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மாநாடுகள் 

சர்லதேச மாநாடுகள் 

7 லது பிாந்ேி லிரிலான பபாருராோ கூட்டுமவு (RCEP) ஆதயாசனன கூட்டம் 

 16 RCEP பங்ேற்பு நஶடுேரின் (RPCs) அச்சர்ேள் 2019 ஶர்ச் 2 ஆம் ேேஷ 
ேம்பஶடிஶலில் உள்ர சஸ ரீப் பகுேஷில் நைபற்ம 7 லது RCEP இன்ைர்நளனல் 
ந்ேஷரிசப கூட்ைத்ேஷல் ேயந்து ேஶண்ைனர். 

RCEP குழுலில் பகா லர்த்ேக ப்பந்ேத்ேிற்கான தபச்சுலார்த்னே 

 இந்ேஷஶ ற்றும் சஸனஶ உள்ரிட்ை RCEP குழுலில் உள்ர 16 உறுப்பினர்ேள், அனத்து 
பிச்சஷனேரபம் ேீர்க்ே இந்ே ஆண்டு பச்சுலஶர்த்ே படிக்ே 
பன்ஶறஷப்பட்ை ேஶ லர்த்ேே எப்பந்ேத்ேஷற்ேஶன பச்சுலஶர்த்ேேர 
ேீலிப்படுத்ே எப்புக் ேஶண்டுள்ரனர். 16 உறுப்பினர்ேள் பஶபேட்ேள், சலேள், 
பேலீடுேள், பஶபேரஶேஶ ற்றும் ேஶறஷல்நுட்ப எத்துறப்பு, பஶட்டி ற்றும் 
அமஷவுசஶர் சஶத்துரி ஆேஷலற்ம சர்த்து குமஷக்கும் நஶக்ேத்துைன் உள்ரனர். 

இந்ேிா, ஜப்பானின் முேல் லிண்பலரி உனாடல் 

 புதுடில்யஷில் இந்ேஷஶ -ஜப்பஶனின் பேல் லிண்லரி பச்சுலஶர்த்ே நைபற்மது , 
அந்ேந்ே லிண்லரிக் ேஶள்ேேரில் ேேலல் பரிஶற்மத்ேஷற்ேஶன லஶய்ப்ப 
லறங்ேஷது. JAXA-ISRO, அலற்மஷன் லிண்லரித் ேஶறஷல்ேள் , உயேரஶலி ஊடுபேலல் 
சற்ேக்ேஶள் அப்பு , லிண்லரி சூழ்நஷய லிறஷப்புணர்வு , லிண்லரி 
பஶதுேஶப்பு ற்றும் லிண்லரி ேஶைர்பஶன நமஷேள் ஆேஷலற்மஷற்கும் இைஶன 
இபேேப்பு எத்துறப்புக்கும் லிலஶேங்ேள் நைபற்மன . 

இந்ேிா–பகன்ா கூட்டு ஆனைக்  கூட்டம் 

 லரிபமவுத்தும அச்சர் சுஷ்ஶ ஸ்லஶஜ் ற்றும் ேன்ஶ லரிபமவு 
அச்சர் ஶனிேஶ ே. ஜஹஶ இந்ேஷஶ-ேன்ஶ இண ஆணக் கூட்ைத்ேஷற்கு 
ேய ேஶங்ேஷனர். 
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34 லது பேிப்பு ஆஹார் – சர்லதேச உைவு ற்றும் லிருந்தோம்பல் லிறா 

 ஆவஶர் – சர்லேச உணவு ற்றும் லிபேந்ேஶம்பல் லிறஶலின் 34 லது பேஷப்பு புது 
ைல்யஷில் ேஶைங்ேப்பட்ைது . இந்ேஷ லர்த்ேே ஊக்குலிப்பு நஷறுலனம் , .டி.பி.ஏ-ில் 
ற்பஶடு சய்ப்பட்ை ந்து நஶள் லிறஶ , உணவுப் பஶபேட்ேள் , இந்ேஷங்ேள், உணவு 
ற்றும் பஶனங்ேள் உபேணங்ேள் , லிபேந்ேஶம்பல் ற்றும் அயங்ேஶ ேீ ர்வுேள், 
இந்ேஷஶ ற்றும் லரிநஶடுேரில் இபேந்து 560 க்கும் அேஷேஶன 
பங்ேற்பஶரர்ேரிைஷபேந்து ேற்ேஶயஷே பஶபேட்ேர ேஶண்டுள்ரது . 

