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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 28-12-2019 

Awards 

 ஐஏஎஸ் சங்க தலவபாக ணநீ்திப ரபட்டி ததர்வு 

 

 தநிமகத்தில் தற்போது ணினோற்ியரும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்ரக தினாக சங்கம் 

உள்து. இந்த சங்கத்தின் தலயபோக இருந்த பேயிதோர் ஒய்வுபற் ிலனில், 

வணிகவரித் துல ஆலணனபாக இருந்த டி.வி.தசாநாதன் புதின தலயபோக பசனல்ட்டு 

யந்தோர். 

 சநீத்தில் அயர், நத்தின அபசின் ிதித் துல பசயிப் ிரிவு பசனோபோக 

ினநிக்கப்ட்ேதோல், சங்கத் தலயர் தயி கோினோக இருந்தது. 

 இந்ிலனில், தநிமக தலலநச் பசனோர் பக.சண்முகம் தலலநனில் ஐஏஎஸ் 

அதிகோரிகள் சங்க கூட்ேம் பற்று முன்திம் ேந்தது. இதில், புதின ிர்யோகிகள் பதர்வு 

பசய்னப்ட்ேர். அதன்டி, இந்து சநன அிலனத் துல ஆலணனபோ பக.ணநீ்திப 

பபட்டி, தநிமக ஐஏஎஸ் அதிகோரிகள் சங்கத்தின் புதின தலயபோக பதர்வு பசய்னப்ட்ேோர். 

 `நிஸ் தநிழ்ாடு 2020’ ட்டம் ரவன் ரசன்ல தபீ்தி! 
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 பசன்லனில் லேபற் 13-வது நிஸ் தநிழ்ாடு போட்டினில்  சுற்றுகல கேந்து, இறுதி 

சுற்றுக்கு 16 பர் பதர்ந்பதடுக்கப்ட்ேர். 

 இந்ிகழ்ச்சிக்கு டிலக னோரிகோ ஆந்த், உோசோ ஆர்.சி. ஹரிி, லசதன்னோ போவ், பெனஸ்ரீ 

ஈஸ்யர் உள்ிட்பேோர் டுயர்கோக ங்பகற்ர். யோகரீக உலேனணிந்திருந்த 

இம்பண்கள் பநலேனில் பபம்ப் யோக்கில் ஈடுட்ேர். 

 மூன்று சுற்றுகின் அடிப்லேனில் லேபற் இறுதி போட்டினில் "நிஸ் தநிழ்ாடு 2020" 

ஆக தபீ்தி முடிசூட்டப்ட்டார். அயலப பதோேர்ந்து கோம்ோ, ோயண்னோ ஆகிபனோர் முலபன 

இபண்ேோம் நற்றும் மூன்ோம் இேங்கல ிடித்தர். 

Defence 

 விநாப்லடனிிருந்து விலடரற்து ‘நிக்-27’ தார்விநாம் 

 கோர்கில்  போர் பயற்ிக்கு முக்கினப் ங்கோற்ின ‘நிக்-27’ பக தார்  விநாங்கள் 

யிநோப்லேனிிருந்து 27-12-2019 அன்று யிலேபற். 

 போெஸ்தோிலுள் பெோத்போூா் யிநோப்லேத் தத்தில் இந்தப் போர் யிநோங்களுக்கோ 

ிரிவுசோப ிகழ்ச்சி 27-12-2019 அன்று லேபற்து. அப்போது, யிநோப்லேத் தத்தில் ‘நிக்-

27’ பக போர் யிநோங்கள் இறுதினோக யோில் ந்த. இலதத் பதோேோூா்ந்து, 7 போர் 

யிநோங்களுக்கும் யிநோப்லேனிோூா் அணியகுப்பு நரினோலத அித்தோூா். 

 ‘நிக்-27’ பக போர் யிநோங்கள் யிநோப்லேனிிருந்து யிலேபற்து பதோேோூா்ோக 

யிநோப்லேத் ததிமம், பதன்பநற்கு யிநோப்லேப் ிரியின் தலலநத் ததிமநோ 

எஸ்.பக.பகோடினோ கூறுலகனில், ‘‘கேந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் பநோக ‘நிக்-27’ பக போர் 

யிநோங்கள் யிநோப்லேனில் சிப்ோகப் ணினோற்ி யந்த. முக்கினநோக, 

ோகிஸ்தோனுேன் கேந்த 1999-ஆம் ஆண்டு ஏற்ட்ே கோர்கில் போரின்போது, இந்தினோயின் 

பயற்ிக்கு இந்தப் போாோாூா்யிநோங்கள் முக்கினப் ங்கித்த’’ என்ோர். 
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 கிரிக்ரகட் சாதலனார்கள்: ஸ்ரீகாந்த், அஞ்சும் தசாப்பாவுக்கு வாழ்ாள் 

சாதலனார் விருது 

 
 இந்தின கிரிக்பகட் யோரினத்தின் யருேோந்திப யிருது யமங்கும் யிமோ ெயரி 12-ந்பததி 

மும்லனில் ேக்கிது. இந்த முல யோழ்ோள் சோதலனோருக்கோ சி.பக.ோமடு யிருதுக்கு 

இந்தின முன்ோள் பகப்ேன் ஸ்ரீகோந்த், பண்கள் கிரிக்பகட் அணினின் முன்ோள் பகப்ேன் 

அஞ்சும் பசோப்போ ஆகிபனோர் பதர்வு பசய்னப்ட்டு உள்ர்.  

 2020 ிம்ிக் குத்துச்சண்லட தகுதிச்சுற்று தாட்டிக்கு இந்தினா சார்ில் விலனாட 

தநரி தகாம் தகுதி 

 

 ிம்ிக் போட்டிக்கோ தகுதி சுற்று குத்துச்சண்லே போட்டி சீோயில் ிப்பயரி நோதம் 

ேக்கிது. இந்த போட்டிக்கோ இந்தின பண்கள் குத்துச்சண்லே அணினில் 5 

எலேப்ிரிவுகில் னோலப பதர்வு பசய்யது என்லத முடிவு பசய்யதற்கோ 2 ோள் தகுதி 

போட்டி பேல்ினில் பற்று பதோேங்கினது.  
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 இதில் 51 கிபோ உேல் எலேப் ிரியில் ேந்த ரு ஆட்ேத்தில் ெூினர் உக சோம்ினோ 

பதலுங்கோோலய பசர்ந்த ிகோத் ெரீன், பதசின சோம்ினன் பெோதி குினோலய பதோற்கடித்தோர். 

டுயர்கின் ருநித்த முடியின்டி ிகோத் ெரீன் பயற்ினோபோக அியிக்கப்ட்ேோர். 

 இபத ிரியில் ேந்த நற்போரு ஆட்ேத்தில் 6 முல உக சோம்ினோ நணிப்பலப 

பசர்ந்த  பநரிபகோம், ரிது கிரியோல யழீ்த்திோர்.  

 தகுதி சுற்ின் இறுதி பவுண்டில் 36 யனதோ பநரிபகோம், 23 யனதோ ிகோத் ெரீல 28-11-2019 

அன்று எதிர்பகோண்ேோர். இதில்  பயற்ி பற் பநரிபகோம் இந்தின அணினில் இேம் பற்று 

உள்ோர். 

 

 

 

 

 


