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சர்லதேச மாநாடுகள்: 

இந்ேிா - ஆசின் ட்தாய்கா லர்த்ேக அலச்சர்கள் கூட்டம் 

 இந்றர - ஆசறரன் ட்ஶரய்கர ர்த்க அஷச்சர்கள் கூட்டம் ஷடவதற்று பேம் 

திரந்ற ிரிரண வதரபேபரர கூட்டு (ஆர்.சற.இ.தி.) குநறத்து பஷநசரர 

ஆஶனரசஷணக்கரக புதுடில்னறில் ஷடவதற்நது.  கூட்டத்றல் உஷரற்நற 

திபெஷ் ஶகரல், இந்றர ஆர்.சற.இ.திஷ ணது கறக்குக் வகரள்ஷகின் 

ர்க்கரீறரண ீட்டிப்தரகப் தரர்க்கறநது, ஶலும் இது பழு திரந்றத்றற்கும் 

வதரபேபரர பர்ச்சற ற்றும் ஸ்றத்ன்ஷக்கு கத்ரண ஆற்நஷனக் 

வகரண்டுள்பது ன்றும் வரிித்ரர் 
 இண்டாலது இந்ேிா-ஷ்ா பதயாபா பபாருராோ உலாடல் 

 இண்டரது இந்றர-ஷ்ர பஶனரதர வதரபேபரர உஷரடல் 
(ஆர்ஸ்இடி) ஜழஷன 10 அன்று புதுறல்னறில் ஷடவதறும். .ஆர்.ஸ்.இ.டி 
ின் இண்டரது கூட்டம் ஆறு பக்கற துஷநகபில் கணம் வசலுத்துகறநது, 
அரது ஶதரக்குத்து உள்கட்டஷப்பு ற்றும் வரறல்தட்தங்கபின் 
பர்ச்சற;ஶபரண்ஷ ற்றும் ஶபரண் தப்தடுத்துல் துஷநின் பர்ச்சற; 
சறறு ற்றும் டுத் ிக ஆவு; டிஜறட்டல் ரற்நம் ற்றும் ல்ஷனப்புந 
வரறல்தட்தங்கள்; ர்த்கம்ங்கற, றற ற்றும் வரறல்துஷநில் 
எத்துஷப்பு; சுற்றுனர ற்றும் இஷப்பு. 

இந்ேிாலின் என்சிபி ற்றும் ிான்ரின் சிசிடிஏசி இலடத 4 லது இக்குநர் 
பபாது நிலய தபச்சுக்கள் 

 இந்றரின் ஶதரஷப்வதரபேள் கட்டுப்தரட்டு திகத்றற்கும் ற்றும் 
ஶதரஷப்வதரபேள் எறப்பு கட்டுப்தரட்டு ஷக் குழு (சறசறடிசற) றரன்ர் 
இஷடில் ஶதரஷப்வதரபேள் கடத்ல் ற்றும் அது வரடர்தரண ிங்கள் 
குநறத்து 4 து இக்குர் வதரது றஷன ஶதச்சு புதுவடல்னறில் ஷடவதற்நது. 
இபே ரடுகளுக்கறஷடில் ஶதரஷப்வதரபேள் கடத்லுக்கு றரக 
எபேங்கறஷந் டடிக்ஷககஷப டுக்க 2019 ஜழஷன 9 பல் 10 ஷ இபே 
ரள் இபேப்பு கூட்டம் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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இந்ேிா ஐதாப்பி ன்மிம் இடம்பபர்வு குமித்து உர் ட்ட 
தபச்சுலார்த்லேகலர நடத்துகின்மன 

 இந்றர ஶரப்தி என்நறம் இடம்வதர்வு குநறத்து 5 து உர் ட்ட 
உஷரடல் புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது. இவ்வுஷரடல் றகவும் 
ட்புடனும் ற்றும் ஆக்கபூர்ரண ணப்தரன்ஷபடன் ஷடவதற்நது ன்று 
வபிபநவு அஷச்சகம் வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில் 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது. இந் ஶதச்சுரர்த்ஷ இந்றர-ஶரப்தி என்நற 
ஷடதரஷில் இடம்வதர்வு ஆகறற்நறன் தின்ணிில் தஸ்த 
ஆர்த்றன் தல்ஶறு திச்சஷணகஷப உள்படக்கறது. 

