
 

மாநாடுகள் 

சர்வதேச மாநாடுகள்: 

வரர்ந்து வரும் நாடுகரின் உயக வணிக அமப்பின் அமச்சர்கள் கூட்டம் 

 இந்தஷஶலஶல் நடத்தப்படும் லரரும் நஶடுகரின் WTO அமச்சமலக் கூட்டம் 2019 ஆம் 

ஆண்டு 13-14 ம ஶதம் லம புதுடில்யஷில் நமடபபமவுள்ரது . பதஷனஶறு லரர்ந்து 

லரும் நஶடுகள் , ஆறு குமமந்த  லரர்ச்சஷமடந்த நஶடுகள் (LDC) ற்றும் உயக லர்த்தக 

அமப்பின்[WTO] பபஶது இக்குனர் ஆகஷமஶர் கூட்டத்தஷல் பங்மகற்கஷன்மனர் . 

ஆபிரிக்காவில் ஜவுரி இந்ேிங்கள் கண்காட்சி 

 இந்தஷஶலின் சர்லமதச ஜவுரி இந்தஷங்கள் கண்கஶட்சஷ சபகம் (இந்தஷஶ ITME சபகம்) 

டிம்இ ஆபிரிக்கஶ மல அடுத்த ஆண்டு 2020 பிப்லரி 14 ற்றும் 16 ம் மததஷகரில் 

அடிஸ் அபஶபஶலில் நடத்த ற்பஶடு பசய்து உள்ரது . இது த்தஷமஶப்பின் லர்த்தக 

ற்றும் துமம சங்கங்கள் பயம் இமைந்து ற்பஶடு பசய்ப்பட்டுள்ரது . 

ஜஜனவீாவில் நமடஜபற்ம பாசல் , ாட்டர்டாம் ற்றும் ஸ்டாக்த ாம் ாநாட் டின் COP 

கூட்டங்கரில் இந்ேிா பங்தகற்மது 

 பன்று ஶநஶடுகரின் (COP) கூட்டு கூட்டங்கள் 1) பஶசல் ஶநஶட்டிற்கஶன பதஷனஶன்கஶலது 

கூட்டம் 2) ஶட்டர்டஶம் ஶநஶட்டிற்கஶன என்பதஶலது கூட்டம் 3) ஸ்டஶக்மவஶம் 

ஶநஶட்டிற்கஶன என்பதஶலது கூட்டம் இமைந்து பஜனலீஶலில் நமடபபற்மது . இதஷல் 

இந்தஷஶ பங்மகற்மது . இந்த ஆண்டு கூட்டத்தஷன் தீம் "சுத்தஶன பிரஶனட் , 

ஆமஶக்கஷஶன க்கள் : பகஷக்கல்ஸ் ற்றும் கறஷவுகரின் எயஷ மயஶண்ம "[“Clean 

Planet, Healthy People: Sound Management of Chemicals and Waste”] ஆகும். 

SCO ஜவரியுமவுத் துமம ந்ேிரிகள் கிர்கிஸ்ோன், பிஷ்தகக்கில் சந்ேிக்கின்மனர் 

 பலரிபமவுத் துமம ந்தஷரி சுஷ்ஶ ஸ்லஶஜ் கஷர்கஷஸ்தஶன், பிஷ்மகக்கஷல் நடக்கும் 

ளஶங்கஶய் எத்துமறப்பு அமப்பு (SCO) பலரிபமவுத் துமம ந்தஷரிகரின் கூட்டத்தஷல் 



கயந்து பகஶள்கஷமஶர் .இந்த கூட்டம் சர்லமதச ற்றும் பிஶந்தஷ பக்கஷத்துலத்தஷன் 

மற்பஶர்மல பிச்சஷமனகமரக் குமஷத்து பரிஶற்மம் பசய்பம் லமகில் உள்ரது. 

GFDRR-ன் ஆதயாசமன குழுவுக்கு இமணத் ேமயவாக(CG) இந்ேிா 

 மபறஷவு குமமப்பு ற்றும் ீட்புக்கஶன உயகரஶலி லசதஷகரின் (GFDRR) ஆமயஶசமனக் 

குழுலிற்கு (CG), 2020 நஷதஷஶண்டிற்கஶன இமை த் தமயலஶக இந்தஷஶ எருனதஶக 

மதர்வு பசய்ப்பட்டுள்ரது . பஜனலீஶலின் சுலிட்ழர்யஶந்தஷல் நமடபபற்ம GFDRR இன் CG 

கூட்டத்தஷன் மபஶது இந்த படிவு டுக்கப்பட்டது . , மபறஷவு ஆபத்து குமமப்பு (GPDRR) 2019 

க்கஶன குமரஶபல் மமடில் 6 லது அர்வு. 

