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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 30-12-2019 

National 

 முப்டைத் ததி 65 வனதுவடப ணினில் ததொைப விதிகில் தியத்தம் 

 பப்படைத் தரபதிாக பபாறுப்பு லகிப்பலாா் 65 வனது வடப அந்தப் தவினில் ீடிப்தற்கு 

லறிலகுக்கும் லடகில் பாதுகாப்பு அடச்சகம் லிதிகரில் திருத்தம் பகாண்டுலந்துள்ரது. 

 னினும், பப்படைத் தரபதிின் பதலிக்காயம் குமித்த அமிலிப்பு துவும் 

பலரிிைப்பைலில்டய. பந்டத லிதிின்படி, படைத் தரபதிாக இருப்பலாா் 3 

ஆண்டுகளொ அல்து 62 வனடத அடையும் வடபளனொ இதில் து பன்னதாக லருமா 

அதுலட அந்தப் பதலிில் இருப்பார்.. 

 இந்நிடயில், படைத் தரபதி பதலிில் இருப்பலாா் 65 லது லட அந்தப் பபாறுப்பில் 

நீடிப்பதற்கான திருத்தம் ாணுலம், கைற்படை, லிானப்படைின் லிதிகரில் 

மற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரது. 

 நகொபொஷ்டிப அடநச்சபடவ விரிவொக்கம்: துடண முதல்வபொக அஜித் வொர் தவிளனற்பு 

 நகொபொஷ்டிப துடண முதல்வபொக ளதசினவொத கொங்கிபஸ் கட்சிின் பத்த தடயலர் அஜித் 

வொர் 30-12-2019 அன்று பதலிமற்மார். 

 காாஷ்டித்தில் உத்தவ் தாக்கம தடயடியான அசின் அடச்சடல 30-12-2019 அன்று 

லிரிலாக்கம் பசய்ப்பட்ைது. இதில் துடை பதல்லாக பதலிமற்ம அஜித் வொயைன் 36 

அடநச்சர்களும் தவிளனற்ர். 

 மதசிலாத காங்கிஸ் கட்சிின் தடயலர் ளத் பலாரின் சமகாதரின் கனான அஜித் பலார், 

காாஷ்டி துடை பதல்லாக பதலிமற்மார். உத்தவ் தாக்கம கன் ஆதித் தாக்கம, 

காங்கிஸ் பத்த தடயலர் அமசாக் சலான், அித் மதஷ்பக் ற்றும் மதசிலாத காங்கிஸ் 

பத்த தடயலர் நலாப் ாயிக் ஆகிமாரும் அடச்சர்கராக பதலிமற்றுக்பகாண்ைனர். 

 கைந்த நலம்பர் ாதம் பாஜக தடயடில் மதமலந்தி ஃபட்னலஸீ் காாஷ்டி 

பதல்லாகவும், அஜித் பலார் துடை பதல்லாகவும் பதலிமற்றுக் பகாண்ைனர். ஆனால், 80 

ைி மநத்தில், பாஜக - ன்சிபி ஆட்சிால் பபரும்பான்டட நிரூபிக்க படிாத நிடய 
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ற்பட்டு, பதல்லர் ற்றும் துடை பதல்லர் இருலரும் தங்கரது பதலிட ாஜிநாா 

பசய்தது குமிப்பிைத்தக்கது. 

 முப்டைகின் தடடநத் ததினொக விின் பொவத் ினநம் 

 

 முப்டைகின் தடடநத் ததினொக தற்மபாடத ாணுலத் தரபதி லிின் பொவத் 

ினநம் பசய்ப்பட்டுள்ர தகலல் பலரிாகிபள்ரது. 

 இந்தி ாணுலத்தின் தடயடத் தரபதிாக பிபின் ாலத் பதலி லகித்து லருகிமார். அலது 

பதலிக்காயம் நாடரபைன் நிடமலடைகிமது.  அடதடுத்து புதி தடயடத் 

தரபதிாக  மனாஜ் பகுந்த் நலமனடல நினம் பசய்து, கைந்த 16-ஆம் மததின்று 

அமிலிப்பு பலரிானது.  அலர் தற்மபாது பயப்டினனட் பஜனயாக பைிாற்மி லருகிமார் 

ன்பது குமிப்பிைத்தக்கது.   