இந்ேிா – பாகிஸ்ோன் இனடியான முேல் கூட்டம் 

 ேர்ேஶர்பூர் ேஶரிைஶபேக்ேஶன லிேஷபமேர லிலஶேஷக்ே ற்றும் இறுேஷ சய் 
இந்ேஷஶ ற்றும் பஶேஷஸ்ேஶன் இைஶன பேல் கூட்ைம் அட்ைஶரி-லஶேஶ 
ல்யின் இந்ேஷப் பகுேஷில் நைபறும். இந்ேஷ ற்றும் பஶேஷஸ்ேஶன் 
பிேஷநஷேஷேள் கூட்ைத்ேஷல் பங்ேற்பேற்ேஶே அஷர்ேசச லந்ேைந்ேனர். 

நான்காலது ஐக்கி நாடுகள் சுற்றுச்சூறல் சனப கூட்டம் 

 க்ேஷ நஶடுேள் சுற்றுச்சூறல்  சபின் (UNEA) நஶன்ேஶலது கூட்ைம் 2019 ஶர்ச் 11 
பேல் 15 ல நஶபிில் நைபற்மது . இேஷல் எற்ம -பன்பஶட்டு பிரஶஸ்டிக் 
ற்றும் நஷயஶன நட்ஜன் யஶண் ேஶைர்பஶன இண்டு பக்ேஷ பூேஶர 
சூறல் பிச்சஷனேள் பற்மஷ ேீர்ஶனங்ேர இந்ேஷஶ பன்லத்ேது . 

 Theme – Innovative Solutions for environmental challenges and sustainable production and 

consumption. 

ஐதாப்பி கவுன்சில் உச்சிாநாடு 

 பிரிட்டிஷ் பிேர் ேசஶ  ப்பைசல்ழஷல் நைபறும் பக்ேஷஶன ஶப்பி 
ேவுன்சஷல் உச்சஷ ஶநஶட்டில் ேயந்துேஶள்ேஷமஶர் . கூட்ைத்ேஷல், பிேர் ேசஶ  
ஜன் 30 ல பிக்ழஷட் லரிற்ம சல்பமக்ேஶன ேஶயக்ேடுல நீட்டிக்ே 
ஶப்பி என்மஷத் ேயலர்ேரிைம் பமிை உள்ரஶர் . 
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FinTech கூட்டத்போடர் 2019 

 ைஶக்ைர் அம்பத்ேர் சர்லேச ம் , புது ேஷல்யஷில் எபே நஶள் FinTech 
கூட்ைத்ேஶை நஷேஷ ஆஶக் ற்பஶடு சய்ேது. 

 இந்ே கூட்ைத்ேஶைரின் குமஷக்ேஶள் ேஷர்ேஶய பயஶபஶம் ற்றும் ேஶள்ே 
பற்சஷேளுக்ேஶன லிபெேங்ேர உபேலஶக்குேல் , லிரிலஶன நஷேஷச் சர்ப்பிற்ேஶன 
நைலடிக்ேேர ற்ேஶள்லது ஆேஷலற்மஷன் நஶக்ேத்ே நஷர்லேஷப்பேன் 
நஶக்ேஶே FinTech இந்ேஷஶலின் ேஶைர்ச்சஷஶன யஶேஷக்ேத்ே லடிலப்பேஶகும் . 

 இந்ேஷ FinTech சுற்றுச்சூறல் உயேஷல் பன்மஶலது ஷேப்பரிது , ற்றும் இது 2014 
ஆண்டியஷபேந்து சுஶர் 6 பில்யஷன் அரிக்ே ைஶயர் பேலீடுேர பற்றுள்ரது . 

தநபார முேலீட்டு உச்சிாநாடு 

 நபஶர அசு, நபஶர பேலீட்டு உச்சஷ ஶநஶட்ை 2019 ஶர்ச் 29- 30 ேஶத்ஶண்டுலில் 
ற்பஶடு சய்ேஷமது. இந்ே உச்சஷ ஶநஶடு வட்ஶபலர், சுற்றுயஶ, உள்ேட்ைப்பு, 
ேஶறஷல், பஶக்குலத்து, லரஶண் ற்றும் ேேலல் ேஶறஷல்நுட்பம் உட்பை 
நபஶரத்ேஷல் உள்ர பல்லறு துமேரில் பேலீடு சய் லஶய்ப்பரிக்கும். 

