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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 04-01-2020 

National 

 காாஷ்டிா அசு ‘பபண்களுக்கான இணை பாதுகாப்பு’ (‘Cyber Safe Women’) 

முற்சிணத் ப ாடங்கியுள்ரது 

 காாஷ்டிா அசு ‘பதண்கலக்காண இண தாதுகாப்பு’ (‘Cyber Safe Women’) பற்சிணத் 

பாடங்கிபள்பது, இன் கீழ் இண தாதுகாப்பு குநித்து ாினத்ின் அணணத்து 

ாட்டங்கபிலும் ிிப்புர்வு பகாம்கள் டத்ப்தடும். சபக ிரா சக்ிகள் 

ற்றும் குந்ண ரட்ணடாடுதர்கபால் இண ணன எவ்ாறு தல்ரறு 

ணகாண குற்நங்கணபச் பசய் தன்தடுத்ப்தடுகிநது என்தணப் தற்நி பதண்கலக்குக் 

கற்திக்க இந் பற்சி உவும். 

 குஜாத் மு ல்வர் விஜய் ரூபானி உயகின் 2வது உான சர் ார் வல்யபாய் 

படடயின் சிணயண அக ாபாத் ில்  ிமந்து ணவத் ார். 

 அகாதாத்ில் ணஷ்ராரி ட்டம் அருரக சர்ர்ம் பாகத்ில் 70 ஆிம் 

கிரனாகிாம் எணட பகாண்ட 50 அடி உ பண்கன சிணன ிநக்கப்தட்டுள்பது. 

 சர்ார் தரடனின் சிணனண ற்றுண சிணனண டிணத் அர சிற்தி தத் பூசன் 

ாம் ி.சுரும் டிணத்துள்பார். ற்றுண சிணனண டிணத் அர சிற்தி தத் 

பூண் ாம் ி.சுார் சர்ார் தரடனின் சிணனண டிணத்துள்பார். 

Sports 

 23 வது பிரிவு சர்வட ச டடபிள் படன்னிஸ்   வரிணசில் இந் ிாவின் இரம் வீர் 

ானவ்  ாக்கர் மு ல்நிணய வீாக அமிவிக்கப்பட்டுள்ரார். 

 ாணவ் ாக்கர் கடந் டிசம்தர் ாம் கணடாின் ார்கம் தகுிில் ணடபதற்ந ஐடிடிஎப் 

ரசனஞச்; திபஸ், ட அபரிக்க ஒதன் ரதாட்டிில் தட்டம் பன்நார். ஆர்பென்டீணாின் 

ார்ட்டின் பதன்டாரகாண பன்நிருந்ார் ாணவ். 

 ஏற்பகணர இந்ிாின் ஹர்ீத் ரசாய், ெி.சத்ன், பசௌம்ெித் ரகாஷ் ஆகிரார் 

இந் சிநப்ணதப் பதற்நிருந்ணர். 
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 ாணவ் ாக்கர் 18 து திரிிலும் கடந் 2018 – இல் உனகின் ம்தர் ன் அந்ஸ்ணப் 

பதற்நிருந்ார். 

 கடந் 2018 ெகார்த்ா ஆசிப் ரதாட்டிில் பண்கனம் பன்ந இந்ி அிிலும் 

ாணவ் இடம் பதற்நிருந்ார். 

 ஏணண இந்ி ீர்கபாண ெி.சத்ன் 30, சத்கல் 33, கபிர் திரிில் ணிகா தத்ா 61- 

ஆது இடத்ிலும் உள்பணர். 

Important Days 

 உயக பிபய்யி  ினம் (World Braille Day) 

 உனக திபய்னி ிணம் (World Braille Day) ஆண்டுராறும் ெணரி 4 அன்று 

அனுசரிக்கப்தடுகிநது. தார்ணற்ந ற்றும் ஒபவு தார்ணபள்ப க்கலக்காண ணி 

உரிணகணப பழுணாக உர்ந்து பகாள்ில் கல்பாடர்பு ிபணநாக 

திபினின் பக்கித்துத்ணப் தற்நி ிிப்புர்ண ஏற்தடுத் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பல் ெணரி 4 அன்று உனக திபில் ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 

 தார்ண குணநதாடுகள் உள்பர்கலக்குப் தன்தடுத்ப்தடும் திபய்னிின் 

கண்டுதிடிப்தாபாண லூிஸ் திபினின் திநந் ாணப ிணணவு கூறுகிநது. லூிஸ் 

திபய்ல் 1809 ெணரி 4ஆம் ரி டக்கு திான்சில் கூப்வ்ர கரில் திநந்ார். 


