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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 31-12-2019 
 

Tamil Nadu 

 திழ்நாடு நீர்லர ஆதாங்கள் பாதுகாத்தல் ற்றும் நதிகள் சீமத்தல் கறகானது 

இந்தி கம்பபனிகள் சட்டத்தின்கீழ் பதிவு பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

 இதற்கான சான்மிதழற பதல்லர் பறனிசாிிடம் நதிகள் சீழத்தல் கறகத்தின் தழயலர் 

சத்ககாபால் அரித்தார். திறகத்தில் நீர்லர ஆதாங்கழரப் பாதுகாப்பதுடன், நதிகழரபம் 

சீழப்பதற்கு தனி அழப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்று சட்டப்கபழலில் அமிலிக்கப்பட்டது. 

 இந்த அமிலிப்ழபத் ததாடர்ந்து, நீர்லர ஆதாங்கள் பாதுகாத்தல் ற்றும் நதிகள் சீழத்தல் 

கறகானது அழக்கப்பட்டு, அதன் நிர்லாக இக்குநாக ஒய்வு தபற்ம ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி 

கக.சத்ககாபால் நிிக்கப்பட்டார். 

 இந்தி நிறுங்கள் சட்டம்-1956 என்பது, இந்திாலில் நிறுங்கழர ழுங்குபடுத்த 

உருலாக்கப்பட்ட ரு சட்டம் ஆகும். 

 நிறும் என்பது சிய நபர்கள், தாாககல பன்லந்து கூட்டாக இழைந்து ஏகதனும் ரு 

லர்த்தகத்ழத கற்தகாண்டு அதில் கிழடக்கும் இயாபத்ழதப் பங்கிட்டுக் தகாள்ளும் அழப்பு. 

 இந்தி நிறுங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு தபற்ம இத்தழக கூட்டழப்புகள், நிறும் என்ம 

அந்தஸ்ழத தபறுகின்மன. 

National 

 இந்தி ாணுலத்தின் 28-ஆலது தமயமத் தரபதிாக னனாஜ் முகுந்த் நாலனன 

டிசம்பர்.31 அன்று பபாறுப்னபற்கிமார். 

 ாணுல தழயழத் தரபதிாக இருந்த லிபின் ாலத் தசவ்லாய்க்கிறழபடன் ஒய்வு தபறும் 

நிழயில், ாணுல துழைத் தரபதிான பகுந்த் நாலகன அந்தப் தபாறுப்புக்கு 

நிிக்கப்பட்டுள்ரார். 

 பன்னதாக நாலகன, சீனாவுடனான எல்ழயழ பாதுகாக்கும் இந்தி ாணுலத்தின் கிறக்கு 

பழடப் பிரிவுக்கு தழயழ லகித்து லந்தார். 
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 நாட்டின் முதல் ‘முப்பமடத் தரபதிாக ாணுலத் தமயமத் தரபதி லிபின் ாலத்மத 

த்தி அசு நிித்துள்ரது. 

 தற்கபாது, ாணுலத் தழயழத் தரபதி லிபின் ாலத்துக்கு 62 லது பூர்த்திாகலில்ழய 

என்மாலும், அலர் பதலிகற்று 3 ஆண்டுகள் நிழமலழடந்துலிட்டதால், 

தசவ்லாய்க்கிறழபடன் அப்பதலிியிருந்து அலர் ஒய்வு தபறுகிமார். 

 எனகல, 65 லது லழ பப்பழடத் தரபதி பதலிில் அலர் நீடிக்க லாய்ப்புள்ரதாகத் 

தகலயமிந்த லட்டாங்கள் ததரிலிக்கின்மன. 

Sports 

 கரிர் படன்னிசில் கடந்த 10 ஆண்டுகரின் தமயசிமந்த லீாங்கமனாக 

அபரிக்காலின் பசரீனா லில்யிம்ஸ் னதர்வு பசய்ப்பட்டுள்ரார். 

 இந்த 10 ஆண்டுகரில் அலர் 12 கிாண்ட் ஸ்யாம் பட்டங்கழர தலன்றுள்ரதுடன், டபுள்படிஏ 

ற்ழமர் தலரிழசில் நம்பர் 1 லீாங்கழனாக ததாடர்ந்து பன்மழ ஆண்டுகளுக்கு 

ஆதிக்கம் தசலுத்திபள்ரது குமிப்பிடத்தக்கது. 

 இழத கவுலிக்கும் லழகில் அகசாசிகட்டட் பிதஸ் சார்பில் தசரீனாவுக்கு சிமப்பு லிருது 

லறங்கப்பட உள்ரது. 

 2022 பாா்ிங்ஹாம் கான்பலல்த் னபாட்டிில் பங்னகற்க இந்திா முடிவு 

 துப்பாக்கி சுடுதல் லிழராட்டு நீக்கப்பட்ட நிழயில் லரும் 2022 பாா்ிங்ஹாம் கான்தலல்த் 

கபாட்டிில் பங்ககற்கப் கபாலதில்ழய என லிடுத்திருந்த ிட்டழய இந்தி யிம்பிக் சங்கம் 

திரும்பப் தபற்றுள்ரது. அப்கபாட்டிில் பங்ககற்கப் கபாலதாகவும், 2026 அல்யது 2030 

கான்தலல்த் கபாட்டிழ நடத்த லிண்ைப்பிக்கப் கபாலதாகவும் அமிலித்துள்ரது. 

 

 

 

 


