
 

 

முக்கிாண ாட்கள்  

ம்தர் 5: உனக சுணாி ிிப்புர்வு ிணம்  

 டிசம்தர் 2015 இல், ஐ.ர பதரதுச் சபத ம்தர் 5 ஐ உனக சுணரற ிறப்புர்வு 

றணரக றறத்து. உனக சுணரற ிறப்புர்வு றணம் ஜப்தரணரல் பரடங்கப்தட்டது  

ஜப்தரணின் பரடர்ச்சறரண, கசப்தரண அனுதங்கபரல் தன ஆண்டுகபரக சுணரற ஆம்த 

எச்சரிக்பக, பதரது டடிக்பக ற்றும் எறர்கரன தரறப்புகபபக் குபநக்க ம 

பதறிற்குப் திநகு ீட்பு துபநகபில் முக்கற றபுத்துத்ப உமரக்கறமள்பது. 

தசி சசய்ிகள் 

தசி தங்குடிிணர் ிருிா 

 15 ரள் ஆடி பயரத்மவ், பசற தங்குடிிணர் றமிர புதுறல்னறில் 2019 

ம்தர் 16 முல் 30 ப படபதறும். பரடக்க ிரில் த்ற உள்துபந 

அபச்சர் ஸ்ரீ அறத் ர தி ிமந்றணரக கனந்து பகரள்ரர்,  த்ற 

தங்குடிிணர் ிகர அபச்சர்  ஸ்ரீ அர்ஜளன் முண்டர பனப ரங்குரர். 

 றமிரின் கமப்பதரமள் "தங்குடி பகிபண, கனரச்சரம் ற்றும் ர்த்கத்றன் 

பகரண்டரட்டம்" ஆகும், இது தங்குடி ரழ்க்பகின் அடிப்தபட பநறமுபநகபப 

குநறக்கறநது. இந் ிர, தங்குடிிணர் பகிபணப்பதரமட்கள், கபன, ஒிங்கள், 

துி, பககள் ற்றும் தனற்பந 200 ஸ்டரல்கள் மூனம் கரட்சறப்தடுத்துகறநது. 
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இந்ிாின் முல் உனகபாி சகா அநிில் கண்காட்சி ‘ிஞ்ஞான் சகம்’ 

 உனகறன் முக்கற பகர சின்ஸ் றட்டங்கபப ன்நரகக் பகரண்டு, இந்றரின் 

முல் உனகபரி பகர-அநறில் கண்கரட்சற, ‘ிஞ்ஞரன் சகம்’ பகரல்கத்ரில் 

உள்ப அநறில் கத்றல் றநக்கப்தட்டது. 

 ிஞ்ஞரன் சகம் கண்கரட்சற அன் தரர்பரபர்கள்  திதஞ்சத்பப் புரிந்து 

பகரள்றல் சர்பச சமூகத்றன் முற்சறகபப பபிப்தடுத்துகறநது. யறக்ஸ் துகள் 

கண்டுதிடிப்தறல் இமந்து றமட்ரன் ட்சத்றங்கள் ற்றும் கமந்துபபகபப 

இபப்தறல் இமந்து ஈர்ப்பு அபனகள் ப, இந் றட்டங்கள் திதஞ்சத்றன் பரற்நம் 

ற்றும் அன் தல்பறு கட்டங்கபின் மூனம் அன் தரிரம் பரடர்தரண 

முக்கறரண பகள்ிகபப பபிச்சம் பதரட்டுக் கரட்டுகறன்நண. 

 

சர்தச சசய்ிகள் 

ிகப்சதரி அசரிக்கா -தங்கபாதஷ் கடற்தடட திற்சி சாட்தடாகிாில் சாடங்கிது  

 'த்துபப்பு றப ரர்றபன ற்றும் திற்சற (CARAT) - 2019' என்ந பதரில் 

றகப்பதரி அபரிக்கர -தங்கபரபஷ் கடற்தபட திற்சறின் இண்டரம் கட்டம் 

சட்படரகறரறல் பரடங்கறது. 

