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1. ‘EU–இந்தியா பசுமை மைட்ர ாஜன் கருத்துக்களத்மை’ ஏற்பாடு செய்ை நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. எரிசக்தி அமைச்சகை் 

ஆ. புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகை்  

இ. வெளியுறெு அமைச்சகை் 

ஈ. ெர்த்தகை் ைற்றுை் வதரழில்துமற அமைச்சகை்  

✓ முைலாவது EU–இந்தியா பசுமை மைட் ஜன் கருத்துக்களைானது ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் பி திநிதிகள் ைற்றும் 

புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்ைால் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இது இந்திய சைாழிற்துமை 

கூட்டமைப்பு (CII) ைற்றும் மைட் ஜன் ஐர ாப்பாவின் ஒத்துமைப்புடன் சைாடங்கப்பட்டது. மைட் ஜன் ைற்றும் 

பன்னாட்டு மைட் ஜன் வர்த்ைகம் சைாடர்பான கூட்டுத்திட்டங்கமளப்பற்றி விவாதிக்கும் ரநாக்கில் ஐர ாப்பிய 

ஒன்றிய–இந்திய வணிகங்கமள இந்ை நிகழ்வு ஒன்றிமைத்ைது. 

2. நீதிபதி இ ஞ்ெனா பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்பு (Uniform Civil 

Code) குழுமவ அமைத்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. குஜரரத் 

ஆ. உத்தர பிரததசை் 

இ. உத்தரகரண்ட்  

ஈ. கர்நரடகர 

✓ சீ ான உரிமையியல் நமடமுமைத் சைாகுப்மபத் ையாரிப்பைற்காக, ஓய்வுசபற்ை உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதி இ ஞ்ெனா 

பி காஷ் ரைொய் ைமலமையில் குழுசவான்மை உத்ை காண்ட் ைாநில அ சு அமைத்துள்ளது. இந்ைக் குழு ெமீபத்தில் 

ைக்களிடமிருந்து கருத்துக்கமளயும் ஆரலாெமனகமளயும் சபை ஓர் இமையைளத்மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

உத்ை காண்ட் ைாநில ைக்கள், இந்ை இமையைளத்தில் உள்நுமைந்து ைங்கள் ஆரலாெமனகள், குமைகள் ைற்றும் 

புகார்கமளப் பகிர்ந்துசகாள்ளலாம். 

3. Qimingxing–50 என்பது கீழ்க்காணும் எந்ை நாட்டின் முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா 

வான்வழி வாகனத்தின் சபய ாகும்? 
அ. ஜப்பரன் 

ஆ. இஸ்தரல் 

இ. சீனர  

ஈ. வதன் வகரரியர 

✓ சீனா ைனது முைல் முழுவதும் சூரிய ஆற்ைலில் இயங்கும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனத்மை (UAV) சவற்றிக ைாக 

பரிரொைமன செய்துள்ளது. ‘Qimingxing–50’ என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்ை UAV பல ைாைங்கள் பைக்கக்கூடியது 

ஆகும் ைற்றும் ரைமவப்பட்டால் செயற்மகக்ரகாளாக கூட செயல்படும். இது சூரிய ஆற்ைலால் ைட்டுரை இயக்கப்படும் 

முைல் ரப ளவிலான UAV ஆகும். இந்ைத் சைாழில்நுட்பம் சீனாவின் ைற்காப்புத் திைமைமய ஊக்குவிக்கும் விைத்தில் 

உள்ளது. இது புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ைல் ைற்றும் வானூர்தி சபாறியியல் துமையிலும் பயன்படுத்ைப்படலாம். 

4. இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா  ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட நடத்தும் ைாநிலம் எது? 
அ. தகரெர   ஆ. ைகரரரஷ்டிரர 

இ. ஒடிஸர    ஈ. தகரளர 

✓ நடுவண் சுற்றுச்சூைல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ை துமை அமைச்ெர் பூரபந்ைர் யாைவ், ஒடிஸா ைாநிலத்தின் 

புவரனசுவ த்தில் இந்தியாவில் நிமலயான கடரலா  ரைலாண்மை குறித்ை முைல் ரைசிய ைாநாட்மட சைாடங்கி 
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மவத்ைார். இந்ை ைாநாடு இந்தியாவின் கடரலா  ெமூகங்களின் காலநிமல சநகிழ்ைன்மைமய ரைம்படுத்துவதில் 

கவனஞ்செலுத்தியது. கடரலா  ைற்றும் கடல்ொர் பல்லுயிர், காலநிமல ைணிப்பு ைற்றும் ைழுவல் ைற்றும் கடரலா  

ைாசுபாடு ஆகிய மூன்று ஒன்ரைாசடான்று சைாடர்புமடய கருப்சபாருள்கமள மையைாகக்சகாண்டு இந்ை ைாநாடு 

நடத்ைப்பட்டது. இதில் இந்தியாவின் 13 கடரலா  ைாநிலங்களிலிருந்தும் அதிகாரிகள் கலந்துசகாண்டனர். 

