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ாநாடுகள் 

சர்லதேச ாநாடுகள்: 

ரிசக்ேி ாற்மங்கள் ற்றும் நிலயான லரர்ச்சிக்கான உயகராலி சுற்றுச்சூறல் குமித்ே 
ஜி 20 அலச்சலலக் கூட்டம் 

 ஜூன் 2019 15 -16 தேேகளில் மஹேம் ஜப்பஹநன், நகத ஹ பபர்பபக்சர், கமய்சஹவஹ ன்னும் 
இடத்ேல, ரிசக்ே மஹற்றங்கள் மற்றும் நலலயஹ  வளர்ச்சக்கஹ  உலகளஹவிய 
சுற்றுச்சூழல் குறத்ே ஜ 20 அலமச்சரலவக் கூட்டம் நலடபபற்றது .மன்சஹரம் மற்றும் புேய 
மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க ரிசக்ே (ச) மற்றும் ேறன் தமம்பஹடு மற்றும் பேஹழல் 
தமம்பஹட்டு அலமச்சர் ஸ்ரீ ஆர். தக. சங், வடீு மன்மயமஹக்கல் மற்றும்  இந்ேயஹவில் 
அல வமக்கும் ரிசக்ே வழங்க இமப்பேஹக கூறமள்ளஹர். கஹலநலல மஹற்றம் பேஹடர்பஹ  
பஹரிஸ் எப்பந்ேத்ேல் ேங்களது உறுேப்பஹட்லட நலறதவற்றுவேற்கஹ  ேங்கள் இலக்லக 
அலடவேற்கஹ  முற்தபஹக்கஹ  நடவடிக்லககள் குறத்தும் அலமச்சர் குறப்பிட்டுள்ளஹர். 

சர்லதேச ம்.ஸ்.ம்.இ ேினத்லே குமிக்க புதுேில்யிில் சர்லதேச ாநாடு 

 சர்வதேச சறு மற்றும் நடுத்ேர நறுவ ங்களின் அலமச்சகம் சர்வதேச ம்.ஸ்.ம்.இ 
ே த்லே அனுசரிக்க புதுடில்லயில் “இந்ேய ம்ஸ்ம்இக்கள், உலகளஹவிய 
அபிலஹலஶகள்” ன்ற ேலலப்பில் சர்வதேச மஹநஹட்லட ற்பஹடு பசய்ேது . தமலும், 
பேஹடர்ச்சயஹ  பகஹண்டஹட்டங்களின் எம பகுேயஹக, சர்வதேச SME மஹநஹடு 2019 இன் 
இரண்டஹம் பேப்பு ஜூன் 28 முேல் 29 வலர நலடபபறும். 

சர்லதேச லிலே தசாேலனக் கறகத்ேின் (ISTA) 32 லது காங்கிஸ் 

 சர்வதேச விலே தசஹேல க் கழகத்ேன் (.ஸ்.டி.) 32 வது கஹங்கரஸ் லஸேரஹபஹத்ேல் 
ஆரம்பமஹ து.இந்ே 8 நஹள் நகழ்லவ மத்ேய தவளஹண் மற்றும் உழவர் நலத்துலற 
அலமச்சர் லகலஹஷ் சவுத்ரிமுலறயஹகத் ேறந்து லவத்ேஹர். விலே கஹங்கரஸ் 
பேற்கஹசயஹவில் முேல் முலறயஹக நலடபபறுகறது. 
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 UNODC இன் பாரிஸ் ஒப்பந்ே முன்முற்சிின் நிபுணர் பணிக்குழுலின் கூட்டம் 

 ஆப்கஹ ிஸ்ேஹ ில் தேஹன்றய ஏபிதயட்ஸ் கடத்ேலல் இமந்து பபறப்பட்ட சட்டவிதரஹே 
நே சம்பந்ேமஹ  பஹரிஸ் எப்பந்ே முன்முயற்ச குறத்ே நபுணர் பணிக்குழுவின் கூட்டத்லே 
நே அலமச்சகத்ேன் வமவஹய் துலற புது ேல்லயில் நடத்ேயது. இந்ே சந்ேப்பு 2019 ஜூன் 
27 மற்றும் 28 ஆகய தேேகளில் இரண்டு நஹள் அமர்வுகலளக் பகஹண்டுள்ளது மற்றும் 
தபஹலேப்பபஹமள் மற்றும் குற்றங்கள் பேஹடர்பஹ  க்கய நஹடுகளின் அலுவலகத்ேன் 
(UNODC) ஆேரவுடன் ற்பஹடு பசய்யப்பட்டது. 

