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மாநாடுகள் 

சர்லதேச மாநாடுகள் 

உணவு அமிலில் ற்றும் தோறில்நுட்பத்ேின் 19 லது உயக காங்கிஸ் 

 உணவு அமஷலில் ற்றும்  ஶறஷல்தட்ப சர்ல ச ன்மஷம் (IUFoST) இந் ஷ  சஷ 
அமஷலில் அகஶடஷ (INSA) உடன் இணந்து அக்டஶபர் 23-27, 2018ல் இந் ஷஶலின் 
பம்பில் நடபமலிபேக்கும் உணவு அமஷலில் ற்றும்  ஶறஷல்தட்பத் ஷன் 19 லது 
உயக கஶங்கஷஸ் ப ஷப்ப அமஷலித் து. 

லான்கூலர், கனடாலில் 17 லது உயக சஸ்கியே ாநாடு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜய ஶ ம் 9 ஆம்   ஷ ப ல் 13 ஆம்   ஷ ல, லஶன்கூலர் 
கனடஶலில் நடபறும் 17 லது உயக சஸ்கஷபே  ஶநஶட்ட னி  லர ம்பஶட்டு 
அச்சர் பிகஶஷ் ஜலடகர்  ஷமந்து லப்பஶர். 

ஐ.நா.சி.டி.ஏ.டி கூட்டி அசுகளுக்கிலடதான 3 லது லல்லுநர்கரின் குழு (IGE) 

 பெ.என்.சஷ.டி.ஏ.டி கூட்டி அசுகளுக்கஷடஶன 3 லது லல்லுநர்கரின் குழுலினர் (IGE) 
 ஶடக்க / பழுஶன கூட்டத் ஷல் தகர்லஶர் லிலகஶங்கள், உணவு ற்றும் பஶது 
லிநஷஶகத்தும அச்சர் ஶம் லியஶஸ் பஶஸ்லஶன் இந் ஷ பி ஷநஷ ஷகளுக்குத் 
 ய  ஶங்கஷ உஶற்மஷனர். 

ஆசிாலில் பசுலக்கூட லாயு லகியப்புகரின் 16லது தலார்க்ஷாப் 

 ஆசஷஶலில் பசுக்கூட லஶப சக்குப் கிபேப்புகரின் (WGIA16) 16 லது லஶர்க்ஷஶப் 
புது  ஷல்யஷில்  ஶடங்கப்பட்டது. கஶயநஷய ஶற்மத் ஷற்கு எ ஷஶன பஶஶட்டத் ஷல் 
க்கர  ீலிஶக ஈடுபடுத்தும்  லபம் உள்ரது. ‚2022 ஆம் ஆண்டரலில் 
புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்மல் உற்பத் ஷின் 175 GW நஷறுலப்பட்ட  ஷமன் அட க்கள் 
கடப்பட்டுள்ரஶம். 
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சவுாஷ்டிா பட்தடல் கயாச்சா சாஜ் சர்லதேச ாநாடு 

 பி ர்  ஷபே. நந் ஷ ஶடி இன்று நடந்  எட்டஶலது சர்ல ச சவுஶஷ்டிஶ பட்டல் 
கயஶச்சஶ சஶஜ் ஶநஶட்டில் கஶணஶயஷ கஶட்சஷ பயம் உஶற்மஷனஶர். இந்  ஆண்டு 
அரிக்கஶலில் உள்ர கயஷஃபஶர்னிஶலில் இந்  சர்ல ச ஶநஶடு நடபறுகஷமது. 

இந்ேிா-பங்கராதேஷ் உள்துலம ந்ேிரி தபச்சுலார்த்லேகரின் 6 லது கூட்டம் 

 த் ஷ உள்தும அச்சர் ஶஜ்நஶத் சஷங் டஶக்கஶலில் பங்கரஶ ஷ் உள்தும 
அச்சர் ஆசஶத்உஸ்ழஶன் கஶனுடன் உள்தும ந் ஷரிகரின் பச்சுலஶர்த் கரின் 6 
லது கூட்டத் ஷற்கு  ய  ஶங்கஷனஶர். 