5. இந்தியாவின் மிக நீளைான இ ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’ திைக்கப்பட்ட ைாநிலம்/UT எது? 

அ. சிக்கிை் 

ஆ. ஒடிஸர 

இ. அருணரச்சல பிரததசை் 

ஈ. பீகரர்  

✓ ஃபல்கு ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் மிகநீளைான இ ப்பர் அமையான, ‘கயாஜி அமை’மய பீகார் 

ைாநில முைலமைச்ெர் நிதிஷ் குைார் திைந்து மவத்ைார். இது ஒரு ப ந்ை ைைல் திட்டு ஆகும். பித்ரிபக்ஷ ரைளாவின் 

ரபாது வருமகைரும் பார்மவயாளர்களின் வெதிக்காக ஸ்டீல் ஃபுட் ஓவர் பாலத்மையும் அவர் திைந்து மவத்ைார். 

ஐஐடியின் (ரூர்க்கி) வழிகாட்டுைலுடன் `324 ரகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்ை அமை கட்டப்பட்டுள்ளது. 

6. உலகின் முைல் மைட் ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யில்கமள அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. அவைரிக்கர 

இ. சீனர 

ஈ. வஜர்ைனி  

✓ மின்ையைாக்கப்படாை ைடங்களில் இயக்கப்பட்ட 15 டீெல்சபாறி இ யில்களுக்குப் பதிலாக, சஜர்ைனி உலகின் முைல் 

மைட் ஜனில் இயங்கும் பயணிகள் இ யிமல அறிமுகப்படுத்தியது. $92 மில்லியன் அசைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான 

இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ், 14 இ யில்கள் மைட் ஜன் எரிசபாருள் மின்கலங்கமளப் பயன்படுத்தி ைனக்கான எரிெக்தி 

முழுவமையும் ையாரிக்கின்ைன. பிச ஞ்சு நிறுவனைான அல்ஸ்டாைால் ையாரிக்கப்பட்ட இந்ை இ யில்கள் பி ாந்திய 

இ யில் நிறுவனத்ைால் இயக்கப்படுகின்ைன. 

7. இந்தியாவின் முைல் 3D முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகம் அமைக்கப்படவுள்ள நக ம் எது? 
அ. வசன்மன 

ஆ. வபங்களூரு  

இ. வகரச்சின் 

ஈ. மைதரரபரத் 

✓ இந்தியாவின் முைல் முப்பரிைாை (3D) முறையில் அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் அலுவலகைானது ஒருைாை காலத்திற்குள் 

சபங்களூரு நக த்தில் அமையவுள்ளது. 3D முமையில் அச்சிடப்பட்ட இந்ை அஞ்ெல் அலுவலகம், கட்டுைானச்செலமவ 

¼ ஆகக் குமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகா  அமைச்ெகைானது இந்ைத் 

திட்டத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இைன் கட்டுைானத்மை லார்ென் & டூப்ர ா (L&T) நிறுவனம் ரைற்சகாள்ளும். 

8. இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் நான்காவது பதிப்பு நமடசபறும் இடம் எது? 
அ. புது தில்லி  ஆ. கரந்தி நகர் 

இ. வபங்களூரு  ஈ. வஜய்ப்பூர் 
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✓ இந்தியா தூய காற்று உச்சிைாநாட்டின் (India Clean Air Summit) நான்காவது பதிப்பு சபங்களூருவில் சைாடங்கியது. 

காற்று ைாசுபாடு குறித்ை ஆய்வுகளுக்கான ைதியும யக மையம் (CAPS) ைற்றும் அறிவியல், சைாழில்நுட்பம் ைற்றும் 

சகாள்மக ஆய்வுமையம் ஆகியவற்ைால் இந்ை உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகின் பல்ரவறு 

பகுதிகமளச்ரெர்ந்ை பல்ரவறு வல்லுநர்கள் வளி ைாசுபாடு ைற்றும் காலநிமல ைாற்ைத்திற்குத் தீர்வுகாண்பைற்கான 

ஒருங்கிமைந்ை அணுகுமுமைமயப் பற்றி இைன்ெையம் விவாதிக்கவுள்ளனர். 

