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பக்கழனநள நளளடுகின் ட்டினல் 

  எரு உச்சழநளளடு கூட்டம் (அல்து உச்சழநளளடு) ன்து பளதுயளக 

அபசளங்கத்தழன் அல்து அபசளங்க தலயர்கின் எரு சர்யததச 

கூட்டநளகும். 

 பளதுயளக கணிசநள ஊடக பயிப்ளடு, இறுக்கநள ளதுகளப்பு நற்றும் 

பன்தழவு பசய்னப்ட்ட ழகழ்ச்சழ ழபல் இருக்கும். இப்தளபதல்ளம் சர்யததச 

நளளடுகள் உகளயின ஆட்சழக்கு நழகவும் பளதுயள பயிப்ளடளக 

உள். 

 தளட்டி ததர்வுகளுக்கு னனுள் பக்கழனநள  நளளடுகின் ட்டினல் 

 இங்தக பகளடுக்கப்ட்டு உள்து. 

முக்கிான  ாநாடுகரின் பட்டில்: 

1. ஜி-20 கூட்டம் 

ஆண்டு இடம் 

1யது 2008 அபநரிக்கள (யளரழங்டன், DC) 

10யது 2015 துருக்கழ, அன்டழனள 

11யது 2016 

சவள(லளங்க்த ள)(பதழல்  ழ-20 கூட்டம் 

சவளயளல் யமங்கப்ட்டது) 

12யது -2017 ப ர்நி 
13யது-2018 அர்ப ன்டீள 

14 யது -2019  ப்ளன் 

15யது -2020 சவூதழ அதபினள 

2. APEC உச்சிாநாடு: (ஆசி பசிபிக் பபாருராதா ஒத்துழறப்பு) 

ஆண்டு இடம் 

1யது 1989 ஆஸ்தழதபழனள (களன்பபள) 

27யது 2015 (ிழப்லன்ஸ், நணிள) 

28யது-2016 பரு (ழநள) 

29 யது -2017 யினட்ளம் (டள ங்) 

30யது-2018 (ப்புயள ழயூ கழி) 
31யது-2019 சழழ 
32யது-2020 நதரழனள 
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33 யது- 2021 ழயூசழளந்து 

34 யது -2022 தளய்ளந்து 

35 யது -2023 பநக்றழக்தகள 

36 யது -2024 புரூலண 

37 யது -2025 பகளரின குடினபசு 

3. அணு பாதுகாப்பு உச்சி ாநாடு 

ஆண்டு இடம் 

1யது-2010 அபநரிக்கள (யளரழங்டன் டி.சழ.) 
2யது-2012 பதன் பகளரினள (சழதனளல்) 

3யது- 2014 பதர்ளந்து (தலக்) 

4யது - 2016 அபநரிக்கள (யளரழங்டன் டி.சழ.) 
4. இந்தி அமிலில் காங்கிஸ் பதிப்பு 

ஆண்டு இடம் 

100 யது - 2013 பகளல்கத்தள 

102 யது - 2015 பம்ல 

103 யது - 2016 லநசூர் 

104 யது - 2017 தழருப்தழ 
105 யது- 2018 நணிப்பூர் 

5. BRICS உச்சிாநாடு: (பிரசில், ஷ்ா, இந்திா, சனீா, பதன்னாப்பிரிக்கா) 

ஆண்டு இடம் 

7 யது- 2015 பஷ்னள (யூஃள) 

8யது- 2016 இந்தழனள (ள ழ, தகளயள) 

9யது - 2017 சவள (பன்பநளமழனப்ட்ட) 

10யது-2018 த ளகன்ஸ்ர்க் 

6. சார்க் உச்சி ாநாடு: (பிாந்தி ஒத்துழறப்புக்கான பதற்காசி சங்கம்) 

ஆண்டு இடம் 

1யது-1985 யங்களம் 

5யது சளர்க் புது தழல்ழ 
19யது -2016 ளகழஸ்தளன் (இஸ்ளநளளத்) 

20யது-2018 இங்லக 

7. ஆசிா உச்சிாநாடு: (பதன்கிறக்கு ஆசி நாடுகரின் சங்கம்) 

ஆண்டு இடம் 
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1யது-1976 இந்ததளதசழனள (ளழ) 
26யது-2015 நதசழனள (ங்களயளயி / தகளளம்பூர்) [26-27 ப்பல்] 

27யது-2015 நதசழனள (தகளளம்பூர்) [18-22 யம்ர் 2015] 

28யது-2016 ளதயளஸ் (லயட்டினன்) 

29யது 2017 ளதயளஸ் 

30யது-2018 ிழப்லன்ஸ் 

31யது-2018 ிழப்லன்ஸ் 

32யது-2019 சழங்கப்பூர் 

8.பிலசி பாதி தலீாஸ் 

ஆண்டு இடம் 

12யது-2014 இந்தழனள (புது படல்ழ) 
13யது-2015 கு பளத் (களந்தழகர்) 

14யது-2016 இந்தழனள (புது படல்ழ) 
15யது-2017 பங்களூரு 

16யது-2018 சழங்கப்பூர் 

9. NATO உச்சிாநாடு: (லட அட்யாண்டிக் ஒப்பந்தம் அழப்பு) 

1யது NATO உச்சழநளளடு - 

1957 ிபளன்ஸ் (ளரிஸ்) 

