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தேசி சசய்ேிகள் 

அரிானா 

ஆயிம்தகா துணை ோரிப்பு நிறுலனம் ற்றும் பட்டு சபாருத்ேி ணத்ேின்  
''பூி பூஜன்' லிறா 

 பரிதாபாத்,பல்யப்கர்ரில் ஆயிம்ககா துணை தாரிப்பு நிறுலனம் ற்றும் 
பட்டு பபாருத்தி ணத்தின் ''பூி பூஜன்' லிறாலில், சபக நீதி ற்றும் 
அதிகாரிப்பிற்கான ாநிய அணச்சர் வ கிருஷ்ண் பால் குர்ஜர் 
பங்ககற்மார். 

ஜம்ப & காஷ்ீர் 

யடாக்கில் குரிர்ச்சிான சலப்பநிணயானது  குரிர்காய லிணராட்டு ற்றும் 
சுற்றுயா ஆகிலற்ணம ஊக்குலிக்கிமது 

 யடாக்கில் உள்ர உணமபனி பலப்பநிணய குரிர்காய லிணராட்டு ற்றும் 
குரிர்காய சுற்றுயா ஆகிலற்ணம கம்படுத்துலதற்கு சாதகான சூறணய 
உருலாக்குகிமது. 

ேிழ்நாடு 

துண ீனாட்சி தகாலியில் சப்பத் ேிருலிறா சகாண்டாடப்பட்டது 

 அணனத்து லணகான உைணலபம் தீலனத்ணதபம் காப்பாற்ம கலண்டிதன் 
பக்கித்துலத்ணத உைர்த்தும் தனிப்பட்ட சப்பத் திருலிறா, 
திழ்நாட்டிலுள்ர புகழ்பபற்ம துண ீனாட்சி ககாலியில் பாம்பரி 
சடங்குககராடு பகாண்டாடப்பட்டது. 

 திருலிறாலின் சிமப்பம்சம் ீனாட்சி கதலிின் கதண பபண் பக்தர்கள் 
ட்டுக  இழுக்கிமார்கள். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

ிந்ோதனாணல ோக்கி 6.9 அரவு நியநடுக்கம்   

 பியிப்ணபன் தீலின் ிந்தாகனாலில் 6.9 அரவு நியநடுக்கம் ற்பட்டது.   
இந்கதாகனசிா ற்றும் பியிப்ணபன்ஸின் கடகயாப் பகுதிகரில் நியநடுக்கம் 



  

டிசம்பர் 29 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

காைாக பபரி சுனாி அணயகள் ற்பட லாய்ப்புள்ரதாக பசிபிக் சுனாி 
ச்சரிக்ணக ணம் பதரிலித்தது. 

லைிகம் & சபாருராோம் 

2019ற்கான சகாப்பணத் தேங்காின் குணமந்ேபட்ச ஆேவு லிணய 
குலிண்டாலுக்கு ரூ.2,000 அேிகரிப்பு 

 அணல பகாப்பணத் கதங்காின் குணமந்தபட்ச ஆதவு லிணய [ம்.ஸ்.பி.] 
குலிண்டாலுக்கு 7750 ரூபாியிருந்து 9920 ரூபாாக அதிகரித்துள்ரது. 

ம்.ஸ்.ம்.இ. துணமக்கு ரூபாய் 37,400 தகாடி ேிப்புள்ர கடன் லறங்க  PSB கள் 
ஒப்புேல் அரித்துள்ரது  

 நலம்பர் ாதம் த்தி அசால்  பதாடங்கப்பட்ட '59 நிிட கடன் திட்டத்தின் 
கீழ், 37,412 ககாடி ரூபாய் திப்புள்ர MSME களுக்கு 1.12 யட்சம் கடன் 
லிண்ைப்பங்கணர பபாதுத்துணம லங்கிகள் லறங்கிபள்ரன. 

 ஜிஸ்டி-பதிவுபசய்ப்பட்ட ணக்கா, சிமி ற்றும் நடுத்த நிறுலனங்கள் 
(MSMEs) 'psbloansin59minutes.com' portal பயம் 59 நிிடங்கரில் எரு ககாடி லண 
கடன் பபமயாம். 

த்ேி அசு சலங்கா லிலசாிகளுக்கு ற்றுேி ஊக்கத்சோணகண 
இட்டிப்பாக்கிபள்ரது 

 த்தி அசு பலங்காம் ற்றுதி பசய்லதற்கு ஊக்கத்பதாணகண 
தற்கபாதுள்ர 5 சதலதீத்தியிருந்து 10 சதலிகிதாக உர்த்திபள்ரது. 

