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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 26-12-2019 

Tamil Nadu 

 நாட்டிலயல நிர்லாகத் திமனில் திறகம் பதயிடம்: த்தி அசு 

 நாட்டிலயல நிர்லாகத் திமனில் திறகம் 5.62 புள்ரிகளுடன் பதயிடம் 

ிடித்துள்தாக ததசின ல்ாட்சி தித்ததயனாட்டி நத்தின ிர்யாக சீர்திருத்தத் 

துத அதநச்சகம் யயினிட்ட புள்ியியபப் ட்டினில் யதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 இண்டாலது இடத்தில் காாஷ்டிம் (5.40 புள்ரிகள்), 3லது இடத்தில் கர்நாடகம் 

(5.10 புள்ரிகள்) இடம்ிடித்துள். 

 

National 

 நாட்டிலயல பதல்பறமாக திருநங்றக பல்கறயக்கறகம்: உத்தபிலதசத்தில் 

உருலாகிமது 

 உத்தபிலதச ாநியம் குளிநகர் ாலட்டம் சில்கர் நண்டத்தில், நாட்டின் 

பதயாலது திருநங்றக பல்கறயக்கறகம் உருலாகிமது. அகி இந்தின 

திருநங்றக கல்லி லசறல அமக்கட்டறர என்ம அறப்பு இதத கட்டி யருகிது. 

 இங்கு திருநங்றககள், பதயாம் லகுப்பில் இருந்து பதுகறய பட்டப்படிப்புலற 

படிக்கயாம். ஆாய்ச்சிில் ஈடுபட்டு, பிஎச்.டி. பட்டபம் பபமயாம் என்று 

அக்கட்டதனின் ததயர் கிருஷ்ண தநாகன் நிஸ்பா யதரியித்தார். 

 ஜயரி 15-ந்தததி, 2 குமந்ததகளுடன் முதாம் யகுப்பு யதாடங்கும் என்றும், ிப்பயரி, 

நார்ச் நாதங்கில் இதப யகுப்புகள் யதாடங்கும் என்றும் அயர் கூிார். 

Sports 

 ஓய்வு படிறல அமிலித்தார் படன்னிஸ் லீர் யிாண்டர் பஸ்! 



  2 
  

KALAM IAS ACADEMY,  PERAMBUR & VADAPALANI  PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com 

 

   
 படன்னிஸ் ஜாம்பலான் யிாண்டர் பஸ் 2020-ஆம் ஆண்டுடன் படன்னிஸ் 

லபாட்டிில் இருந்து ஓய்வு பபறுலதாக அியித்துள்ார். கிிஸ்துநஸ் 

ண்டிதகக்காக பசிகர்களுக்கு யாழ்த்து யதரியித்து தியிட்ட டியிட்டர் தியில் அயர் 

இந்த முடிதய அியித்துள்ார்.  

 2020-ஆம் ஆண்டில் குிப்ிட்ட சி யடன்ிஸ் யதாடர்கில் ங்தகற்தாகக் 

குிப்ிட்டுள் அயர், அணிமடன் னணித்து உகம் முழுயதும் உள் ண்ர்கள் 

நற்றும் பசிகர்களுடனும் யகாண்டாடுயதத எதிர்தாக்கி இருப்தாக அதில் 

யதரியித்துள்ார். தநலும், இந்த ஆண்தட அதயருக்கும் ன்ி யதரியிக்கும் 

ஆண்டாக எடுத்துக்யகாள்வுள்தாகவும் அயர் அதில் குிப்ிட்டுள்ார். 

 1991-ஆம் ஆண்டு படன்னிஸ் உயகில் அடிபடுத்து றலத்தார் யிண்டர் பஸ். 

இதன்மூம், 2020-ஆம் ஆண்டுடன் அலர் படன்னிழில் 30 ஆண்டுகறரப் பூர்த்தி 

யசய்கிார். 

 லிஸ்டன் சிமந்த லீாா்கள் பட்டியில் லிாட் லகாயி 

 பிசித்தி பபற்ம லிஸ்டன் கிரிக்பகட் சிமந்த லீாா்கள் பட்டியில் இந்தி லகப்டன் 

லிாட் லகாயியும் இடம் யற்றுள்ார். 

 கடந்த 10 ஆண்டுகரில் ிகவும் சிமப்பாக ஆடி 5 லீாா்கள் பட்டிறய லிஸ்டன் 

யயினிட்டுள்து. ஆழி. லீாா் ஸ்டீவ் ஸ்ித், பதன்னாப்பிரிக்க லீாா்கள் லடல் 

ஸ்படின், டி லில்யிாா்ஸ், எல்ழி பபாா்ரி, ஆகிலார் பபாா்கள் இடம் யற்றுள். 

 இந்தினாயில் இருந்து யிபாட் தகாி யனாா் நட்டுதந இதில் இடம்யற்றுள்து. 2014-

இங்கிாந்து சுற்றுப் னணத்தின் கதடசி கட்டம், யகால்கத்தாயில் கடந்த யம்ாா் 
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நாதம் யங்கததசத்துக்கு எதிபா யடஸ்ட் ஆட்டத்திலும் அயபது சிப்ா தன்தந 

யயிப்ட்டது. 10 ஆண்டுகில் 21 சதம், 13 அதபசதங்கத அடித்துள்ாாாாா். 

அதத்து யதகனா கிரிக்யகட் ஆட்டங்கிலும் தட்டிங் சபாசரி 50 தயத்துள் 

ஓதப தட்ஸ்தநன் தகாி ஆயார் 10 ஆண்டுகில் 5775 பக்ள், 22 சாா்யததச சதங்கத 

தன்யசம் யற்றுள்ார் தகாி. 

 2019-இல் நட்டுதந 2370 பன்கத யிாசிமள்ார்.யதாடாா்ந்து நான்காலது பறமாக 

ஒல ஆண்டில் 2000 ன்கறர எடுத்துள்ரார் லகாயி. லிஸ்டன் ஒருநாள் 

அணினிலும் ததாி, தபாஹித்துடன் இடம் யற்றுள்ார் தகாி. 

 

 