9. பா த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) எந்ைத் துமை நிறுவனம் BPCLஉடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. பரரத் எரிெரயு ெளங்கள் நிறுெனை்  

ஆ. பரரத் வபட்தரரலிய ெளங்கள் நிறுெனை் 

இ. வபட்தரரவநட் LNG நிறுெனை் 

ஈ. இந்திரபிரஸ்தர எரிெரயு நிறுெனை் 

✓ பா த் சபட்ர ாலியம் நிறுவனத்தின் (BPCL) 100 ெைவீை துமை நிறுவனைான பா த் எரிவாயு வளங்கள் நிறுவனம் 

(BGRL) அதன் ைாய் நிறுவனத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய சபருநிறுவன விவகா ங்கள் அமைச்ெகைானது 

இந்ை நிறுவன இமைப்புக்கு ஒப்புைலளித்து ஆமை பிைப்பித்துள்ளது. இவ்விமைப்புத்திட்டைானது கடந்ை ஆகஸ்ட் 

ைாைம் 16ஆம் ரைதி முைல் அைலுக்கு வந்துள்ளது. 

10. அண்றைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை, அர்ஜுன் எரிமகசி என்பவருடன் சைாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 
அ. கபடி 

ஆ. வடன்னிஸ் 

இ. சதுரங்கை்  

ஈ. கூமடப்பந்து 

✓ இந்தியாவின் கி ாண்ட் ைாஸ்டர் அர்ஜுன் எரிமகசி, அபுைாபி ைாஸ்டர்ஸ் செஸ் பட்டத்மை இ ண்டு சைாடர்ச்சியான 

சவற்றிகமளப் சபற்று சவன்றுள்ளார். நிகழ்ரந த் ை வரிமெயின்படி, அர்ஜுன் எரிமகசி அவர்கள் விஸ்வநாைன் 

ஆனந்த் (12ஆவது) ைற்றும் D குரகஷ் (20ஆவது) ஆகிரயாருக்கு அடுத்ைபடியாக 24ஆம் இடத்திலும், இந்தியர்களில் 

மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. IIT சைட் ாஸ் IBM IBM நிறுவனத்தின் குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் இமைந்து செயல்படுகிைது 

இந்தியாவில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் திைன்ரைம்பாடு ைற்றும் ஆ ாய்ச்சிமய ரைம்படுத்தும் ரநாக்கில், இந்திய 

சைாழில்நுட்பக் கைகம் சென்மன (IIT சைட் ாஸ்) முைலாவது இந்தியக் கல்வி நிறுவனைாக IBM குவாண்டம் 

சநட்சவார்க்கில் இமைந்திருப்பைாக IBM அறிவித்துள்ளது. 

IBM குவாண்டம் சநட்சவார்க்கில் அங்கம் வகிப்பவர் என்ை முமையில், IBM நிறுவனத்தின் அதிநவீன குவாண்டம் 

கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம், IBM-ன் குவாண்டம் நிபுைத்துவம் ஆகியவற்றுக்கான கிளவுட் அடிப்பமடயிலான இமைப்பு 

IIT சைட் ாஸுக்கு கிமடக்கும். இைன்மூலம் நமடமுமைப் பயன்பாடுகமள ஆ ாயவும், வணிகம் & ெமுைாயத்திற்கு 

இந்ைத் சைாழில்நுட்பத்தின் ப ந்ை நன்மைகமள உை ச் செய்யவும் முடியும். 

குவாண்டம் இயந்தி க்கற்ைல், குவாண்டம் ரைம்பாடு, நிதி சைாடர்பான பயன்பாட்டு ஆ ாய்ச்சி உள்ளிட்ட ஆ ாய்ச்சிப் 

பணிகளில் முக்கிய வழிமுமைகமள முன்சனடுக்க IIT சைட் ாஸின் குவாண்டம், ைகவல், சைாடர்பு ைற்றும் 

கம்ப்யூட்டிங் மையம் (Centre for Quantum Information, Communication and Computing-CQuICC) கவனம் செலுத்தும். 

