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பக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 20 - உக புள்ிவிவபம் திம் 

 சபகத்றல் ல்ன படிவடுக்க ல்ன கல்கள் ற்றும் புள்பிிங்கள் 

அசறரணஷ என்தஷக் கரட்ட அக்ஶடரதர் 20 ம் ஶற உனக புள்பிிம் 

றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. ஐக்கற ரடுகள் சஷதின் றகழ்வு ஐந்து 

ருடத்றற்கு ருபஷந வகரண்டரடப்தடுகறநது. ஜழன் 3, 2015 அன்று ஐ.ர. வதரதுச் 

சஷதரல் இற்கு ீர்ரணம் றஷநஶற்நப்தட்டது. இது இண்டரது உனக 

புள்பிி றணம் ஆகும். 

 ீம்:  Better Data, Better Lives 

 

சர்வடதச சசய்திகள் 

பூட் ோில் புதின அபசு 

 பூட்டரணில் புற அசு அஷக்கறநரர் த்ருக் றரம்ருப் ட்ஶரக்தர. ஶசற 

சட்டன்நத்றல், தரரளுன்நத்றன் கலழ் அஷில் 47  இடங்கபில் 30 இடங்கஷப 

கட்சற வன்நது. 

சீோ-ஹோங்கோங் இட டன உகின் நிக ீண்  க ல் ோம் 

 உனகறன் றக ீண்ட கடல் தரனம் யரங்கரங்-ஜளயரய்-ரஶகர தரனம் அக்ஶடரதர் 

24ல் ஶதரக்குத்துக்கு றநக்கப்தடும். 

சீோவில் கட் ப்ட்  உகின் நிகப்சரின ிம் நற்றும் ீரில் தடபனிங்கும் 

விநோம் 

 உனகறன் றகப் வதரி சரஷணரக சலணரின் உள்ரட்டில் டிஷக்கப்தட்ட  

றனம் ற்றும் ீரில் ஷிநங்கும் ிரணம் AG600 வற்நறகரக தரிஶசரஷண 

வசய்ப்தட்டது. 
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அிவினல் சசய்திகள் 

இம் ட்சத்திபங்கி நிருந்து வரும் சூப்ர்ஃிடர்கள் கிபகங்களுக்கு 

அோனகபநோதோக நோ வோய்ப்பு: ோசோ 

 ட்சத்ற ண்டனத்றனறருந்து ரும் தங்க ஃதிஶபர்கள், அஷணச் சுற்றும் 

கறகத்றன் பிண்டனத்ஷ தரறத்து சறக்க படிரதடி வசய் ரய்ப்பு 

உள்பது எண ரசரின் யப்புள் ிண்வபி வரஷனஶரக்கறஷப் தன்தடுத்ற 
ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 HAZMAT - ரத்குந் ண்டனங்கள் ற்றும் M ட்ரர்ப் [குள்ப ட்சத்றம்] 

வசல்தரடு எனும் வதரி றட்டத்றன்  இத்ஷக ட்சத்றங்கஷப யப்புள் 

வரஷன ஶரக்கற பனம் கணித்து ருகறநரர். 

ஐ.ஐ.டி கவுஹோத்தி குருத்சதலும்பு ழுதுோர்க்க உனர்ந்த சோபக்கட்ட  

உருவோக்குகிது 

 கவுயரத்ற, இந்ற வரறல்நுட்த றறுண(ஐ.ஐ.டி) ஆரய்ச்சறரபர்கள் 

குருத்வலும்பு தழுதுதரர்த்னறல்  உள்ப தற்நரக்குஷநஷ ிரித்துள்பணர். இந் 

தற்நரக்குஷநஷ துல்னறரகவும், கட்டுப்தரடரகவும் குருத்வலும்பு 

தழுதுதரர்க்க உர்ந் சரக்கட்ஷட உருரக்கற உள்பணர் . 

வணிகம் & சோருோதோபம் 

சுனோதீ சகோடுப்வு ஒழுங்குபடக் குழு அடநக்க ஆர்.ி.ஐ. எதிர்ப்பு 

 2007 ஆம் ஆண்டு, வகரடுப்தணவு & ீர்வு பஷநஷகள் சட்டம், 2007 றருத்ங்கஷப 

பன்வரறந்ன்தடி , ரு சுரீணரண வகரடுப்தணவு ழுங்குபஷந ரரிம் 

(PRB) அஷக்க இந்ற ரிசர்வ் ங்கற எறர்ப்பு வரிித்து. 

நோோடுகள் 

ASEM உச்சிநோோடு 

 வதல்ஜறத் ஷனகர் ப்ரூவசல்மறல் 12 து ஆசற ஐஶரப்திக் கூட்ட(ASEM) 

உச்சறரரடு ஷடவதற்று படிந்து. 
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12 ஆசின ோதுகோப்பு நந்திரிகள் கூட் ம் (ADMM) 

 தரதுகரப்பு அஷச்சர் றர்னர சலரரன் சறங்கப்பூரில் அவரிக்க, ஆசறரன் 

உறுப்திணர்களுடன் இருப்பு ஶதச்சுரர்த்ஷகஷப டத்ற ருகறநரர். 

ோதுகோப்பு சசய்திகள் 

இந்தினோ, ஜப்ோன், அசநரிக்கோ கூட்டு விநோப்ட  னிற்சிக்கு திட் ம் 

 இந்றர, ஜப்தரன் ற்றும் அவரிக்கர ஆகறஷ இருப்பு ‘Cope India’ 

ிரணப்தஷட திற்சறஷ பத்ப்பு திற்சறரக உர்த்த்றட்டம். ஏற்கணஶ 

பன்று ரடுகளும் ிரிவுதடுத்ப்தட்ட னதரர் கடற்தஷட திற்சறில் 

ஶற்வகரண்டு ருகறன்நணர். 

விடனோட்டு சசய்திகள் 

விம்ிள் ன் ச ன்ிஸ் 2019 

 2019 ிம்திள்டன் பல் ஐந்ரது-வசட் ஷடதிஶக்கர்கஷப அநறபகப்தடுத் 

றட்டம். 

விஜய் ஹசோடப டிபோி கிரிக்சகட் 

 பம்ஷத வடல்னற அிஷ ழீ்த்ற பன்நரது பஷநரக ஶகரப்ஷதஷ 

ஷகப்தற்நறது 

உக நல்யுத்த சோம்ினன்ஷிப் 

 யங்ஶகரிிலுள்ப புடரவதஸ்டில் உனக ல்பத் சரம்தின்றப் வரடங்கறது. 

ச ன்நோர்க் ஓன் டட்நிண் ன் 

 ஒவடன்மறல் ஷடவதறும் வடன்ரர்க் ஒதன் ஶதட்றண்டன் அஷிறுறக்குள் 

கறடம்தி ஸ்ரீகரந்த் ற்றும் ஷசணர ஶரல் நுஷந்ணர். 

Join Us on FB : 
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