கர்ோர்பூர் போடர்பான தபச்சுலார்த்லேக்காக இந்ேிா ற்றும் பாகிஸ்ோன் 
அேிகாரிகள் லாகாலில் சந்ேிக்க உள்ரனர் 

 ம்தர் ரத்றல் ஷடவதநிபேக்கும் சறக்கற குபே குபேரணக்கறன் 550 து 
திநந் ரள் ிரஷவரட்டி ம்தர் ரத்றற்குள் வசல்தட உள்ப 
கர்ரர்பூர் ஷடதரஷின்  இஷடவபி  குஷநப்பு  உள்பிட்ட திச்சறஷணகள் 
குநறத்து ிரறக்க இந்ற ற்றும் தரகறஸ்ரன் அறகரரிகள் அத்ரரி-ரகர 
ல்ஷனில் சந்றக்கவுள்பணர். ஶலும்  தரகறஸ்ரணின் ரகரில் இபேரட்டு 
திறறறகள் கூடி ஜஶீர தரிண்டில் இஷப்பு, ரத்ரீகர்கபின் ண்ிக்ஷக 
ற்றும் அனுறக்கப்தட ஶண்டி த ஆங்கள் குநறத்தும்  ிரறக்க 
உள்பணர். 

இந்ேிா-உஸ்பபகிஸ்ோன் நாடுகரிலடத பங்கலாே எேிர்ப்பு போடர்பான 
சந்ேிப்பு 

 தங்கர றர்ப்பு வரடர்தரண இந்றர-உஸ்வதகறஸ்ரன் ரடுகபின் 8 து 
வசற்குழு கூட்டம் புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது.கல் தகறர்வு, தஸ்த 
றநன் ஶம்தரடு ற்றும் சறநந் ஷடபஷநகஷபப் தகறர்ன் பனம் 
தங்கர றர்ப்புத் துஷநில் இபேப்பு எத்துஷப்ஷத 
லுப்தடுத்துற்கரண டடிக்ஷககள் குநறத்து குழு ிரறத்ரக 
வரிிக்கப்தட்டது. 



 

மாநாடுகள்– ஜூலய 2019 

 

இந்ேிா-இங்கியாந்து கூட்டு பபாருராோ ற்றும் லர்த்ேக குழுலின் 13 லது 
கூட்டம் நலடபபற்மது. 

 ம் ரட்டின் த்ற ர்த்க ற்றும் ஷகத்வரறல் ற்றும் ில்ஶ 
அஷச்சர் திபெஷ்ஶகரல், இங்கறனரந்றன் சர்ஶச ர்த்கத்துஷந வசனர் 
டரக்டர் னறரம் ஃதரக்ஸ்ஷம, ஜழஷன 15, 2019 அன்று இந்றர-இங்கறனரந்து 
கூட்டு வதரபேபரர ற்றும் ர்த்கக் குழுின் (வஜட்ஶகர) 13 து 
கூட்டத்றல் சந்றத்ரர்.இந் சந்றப்பு   னண்டணில் ஷடவதற்நது. 

லிண்பலரி த்துலறப்பு குமித்து இந்ேிா, ஷ்ா சந்ேிப்பு 

 இந்றரின் பல் ணி ிண்வபி ிரணப் தரண 'ககன்ரன்' 
றட்டத்றற்கு உி உட்தட ிண்வபித் துஷநில் இபேப்பு எத்துஷப்ஷத 
அடுத் கட்டத்றற்கு ஶம்தடுத்துற்கரக இந்றரவும் ஷ்ரவும் 
புதுறல்னறில் உர் ட்ட ஶதச்சுரர்த்ஷகஷப டத்றபள்பண.  

 புற ிண்வபி அஷப்புகள், ரக்வகட் ன்ஜறன்கள், உந்துசக்றகள் ற்றும் 
உந்துிஷச அஷப்புகள், ிண்கனங்கள் ற்றும் வுகஷ ரகண 
வரறல்தட்தம் உள்பிட்ட றர்கரன வரறல்தட்தங்கபில் எத்துஷப்பு 
குநறத்து ிரறக்கப்தட்டது. 

துபாய் உயக கண்காட்சி 2020 

 துதரய் உனக கண்கரட்சற 2020 அக்ஶடரதர் 20 பல் 2021 ப்ல் 10 ஷ 
ஆறு ரங்களுக்கு ஷடவதறும். இந்க் கண்கரட்சறின் கபேப்வதரபேள் 
‚ணஷ இஷத்ல், றர்கரனத்ஷ உபேரக்குல்‛ ன்தது ஆகும். 