  

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                               2022 செப்டம்பர் 1 1 & 12 
   

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

குவாண்டம் வழிமுமைகள், குவாண்டம் இயந்தி க் கற்ைல், குவாண்டம் பிமை திருத்துைல் ைற்றும் பிமைகமளக் 

குமைத்ைல், குவாண்டம் ரடாரைாகி ாபி, குவாண்டம் ரவதியியல் ரபான்ை அம்ெங்களில் IBM குவாண்டம் 

ரெமவயுடன், ஓபன் ரொர்ஸ் முமையிலான கிஸ்கிட் (Qiskit) கட்டமைப்மபயும் ஐஐடி சைட் ாஸ் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளும். நாட்டில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சுற்றுச்சூைமல ரைம்படுத்தி வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபடும். 

குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பயன்பாடு சைாடர்பான ஆ ாய்ச்சிமய இந்தியாவிற்கு சபாருத்ைைாக உள்ள களங்களில் IIT 

சைட் ாஸ் ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் ரைற்சகாள்ளும் வமகயில் IBM ரிெர்ச் இந்தியா ைனது ஆை மவ வைங்கும். 

 

2. 11-09-2022 – ‘ைகாகவி’ பாரதியாரின் 101ஆவது நிறனவுநாள்.  

பா தியார் நிமனவு நாள் ைகாகவி நாள்: ைமிழ்நாடு அ சு 

ைகாகவி பா தியாரின் நிமனவு நாள் (செப்டம்பர்.11) ‘ைகாகவி’ நாளாக கமடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘ைகாகவி’ பா தியார் 

கடந்ை 1921-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி ைமைந்ைார். அவ து ைமைந்ை நூற்ைாண்டின் நிமனவாக 14 

முக்கிய அறிவிப்புகள் சவளியிடப்பட்டன. அவற்றில், பா தியாரின் நிமனவு நாளான செப்டம்பர்.11-ஆம் ரைதி, 

‘ைகாகவி’ நாளாகக் கமடப்பிடிக்கப்படும் என்பதும் ஒன்ைாகும். 

 

3. முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால் காலைானார் 

இந்தியாவின் முதுசபரும் சைால்சபாருள் ஆய்வாளர் பி பி லால், 10-09-2022 அன்று காலைானார். அவருக்கு வயது 

101. கடந்ை 1921ஆம் ஆண்டு உத்ை பி ரைெ ைாநிலம், ஜான்சி பகுதியில் பிைந்ைவர் பிபி லால். 1968ஆம் ஆண்டு முைல் 

1972ஆம் ஆண்டு வம  இந்திய சைால்லியல் துமையின் ைமலமை இயக்குந ாகப் சபாறுப்பு வகித்ைார். அந்ைத் 

துமையின் இளவயது ைமலமை இயக்குநர்களில் ஒருவ ாக இருந்ைார். உத்ை  பி ரைெ ைாநிலம், அரயாத்தியில் 

ைற்ரபாது இ ாைர் ரகாயில் கட்டப்பட்டுவரும் இடத்தில், 1970ஆம் ஆண்டுகளில் அகழ்வா ாயச்சி ரைற்சகாண்டரபாது 

ரகாவில்ரபான்ை தூண்கமளக் கண்டறிந்ைார். ை ப்பா நாகரிகம் ைற்றும் ைகாபா ைத்துடன் சைாடர்புள்ள சைால் 

சபாருள் ைளங்களில் விரிவாகப் பணியாற்றினார். சைால்லியல் துமைக்கு அளித்ை பங்களிப்புக்காக அவருக்கு கடந்ை 

2000ஆம் ஆண்டு ‘பத்ை பூஷண்’ விருதும், கடந்ை ஆண்டு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதும் அளிக்கப்பட்டது. 

 

4. யுஎஸ் ஓபன் ொம்பியன் ஸ்வியாசடக் 

நியூயார்க்கில் நடந்ை US ஓபன் ைகளிர் ஒற்மையர் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் ொம்பியன் பட்டம் சவன்ை ரபாலந்தின் 

இகா ஸ்வியாசடக். உலகின் நம்பர் 1 வீ ாங்கமனயான ஸ்வியாசடக் 6-2, 7-6 என்ை ரநர்செட்களில் துனிசியாவின் 

ஆன்ஸ் ஜாபியும  வீழ்த்தினார். இது அவ து மூன்ைாவது கி ாண்ட்ஸ்லாம் பட்டைாகும். 

