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பக்கினநா ாட்கள் 

ஏப்பல் 24 - உக ஆய்யக யிங்குகள் திம் 2019 

 உக அயில் ஆய்வுக்கூடங்கில் யிங்குகள ஆய்யிற்காகப் 

னன்டுத்துகின்ர். யிங்குகள் நீது உனிரி நருத்துய ஆபாய்ச்சி சசய்கின்ர். 
இதால் ஆய்யக யிங்குகள் சித்திபயளதக்குள்ாயளத தடுக்க 1979ஆம் 

ஆண்டில், ஏப்பல் 24 ம் ாள உக ஆய்யக யிங்குகள் திநாக அியித்தர். 

 

ததசின சசய்திகள் 

உகின் 50 சிந்த தலயர்கின் ட்டினில் 45 யது இடத்தில் உள்ார் 

அருணாச்சம் பருகாந்தம்  

 ககாளயளனச் கசர்ந்த சபக சதாமில் பளகயார் அருணாச்சம் பருகாந்தம் 

ார்ச்சூன் இதழ்[Fortune Magazine] யமங்கும் உகின் 50 சிந்த தளயர்கள் 

ட்டினில் இடம் ிடித்தார். சநீத்தில் சயினிடப்ட்ட ட்டினில் 45 யது 

இடத்தில் உள்ார் என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

சர்யததச சசய்திகள் 

சிங்கப்பூர் சாங்கி யிநா ிலனத்தில் உகின் நிகப்சரின உட்பு ீர்யழீ்ச்சி 

 சுற்றுாயிற்கு யரும் ார்ளயனார்கள ஈர்க்கும் யளகனில் சிங்கப்பூர் சாங்கி 
யிநா ிளனத்தில் உகின் நிகப்சரின உட்பு ீர்யழீ்ச்சி 
அளநக்கப்ட்டுள்து. 

அியினல் சசய்திகள் 

சசவ்யாய் கிபகத்திற்கா யு.ஏ.இ.னின் த ாப் ப்தபாப் திட்டம் 85% படியலடந்தது 

 ஐக்கின அபபு எநிகபட்ஸ் யிண்சயி ிறுயம் நற்றும் பகம்நது ின் பரித் 

யிண்சயி ளநனம் (MBRSC) க ாப் ப்கபாப் திட்டத்தின் 85% படிந்துயிட்டதாக 

அியித்துள்து. சசவ்யாய் கிபகத்திற்கு அனுப்ப்டும் பஏஇ-னின் பதல் 

சசனற்ளகககாள் இதுயாகும். ஜூள 2020 ல் க ாப் ப்கபாப் யிண்ணில் 

சசலுத்தப்டவுள்து. 
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யணிகம் & சாருாதாபம் 

2019ம் ிதி ஆண்டில் ததால் ஏற்றுநதி 8% அதிகரித்துள்து 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்தினாயில் கதால், கதால் சாருட்கள் நற்றும் காணி 
ஏற்றுநதி 8% யர்ச்சிளன திவு சசய்துள்து. டப்பு ிதினாண்டில் 9 

சதயதீத்திிருந்து 10 சதயதீ யர்ச்சிளன அளடயதற்கு இக்ளக 

ிர்ணனித்துள்து. 

இன்ஃதாசிஸ்  யாய் கிவுட் ார்ட்ர் சட்சயார்க்கில் தசபத் திட்டம் 

 டிஜிட்டல் கிவுடிற்கு யிளபயாக யாடிக்ளகனார்கள நாற்ம் சசய்யதற்கு 

உதயினாக ரு பகாான த்துளமப்ில்  யாய் கிவுட் நற்றும் 

இன்காசிஸ் ிறுயம் நுளமந்துள்ர். ப்ந்தத்தின் ரு குதினாக, 

இன்காசிஸ்,  யாய் கிவுட் ார்ட்ர் சட்சயார்க் (HCPN) இல் இளணன 

உள்து, கநலும் இரு ிறுயங்களும் இளணந்து புதின கிவுட் தீர்வுகள 

கநம்டுத்த உதவும். 

ஆர்.ி.ஐ. ஸ்யாப் ஏத்தில் அியிக்கப்ட்ட சதாலகக்கு தநல் 3 நடங்கு ஏம் 

யிடப்ட்டுள்து 

 இபண்டாயது டார் ரூாய் யாங்கி / யிற்கும் ஏத்தில், இந்தின ரிசர்வ் யங்கி, 5 

ில்ினன் $ அியிக்கப்ட்ட சதாளகபடன் ப்ிடுளகனில்18.65 ில்ினன் $ 

நதிப்புள் 255 ஏங்கள சற்றுள்து.  

 

நாாடுகள் 

தயாண் யிரியாக்கத்திற்கா ததசின நாாடு 

 புது தில்ினில் யியசான கநம்ாட்டுக்கா கதசின நாாட்டில் இந்தின யாிள 

ஆய்வுத் துள துளண இனக்குர் சஜபல், எஸ்.டி. அட்ரி, ஆய்வுத்துள பநாக 

யாிள சதாடர்ா ஆகாசளகள யியசானிகளுக்கு யமங்கினதால் ாடு 

பழுயதும் யியசான உற்த்தி அதிகரித்து அதிக யிளச்சளக் 

சகாடுத்துள்தாகக் கூிார். 
 இந்த நாாட்டில் நிக பன்கின சதாமில்நுட்ங்கள் நற்றும் யியசானத்தில் 

சநீத்தின அியினல் ஆபாய்ச்சிகள் ற்ின யியாதங்கள் இருந்த. 
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ினநங்கள் 

சிம் லசதி செட் ஏர்தயஸ் குழுயில் இருந்து யிகிார் 

 பன்ாள் தளளந கதர்தல் ஆளணனர் சிம் ளசதி சஜட் ஏர்கயஸ் 

ிறுயத்தின் இனக்குர்கள் குழுளய யிட்டு யிகிபள்ார். இயர் பன்ாள் 

உள்ாட்டு யிநாத்துள சசனார் ஆயார். ளசதி கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 

சஜட் ஏர்கயஸ் குழுயின் non-executive and non-independent director இளணந்தார் 
என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

ாதுகாப்புக் கணக்குகின் புதின சாது கட்டுப்ாட்டார்  

 ஸ்ரீ பாகஜந்திப குநார் ானக் 52யது ாதுகாப்புக் கணக்குகின் புதின சாது 

கட்டுப்ாட்டாபாக சாறுப்கற்ார். இதற்கு பன்பு ாதுகாப்பு அளநச்சகத்தின் 

ாதுகாப்புக் கணக்குகின் கூடுதல் சாது கட்டுப்ாட்டாபாக ணிபுரிந்தார் 
என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

ஆசின தடக சாம்ினன்ரிப் தாட்டி 2019 

 கத்தாரின் கடா ாயில் ளடசறும் ஆசின தடக சாம்ினன்ரிப் காட்டினில் 7 

ிரிவுகள உள்டக்கின ச ப்டத் ாில் ங்ககற் இந்தின யபீாங்கள 

ஸ்யப்ா ர்நன் 2-யது இடத்ளத ிடித்து சயள்ிப்தக்கத்ளத ளகப்ற்ிார். 
4x400m கப்பு ரிக அணி சயள்ிப் தக்கம் சயன்து. 
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