இந்ேிா-குதாளி பபாருராோ ன்மம் 

 குஶளஷஶலின் ேயநேஶன ஜக்ப்பில், இந்ேஷஶ-குஶளஷ பஶபேரஶேஶ ன்மக் 
கூட்ைத்ேஷல் ஜனஶேஷபேஷ ஶம்நஶத் ேஶலிந்த் பங்ேற்ேவுள்ரஶர். 

இந்ேிா-பபாயிலிா லைிக ன்மம் 

 இந்ேஷஶ-பஶயஷலிஶ லணிே ன்மத்ேஷல் இந்ேஷ ஜனஶேஷபேஷ உஶற்மஷனஶர் . 
அப்பஶழுது பஶயஷலி ேங்ேத்ேஷன் 60% இந்ேஷஶலிற்கு ற்றுேஷ சய்ப்படுேஷமது, 

 பஶயஷலிஶ யத்ேீன் அரிக்ேஶ பிஶந்ேஷத்ேஷல் இந்ேஷஶலின் 8 லது பக்ேஷ 
லர்த்ேே பங்ேஶரிஶே பஶயஷலிஶ னவும் . ற்றும் நஷேஷ அபிலிபேத்ேஷ 
ேஷட்ைங்ேளுக்ேஶே பஶயஷலிஶலிற்கு 100 ஷல்யஷன் அரிக்ே ைஶயர் ேைன் லறங்ே 
இந்ேஷஶ பன்லந்துள்ரது னவும் குமஷப்பிட்ைஶர் . 
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முேல் BRICS பளர்பா கூட்டம் முடிலனடந்ேது 

 பிசஷல் நஶட்ை ேயே ேஶண்ை பேல் BRICS ளர்பஶ கூட்ைம் பிசஷயஷன் 
குரிடிபஶலில் படிலைந்ேது. 

தேசி மாநாடுகள் 

கட்டுான போறில்நுட்ப இந்ேி நிகழ்ச்சி 

 பிேர், நந்ேஷ ஶடி லிஞ்ஞஶன் பலனில் நைபற்ம 2019 ஆம் ஆண்டு 
ேட்டுஶன ேஶறஷல்நுட்ப நஷேழ்லில் உஶற்மஷனஶர். PM Awas Yojana, HRIDAY ற்றும் 
AMRUT உட்பை பய ேஷட்ைங்ேரின் கூறுேள் லடீ்டுத் துமேர ஶற்மஷ அப்பேஷல் 
ேலனம் சலுத்துலேஶே அலர் கூமஷனஶர். 

பபண் கண்டுபிடிப்பாரர்கள் [Womennnovators] 

 புதுடில்யஷில் சர்லேச ேரிர் ேஷனத்ேஶட்டி, பண் ேண்டுபிடிப்பஶரர்ேர 
[Womennnovators] அமஷபேப்படுத்ேஷ, ம்ஸ்ம்-க்கு ேஶள்பேல் ற்றும் 
சந்ேப்படுத்ேல் ஆேவு லறங்கும் ேசஷ ேபேத்ேங்ேஷல் உஶற்மஷனஶர் லர்த்ேே 
ற்றும் ேஶறஷல் தும அச்சர் சுஷ் பிபு. 

தேசி பபண்கள் லாழ்லாோ கூட்டம் -2019 

 பிேர் நந்ேஷ ஶடி, சர்லேச ேரிர் ேஷனத்ேன்று, உத்ேபிேசத்ேஷன் 
லஶணஶசஷில் நைபற்ம ேசஷ பண்ேள் லஶழ்லஶேஶ கூட்ைம் 2019ல் ேயந்து 
ேஶண்ைஶர். 