NATO உச்சழநளளடு - 2016 தளந்து (யளர்சள) 

NATO உச்சழ நளளடு - 2017 பல் ழனம்(25தந) 

NATO உச்சழநளளடு - 2018 பல் ழனம்( ூல) 

10. OPEC- (பபட்ராயிம் ஏற்றுதி நாடுகள் அழப்பு) 

OPEC கூட்டம் 2016 ஆஸ்தழரினள (யினன்ள) 

OPEC கூட்டம் 2017 ஆஸ்தழரினள (யினன்ள) 

OPEC கூட்டம் 2018 ( ூன்) ஆஸ்தழரினள (யினன்ள) 

11. ADB (ஆசி லரர்ச்சி லங்கி) 
13யது-2015 அ ர்ல ளன் (ளகு) 

14யது-2016 ப ர்நி (ிபளங்தர்ட்) 

15யது-2017  ப்ளன் (தனளகலளநள) 

16யது-2018 நணிள 

17 யது-2019 ளடி, ி ழ 
12.உயக பபாருராதா ன்மம் (குமிக்ரகாள்:உயக நிழயழழ 
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ரம்படுத்துலதில் ஈடுபாடு) 

2015 கூட்டம் க்கழன அபபு நழதபட்ஸ்(அபுதளி) 
2016 கூட்டம் சுயிட்சர்ளந்து (டளதயளஸ்) 

2017 கூட்டம் சுயிட்சர்ளந்து (டளதயளஸ்) 

2018 கூட்டம் சுயிட்சர்ளந்து (டளதயளஸ்) 

13.FIPIC (இந்தி பசிபிக் தவீுக்கான ன்மம்) 

1யது உச்சழ நளளடு - 2015 (ி ழ) 
2யது உச்சழநளளடு - 2016 இந்தழனள (புது படல்ழ) 
பன்ளம் உச்சழநளளடு - 

2017 இந்தழனள (புது படல்ழ) 
14.CHOGAM (கான்பலல்த் தழயலர்கரின் அசாங்க கூட்டம்)  

24யது-2015 நளல்டள (Birgu) 

25யது  2018 க்கழன பளஜ்னம் 

26யது- 2020 நதசழனள  

15.SCO (சங்காய் கூட்டுமவு அழப்பு) 

15 யது - 2015 (நளழங்கின் தலயர்கள்) 

16யது- 2016 (நளழங்கின் தலயர்கள்) 

17 யது - 2017 க கஸ்தளன் (நளழத் தலயர்கள்) 

18 யது - 2017 க கஸ்தளன் (நளழத் தலயர்கள்) 

14 யது - 2015 (அபசு தலயர்கள்) 

15 யது- 2016 (அபசு தலயர்கள்) 

16யது- 2017 பஷ்னள (அபசு தலயர்கள்) 

16.அபு லீக் 

1யது கூட்டம்  -1964 கழப்து (Caino) 

31யது-2014 குலயத் (குலயத் கபம்) 

32 யது -2015 கழப்து (ரர்நழ தரக்) 

33யது -2016 பநளதபளக்தகள 

34 யது - 2017 ஹ்ரின் (நளநள) 

35 யது - 2018 சவூதழ அதபினள 

17.பய துழம பதாறில்நுட்ப ற்றும் பபாருராதா ஒத்துழறப்பு நாடுகளுக்கு 

சுாட்சி) 
3 யது BIMSTEC உச்சழ நழனளன்நளர் 
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நளளடு 2014 

4 யது BIMSTEC உச்சழ 
நளளடு 2017 தளம் (களத்நளண்டு) 

5 யது BIMSTEC உச்சழ 
நளளடு 2018 தளம் (களத்நளண்டு) 

18.NAM (சீற்ம இக்கம்) 

17யது-2016 பயிசுள (பதன் அபநரிக்கள) 

18யது-2019 அ ர்ல ளன் 

19.G-8 உச்சிாநாடு (இப்ரபாது G-7, ஷ்ா இழடநீக்கம் பசய்ப்பட்ட 

நிழயில்) 

41 யது - 2015 ப ர்நி (ஸ்க்தளஸ் ல்நள) 

42  யது- 2016  ப்ளன் (கரழதகள தீவு) 

43 யது - 2017 இத்தளழ 
44 யது-2018 கடள 

45 யது-2019 ிபளன்ஸ் 

46 யது - 2020 அபநரிக்கள 

47 யது - 2021 க்கழன பளஜ்னம் 

20.EAS(கிறக்கு ஆசிா உச்சி ாநாடு) 

9 யது கழமக்கு ஆசழனள 

உச்சழ நளளடு - 2014 நழனளன்நளர் 

10 யது கழமக்கு ஆசழனள 

உச்சழ நளளடு - 2015 நதசழனள (தகளளம்பூர்) 

11 யது கழமக்கு ஆசழனள 

உச்சழ நளளடு - 2016 (யினன்டினன்) ளதயளஸ் 

12 யது கழமக்கு ஆசழனள 

உச்சழ நளளடு - 2017 ிழப்லன்ஸ் 

13 யது கழமக்கு ஆசழனள 

உச்சழ நளளடு - 2018 சழங்கப்பூர் 

 