 

5. ஆசிய ொம்பியன் இலங்மக 

பாகிஸ்ைாமன 23 இ ன்கள் வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி T20 ஆசியக்ரகாப்மப ொம்பியன் பட்டத்மை ஆைாவது 

முமையாக மகப்பற்றியது இலங்மக. துமபயில் நமடசபற்ை T20 ஆசியக்ரகாப்மப இறுதி ஆட்டத்தில் முைலில் 

ஆடிய இலங்மக அணி 170/6 இ ன்கமளக் குவித்ைது. பானுகா  ாஜபட்ெ அபா ைாக ஆடி 71  ன்கமள விளாசினார். 

இ ண்டாவைாக ஆடிய பாகிஸ்ைான் அணி 147 இ ன்கமள ைட்டுரை எடுத்து ரைால்விமயத் ைழுவியது. பி ரைாத் 4, 

ைஸ ங்க 3 விக்சகட்டுகமள ொய்த்ைனர். 

 

6. ‘ைா ாகிரி’ ரபார்க்கப்பல் சவள்ரளாட்டம் 

இந்திய கடற்பமடயின், ‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட மூன்ைாவது ரபார்க்கப்பலான, ‘ைா ாகிரி’ 

மும்மபயில் முைல்முமையாக கடலில் இைக்கப்பட்டது. 
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மும்மபயில் உள்ள ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் ொர்பில் ஒருங்கிமைந்ை கட்டுைான முமையின்கீழ் இந்ைக் 

கப்பல் கட்டப்பட்டுள்ளது. இைன் இ ண்டாம் கட்ட கட்டுைானப் பணிகள் நிமைவு செய்யப்பட்டு, வரும் 2025-ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்டில் இந்திய கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்திய கடற்பமடயின் 

‘பு ாசஜக்ட் 17ஏ’ திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டிரலரய 4 ரபார்க்கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்ைன. இைன் சைாத்ை திட்டச் 

செலவு `25,700 ரகாடியாகும். 

இந்ைத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட முைல் ரபார்க்கப்பலான, ‘நீலகிரி’ கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர்.28-ஆம் 

ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு முைல் பாதியில் 

ரைற்சகாள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான இ ண்டாவது ரபார்க்கப்பல், ‘உையகிரி’ 

கட்டி முடிக்கப்பட்டு, கடந்ை ரை 17-ஆம் ரைதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்ைக் கப்பலின் கடல் பயைச்ரொைமன 

2024-ஆம் ஆண்டின் இ ண்டாம் பாதியில் ரைற்சகாள்ளப்படவுள்ளது. 

மூன்ைாவைாக உருவாக்கப்பட்ட, ‘ைா ாகிரி’ ைற்ரபாது சவள்ரளாட்டம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்டத்தின் கீைான 

நான்காவது ைற்றும் கமடசி ரபார்க்கப்பலுக்கான அடித்ைளம் கடந்ை ஜூன் 28-ஆம் ரைதி அமைக்கப்பட்டு, கப்பல் 

கட்டும் பணி சைாடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ைஸகான் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் சைரிவித்துள்ளது. 

 

7. SCO ைாநாடு: பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் பயைம் 

ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) ைாநாட்டில் பங்ரகற்க பி ைைர் ரைாடி உஸ்சபகிஸ்ைான் செல்லவுள்ளார். 

இதுசைாடர்பாக நடுவண் சவளியுைவு அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: 

உஸ்சபகிஸ்ைானில் உள்ள ெைர்கண்ட் நக த்தில் செப்.15, 16-ஆம் ரைதிகளில் SCO ைமலவர்களின் ைாநாடு 

நமடசபைவுள்ளது. இமைசயாட்டி பி ைைர் ரைாடி செப்.15-ஆம் ரைதி ெைர்கண்ட் செல்கிைார். இந்ை ைாநாட்டில் SCO 

உறுப்புநாடுகளின் ைமலவர்கள், சிைப்பு அமைப்பாளர்கள் உள்ளிட்ரடார் கலந்துசகாள்கின்ைனர். 

இந்ை ைாநாட்டின்ரபாது கடந்ை இருபது ஆண்டுகளாக SCO அமைப்பின் செயல்பாடு குறித்து ைமலவர்கள் ஆய்வு 

ரைற்சகாள்வர் எனவும், எதிர்காலத்தில் பலை ப்பு ஒத்துமைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆரலாசிப்பர் என்றும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. பி ாந்திய ைற்றும் உலகளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை விவகா ங்கள் குறித்தும் ைாநாட்டில் 

விவாதிக்கப்படும் என கருைப்படுகிைது என்று சைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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