
   
ேசி சய்ேிகள் 

நாகாயாந்து 

டிஸுகா[Dzükou] பள்ரத்ோக்கு பிராஸ்டிக் இல்யா ண்டயம் ஆகிமது 

 ாகனாந்ில், உனக சுற்றுச்சூல் ிணத்ின் தாது, டிஸுகா தள்பத்ாக்கு திபாஸ்டிக் 

இல்னா ண்டனாக ாநிபள்பது. ிகவும் தாாட்டப்தடக்கூடி பன்பற்சிாண இந் 

அகி தள்பத்ாக்க 'திபாஸ்டிக்-இல்னா ண்டனம்' ஆக அநிித்து, ற்கு அங்கிி 

இபஞர் அப்தால் டுக்கப்தட்ட பற்சிாகும் (SAYO). இந் அப்பு சுற்றுச்சூன 

திப் தாதுகாப்தற்காக உறுிாி டுத்துள்பது. 

புது ேில்யி 

ருத்துல ாணலர்களுக்கு 24X7 ெல்ப்யன் 

 இந்ி ருத்து சங்கம் அணத்து ருத்து கல்லூரிகள் ற்றும் கற்திக்கும் 

ிறுணங்கபில் ஆனாசண ங்கப அக்க ற்றும் ணன சுகாா 

திச்சிணகள் ாடர்தாக ார்கலக்கு உ 24x7 ெல்ப்னன் உி ம் 

அக்க ிட்டிட்டுள்பது. ணன சுகாா சால்கப ிர்காள்பவும், 

குடிிருப்தர்கள் ற்றும் ருத்துர்கலக்கு இடில் ற்கான சம்தங்கப 

குநப்தற்காக ருத்துர்கலக்காக ருத்துர் (D4D) ன்ந தரில் ஒரு அப்த IMA 

ாடங்கிபள்பது. 
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ஸ்லச் ஸர்லக்ஷன் 2020 

 த்ி டீுப்புந ற்றும் கர்ப்புந  அச்சர் ெர்ீப் சிங் பூரி புது ில்னிில் ஸ்ச் 

ஸர்க்ஷன் 2020 லீக்க  ாடங்கித்ார். 

 ஒரு  பன்நாம் ப்திணால் டாத்ப்தடும் ஸ்ச்  ஸர்க்ஷன்   கக்கடுப்தின் 

ாக்கம் , தரி அபினாண குடிக்கபின்  தங்கற்த ஊக்குிப்தது , குப்த 

ற்றும்  ிநந் பி கிப்தந இல்னா  கங்கப ற்தடுத்துதும் லும்  

சபகத்ின் அணத்து திரிவுகபிலும் ிிப்புர் ற்தடுத்ி கங்கபில் ா ஒரு 

ல்ன இடத் ற்தடுத்துது ஆகும். 

சர்லேச சய்ேிகள் 

ஷ்ா முேல் ஆர்க்டிக் ில் சல ோடங்குகியுள்ரது  

 ஷ்ாின் பல் சுற்றுனா ில் ச ஆர்க்டிக் இருந்து ார்  சல்லும் 

ினில் சுார் 91 திகலடன் சின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் ினத்ினிருந்து 

தத் ாடங்கிது . இிலுக்கு  "Zarengold"  ண தரிடப்தட்டுள்பது ,இது 

சின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் ினத்ினிருந்து  Petrozavodsk, Kem ற்றும் Murmansk ிாக 

ார் சன்நடகிநது. 

 

லிண்லரி அமிலில் 

சனீா யாங் ார்ச் 11 கடல் லறி ாக்கட் ஒன்ம சலுத்ேிது.  

 சீணா பன் பநாக கடனில் இருந்து ஒரு ிண்பி ாக்கட் ஒன்ந சலுத்ிது. 

னாங் ார்ச் 11 ாக்கட்ட ல்னா கடனில்(Yellow Sea) இருந்து ஒரு கப்தல் பனம் 

சலுத்ப்தட்டது. 