பிஸ்ஜககில் இண்டாவது SCO ாஸ் ீடிா கருத்துக்கரம் 

 இண்டஶலது ளஶங்கஶய் எத்துமறப்பு அமப்பு (SCO) ஶஸ் ஊடக கருத்துக்கரம்   

கஷர்கஷஸ்தஶன், பிஷ்மகக்கஷல் 23-26 ம, 2019 ல் நமடபபறுகஷமது. I & B அமப்பின் 

பிதஷநஷதஷ ஸ்ரீ டி.மக. பட்டி, கூடுதல் இக்குனர் பஜனல் ற்றும் ஸ்ரீ அன்கூர் 

யஶமவஶட்டி, துமை   இக்குனர் இந்தஷஶமல பிதஷநஷதஷத்துலப்படுத்துகஷமஶர்கள். இந்த 

கருத்துக்கரம் கஷர்கஷஸ்தஶனின் குடிசுத் தமயலர் தஷரு. ஸ். ஜனீ்பபமகஶலஶல் 

பதஶடக்கஷமலக்கப்பட்டது. 

BIMSTEC ேமயவர்கள் இந்ேி பிேருடன் இருேப்பு சந்ேிப்பு 

 பிம்ஸ்படக் னப்படும் பல்துமம பதஶறஷல்நுட்ப ற்றும் பபஶருரஶதஶ எத்துமறப்புக்கஶன 

லங்கஶர லிரிகுடஶ லிரிம்பு நஶடுகரின் சந்தஷப்பில் தமயலர்கள் பங்மகற்மனர். 

 இயங்மக அதஷபர் தஷரு மத்ரி பஶய சஷமஷமசனஶ, லங்கமதச அதஷபர் அப்துல் வீத், 

மநபஶர பிதர் மக பி ளர்ஶ எயஷ, பூடஶன் பிதர் மயஶட்மட பளரிங் ற்றும் 

பஶரிளஷஸ் பிதர் பிலிந் குஶர் ஜகநஶத் ஆகஷமஶர் இந்த சந்தஷப்பில் கயந்து 

பகஶண்டனர். 

தேசி மாநாடுகள்: 

புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி (RE) துமம பங்குோர்களுடன் எம் .என்.ஆர்.இ. 'சின்டன் அர்வு 

[மபேக்]' நடத்ேிது 



 புதஷ ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ரிசக்தஷ அமச்சகம் (MNRE) புதுப்பிக்கத்தக்க ரிசக்தஷ 

துமம பங்குதஶர்களுடன் 'சஷன்டன் அர்வு [மபத்தக்]' நடத்தஷது. இந்த கூட்டத்தஷற்கு 

ம்.ன்.ஆர்.இ. பசயஶரஶன ஆனந்த் குஶர் தமயம தஶங்கஷனஶர் . இந்தக் கூட்டத்தஷல் 

பக்கஷ புதுப்பிக்கத்தக்க ரிசக்தஷ மம்பஶட்டஶரர்கள் , உபகை உற்பத்தஷஶரர்கள் , 

நஷதஷபதலிஶரர்கள், கட்டுப்பஶட்டு அதஷகஶரிகள் , சஷந்தமனஶரர்கள், பதஶறஷற்துமம 

அமப்புகள் ற்றும் தஷமம மம்பஶட்டஶரர்கள் பங்மகற்மனர் . 

7வது ஜபாருராோ கணக்ஜகடுப்புக்கான ாஸ்டர் பிற்சிாரர்கரின் தேசி பிற்சி 

ஒர்க்ஷாப் 

 புள்ரிலிலம் ற்றும் நஷகழ்ச்சஷத் தஷட்ட அயஶ க்க அமச்சகத்தஶல் (MoSPI) ற்பஶடு 

பசய்தஷருந்த 7லது பபஶருரஶதஶ கைக்பகடுப்புக்கஶன ஶஸ்டர் பிற்சஷஶரர்கரின் 

மதசஷ பிற்சஷ இந்தஷஶலின் மதசஷ தமயநகரின் லசஷப்பிட மத்தஷல் நமடபபற்மது . 7 

லது பபஶருரஶதஶ கைக்பகடுப்பு -2019, MoSPI ஆல் நடத்தப்படுகஷமது. 

சத்ேம், அேிர்வு ற்றும் கடுமின் ீோன சர்வதேச கருத்ேங்கிற்கு ICAT ஏற்பாடு  

 ICAT ஶமனசரில் சத்தம் , அதஷர்வு ற்றும் கடுமின் ீதஶன சர்லமதச கருத்தங்கு 

(iNVH) ற்றும் எர்க்ஷஶப்மப சர்லமதச தஶனிங்கஷ பதஶறஷல்நுட்ப மம் (ICAT) 2019 ம 

23 ற்றும் 24ம் மததஷ ற்பஶடு பசய்துள்ரது.  

ேகவல் ஜோடர்பு ற்றும் ஒரிபப்பு அமச்சகம் ேிரு ஜான் ஜபய்யியுடன் சிமப்பு ஜசல் 

அர்வுக்கு ஏற்பாடு 

 தகலல் பதஶடர்பு ற்றும் எரிபப்பு அமச்சகத்துடன் இமைந்து பசல்படுலதற்கஶன 

எரு பபரும் பற்சஷஶக புதுடில்யஷிலுள்ர சஷரி மகஶட்மடில் ம 28 அன்று, அகஶடஷ 

ஆப் மஶளன் பிக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சின்சஸ் தமயலர் தஷரு. ஜஶன் பபய்யஷபடன் 

சஷமப்பு பசல் அர்வுக்கு ற்பஶடு பசய்துள்ரது தகலல் பதஶடர்பு ற்றும் எரிபப்பு 

அமச்சகம். 
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