 இம ரடுகபின் கடற்தபடிணரின் பசல்தரட்டு டடிக்பககள் குநறத்து ன்கு புரிந்து 

பகரள்பவும், தல்பறு த்துரர்த் ற்றும் படமுபந திற்சறகள் மூனம் பம்தட்ட 

பரறல்தட்தத்ப அநறந்து பகரள்பவும் இந் திற்சற ம ரய்ப்பத ங்குகறநது. 
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சசனி & இட ததார்டல் 

ிி அடச்சர் இண்டு புி கல் சாில்தட்த முற்சிகள்  ஐஸ்டாஷ் & அிிட 

சாடங்கிணார்  

 இநக்குற பசய்ப்தட்ட பதரமட்கபின் சுங்க அனுறப பம்தடுத்துல் ற்றும் 

பகத்ப பம்தடுத்துல் ற்றும் சுங்க சரரன்கள் ற்றும் ர அநறிப்புகபப 

றன்ணணு முபநில் ரக்கல் பசய்ன் மூனம் மபக மம் சர்பச 

திகளுக்கு சற ங்குற்கரக த்ற றற ற்றும் கரர்ப்தபட் ிகர 

அபச்சர் றமற றர்னர சலரரன் இண்டு புற கல் பரறல்தட்த 

முற்சறகபப பபிிட்டரர். 

 ICEDASH என்தது இந்ற சுங்கத்றன் எபிரண ிக (EoDB) கண்கரிப்பு டரஷ்பதரர்டு 

ஆகும், இது தல்பறு துபநமுகங்கள் ற்றும் ிரண றபனங்கபில் இநக்குற 

சக்குகபின் றணசரி சுங்க அனுற பங்கபபக் கர பதரதுக்களுக்கு உவுகறநது. 

ATITHI உடன், சறதிஐசற த்ற பநமுக ரி ற்றும் சுங்க ரரிம் சர்பச 

திகளுக்கு சுங்க அநறிப்பத முன்கூட்டிப ரக்கல் பசய் பரபதல் 

தன்தரட்பட தன்தடுத்துப எபிரக்கறது . 

ாாடுகள்  

தாதுகாப்பு அடச்சர் ஸ்ரீ ாஜ்ாத் சிங், சடஃப்எக்ஸ்ததா 2020 இன் தூர்கபின் ட்ட தடை 

ாாட்டிற்கு  டனட ாங்கிணார்  

 உனகறன் தரதுகரப்பு உற்தத்றத் பரறல்களுக்கரண ம முக்கற முற்சறில், தரதுகரப்பு 

அபச்சகம் புதுடில்னறில் தரதுகரப்பு அபச்சர் ஸ்ரீ ரஜ்ரத் சறங் பனபில் 

படஃப்எக்ஸ்பதர 2020 இன்  தூர்கபின் ட்ட பபச ரரட்பட ஏற்தரடு பசய்து. 

புதுடில்னறப பரகக் பகரண்ட பபிரட்டுப் திகபின் திறறறகளுக்கு 

படஃப்இபதரவுக்கரண ஏற்தரடுகள் குநறத்து ிபக்கபிப்ததும், அனுதத்ப பலும் 

பம்தடுத் அர்கபிடறமந்து தரிந்துபகபபப் பதறுதும் இந் ரரட்டின் பரக்கம்  
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 திப்ரி 5-8, 2020 முல் உத்திபச பனகர் னக்பணரில் படபதநவுள்ப 11 து 

பகர இமதது ஆண்டு றகழ்ின் பர்ச்சறபக் குநறக்கும் ரரட்டில் 80 க்கும் 

பற்தட்ட ரடுகபின் பனர்கள் தங்பகற்நணர் . 

தசடகள் குநித் 5 து உனகபாி கண்காட்சி (GES) 

 த்ற ர்த்க ற்றும் பகத்பரறல் ற்றும் ில்ப அபச்சர் திமஷ் பகரல், 5 

து உனகபரி கண்கரட்சறின்  பரடக்க ிரப புதுடில்னறில் 2019 ம்தர் 5 

ஆம் பற பரடங்கறமள்பரர் . கண்கரட்சற பதங்களூரில் 2019 ம்தர் 26 முல் 28 ப 

படபதறும் 

 GES இன் ரன்கு தறப்புகள் ஏற்கணப படபதற்நண. பசபகள் ஏற்றுற பம்தரட்டு 

கவுன்சறல் ற்றும் இந்ற பகத்பரறல் கூட்டபப்பு ஆகறற்றுடன் இபந்து 

ர்த்க ற்றும் பரறல்துபந அபச்சகத்ரல் இந் றகழ்வு ஏற்தரடு 

பசய்ப்தட்டுள்பது. 

இந்ிா-ஷ்ா இடட-அசு ஆடம் 

 தரதுகரப்பு ந்றரி ரஜ்ரத் ரஸ்பகரில் பரடங்கப்தடும் இரணு பரறல்தட்த 

த்துபப்பு ற்றும் இரணு பரடர்தரண 19 து இந்றர-ஷ்ர இபட-அசு 

ஆபத்றன் இபத் பனரக இமப்தரர்.  