ேிருட்டு தோடர்பான பிச்சிலனகள் குமித்ே சர்லதேச ஒர்க்ஷாப் (International Workshop)  

 ேமட்டு மற்றும் ஆமேக் பகஹள்லள பேஹடர்பஹ  பிரச்சல கள் குறத்ே இரண்டு நஹள் 
சர்வதேச எர்க்ஷஹப் (International Workshop) புதுடில்லயில் துவக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசயஹவில் 
உள்ள கப்பல்களுக்கு ேரஹ  ேமட்டு மற்றும் ஆமேக் பகஹள்லளகலள ேர்ப்பேற்கஹ  
பிரஹந்ேய எத்துலழப்பு எப்பந்ேத்ேன் எத்துலழப்புடன் இந்ேய கடதலஹர கஹவல்பலடயஹல் 
இந்ே சர்வதேச எர்க்ஷஹப் (International Workshop) ற்பஹடு பசய்யப்பட்டுள்ளது (ReCAAP). 
ேற்தபஹது, 20 நஹடுகள் RECAAP இல் உறுப்பி ர்களஹக உள்ள ர். சம்பந்ேப்பட்ட 
அலமச்சகங்களின் அேகஹரிகள் மற்றும் இரஹஜேந்ேரப் பலடயின் (Diplomatic Corps) 
உறுப்பி ர்கள் இந்ே எர்க்ஷஹப்பில் கலந்து பகஹள்கன்ற ர். 

ஆப்பிரிக்க யூனின் உச்சி ாநாடு 

 ஆப்பிரிக்க ம ியன் உச்ச மஹநஹடு ஜூலல 7ம் தேே முேல் லநஜரின் ேலலநகர் 
நயஹமயில் நலடபபற உள்ளது. அேற்கு ஆேரவஹக இந்ேயஹ 15 மல்லயன் டஹலர் மஹ ிய 
உேவி வழங்கமள்ளது. லநஜர் முேல் முலறயஹக ஆப்பிரிக்க ம ியன் உச்ச மஹநஹட்லட 
நடத்துகறது. நயஹமயில் நலடபபற உள்ள ஆப்பிரிக்க உச்ச மஹநஹடு, ஆப்பிரிக்க 
கஹன்டிப ன்டல் சுேந்ேர வர்த்ேக பகுே, AFCFTA  பேஹடங்கும் ன்று ேர்பஹர்க்கப்படுகறது 

ஜூன் 28 ற்றும் 29 தேேிகரில் 14 லது ஜி 20 உச்சி ாநாடு ஒசாக்காலில் நலடதபறுகிமது  

 இந்ே மஹேம் 28 மற்றும் 29 தேேகளில் ஜப்பஹ ின் எசஹகஹவில் நலடபபறும் 14 வது ஜ 20 
உச்ச மஹநஹட்டில் பிரேமர் நதரந்ேர தமஹடி கலந்து பகஹள்கறஹர். ஜ 20 உச்ச மஹநஹட்டில் 20 
க்கும் தமற்பட்ட நஹடுகள் பங்தகற்கவுள்ள . பிரிக்ஸ் ேலலவர்களின் சந்ேப்பு மற்றும் பிற 
ேலலவர்களுடன் இமேரப்பு சந்ேப்புகளும் உச்சமஹநஹட்டில் நலடபபறுகறது. இதுவலர 
நலடபபற்ற அல த்து ஜ 20 உச்ச மஹநஹட்டிலும் இந்ேயஹ பங்தகற்றுள்ளது ன்பது 
குறப்பிடத்ேக்கது. வமம் 2022ம் ஆண்டில் முேல் முலறயஹக ஜ 20 உச்ச மஹநஹட்லட 
இந்ேயஹ நடத்ேவுள்ளது. 
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ளாங்காய் ஒத்துலறப்பு அலப்பு உச்சிாநாடு 

 கர்கஸ்ேஹ ின் ேலலநகரஹ  பிஷ்தகக்கல் நலடபபறும் ஶஹங்கஹய் எத்துலழப்பு மஹநஹட்டில் 
[SCO] பங்தகற்பேற்கஹக இந்ேய பிரேமர் நதரந்ேர தமஹடி புறப்பட்டுச் பசன்றஹர். உலகளஹவிய 
பஹதுகஹப்பு நலலலம, பன்முக பபஹமளஹேஹர எத்துலழப்பு, மக்கள்-க்கு மக்கள் 
பரிமஹற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச மற்றும் பிரஹந்ேய முக்கயத்துவத்ேன் தமற்பஹர்லவ 
பிரச்சல கள் ஆகயலவ ஶஹங்கஹய் எத்துலழப்பு அலமப்பு உச்சமஹநஹட்டின் தபஹது 
விவஹேக்கப்படும். உச்ச மஹநஹட்டில் ஆப்கஹ ிஸ்ேஹன் பற்ற விவஹேப்பது முக்கய 
இடங்களில் என்றஹக இமக்கும். 