ஸ்கட்கில் 8-லது இந்ேி-ஒன் கூட்டு ஆலணக் கூட்டம் 

 இந் ஷஶ-ஒன் கூட்டு ஆணத் ஷன் (JCM) 8 லது அர்வு கூட்டத் ஷல், லர்த் க, 
கத் ஶறஷல் ற்றும் லிஶனத்தும அச்சர் சுஷ் பிபு கூட்டுத்  ய 
 ஶங்கஷனஶர். 

அதரிக்காவுடனான 2 + 2 தபச்சுலார்த்லே இந்ேிாலில் நலடதபறும் 

 சப்டம்பர் 6ம்   ஷ அரிக்கஶவுடனஶன 2 + 2 பச்சுலஶர்த்   ஶடக்க லிறஶல 
இந் ஷஶலில் நடத் வுள்ரது. அச்சர்-நஷயியஶன கூட்டம் இபே ப்பு, பிஶந் ஷ 
ற்றும் உயகரஶலி பிச்சஷனகர உள்ரடக்கும். 

இந்ேிா-பங்கராதேஷ் எல்லயப்புமச் சாலடிகள் பற்மி கூட்டுக் குழுலின் முேல் கூட்டம் 

 இந் ஷஶ-பங்கரஶ ஷ் எல்யப்புமச் சஶலடிகள் பற்மஷ கூட்டுக் குழுலின் ப ல் 
கூட்டம், 22-23 ஜய 2018-ல்  ஷரிபுஶ ஶநஷயம், அகர் யஶலில் நடபற்மது. 
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6லது இந்ேிா-இங்கியாந்து அமிலில் & கண்டுபிடிப்பு கவுன்சில் (SIC) கூட்டம் 

 புது  ஷல்யஷில் நடபற்ம 6 லது இந் ஷஶ-இங்கஷயஶந்து அமஷலில் & கண்டுபிடிப்பு 
கவுன்சஷல் (எஸ்சஷ) கூட்டத் ஷல், இபே நஶடுகளுக்கும் இட S & T த்துறப்பு பற்மஷ 
பல்லறு லிளங்கரப் பற்மஷ லிலஶ ஷத் து. 

10லது பிரிக்ஸ் உச்சிாநாடு தஜாகன்னஸ்பர்க் பிகடனம் 

 ேமீ்:- Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution 

 10லது பிரிக்ஸ் உச்சஷஶநஶடு ஜஶகன்னஸ்பர்கஷலுள்ர சஶண்ட்டன் ஶநஶட்டு த் ஷல் 
நடந் து. 

தேசி மாநாடுகள் 

தபறிவு ஆபத்து குலமப்பு பற்மி ஆசி அலச்சக ாநாடு (AMCDRR 2018) 

 இந் ஷஶலின் ஶநஷய உள்தும அச்சஶன ஸ்ரீ கஷன் ரிஜஷஜஹ  யியஶன 
இந் ஷஶலின் உர்நஷய ந் ஷரிப் பி ஷநஷ ஷகள், 2018 ஆம் ஆண்டு 03-06 ஜய ஶ ம் 
ங்கஶயஷஶலில் உள்ர உயஶன்படஶர்-ல் நடபறும் 2018 (AMCDRR 2018) பறஷவு 
ஆபத்து குமப்பு பற்மஷ ஆசஷ ந் ஷரி ஶநஶட்டில் பங்கற்கும். 