இந்ேிாலில் எரிசக்ேி ாடயிங் ன்மத்ேில் முேல் ர்க்ஷாப் 

 நஷேஷ ஆஶக் ற்றும் அரிக்ே சர்லேச லரர்ச்சஷ நஷறுலனம் (USAID), இணந்து 
இந்ேஷஶலில் ரிசக்ேஷ ஶையஷங் ன்மத்ேஷன்(IEMF) பேல் எர்க்ஷஶப்பிற்கு ற்பஶடு 
சய்ேது, இது  இந்ேஷஶலின் ஆற்மல் ேஷர்ேஶயம் ேஶைர்பஶன ேபேத்துக்ேள், சூழ்நஷய-
ேஷட்ைஷைல் ற்றும் ேயந்துஶடுலேற்ேஶன எபே ேரஶே அந்ேது. 
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புதுன ற்றும் போறில் முனனதலார் லிறா 

 இந்ேஷஶலின் குடிசுத் ேயலர் ஸ்ரீ ஶம்நஶத் ேஶலிந்த், குஜஶத்ேஷன் ேஶந்ேநஶேரில் 
(ஶர்ச் 15, 2019) புது ற்றும் ேஶறஷல் பனலஶர் லிறஶல ேஶைங்ேஷ 
லத்ேஶர். அலர் 10லது இண்டு ஆண்டுேளுக்கு எபே பம லறங்கும் ேசஷ 
அடிட்ை புது லிபேதுேர லறங்ேஷனஶர். 

இந்ேிாலில்–ஆப்பிரிக்கா ேிட்டக் கூட்டுமவுக்கான 14 லது CII-EXIM லங்கிக் கூட்டம் 

 இந்ேஷஶ-ஆப்பிரிக்ேஶ ேஷட்ைக் கூட்டுமவுக்ேஶன 14 லது CII-EXIM லங்ேஷக் கூட்ைம் புது 
ேஷல்யஷில் படிலைந்ேது . இந்ேஷ ேஶறஷல்தும கூட்ைப்பு, இந்ேஷ EXIM லங்ேஷ 
ற்றும் இணந்து இந்ே பன்று நஶள் ஶநஶட்ை ற்பஶடு சய்ேது . 

தபறிவு பநகிழ்ேிமன் உள்கட்டனப்பு – 2019 என்ம சர்லதேச ர்க்ஷாப் முடிலனடந்ேது 

 பறஷவு நேஷழ்ேஷமன் உள்ேட்ைப்பு (IWDRI) ீேஶன இண்டு நஶள் சர்லேச 
எர்க்ஷஶப் லற்மஷேஶே படிலைந்ேது. பல்லறு லரர்ச்சஷ ற்றும் பறஷவு ஆபத்து 
சூழ்நஷயேள், பன்பே லரர்ச்சஷ லங்ேஷேள் , க்ேஷ நஶடுேள் , ேனிஶர் தும , ேல்லி, 
ேஶள்ே சஷந்ேன அப்புேள் , இே பங்குேஶர்ேள் ற்றும் 33 நஶடுேரச் சர்ந்ே 
நஷபுணர்ேள் இந்ே சர்லேச எர்க்ஷஶப்பில் பங்ேற்மனர் . 

லிஜிபயன்ஸ் கூட்டத்ேிற்கு ஸ்டீல் அனச்சகம் ஏற்பாடு 

 ஸ்டீல் அச்சேத்ேஶல் ற்பஶடு சய்ப்பட்ை இண்டு நஶள் லிஜஷயன்ஸ் கூட்ைம் 
புது ேஷல்யஷில் படிலைந்ேது . ேஶைர்ச்சஷஶன நைலடிக்ேேள் , எப்பந்ேங்ேள், 
பணிஶரர்ேள் ற்றும் நஷேஷ உட்பை பல்லறு சல்பஶடுேரச் சஶர்ந்ே ப க்ேஷ 
நஷர்லஶே ற்றும் லர்த்ேே படிவுேர டுக்கும் பஶது அடிப்பை ேஶள்ேேரபம் 
நைபமேரபம் பின்பற்றுலேன் பயம் , ஸ்டீல் பஶதுத்தும நஷறுலனங்ேரின் 
அேஷேஶரிேர உணர்த்துலேற்ேஶே இந்ேக் கூட்ைம் நைபற்மது . 

Whatsapp குரூபில் தச - கிரிக் பசய்வும் 

Telegram Channel ல் தச - கிரிக் பசய்வும் 
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