 சீணா ற்தாது சிில் ற்றும் இாணு ிண்பி ிட்டங்கனாண ினவுக்கும் அற்கு 

அப்தாலும் திப்தற்காண ிட்டங்கபில் ஷ்ாபம் ஜப்தாணபம் ிட அிகாக 

சனிக்கிநது.  
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லணிக  ற்றும் பாருராோ சய்ேிகள் 

உயகராலி லரர்ச்சி 2019 ஆம் ஆண்டில் ந்ோக இருக்கும் என்று உயக லங்கி 

அமிலித்ேது  

 உனக ங்கி  2019 ம்  ஆண்டின் ாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிின் பர்ச்சி 2.6% ஆகும் ன்று 

அநிித்துள்பது. இது ஜணரி ாத்ின் அநிிப்த ிட 0.3% குநந்துள்பது. 2020 ஆம் 

ஆண்டில் பர்ச்சி 2.7% ஆக உரும் ண ிர்தார்க்கப்தடுகிநது. 2019, 2020 ற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டுகபில் இந்ிாின் பர்ச்சி கிப்பு ஆண்டுக்கு 7.5% ஆக இருக்கும் ண 

ிர்தார்க்கப்தடுகிநது. 2018 ம் ஆண்டின்  பர்ச்சி ிகிம் 7.2% ஆக இருந்து . 

 

லங்கி சய்ேிகள் 

RBI லட்டி லிகிேத்ே 25 bps குமத்து , GDP லரர்ச்சி 7% என ேிருத்ேித்துள்ரது 

 இந்ி ரிசர்வ் ங்கிின் ஆறு உறுப்திணர்கபின் தில் காள்கக் குழு (MPC), 

இந் ஆண்டு பன்நாது கூட்டத்ில், ப்தா ட்டி ிகித் 25 அடிப்தட 

புள்பிகள் குநத்து 5.75% ண  ரிித்துள்பது.. ரிசர்வ் ங்கி டப்பு ிிாண்டில் 

ாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிின் பர்ச்சி ிகித் 7.2 சீத்ினிருந்து 7 

சீாக ிருத்ிபள்பது. 

 

சனீாலின் லங்கி இந்ேிாலில்  சல்பாடுகர ோடங்கிது  

 சீணாின் ான்கு ிகப் தரி அச ர்த்க ங்கிகலள் ஒன்நாண சீண ங்கி 

இந்ிாில் ணது பல் கிப பம்தில் ாடங்கி உள்பது. 

 "இந்ிாில் சீண ங்கிின் துக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்ிா ற்றும் சீணாிற்கு  

இடாண பனாதா ஈடுதாட்ட லுப்தடுத் இந்ி தி ந்ிரி ந்ி 

ாடி ற்றும் சீண ஜணாிதி ஜி ஜின்திங் இட டந் ற்நிகாண 

சந்ிப்புகலக்குப் தின்ணர் ாடங்கப்தட்டாகும்  
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லிராட்டு சய்ேிகள் 

சர்லேச ொக்கி ோடர் ஆண்கள் இறுேிப் பாட்டி 

 சர்ச ொக்கி கூட்டப்தின் ஆண்கள் ொக்கி இறுி ாடர் புணஷ்ரில் 

துங்கிது. கானில் டதற்ந பல் தாட்டிில், அரிக்கா 2 கால்கபில் 

ன்ணாப்திரிக்கா ாற்கடித்து. இண்டாது தாட்டி தானந்து ற்றும் 

உஸ்தகிஸ்ான் இட டதறும். ஷ்ாவுக்கு ிாக ட்டு பந 

சாம்தின்ன்ந இந்ிா ணது ஆட்டத் ாடங்க உள்பது. 

இந்ேி ஜூனிர் கரிர் ொக்கி அணி காண்டர் பிட்ஸ்ஜால்ட் U21 ஐ கப்பற்மிது  

 அர்னாந்ின் டப்பிணில் டதற்ந இறுிப் தாட்டிில் அர்னாந்து அி 

ழீ்த்ி  இந்ி ஜூணிர் கபிர் ொக்கி அி காண்டர் திட்ஸ்ஜால்ட் U21 

சர்ச 4 ாடுகபின் தட்டத் ன்நது. 
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