 AMCDRR 2018 ேமீ்: ‘Preventing Disaster Risk: Protecting Sustainable Development’ 

ின் துலம அலச்சர்கள் ாநாடு 

 வஷஶச்சல் பி சம், சஷம்யஶலில் நடந் , ஷன் தும அச்சர்கள் ஶநஶட்டில், 
 ஷறகம் சஶர்பில், ஷன் லஶரி  யலர் லிக்ம் கபூர் ட்டும் பங்கற்மஶர். த் ஷ 
அசு, நஶடு பழுலதும்,  டில்யஶல், சஸஶக ஷன் சப்ர சய்ல ற்கஶக, ‘ ீன் ஶள் 
உபஶத்ஶஶ, பேங்கஷணந்  ஷன் ம்பஶடு, சவுபஶக்ஶ’ ஆகஷ ஷன்  ஷட்டங்கர 
துலக்கஷபள்ரது. 

கடல் ீன்லரம் குமித்து த்ேி தலராண்ல ற்றும் லிலசாிகள் நய அலச்சகத்ேின் 
கூட்டம்  
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 த் ஷ லரஶண் ற்றும் லிலசஶிகள் நய அச்சகத் ஷன் ந் ஷரி ஸ்ரீ ஶ ஶ 
ஶகன் சஷங்,  ஷழ்நஶட்டில் ஶஸ்லத் ஷல் உள்ர ‚கடல் ீன்லரர்ப்பு-புசஶர்ந்  
லரர்ப்பில்‛ லரஶண் ற்றும் லரஶண் அச்சஷன் கயந் ஶய்வுக் குழுலின் 
இடநஷய அர்வு கூட்டத் ஷல்  ய  ஶங்கஷனஶர். 

இந்ேி தேர்ேல் ஆலணம் நடத்தும் அணுகக்கூடி தேர்ேல்கள் பற்மிதேசி ஆதயாசலன 
கூட்டம்  

 இந் ஷ  ர் ல் ஆணம் நடத்தும் அணுகக் கூடி  ர் ல்கள் பற்மஷ இண்டு நஶள் 
 சஷ ஆயஶசன கூட்டம் புது ஷல்யஷில் நடபற்மது. யத்  ர் ல் 
ஆணர்  ஷபே ஒ பி ஶலத்  ஶடங்கஷ லக்கும் இக்கூட்டம்,  ர் ல் ஆணர்கள் 
 ஷபே. சுனில் அஶஶ ற்றும்  ஷபே. அசஶக் யஶலசஶ ஆகஷஶரின் பன்னியில் 
நடபற்மது. 

‚உடல் குலமபாடு உள்ரலர்களுக்கான ேிமன் தம்பாடு குமித்ே தேசி பியங்கு‛ 

 சபக நீ ஷ ற்றும் அ ஷகஶரித் ல் அச்சகத் ஷன் கஸழ் இங்கும், உடல் குமபஶடு 
உள்ர நபர்களுக்கு அ ஷகஶரித் ல் தும, உடல் குமபஶடு உள்ரலர்களுக்கஶன  ஷமன் 
ம்பஶடு குமஷத்   சஷ பியங்கஷற்கு புது ஷல்யஷில் ஏற்பஶடு சய் ஷபேந் து. 

‚Arth – art for earth‛ 

 கயஶசஶத் ஷற்கஶன ஶநஷய த் ஷ ந் ஷரி டஶக்டர் கஷ் ஷ்ஶ, புது ஷல்யஷ IGNCA லில் 
‚Arth – art for earth‛ என்ம  யப்பில் கண்கஶட்சஷ  ஷமக்கப்பட்டது. 

இ-லர்த்ேகம் பணிக்குழுலின் முேல் கூட்டம் 

 லர்த் க சயஶரர் ரி ஶ  ஷஶ ஷஶ புது ஷல்யஷில் இ-லர்த் க பணிக்குழுலின் ப ல் 
கூட்டத் ஷற்கு  ய  ஶங்கஷனஶர். 20 – 22 ஜன், 2018 ஆம் ஆண்டுகரில் நடபற்ம 
துண குழு கூட்டத் ஷல் இபேந்து லந்  கபேத்துக்கரின் அடிப்படில் கூட்டம் நடந் து. 
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‚புேி இந்ேிாலிற்கான ேவு‛ - புள்ரிலிபம் ற்றும் ேிட்ட அயாக்க அலச்சகம் (MoSPI) 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜய ஶ ம் 9-10 ஆம்   ஷ புது  ஷல்யஷில் இண்டு நஶள் சர்ல ச 
லட்ட ச ஶநஶடு ஏற்பஶடு சய்ப்படுகஷமது. 