 றம சறங் ணது மபகின் பதரது, ஷ் கூட்டபப்தின் தரதுகரப்பு ந்றரி பஜணல் 

பசர்ஜற பரமகுடன் கனந்துபரடுரர் என்று எறர்தரர்க்கப்தடுகறநது.ஷ் 

பரறல்துபந ற்றும் ர்த்க அபச்சர் படணிஸ் ந்துபரவ் உடன், இந்றர-ஷ்ர 

தரதுகரப்பு பரறல் த்துபப்பு ரரட்டில் அர் திபற்பு றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
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ரிடச ற்றும் குநிீடுகள்  

ஏடிதி ரிடச 

 பபிிடப்தட்ட ஏடிதி ரிபசில் ஃபதல் டரல் ணது பரறல் ரழ்க்பகில் 

எட்டரது முபநரக உனக ம்தர் 1 க்கு றமம்திமள்பரர். பரக் பஜரபகரிச்பச 

முந்ற ஸ்பதின் ரட்பட பசர்ந் டரல் முல் இடத்பப் திடித்துள்பரர். 

 

ிட்டங்கள் 

ஐதிஎம் உடன் ஸ்கில்ஸ் தில்ட் இங்குபம் 

 றநன் பம்தரடு ற்றும் பரறல்முபணபரர் அபச்சகத்றன் (எம்.எஸ்.டி.இ) 

உிமடன் இக்குகம் பதரது திற்சற (டி.ஜற.டி), ஐ.தி.எம் உடன் இபந்து றநன் 

பம்தரட்டு பத்ப பரடங்குரக அநறித்து. றட்டத்றன் ம தகுறரக, ஐடிஎம், 

பட்பரர்க்கறங் ற்றும் கறபவுட் கம்ப்மட்டிங் ஆகறற்நறல் இண்டு ஆண்டு பம்தட்ட 

டிப்பபரர தடிப்பத  ஐதிஎம் இபந்து உமரக்கற டிபத்துள்பது, இது 

பரறல்துபந திற்சற றறுணங்கள் (ஐடிஐக்கள்) ற்றும் பசற றநன் திற்சற 

றறுணங்கள் (என்எஸ்டிஐ) ஆகறற்நறல் ங்கப்தடும். 

 பசற்பக தண்நறவு (AI) இல் றநன்கபப பர்ப்தது குநறத்து ஐ.டி.ஐ ற்றும் 

என்.எஸ்.டி.ஐ ஆசறரிர்களுக்கு திற்சற அபிக்க இந் பம் ிரிவுதடுத்ப்தடும். ஐதிஎம் 

ற்றும் பகரட்படரர்,கரர்ப்அகரடற ற்றும் ஸ்கறல்சரஃப்ட் பதரன்ந 

கூட்டரபர்கபிடறமந்து டிஜறட்டல் கற்நல் உள்படக்கத்ப ஸ்கறல்ஸ் தில்ட் 

ங்குகறநது. 
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ிடபாட்டு சசய்ிகள் 

சணீா ஓதன் ததட்ிண்டன்  

 பதட்றண்டணில், இந்ற ட்னர்கபரண தி ி சறந்து ற்றும் சரய்ணர பரல் ஆகறபரர் 

திமபசரவ்ில் பரடங்கும் சலணர ஒதணில் ங்கள் ிபபரட்படத் பரடங்கவுள்பணர். 

இந் ஆண்டு ஆகஸ்டில் உனக சரம்தின்றப் தட்டத்ப பன்ந ஆநரம் றபன ீர் 

சறந்து, பஜர்ணிின் மபரன் னறக்கு எறரக ணது ஆட்டத்பத்  பரடங்குரர். 

எட்டரது இடத்றன உள்ப சரய்ணர சலணரின் கரய் ரன் ரனுக்கு எறரக 

ிபபரடவுள்பரர் . 

ிதார் டிாதி 

 ரஞ்சறில் டந் இறுறப் பதரட்டிில் இந்றர சற அிப 51 ன்கள் ித்றரசத்றல் 

பன்நன் மூனம் இந்றர தி றபரர் டிரதிப பகப்தற்நறமள்பது. இடது பக 

சுற்தந்து சீ்சரபர் ரதரஸ் ீம் ரன்கு ிக்பகட்டுகபப ழீ்த்றணரர். 
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