
  

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 29 பிப்ரவரி, 2020 
EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 
 

நாடு முழுவதும் 10,000 உழவர் உற்பத்ேியாளர் அமைப்புகமள பிரேைர் 
சோடங்கவுள்ளார் 

பிரதமர் ஸ்ரீ நரரந்திர ரமோடி 2020 பிப்ரவரி 29 ஆம் ரததி சித்ரகூட்டில் நோடு 
முழுவதும் 10,000 உழவர் உற்பத்தியோளர் அமமப்புகமளத் ததோடங்கவுள்ளோர். 

விவசோயம் மற்றும் அதனுடன் ததோடர்புமடய நடவடிக்மககள் மற்றும் 
உள்நோட்டு ரதமவகள் ததோடர்போன தசலவுகமள கவனித்துக்தகோள்ள 
விவசோயிகளுக்கு வருமோன உதவித் திட்டமோக பிரதோன் மந்திரி கிசோன் 
சம்மன் நிதி (பி.எம்-கிசோன்) திட்டத்மத ரமோடி அரசு ததோடங்கியுள்ளது. 

புவதேஸ்வரில் கிழக்கு ைண்டல கவுன்சிலின் 24 வது கூட்டத்ேிற்கு ஸ்ரீ 
அைித் ஷா ேமலமை ோங்கிோர் 

மத்திய உள்துமை அமமச்சர் ஸ்ரீ அமித் ஷோ புவரனஸ்வரில் (ஒடிசோ) கிழக்கு 
மண்டல கவுன்சிலின் 24 வது கூட்டத்திற்கு தமலமம தோங்கினோர். 

இந்தக் கூட்டத்தில் ஒடிசோ முதலமமச்சர் நவனீ் பட்நோயக், பிஹோர் முதல்வர் 
நிதிஷ் குமோர் ரமற்கு வங்கோளம் முதலவர் மம்தோ போனர்ஜி ஆகிரயோர் கலந்து 
தகோண்டனர். 

தேசிய அறிவியல் ேிேத்ேில் 21 சவற்றியாளர்களுக்கு ஜோேிபேி 
விருதுகமள வழங்கிோர் 

புதுதடல்லியில் உள்ள விக்யோன் பவனில் நமடதபற்ை விழோவில் ரதசிய 
அைிவியல் தினத்மத முன்னிட்டு கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு 
விருதுகமள குடியரசு தமலவர் ரோம் நோத் ரகோவிந்த் வழங்கினோர். இந்த 
ஆண்டு ரதசிய அைிவியல் தினத்தின் கருப்தபோருள் அைிவியலில் தபண்கள் 
என்பதோகும். 

ஆபதரஷன் பசுமை ேிட்டத்ேிற்கு ரூ .162 தகாடிமய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது 

தக்கோளி, தவங்கோயம் மற்றும் உருமளக்கிழங்கு உற்பத்திமய 
உறுதிப்படுத்தவும், ஆண்டு முழுவதும் அவற்ைின் கிமடப்மப 
உறுதிப்படுத்தவும் 2018-19 வரவுதசலவுத் திட்டத்தில் 500 ரகோடி 



  

தசலவினத்துடன் அைிவிக்கப்பட்ட  ஆபரரஷன் பசுமம  திட்டத்தின் கீழ் ரூ 
.162 ரகோடிமய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

ைாநில சசய்ேிகள் 

ைகாராஷ்டிரா 

ஸ்ைார்ட் கிராம் தயாஜோ முன்ோள் அமைச்சர் ஆர் ஆர் பாட்டில் எே  
சபயரிடப்பட உள்ளது 

தூய்மம, சுகோதோரம், கல்வி, சுற்றுச்சூழல்,  உள்ளிட்ட பல்ரவறு துமைகளில் 
சிைப்போக தசயல்படும் கிரோமங்கள் இந்த  திட்டத்தின் கீழ் மோநில அரசோல் 
நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்ைன. 

