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Current Affairs (Tamil)                                                                                Date : 22-12-2019 

National 

 நகாபாஷ்டிபத்தில் ரூ.2 ட்சம் யரப யியசானக் கடன்கள் தள்ளுடி செய்ப்தடுாக 

பதல்யர் உத்தவ் ாக்ர அநிித்துள்பார். 

 ிொிகபின் திர் கடன்களப ள்ளுதடி செய்ற்காக “காத்ா ர ாிாவ் பூரன கடன் 

ள்ளுதடி ிட்டத்ள” ாின அசு சாடங்குகிநது. 

 ரலும் காாஷ்டிாின் ிர்தா தகுிில் உள்ப சுர் ாகாட் கரில் உருக்காளனயும் 

அளக்கப்தட உள்பாக பல்ர் அநிித்துள்பார். 

 இந்தினா – சீா எல்ரப் பச்சுயார்த்ரதனில் பதசின ாதுகாப்பு ஆபாசகர் 

அஜித்பதாயல் ங்பகற்கிார். 

 இந்ிாவும் ெீணாவும் 3488 கி.ீ தூ எல்ளனப் தகுிள தகிர்ந்து சகாள்கின்நண. 

 அருாச்ென திரெத்ள சற்கு ிசதத்ின் ஒரு தகுிசண ெீண அசு உரிள 

சகாண்டாடி ருகிநது. 

World 

 அமநரிக்க யிண்மயி ாதுகாப்பு ரடப்ிரிவு : அதிகாபப்பூர்யநாக மதாடங்கி 

ரயத்தார் டிபம்ப். 

 70 ஆண்டுகளுக்கு திநகு இந் தளடப்திரிவு சாடங்கப்தட்டுள்பது. 

 அசரிக்க ிாணப் தளடின் கீழ் இப்தளடப்திரிவு செல்தடும். 

Sports 

 இந்தின குத்துச்சண்ரட லீக் பாட்டினின் பதல் சாம்ினன் ட்டத்ரத குஜபாத் 

மஜனின்ட்ஸ் அணி ரகப்ற்ினது. 

 திக் சதௌட் எண அளக்கப்தடும் இந்ி குத்துச் ெண்ளட லீக்கின் இறுிப் ரதாட்டி புது 

ில்னிில் ளடசதற்நது. 

 இந்ி குத்துச் ெண்ளட ெம்ரபம் ொர்தில் இப்ரதாட்டிகள் டத்ப்தட்டண. 
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Obituary 

 சாகித்ன அகாடநி யிருதுமற் ாயாசிரினர் மசல்யபாஜ் காநாார் 

 
 ிருசல்ரனி ாட்டம், சன்கனம் கிாத்ில் திநந் டி.செல்ாஜ் (87) ிண்டுக்கல் 

கரில் ெித்துந்ார். தி.எல். தட்டம் சதற்ந இர், சென்ளண, துள உர் ீின்நங்கபில் 

க்கநிஞாக திபுரிந்துள்பார். ாள,  ணெக்ி இழ்கபின் ஆெிரிர் குழுிலும் 

திாற்நிஉள்பார். இர், 200-க்கும் ரற்தட்ட ெிறுகளகள், 70-க்கும் ரற்தட்ட ாடகங்களப 

எழுி உள்பார். 

 2012-ம் ஆண்டு இது தளடப்தாண „ரால்‟ என்ந ாலுக்கு ொகித் அகாடி ிருது ங்கி 

கவுிக்கப்தட்டார். 

 ிண்டுக்கல் தகுிில் உள்ப ரால் சாிற்ொளனகபில் திபுரியும் சாினாபர்கபின் 

அனிளன குநித்து இந் ானில் அர் உருக்காகப் திவு செய்துள்பார். 

உடல்னக்குளநால் துள ணிார் ருத்துளணில் ெிகிச்ளெ சதற்று ந் அர், 

ரற்று பன்ிணம் இவு கானாணார். 

Important Days 

 பதசின கணித திம் – டிசம்ர் 22 

 காம் : கி ரள ெீணிாெணின் திநந் ிணாண டிெம்தர் 22-ள த்ி அசு ரெி 

கி ிணாக களடதிடிக்கிநது. 

 இர் 1887-ம் ஆண்டு டிெம்தர் 22-ம் ரி திநந்ார். 

 டுண் அசு 1962-ம் ஆண்டு ெிநப்பு அஞ்ெல் ளனள சபிிட்டு ாானு த்ள 

சகௌித்து. 
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 கி ரள ாானு ம் “மர்மௌிஸ் எண்கள்” எனும் ளனப்தில் கட்டுளள 

எழுியுள்பார். 

 கி ரள பாநானுஜத்திற்கு இங்கிாந்து ல்கரகமகம் 1918-ம் ஆண்டு எப்.ஆர்.எஸ் 

தட்டம் ங்கி சகௌித்து. 

 

 

 

 