இந்ேிா, சவுேி அதபிா இருேப்பு லைட்தாகார்பன் த்துலறப்பு குமித்து 
லிலாேித்ேன 

 இபேப்பு ஷயட்ஶரகரர்தன் எத்துஷப்ஷத ஶலும் ஶம்தடுத்துற்கரக, 
வதட்ஶரனற ற்றும் இற்ஷக ரிரப அஷச்சர் ர்ஶந்ற திரன் 
சவூற அஶதிரின் ரிசக்ற, ஷகத்வரறல் ற்றும் கணி பத்துஷந 
அஷச்சர் கரனறத் அல்-ஃதரனறயளடன் கனந்துஷரடிணரர். 



 

மாநாடுகள்– ஜூலய 2019 

 

இந்ேிா-தநபாரம் நாடுகளுக்கு இலடத  ேரலாட உச்சி ாநாடு 

 ஶதரப திர் ஶக.தி. சர்ர ஏனற கரத்ரண்டுில் இந்றர-ஶதரப பரட 

உச்சற ரரட்ஷடத் வரடங்கற ஷத்ரர். ர்த்க ற்றும் ஶதரக்குத்து 

ற்தரடுகஷப பிரகவும், வரந்ில்னரலும், வசனவு குஷநந்ரகவும் 

ரற்றுறல் ஸ்ரர்ட் பரடங்கள் பக்கற தங்கு கறக்கறன்நண ன்றும் 

கூநறணரர். 

தேசி மாநாடுகள் 

பனிப்பாலம ஆபத்துகள் ற்றும் அபாங்கள் குமித்து என்.டி.எம்.ஏ ர்க்களாப் 
ன்லம நடத்துகிமது 

 ஶசற ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ ஆஷம் சுிஸ் அதிிபேத்ற ற்றும் 
எத்துஷப்பு பகஷ (ஸ்.டி.சற) உடன் இஷந்து தணிப்தரஷந அதரங்கஷப 
றப்தடீு வசய்ல் ற்றும் றர்கறப்தது குநறப்தரக தணிப்தரஷந ரி வடிக்கும் 
வள்பம் (GLOF கள்) 

 குநறத் இண்டு ரள் கூட்டத்ஷ புதுவடல்னறில் ற்தரடு வசய்து. GLOF கள் 
எபே ீர்த்ஶக்கத்றன் றடீவண வபிஶற்நப்தடுஷக் குநறக்கறன்நண, அஷ 
அடிில், தக்கத்றல், பன், உள்ஶப, அல்னது தணிப்தரஷநின் ஶற்தப்தில் 
உபேரகும் ஆதத்து ஆகும். 

த்ேி பிற்சி கவுன்சியின் (சிஏசி) 36 லது கூட்டம்  

 ம் ரட்டில் றநன்  திற்சறஷ அறகரிக்கும் பற்சறில், திற்சற ிறகள் 
சட்டம் 1992 இல்  றபேத்ங்கள் வசய்ப்தடவுள்பண. அநறபகப்தடுத்ப்தடவுள்ப 
புற சலர்றபேத்ங்கள் குநறத்து ிரறக்க றநன் ஶம்தரடு ற்றும் வரறல் 
பஷணஶரர் அஷச்சகம் (ம்.ஸ்.டி.இ) த்ற திற்சற கவுன்சறனறன் (சறசற) 
36 து கூட்டத்ஷ ற்தரடு வசய்துள்பது .36 து த்ற திற்சற கவுன்சறல் 
கூட்டம், ஶஷனரய்ப்புப் திற்சறஷப் வதநவும் ற்றும் ஶஷனரய்ப்புக்குச் 
சறநந் ரய்ப்புகஷபப் வதநவும் தரடுதடும் இந்ற இஷபஞர்கபின் 
ஆர்த்ஷபம் பூர்த்ற வசய்ஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு வசல் தடும் 
ணவும் கூநப்தட்டுள்பது. 



 

மாநாடுகள்– ஜூலய 2019 

 

“பகௌசல் பலா சம்லாத்” 

 ஜழஷன 15, 2019 அன்று உனக இஷபஞர் றநன் றணத்ஷ றஷணவுகூநவும் 
ற்றும் றநன் இந்றர றட்டத்றன் 4து ஆண்டு றஷநஷக் வகரண்டரடும் 
ஷகில், றநன் ஶம்தரடு ற்றும் வரறல்பஷணஶரர் அஷச்சகம் 
‚வகௌசல் பர சம்ரத்” (எபே இஷபஞர் உஷரடல்) வரடங்கப்தடுரக 
அநறித்துள்பது. 