 இந்நிடயில் பப்படைகரின் தடயடத் தரபதிாக தற்மபாடத ாணுலத் தரபதி பிபின் 

ாலத் நினம் பசய்ப்பட்டுள்ர தகலல் பலரிாகிபள்ரது. 

 தடடந ததினின் அதிகட்ச வனது வபம்பு 65: நத்தின அபசு ிர்ணனம் 

 இந்திாலில் இதுலடில் இல்யாத லடகில், பப்படைகளுக்கும் மசர்த்து ஒரு தடயட 

தரபதி பதலிட உருலாக்க த்தி பாதீ ஜனதா கூட்ைைி அசு தீர்ானித்தது. 

 இதற்கான அதிகாப்பூர்ல படிவு, கைந்த 24-ந் மததி நைந்த பாதுகாப்புக்கான த்தி ந்திரிகள் 

குழு கூட்ைத்தில் டுக்கப்பட்ைது. பப்படைகளுக்கும் தடயட தரபதிாக நிிக்கப்பை 

இருப்பலர், ாணுல ந்திரிின் பதன்ட ாணுல ஆமயாசகாகவும் பபாறுப்பு லகிப்பார். 

 இந்தநிடயில் தடடந ததினின் அதிகட்ச வனது வபம்பு 65 என்று நத்தின அபசு 

ிர்ணனித்துள்து. இதற்காக ாணுல லிதிகள், 1954-ல் மதடலான திருத்தம் 
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பசய்ப்பட்டுள்ரது. இது பதாைர்பான அமிலிக்டகட ாணுல அடச்சகம் 

பலரிிட்டுள்ரது. 

 ளஸ்புக், ஸ்நொர்ட் ளொன்கள் னன்டுத்த இந்தின கைற்டை அதிகொரிகளுக்கு தடை 

 

 இந்தின கைற்டைனில் ணிபுரியும் அதிகொரிகள் அடனலரும் ளஸ்புக் 

னன்டுத்துவதற்கு இந்தின கைற்டை தடை விதித்து உத்தலிட்டு உள்ரது. 

 இமதமபான்று கைற்படை தரங்கள், கப்பல் கட்டும் தரங்கள் ற்றும் மபார் கப்பல்கரில் 

ஸ்ார்ட் மபான்கள் பன்படுத்துலதற்கும் தடை லிதிக்கப்பட்டு உள்ரது. 

 சபக ஊைகம் லறிம படகநாட்டு உரவு அடப்புகளுக்கு கசி தகலல்கடர கசி லிட்ை 

லிலகாத்தில் 7 கைற்படை அதிகாரிகள் டகது பசய்ப்பட்டு லிசாடை நைந்து 

லருகிமது.  இதனால் கைற்படை தகலல்கள் திருடு மபாகால் தடை பசய்பம் லடகில் இந்த 

கடுடான நைலடிக்டக டுக்கப்பட்டு உள்ரது. 

Sports 

 துப்ொக்கிச் சுடுதல் ளொட்டி: தங்கம் தவன்ொர் ஐஸ்வரி ிபதொப் சிங் ளதொநொா் 
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 நகொபொஷ்டிப நொிம், ியூ ன்ளவல் கரில் நடைபபற்ம ஆொா்.ஆொா்.க்ஷனொ ளகொப்ட ஏொா் 

டபஃிள் துப்ொக்கிச் சுடுதல் மபாட்டிில் 10 நீட்ைொா் சீினொா் ிரிவில் 18 வனது இடரஞாா் 

ஐஸ்வரி ிபதொப் சிங் ளதொநொா் தங்கம் பலன்மார்.  

 ஓய்டவ அிவித்தொர் ஆஸி., வபீொா் ீட்ைொா் சிடில் 

 

 ஆஸ்திளபின கிரிக்தகட் அைிின் சீனிாா் ளவகப்ந்து வசீ்சொொா் ீட்ைொா் சிடில் (35) 

சொா்வளதச கிரிக்தகட்டிியந்து ஓய்வு பபறுலதாக 29-12-2019 அன்று அமிலித்தார். 

 இந்த ஆண்டு இங்கியாந்தில் நடைபபற்ம லயாற்றுச் சிமப்புிக்க ஆளஸ் பதாைரில் பக்கிப் 

பங்காற்மினார் படீ்ைாா் சிடில். 

 இதுலட 67 பைஸ்ட் ஆட்ைங்கரில் லிடராடிபள்ர இலாா், 221 லிக்பகட்டுகடரக் 

டகப்பற்மிபள்ரார். 

 


