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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 29-12-2019 
 

National News 

 ஜார்க்கண்ட் முதல்யபாக ஹேநந்த் ஹ ாபன் தயிஹனற்ார் 

 81 உறுப்ிர்கள ககாண்ட ஜார்கண்ட்  ட்ட ளக்கு நலம்பர் 30-ந்தேேி தேொடங்கி டிசம்பர் 

20-ந்தேேி லர 5 கட்டங்கரொக தேர்ேல் நடந்து முடிந்ேது. இேில் பொேீ ஜனேொ கட்சிக்கும், 

கொங்கிஸ்-ஜொர்கண்ட் முக்ேி தொர்ச்சொ கூட்டணிக்கும் இரடத கடும் தபொட்டி ஏற்பட்டது. 

 இறுேிில் ஜொர்கண்ட் முக்ேி தொர்ச்சொ-கொங்கிஸ் கூட்டணி 47 தேொகுேிகரில் தலற்மி தபற்று 

ஆட்சிர பிடித்ேது. பொேீ ஜனேொ 25 தேொகுேிகரர ட்டுத ரகப்பற்மிது. 

 இேரனடுத்து ஜொர்கண்ட் முக்ேி தொர்ச்சொ ேரயலர் ற்றும் கூட்டணிின் தசல் 

ேரயலொன ஹேநந்த் ஹ ாபன், ஜார்க்கண்ட் நாித்தின் 11யது முதல்யபாக  29-12-2019 

அன்று  பேலிதற்மொர். அலருக்கு ஆளுநர் ேிதரபேி முர்மு பேலி பிொணம் தசய்து 

ரலத்ேொர்.  

World 

 உகின் நிகப் ிபநா இம்கண் நாா: ஐா கவுபயிப்பு 

 

 தபண் கல்லிக்கொகப் தபொொடி லரும் நாாளய, உகின் நிகவும் ிபநா இம்கண் 

என்று ஐநொ சரப கவுலித்துள்ரது. 

 பொகிஸ்ேொரனத் தசர்ந்ே யொயொ யூசுப்சொய், தபண்கரின் கல்லிக்கொகத் தேொடர்ந்து பொடுபட்டு 

லருகிமொர். 15 லது சிறுிொக இருந்ே அலர கடந்ே 2012-ம் ஆண்டு ேயிபொன் ேீலிலொேிகள் 

சுட்டனர். கழுத்ேில் குண்டு பொய்ந்ே நிரயில், உர் ேப்பினொர் யொயொ. 
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 உிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட தபொேிலும் தேொடர்ந்து தபண் குறந்ரேகரின் 

முன்தனற்மத்துக்கொகக் குல் தகொடுத்ேொர் யொயொ. இரேத் தேொடர்ந்து 2014-ம் ஆண்டு 

அளநதிக்கா ஹால் ரிசு அலருக்குக் கிரடத்ேது. உயகிதயத ிகவும் இரம் லேில் 

தநொபல் பரிசு தபறுபலர் என்ம தபருரக்கும் யொயொ தசொந்ேக்கொர் ஆனொர். 

 இந்நிரயில் ேற்தபொது ஐநொ சரப, கடந்ே 10 ஆண்டுகரில் உயகிதயத ிகவும் பிபயொன 

பேின்பருலத்ேினர் என்ம லிருரே லறங்கி கவுலித்துள்ரது. 

Awards 

 இந்தின  ிிநாயின் நிக உனரின யிருதா “தாதா ாஹேப் ால்ஹக யிருது”, ாிவுட் 

ட் த்திபம் அநிதாப் ச் னுக்கு யமங்கப்ட்டது. 

 

 இேரன குடிசு ேரயலர் ொம்நொத் தகொலிந்ே லறங்கினொர் 

 அலருக்கு தங்க தாநளப தித்த தக்கம் நற்றும் ரூ.10ட் ம் பரிசு தேொரக லறங்கப்பட்டன. 

 இது 1969 ஆம் ஆண்டு அமிமுகப்படுத்ேப்பட்டது 

 இந்ே லிருது ேொேொசதகப் பொல்தக என்று பிபயொக அமிப்பட்ட “இந்ேி சினிொலின் ேந்ரே” 

துண்டிபாஜ் ஹகாயிந்த் ால்ஹக நிரனலொக நிறுலப்பட்டது. 

 இேரனப் தபற்ம முதல் ர் ஹதயிகா பாணி ஆலொர். இலர் இந்ேி  ிிநாயின் முதல் 

கண்நணி என்று அமிப்படுகிமொர். 

Sports 

 பரினாயின் நாஸ்ஹகா கரில் நகிர் ிரியில் ளடகற் உக பாிட்ட க ஸ் 

 ாம்ினன்ரிப் ஹாட்டினில் இந்தின கிபாண்நாஸ்டர் ஹகாஹரு ேம்ி கயற்ி கற்று 

 ாம்ினன் ஆார். 
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 ஆடயர் ிரியில் ார்ஹய யபீர் நாக்ஸ் கார்ல் ன் மூன்ாயது முரமொக உக பாிட் 

க ஸ் சொம்பின் பட்டம் தபற்மொர். 

 2017-இல் ேிறகத்ரேச் தசர்ந்ே யிஸ்யாதன் ஆந்த் இந்ே பட்டத்ரே தலன்மொர் 

 உயக ொபிட் தசஸ் சொம்பினொன இபண்டாயது இந்தினர் ஹகாஹரு ேம்ி ஆலொர் 

 ஹகாஹரு ேம்ி 2002ஆம் ஆண்டு கிபாண்ட்நாஸ்டர் ஆனொர் ற்றும் 2007ஆம் ஆண்டு 

த்நஸ்ரீ யிருது தபற்றுள்ரனர் 

 

 

 

 

 