 

ேலரிணச & குமிீடு 

உிரில் பன்பகத்ேன்ணக்கான ாநாட்டிற்கு இந்ேிாலின் ஆமாலது தேசி 
அமிக்ணக (CBD) 

 இந்திா தனது ஆமாலது கதசி அமிக்ணகண(NR6) உிரில் 
பன்பகத்தன்ணக்கான ாநாட்டிற்கு (CBD) சர்ப்பித்துள்ரது. கதசி பல்லுிர் 
அதிகாசணப (NBA) ற்பாடு பசய்த ாநிய பல்லுிர் லணயணப்பின் (SBBs) 
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13 லது கதசி கூட்டத்தின் பதாடக்க அர்வு காயத்தில் இந்த அமிக்ணக 
சர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 இந்திா,பல்லுிர் பபருக்க நாடுகரில் பதன்பதயாக CBD பசயகத்திற்கு 
NR6  சர்ப்பித்த உயகின்  பதல் ந்து நாடுகரில் என்மாகும் கலும்  NR6 
 சர்ப்பித்த நாடுகரில் ஆசிாலில் பதல் நாடாகவும் உள்ரது. 

 

ாநாடுகள் 

ஒரு ாலட்டம், ஒரு ோரிப்பு உச்சி ாநாடு 

 பித ந்திரி நகந்தி காடி லாைாசிில் எரு ாலட்டம், எரு தாரிப்பு  
உச்சி ாநாட்டில் கயந்து பகாண்டார். 

 

ேிட்டங்கள் 

தேன ீேிட்டம் 

 இில் பாணதில் ாணனகணர லால் தடுக்கும் அசாின்  கதன ீதிட்டம், 
நாட்டின் ற்ம பகுதிகரில் லிரிலாக்கப்படும் ன்று ில்கல அணச்சர் 
பிபஷ் ககால் அமிலித்தார். 

 ாணனகணர இில் பாணதில் இருந்து லியக்கி ணலக்க கதனகீ்கரின் 
பதிவுபசய்ப்பட்ட எயிண பன்படுத்தும் இது எரு ரி சாதனம் ஆகும். 

 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அணச்சணல ஒப்புேல் 

லிண்சலரிக்கு னிேணன அனுப்பும் லிண்சலரித் ேிட்டத்ேிற்கு த்ேி 
அணச்சணல ஒப்புேல் 

 லிண்பலரிக்கு னிதணன அனுப்பும் ககன்ான் லிண்பலரித் திட்டத்திற்கு 
புதுதில்யிில் பிதர் திரு. நகந்தி காடி தணயணில் நணடபபற்ம 
த்தி அணச்சணல எப்புதல் அரித்துள்ரது.  இந்தப் பைம் 
அதிகபட்சாக 7 நாட்கள் இருக்கும்.  பன்று லிண்பலரி லீர்கணர 
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லிண்பலரிக்கு தாங்கிச் பசல்லும் லணகில் அணக்கப்படும் லிண்கயத்ணத 
ஜிஸ்ல்லி ார்க் – 3 ாக்பகட் லிண்ைில் பசலுத்தும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

சிக்கிில் 2,500 க்கும் தற்பட்ட சுற்றுயா பைிகணர இாணுலம் ீட்டுள்ரது 

 சிக்கிில் இந்தி -சீனா ல்ணயின்  நாது யா பாஸ் ற்றும் கசாம்ககா 
(சாங்கு) ரிில் ற்பட்ட கடும் பனிப்பபாறிலில் சிக்கி 2,500 க்கும் அதிகான 
சுற்றுயா பைிகணர இந்தி ாணுலம்  காப்பாற்மிபள்ரது.   

 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரிர்கள் 

ாைலர்களுக்கு 'இணை பாதுகாப்பு பற்மி ஒரு ணகதடு'  

 ணசபர் பாதுகாப்பிற்கான பல்கலறு அம்சங்கணரப் பற்மி பதரிலிக்க பள்ரி 
ாைலர்களுக்கு இணை பாதுகாப்பு பற்மி எரு சிறு புத்தகத்ணத உள்துணம 
அணச்சகம் பலரிிட்டது. 

 அணடாரத்திருட்டு, கலணய காசடி, ின்னஞ்சல் ாற்றுதல் கபான்ம பய 
லணகான குற்மச் பசல்கணரப் புத்தகம் லிரக்குகிமது. 

 

சாணபல் சசயிகள் & இணை தபார்ட்டல் 

SAMPANN சன்சபாருள் 

 யட்சக்கைக்கான ஏய்வூதிதார்களுக்கு உதலி பசய் பதாணயத் துணமால் 
உருலாக்கப்பட்ட எரு லிரிலான ஏய்வூதி நிர்லாக அணப்பான SAMPANN 
பன்பபாருணர நாட்டிற்கு பிதர் காடி அர்ப்பைித்தார். 

 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

சேன் ஆப்ரிக்கா Vs பாகிஸ்ோன் கிரிக்சகட் 
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 பதன்னாபிரிக்க அைி பதல் படஸ்ட் கபாட்டிில் பாகிஸ்தாணன  6 லிக்பகட் 
லித்திாசத்தில் லழீ்த்தி  பலற்மி பபற்மது. 

 

Join Us on FB : 

For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

For  WhatsAPP Group - Click Here 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