தூய்மம, சுகோதோரம், கல்வி, சுற்றுச்சூழல்,  உள்ளிட்ட பல்ரவறு துமைகளில் 
சிைப்போக தசயல்படும் கிரோமங்கள் இந்த  திட்டத்தின் கீழ் மோநில அரசோல் 
நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்ைன. 

வங்கி சசய்ேிகள் 

ஏர்சடல் ஆேரால் இயங்கக்கூடிய கட்டண முமறமய அறிமுகப்படுத்ேியது 

ஏர்தடல் தபதமன்ட் வங்கி பிப்ரவரி 27 அன்று ஆதோர் மூலம் 
தசயல்படுத்தக்கூடிய கட்டண முமைமய அைிமுகப்படுத்தியுள்ளதோக 
ததரிவித்துள்ளது. இது இந்தியோ முழுவதும் 2,50,000 க்கும் ரமற்பட்ட 
பரிவர்த்தமன மமயங்களில் பரிவர்த்தமன தசய்ய மக்களுக்கு இது உதவும். 

எந்ததவோரு வங்கியின் ஆதோர்-இமணக்கப்பட்ட கணக்குகமளக் தகோண்ட 
வோடிக்மகயோளர்களுக்கு ஏர்தடல் தபதமன்ட் வங்கியின் நியமிக்கப்பட்ட 
மமயங்களில் பரிவர்த்தமன தசய்ய இந்த அமமப்பு உதவும். 

HDFC வங்கி இண்டிதகாவுடன் இமணந்து புேிய கிசரடிட் கார்டு ஐ 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 

இந்த கிதரடிட் கோர்டு ஐ எச்டிஎப்சி வங்கியின்மோஸ்டர்கோர்டுடன் இமணந்து 
உருவோகியுள்ளது. 

HDFC  வங்கி இதுவமர நோட்டின் மிகப் தபரிய கிதரடிட் கோர்டு வழங்குநரோக 
உள்ளது, ரமலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 1 மில்லியன் கோர்டுகமள 
வழங்கும் என்று போக்கப்படுகிைது. 

வணிக சசய்ேிகள் 



  

உலகின் 5 வது சபரிய சபாருளாோர நாடாக இந்ேியா உள்ளது : சர்வதேச 
நாணய நிேியம் 

சர்வரதச நோணய நிதியத்தின் அக்ரடோபர் உலக தபோருளோதோர அவுட்லுக்கின் 
தரவுகளின்படி,  

இந்தியோவின் தபோருளோதோரம் தமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 2.94 
டிரில்லியன் டோலர்கமளக் தகோண்ட உலகின் ஐந்தோவது தபரிய நோடோக 
உள்ளது மற்றும் இந்தியோ 2019 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலோந்து மற்றும் 
பிரோன்மை முைியடித்து ஐந்தோவது இடத்மதப் பிடித்தது. 

இங்கிலோந்தின் தபோருளோதோரம் 2.83 டிரில்லியன் டோலர்களோகவும், பிரோன்ஸ் 
2.71 டிரில்லியன் டோலர்களோகவும் உள்ளது. 

ஒப்பந்ேங்கள் 

2020 ஆம் ஆண்டில் இஸ்தராவின் தநவிக் சோழில்நுட்பத்மே 
ஸ்ைார்ட்தபான்களில் சகாண்டு வர ஷிதயாைி முடிவு சசய்துள்ளது 

சீன ததோழில்நுட்ப நிறுவனமோன ஷிரயோமி இஸ்ரரோவின் இந்திய பிரோந்திய 
ஊடுருவல் தசயற்மகக்ரகோள் அமமப்பு, நோவிக் ததோழில்நுட்பத்மத அதன் 
ஸ்மோர்ட்ரபோன்களுக்கு தகோண்டு  வர முடிவு தசய்துள்ளது.  

 

தற்ரபோது குவோல்கோம் தடக்னோலஜிஸ் இன்க் அவர்களின் பல  தமோமபல் 
இயங்குதளங்களில் இந்த ததோழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்தி உள்ளது. 

