங்மகற்நணர். இறணத் பாடர்ந்து அடல் திஹாரி ாஜ்தாய் ருத்துப் 

தல்கறனக்ககத்துக்கு திர் மாடி அடிக்கல் ாட்டிணார். 
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Sports 

 ஆஸ்தினரலிய ஓபன் டடன் ிஸ் பரிசுத்டதோலை அதிைரிப்பு 

 

 ஆண்டின் முல் கிாண்ட்ஸ்னாம் மதாட்டிாண ஆஸ்ிமனி ஓதன் படன்ணிஸ் மதாட்டி 

அடுத் ாம் 20-ந்மி பல்மதார்ணில் பாடங்குகிநது. இந் மதாட்டிக்காண தரிசுத் பாறக 

ித்ற மதாட்டி அறப்தாபர்கள் மற்று பபிிட்டணர். 

 இன்தடி இந் ஆண்டுக்காண பாத் தரிசுத்பாறக ரூ.350 மகாடிாகும். இது கடந் ஆண்றட 

ிட 13.6 சீம் அிகாகும். ஒற்லறயர் பிரிவில் பட்டம் டவல்லும் வரீர், 

வரீோங்ைல க்கு தலோ ரூ.20 னைோடினய 31 லட்சம் பரிசுத்டதோலையோை ைிலடக்கும். இறுதி 

ஆட்டத்தில் னதோற்னபோர் ரூ.10.18 னைோடிலய டபறுவோர்ைள். முதல் சுற்றில் னதோற்றோலும் கூட 

ரூ.44 லட்சம் ங்கப்தடும். 

 னதசிய துப்போக்ைி சுடுதல் னபோட்டி: மோனு போடைருக்கு இரட்லட தங்ைம் 

 

 னதசிய துப்போக்ைி சுடுதல் சோம்பியன்ஷிப் னபோட்டி த்ி திமச றனகர் னபோபோலில் 

டந்து ருகிநது. இில் மற்று டந் பதண்களுக்காண 10 ீட்டர் ஏர் திஸ்டல் தந்த்ில் 17 
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வயதோ  அரியோ ோ வரீோங்ைல  மோனு போடைர் இரட்லட தங்ைப்பதக்ைத்லத தட்டிச் 

பசன்நார். 

  கான்பல்த் ிறபாட்டு சாம்திணாண ானு தாபகர் சீணிர் திரிில் 243 புள்பிகளும், 

ஜூணிர் திரிில் 241 புள்பிகளும் எடுத்து முனிடத்ற திடித்ார். சீணிர் திரிில் மன்ி 

ா 237.8 புள்பிகளுடன் பள்பிப்தக்கமும், ாஸ்ிணி சிங் மஷ்ால் 217.7 

புள்பிகளுடன் பண்கனப்தக்கமும் றகப்தற்நிணர். ணிதர் ட்டுின்நி அிகள் திரிிலும் 

ானு தாபகருக்கு ங்கப்தக்கம் கிறடத்து. 

 