 ஜழஷன 8 ற்றும் 10 ஆம் ஶறகளுக்கு இஷடில் வகௌசல் பர சம்ரத் 
ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. அஷணத்து றநன் திற்சற ஷங்கபிலும் உள்ப 
இஷபஞர்கபிடம் அர்கபின் கபேத்துக்கள், ஶரசஷணகள், ரய்ப்புகள் ற்றும் 
தரிந்துஷகஷபக் ஶகட்க எபே றநந் உஷரடஷன உபேரக்குஷ 
ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது, இது ற்ஶதரதுள்ப றட்டங்கஷப 
அபிடுற்கும், அன் றட்டங்கபின் எட்டுவரத் வசல்றநஷண 
ஶம்தடுத்துற்கும் அஷச்சகத்றற்கு உவும் ன்று வரிித்து 

சர்க்கல ாநாடு 2020 

 கரரஷ்டிர ரறன கூட்டுநவு ங்கற ற்தரடு வசய் சர்க்கஷ ரரடு 2020 

புஶணில் வரடங்குகறநது. இந்ற சர்க்கஷத் வரறனறல் உள்ப வகரள்ஷக 

குப்தரபர்களுக்கும் தங்குரர்களுக்கும் இஷடில் எபே றநந் உஷரடஷன 

ஊக்குிப்தஶ இந் ரரட்டின் ஶரக்கரகும். பன்று ரள் ஷடவதறும் இந் 

ரரட்டில் வரறல்துஷநின் பக்கறஸ்ர்கள் இஷடஶ பக்கற அர்வுகள் 

ற்றும் குழு ிரங்கள் ஷடவதறும் 

புதுடில்யிில் இந்ேிா-அபரிக்கா லர்த்ேக தபச்சுலார்த்லே 

 இந்றர ற்றும் அவரிக்கர ரடுகளுக்கு இஷடஶரண  இபேப்பு 
வதரபேபரர திச்சறஷணகள் குநறத்து ிரறக்க புதுறல்னறில் ர்த்க 
ஶதச்சுரர்த்ஷ டந்து . ஜற 20 உச்சறரரட்ஷட எட்டி ஜப்தரணில் அவரிக்க 
அறதர் வடரணரல்ட் டிம்புடன் திர் ஶந்ற ஶரடி சந்றத் தின்ணர் 
ர்த்க திச்சறஷணகள் குநறத் பல் ரரடு இது ன்தது குநறப்திடத்க்கது 
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“தேசத்லேக் கட்டிபழுப்புேல்” குமித்ே FICCI சர்லதேச கருத்ேங்கு 

 கடற்தஷடத் பதற அட்றல் கம்தரீ் சறங், புது றல்னறில் டந் 
‘ஶசத்ஷக் கட்டிவழுப்புல்’ ன்ந FICCI சர்ஶச கபேத்ங்கறன் ஶதரது 
வரறல்துஷநின் திறறறகள் ற்றும் இந்ற கடற்தஷடின் சலணிர் 
க்கனன்ஸ் ஆகறஶரபேடன் உஷரற்நறணரர். 

புதுேில்யிில்  இந்ேிா ப.எஸ்.டி.ஆர் தபச்சுலார்த்லே. 

 இந்றரின் புற அசரங்கத்றன் கலழ் இந்றரவுடன் ஶம்தட்ட இபேப்பு 
ர்த்கம் ற்றும் வதரபேபரர ஈடுதரட்டிற்கரண சரத்றங்கஷப ஆர 
அவரிக்க ர்த்க திறறற (ப.ஸ்.டி.ஆர்) இந்ற திறறறடன் 
ஶதச்சுரர்த்ஷ ஷடவதற்நது. இபேப்பு ஶதச்சு 12 ஜழஷன 2019 அன்று 
இந்ற தூதுக்குழுவுடன் ஷடவதற்நது. இபே ப்திணபேம் இபேப்பு ர்த்கம் 
ற்றும் ிக உநவுகபின் தந் ஷஷநகஷபப் தற்நற ிரறத்ணர் 
ற்றும் வதரபேபரர உநஷ ஶலும் பர்ப்தது ற்றும் தஸ்த ர்த்க 
திச்சஷணகஷப றர்த்ற வசய்ஷ ஶரக்கரகக் வகரண்ட ன்ஷ 
க்கூடி   ிஷபவுகஷப அஷடற்கரண ிரங்கஷபத் வரட 
எப்புக்வகரண்டணர். 

ஒடிஎஃப் பிரஸ் ற்றும் நீர் பாதுகாப்பு குமித்ே தேசி ேிட்டிடல் பட்டலம 
படல்யிில் நலடபபற்மது. 