இந்ேிா-கிர்கிஸ் லர்த்ேக ன்மம் 

 பிரேமர் நதரந்ேர தமஹடி மற்றும் கர்கஸ்ேஹன் அேபர் ஜன்தபவ் ஆகதயஹர் பிஷ்பகக்கல் 
இந்ேய-கர்கஸ் வணிக மன்றத்லே துவங்க ர். இம நஹடுகளுக்கும் இலடயிலஹ  
இமேரப்பு உறவுகலள ஆழப்படுத்துவேற்கஹ  ேறல ப் பற்ற ஆரஹய, இம ேலலவர்களும் 
ேங்கள் வணிக சமூகங்கலளக் தகட்டுக்பகஹண்ட ர். இமேரப்பு கூட்டங்களுக்குப் பிறகு, 
மூதலஹபஹய பஹதுகஹப்பு கூட்டஹண்லம உள்ளிட்ட பரந்ே அளவிலஹ  இமேரப்பு 
எத்துலழப்லப வலுப்படுத்ே 15 எப்பந்ேங்கள் லகபயழுத்ேடப்பட்ட . 

மூன்மாலது இந்ேி-பிதஞ்சு இலண உலாடல் 

 மூன்றஹவது இந்ேய-பிபரஞ்சு இலணய உலரயஹடல் டிஜட்டல் விவகஹரங்களுக்கஹ  
பிபரஞ்சு தூேர் பஸன்ற பவர்டியர் மற்றும் இந்ேய பவளிமறவுத்துலற அலமச்சகத்ேன் 
மன்-ஆளுலம, ேகவல் பேஹழல்தட்பம் மற்றும் லசபர் டிப்தளஹமசயின் இலணச் பசயலஹளர் 
உதபந்ேர் சங் ரஹவத் ஆகதயஹரின் ேலலலமயில் பஹரிஷல் நலடபபற்றது. 

CICA உச்சி ாநாடு 

 ஆசய CICA ேஜகஸ்ேஹன் துஶன்தபயில் நலடபபறும் இரண்டு நஹள் பேஹடர்பு மற்றும் 
நம்பிக்லகலய வளர்ப்பேற்கஹ  5 வது மஹநஹட்டில் பவளிமறவுத்துலற அலமச்சர் டஹக்டர் 
பஜய்ஶங்கர் கலந்து பகஹள்ள உள்ளஹர். 

 CICA ன்பது ஆசயஹவில் எத்துலழப்லப தமம்படுத்துவேற்கும் அலமே, பஹதுகஹப்பு மற்றும் 
ஸ்ேரத்ேன்லமலய தமம்படுத்துவேற்கும் ற்படுத்ேப்பட்டஎம பஹன்-ஆசயஹ மன்றமஹகும். 

 சச துவங்கயேல் இமந்தே இந்ேயஹ உறுப்பி ரஹக இமந்து வமகறது . மலறந்ே 
முன் ஹள் பிரேமர் அடல் பிஸஹரி வஹஜ்பஹய் 2002 இல் அள்மஹட்டியில் நலடபபற்ற முேல் 
சச உச்ச மஹநஹட்டில் பங்தகற்றஹர் . சச-வின் கழ் நடத்ேப்பட்ட பல்தவறு 
நடவடிக்லககளில் இந்ேயஹ ேீவிரமஹக பங்தகற்று வமகறது ன்பது குறப்பிடத்ேக்கது 
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"PwDs உரிலகள் தோடர்பாக நடக்கும்12 லது சர்லதேச ாநாடு" 

 நமயஹர்க்கன் .நஹ ேலலலமயகத்ேல், க்கய நஹடுகள் சலபயின் "ஊ முற்தறஹமக்கஹ  
உரிலமகள் பேஹடர்பஹ  கமத்ேரங்கல் 12 வது மஹநஹட்டில்" கலந்து பகஹண்டஹர் ேமமே. 
சகுந்ேலஹ படஹல கஹம்லன் .இவர் சமூக நீே மற்றும் அேகஹரமளித்ேல் அலமச்சன் கழ் 
உள்ள குலறபஹடுலடய நபர்களுக்கு அேகஹரமளிக்கும் துலறயின் (DEPWD) பசயலஹளர் 
ஆவஹர். 

