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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 05-01-2020 

National 

 சென்னை-செளரா, சென்னை-ஓக்லா உள்ளிட்ட 100 வழித்தடங்களில், ரூ.22,500 

ககாடியில் தைியார் மூலம் 150 ரயில்கனள இயக்குவதற்காக, நீதி ஆகயாக் அனைப்பு 

ைற்றும் ரயில்கவ ொர்பில் திட்ட அறிக்னக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இத்ிட்டத்ின்கீழ், சந்த அடிப்ததடினாண கட்டத்த சூனிக்கும் உரித 

ணிாமக்கு அபிக்கப்தடும். ணிார் மூனம் ில்கதப இக்குது இத்துதநில் ணீ 

தாில்நுட்தங்கதப அநிமுகப்தடுத் உவுதுடன், திகளுக்கு உனகத் த்ினாண 

சசதமம் உறுி தசய்ப்தடும். 

 ீி ஆசாக் என்தது இந்ிாின் த்ி ிட்டக்குழுவுக்கு ாற்நாக அதக்கப்தட்டுள்ப 

ஒம குழுாகும். இில் ிி (NITI – National Institution for Transforming India) என்தன் 

ததாமபாகும். 

 இது 2015, ஜணரி ாம் 1ஆம் சிினிமந்து தசல்தட துங்கிமள்பது. இன் 

ற்சதாத துதத் தனாக ாஜிவ் குார் உள்பார். 

Science and Technology 

 நிலவின் சதன் துருவத்தில் தனரயிறங்க இந்தியா உள்பட பல்கவறு நாடுகள் முயன்று 

வருகின்றை. 

 இந்ிதனில் 2024ம் ஆண்டுக்குள் தன் துமத்ில் ணிர்கதப திநக்கும் தடி 

ிட்டத்த அதரிக்க ிண்தபி ஆய்வு தாண ாசா அநிித்து தசல்தட்டு 

மகிநது. 

 1968ம் ஆண்டினிமந்து 1972 த 9 ிண்கனங்கதப ாசா ினவுக்கு அனுப்திமள்பது. 

 1972ஆம் ஆண்டுக்கு திநகு ினவு தாடர்தாண ஆாய்ச்சித உனக ாடுகள் தகிட்டண. 

 ினில் குடிிமப்புகதப அதத்து ணிர்கதப குடிர்த்தும் ிட்டத்ின் 

முன்சணாட்டாக ஆர்டிிஸ் அதவுள்பது. 
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Awards 

 ‘100 குகளாபல் குழந்னத கைனத விருது’ 

 துதாில் உள்ப இந்ின் சல்ிதனப் தள்பிில் தடிக்கும் சிறுி சுஜிா சீஷ் (13). 

இர் 120 தாிகபில் தாட்டு தாடிமள்பார். இமக்கு ‘100 குசபாதல் குந்த சத 

ிமது’ கிதடத்துள்பது. 

 
 இந் ிமத டாக்டர் அப்துல் கனாம் தன்ணாட்டு அநக்கட்டதப, இதசதப்தாபர் 

ஏ.ஆர் குான் உட்தட தனர் இதந்து ங்குகின்நணர். 

 டணம், இதச, கதன, எழுத்து, டிப்பு, அநிில், கண்டுதிடிப்பு ற்றும் ிதபாட்டு 

துதநில் சிநந்து ிபங்கும் குந்தகளுக்கு இந் ிமது ங்கப்தடுகிநது. 

 இர் 12 ில் 102 தாி தாடல்கதப15 ி சத்துக்கு சனாக தாடிமம் இம உனக 

சாதணகதப ததடத்துள்பார். 

Sports 

 நியூஸிலாந்து கபட்ஸ்கைன் லிகயா கார்டர் சதாடர்ச்ெியாக 6 பந்துகளில் 6 ெிக்ஸர் 

அடித்து ொதனை புரிந்துள்ளார். 

 ிமஸினாந்து சதட்ஸ்சன் னிசா கார்டர் தாடர்ச்சிாக 6 தந்துகபில் 6 சிக்ஸர் அடித்து 

சாதண புரிந்துள்பார். 

 ிமஸினாந்ில் உள்ாட்டு டி20 கிரிக்தகட் தாடாண சூப்தர் ஸ்ாஷ் கிரிக்தகட் தாடர் 

தடததற்று மகிநது. இந்த் தாடரின் இன்தந (ஞாிற்றுக்கித) முல் 

ஆட்டத்ில் சகண்டர்தரி ற்றும் ார்ன் தட்ஸ் அிகள் சாிண. இில், சகண்டர்தரி  
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அிக்காக கபிநங்கி னிசா கார்டர் தாடர்ச்சிாக 6 தந்துகபில் 6 சிக்ஸர்கள் 

அடித்து அசத்ிணார். ார்ன் தட்ஸ் அிின் ஆண்டன் சடவ்சிச் சீி 16-து 

ஓரில் அர் இந்ச் சாதணதப் புரிந்ார். 