 ஸ்ச் தரத் றணின் (கறரீன்) கலழ் 5.6 னட்சத்துக்கும் ஶற்தட்ட கறரங்கள், 
622 ரட்டங்கள், ற்றும் 30 ரறனங்கள் / பெ.டி.க்கள் கறரப்புந 
இந்றரில்  றநந்வபி கறப்திடம் இல்னரஷ ன்ந றஷனஷ 
அஷடந்ரக அநறிக்கப்தட்டுள்ப றஷனில் குடிீர் ற்றும் சுகரரத் துஷந 
(டி.டி.டதிள்பெ.ஸ்), ஜரல் சக்ற அஷச்சகம்   புது றல்னறில் ஜழஷன 12-
13,2019 பல் இண்டு ரள் ஏடிஃப் திபஸ் ற்றும் ீர் தரதுகரப்பு குநறத் 
ஶசற றட்டறடனறல் தட்டஷநஷ ற்தரடு வசய்து. 
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புள்ரிலிலங்கள் ற்றும் நிலயான அபிலிருத்ேி இயக்குகள் குமித்ே தேசி 
கருத்ேங்கு ாநாடு  

 ‘’புள்பிிம் ற்றும் றஷனரண அதிிபேத்ற இனக்குகள்” குநறத் இண்டு 
ரள்   ’ஶசற கபேத்ங்கு ரரட்ஷட இந்றரின் பன்ஷ புள்பிி 
றபுபேம், இந்ற அசறன் புள்பிிங்கள் ற்றும் றட்ட அனரக்க 
அஷச்சகத்றன் வசனரபபேரண தினீ் வரஸ்ர னக்ஶணர 
தல்கஷனக்ககத்றன் ரல்ிர ஆடிட்ஶடரரித்றல் றநந்து ஷத்ரர். 

 

சுங்க அலச்சகம் சிலப்பு தசற்லம ேிமம்பட பன்படுத்துலது குமித்ே  ர்க்ஷாப் 
ன்லம ஏற்பாடு பசய்துள்ரது  

 வதரதுரக ‘சறப்பு ஶசறு ’ ன்று அஷக்கப்தடும் தரக்ஷசட் ச்சத்றன் 
உற்தத்ற தன்தரட்ஷட ஶரக்கற எபே தடிரக , ‘ஶஸ்ட் டூ வல்த் ’ ன்று 
அஷக்கப்தடும் எபே எர்க்ஷரப் புதுறல்னறில் சுங்க அஷச்சகத்ரல் 
ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

பதசாரிில் இலய ாநாடு நலடபபறுகிமது 

 உத்கண்ட் ரறனத்றன், பஶசரரிில் இஷன ரரடு ஷடவதறுகறநது. 

இஷன ரறனங்கபின் பர்ச்சற வரடர்தரண தல்ஶறு திச்சறஷணகள் குநறத்து 

ிரறப்தஶ இன் ஶரக்கம் ஆகும். 

உ.பி. பேலீட்டாரர்கள் உச்சி ாநாடு 

 த்ற உள்துஷந அஷச்சர் றபே. அறத் ர னக்ஶணரில் உ.தி. பலீட்டரபர்கள் 

உச்சற ரரட்ஷட றநந்து ஷத்ரர். 65,000 ஶகரடி றப்புள்ப 250 க்கும் ஶற்தட்ட 

றட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 
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இ-ஆளுல 2019 போடர்பான 22 லது தேசி ாநாடு ளில்யாங்கில் நலடபபம 

உள்ரது 

 றர்ரக சலர்றபேத்ங்கள் ற்றும் வதரது குஷநகஷபத் ீர்க்கும் துஷந (DARPG), 

றன்ணட ற்றும் கல் வரறல்தட்த அஷச்சகம் (MeitY) ற்றும் ஶகரனர 

ரறன அசு இஷந்து இ-ஆளுஷ 2019 வரடர்தரண 22து ஶசற ரரட்ஷட 

2019 ஆகஸ்ட் 8-9 ஶறகபில் ஶகரனரின் றல்னரங்கறல் டத் ற்தரடு 

வசய்துள்பது. டகறக்கு இந்றப்தகுறில் இந் றகழ்வு பல் பஷநரக 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் ரரட்டின் கபேப்வதரபேள் “டிஜறட்டல் இந்றர: 

சறநப்திற்கு வற்நற”[Digital India: Success to Excellence] ன்தரகும். 

 

 

Whatsapp குபைதில் ஶச - கிரிக் பசய்வும் 

Telegram Channel ல் ஶச - கிரிக் பசய்வும் 
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