 .நஹ.ச.ஆர்.பி .டி மற்றும் .நஹவின் நலலயஹ  அபிவிமத்ே இலக்குகலள 
அமுல்படுத்துவேல் இந்ேயஹ முழுலமயஹக ஈடுபட்டுள்ளது ன்று கூட்டத்ேல் பேரிவித்ேஹர். 
இந்ேயஹவின் முக்கய கவ ம் அணுகல், உேவிகள், உபகரணங்கள் மற்றும் மறுவஹழ்வு 
தசலவகலள வழங்க மஹற்றுத்ேற ஹளிகளின் உளவியல் சவஹல்கலள ேர்பகஹள்ளவும் 
மற்றும் .டி ேீர்வுகலள பயன்படுத்ே மஹற்றுத்ேற ஹளிகளின் வஹழ்க்லகலய தமலும் ளிய 
மற்றும் ேமப்ேகரமஹ ேஹக்க தவண்டும் ன்பேஹகும் ன்று பேரிவித்ேஹர். 

16 ஆசி ஊடக உச்சி ாநாடு 

 கம்தபஹடியஹவில் 16 வது ஆசயஹ ஊடக உச்சமஹநஹடு பேஹடங்கயது. இேல் ஊடகங்கள் 
மற்றும் எளிபரப்பு  பேஹழல் சம்பந்ேமஹ  பல விஶயங்கள் விவஹேக்கப்பபட்ட . தமலும் 
புேய பேஹழல்தட்ப  சஹத்ேயங்கலள வளர்ந்துவமம், சந்லேகளில் நடப்பு சூழ்நலலகளில் 
பயன்படுத்துவது   குறத்து விவஹேக்கப்பட்டது.. 

கிம்பர்யி தசல்முலம இலடநிலய கூட்டம் 2019 

 கம்பர்ல பசயல்முலற (தகபி) இன் இலடநலல கூட்டத்லே இந்ேயஹ 2019 ஜூன் 17 முேல் 
21 வலர மும்லபயில் நடத்துகறது. கம்பர்ல பசயல்முலற சஹன்றேழ் ேட்டத்ேன் 
(தகபிசஸ்) பவவ்தவறு பசயற்குழுக்கள் மற்றும் குழுக்களின் கூட்டங்கலளத் ேவிர, லவர 
படர்ம ஹலஜ மற்றும் லகவில  சுரங்க பேஹடர்பஹ  இரண்டு சறப்பு மன்றங்கள் இந்ே 
இலடநலல கூட்டத்ேன் தபஹது நலடபபறவுள்ளது. ந்து நஹள் கூட்டத்ேல் இந்ேய அரசு 
மற்றும் பிற நஹடுகள், பேஹழல் மற்றும் சவில் சமூகத்லேச் தசர்ந்ே சுமஹர் 300 பிரேநேகள் 
கலந்து பகஹள்ளவுள்ள ர். 

 கம்பர்ல பசயல்முலற சஹன்றேழ் ேட்டத்ேன் பேஹடக்க உறுப்பி ர்களில் எமவரஹ  
இந்ேயஹ, 2019 ஆம் ஆண்டிற்கஹ  கம்பர்ல பசயலஹக்கத்ேன் ேலலவரஹகவும் ரஷ்ய 
கூட்டலமப்பு துலணத் ேலலவரஹகவும் உள்ளது. இந்ேயஹ இேற்கு முன் ர் 2008 ஆம் 
ஆண்டில் தகபிசஸ் ேலலவரஹக இமந்ேது. 
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ளிாா   பிசாத் முகர்ஜி ர்பன் ிளனின் கீழ் அனுபலப் பகிர்வு குமித்ே தேசி பட்டலம 

 மத்ேய கரஹம அபிவிமத்ே பஞ்சஹயத்து ரஹஜ், தவளஹண்லம மற்றும் உழவர் நலன் 
அலமச்சர் ஸ்ரீ நதரந்ேர சங் தேஹமர் புது ேல்லயில் ஶயஹமஹ பிரசஹத் முகர்ஜ ரர்பன் 
மஶன் (ஸ்.பி.ம்.ஆர்.ம்) இன் கழ் அனுபவப் பகர்வு குறத்ே எம நஹள் பட்டலறலயத் 
பேஹடங்க ஹர். புதுலம மற்றும் எமங்கலணந்ே மற்றும் அல த்லேமம் உள்ளடக்கய 
கரஹமப்புற வளர்ச்சலய ஊக்குவிக்கும் அதே தவலளயில் பிரஹந்ேயத்ேன் முழுலமயஹ  
வளர்ச்சக்கஹ  புவி - இடஞ்சஹர்ந்ே ேட்டமடல் மூலம் அேக எமங்கலணந்ே வளர்ச்சயில் 
ஸ்.பி.ம்.ஆர்.ம் கவ ம் பசலுத்துகறது. 
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