நியைேங்கள் 

அபிதஷக் சிங் சவேிசுலாவின்  தூேராக நியைிக்கப்பட்டுள்ளார் 

தவனிசுலோவின் அடுத்த தூதரோக அபிரஷக் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அவர் 
தற்ரபோது ஆப்கோனிஸ்தோனின் கோபூலில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் துமணத் 
தமலவரோக பணியோற்ைி வருகிைோர். அண்மமயில் கோலமோன தவனிசுலோவின் 
தூதர் ரோஜவீ் குமோர் ரநபோலுக்குப் பதிலோக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

சடல்லி தபாலீஸ் கைிஷேராக S.N.ஸ்ரீவாஸ்ேவா நியைிக்கப்பட்டார் 

மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகோரி S.N. ஸ்ரீவோஸ்தவோ தடல்லி ரபோலீஸ் கமிஷனரோக 
S.N.ஸ்ரீவோஸ்தவோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இவர் அமுல்யோ பட்நோயக்கிற்கு 
பதிலோக இப்பதவியில் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளோர்.  



  

S.N இதற்கு முன்பு மத்திய ரிசர்வ் ரபோலீஸ் பமடயில் சிைப்பு இயக்குநரோக 
பணியோற்ைி வந்தோர். 

விருதுகள் 

ஜாேவ் பசயங்கிற்கு சுவாைி விதவகாேந்ே கர்ைதயாகி விருது 
வழங்கப்பட்டது 

இந்திய வன நோயகன் ஜோதவ் பதயங்கிற்கு சுவோமி விரவகோனந்த கர்மரயோகி 
விருது புதுடில்லியில் வழங்கப்பட உள்ளது. கோட்மட உருவோக்குவதில் அவர் 
ரமற்தகோண்ட ததோடர்ச்சியோன முயற்சிகளுக்கோக அவருக்கு 6 வது கர்மரயோகி 
விருது வழங்கப்பட உள்ளது. 

பதயங் இந்திய வன நோயகன் என்று பிரபலமோக அைியப்படுகிைோர். சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட்டது. 

விமளயாட்டு சசய்ேிகள் 

சகதலா இந்ேியா பல்கமலக்கழக விமளயாட்டுகளில் சபங்களூரு ைத்ேிய 
பல்கமலக்கழகம் ேங்கம் பேக்கம் சவன்றது 

ஒடிசோவில் நமடதபறும் தகரலோ இந்தியோ பல்கமலக்கழக விமளயோட்டுப் 
ரபோட்டிகளில்,தபங்களூர் மத்திய பல்கமலக்கழகம் 5-4 என்ை ரகோல் கணக்கில் 
எதிரணிமய வழீ்த்தி தங்கப்பதக்கம் தவன்றுள்ளது. 

மற்தைோரு ரபோட்டியில் ஜலந்தரின் சோண்ட் போபோ போக் சிங் 
பல்கமலக்கழகத்தின் குர்பிரீத் ரோல் ஆண்கள் 89 கிரலோ பளுதூக்குதலில் 
தங்கப்பதக்கம் தவன்ைோர். 

பிற சசய்ேிகள் 

பிரபல வரலாற்றாசிரியரும் தபராசிரியருைாே S.சசட்டார் கர்நாடகாவில் 
85 வயேில் காலைாோர் 

கல்வியியல் துமையில் ஆரோய்ச்சி நடத்திய பிரபல வரலோற்ைோசிரியரோன 
தமோழியியலோளர் சதக்க்ஷரி தசட்டோர்  கர்நோடகோவில் கோலமோனோர் 

இவர் இந்திய ததோல்தபோருள், கமல-வரலோறு, மதங்களின் வரலோறு மற்றும் 
தத்துவம் ஆகிய துமைகளில் ஆரோய்ச்சி ரமற்தகோண்டோர். 

 