INCOIS இல் 5 நாள் ர்க் ளாப் 

 சுனஶஷ எச்சரிக்க  சல்பஶடுகள் குமஷத்  ஐந்து-நஶள் சர்ல ச அரலியஶன ர்க் 
ளஶப், இந் ஷ  கலல் த் ஷற்கஶன இந் ஷ  சஷ த் ஷன் சயஶரர், 
புலிில் அச்சகத் ஷன் சயஶரர் ஶ லன் என். ஶஜலீன் வ ஶபஶத் ஷல் உள்ர 
இந் ஷ  சஷ பபேங்கடல்  கலல் சலகள் த் ஷல் (INCOIS)  ஶடக்கஷ லத் ஶர். 

லடகிறக்கு கவுன்சியின் 67 ஆலது லயடாந்ேி ாநாட்டின் நிலமவுக் கூட்டம் 

 ளஷல்யஶங்கஷல் நடபற்ம லடகஷறக்கு கவுன்சஷயஷன் 67 ஆலது லபேடஶந் ஷ ஶநஶட்டின் 
நஷமவுக் கூட்டத் ஷற்கு  ய லகஷத் ஶர் உள்தும அச்சர்  ஷபே ஶஜ்நஶத் சஷங். 

MGNREGA ற்றும் முேல் அலச்சர்கரின் துலண குழுலின் முேல் கூட்டம் 

 MGNREGA ற்றும் லரஶண்க்கு இட பேங்கஷணப்பு  ஶடர்பஶக ப ல் 
அச்சர்கரின் துண குழுலின் ப ல் கூட்டம் நஷ ஷ ஆஶக்கஷல் நடபற்மது. 

164 லது த்ேி தபாதுப்பணித்துலம ேினம் 

 புதுடில்யஷ லிஞ்ஶன் பலனில் நடபற்ம 164 லது த் ஷ பஶதுப்பணித் தும  ஷனம் 
(CPWD) கஶண்டஶட்டத் ஷல் சுற்றுயஶ தும அச்சர் உஶற்மஷனஶர். 

சுங்கங்கள் ற்றும் கனிங்கரில் 4 லது தேசி கூட்டலப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜய 13 ஆம்   ஷ இந்தூர் த் ஷப்பி சத் ஷல் சுங்க 
அச்சகம் சுங்கங்கள் ற்றும் கனிங்கரின் நஶன்கஶலது  சஷ கூட்டப்ப 
ஏற்பஶடு சய் து. 
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நியூ இந்ேிா கூட்டலப்பு 

 பி ர்  ஷபே.நந் ஷ ஶடி புது  ஷல்யஷில் Y4D நஷபெ இந் ஷஶ கூட்டப்பில் 
உஶற்மஷனஶர். 

ஆயுஷ் தேசி நிறுலனங்கரின் ேலயலர்கள் ாநாடு 

 ஆபஸ் அச்சகத் ஷன் கஸழ் அனத்து இந் ஷ ஆபர்ல  இன்ஸ்டிடிபெட் (AIIA), 
இந் ஷஶ சர்ல ச ம், புதுடில்யஷில் ஜய 17, 18ஆம்   ஷகரில் ஆபஷ்  சஷ 
நஷறுலனங்கரின்  யலர்கரின் இண்டு நஶள் ஶநஶடு நடக்கஷமது. 

சிமப்பு தநாக்கி லரர்கிமது – AYUSH தேசி நிறுலனத் ேலயலர்கரின் இண்டு நாள் ாநாடு 

 அனத்து இந் ஷ ஆபர்ல  நஷறுலனத் ஶல் (AIIA), சஷமப்பு நஶக்கஷ லரர்கஷமது- AYUSH 
 சஷ நஷறுலனத்  யலர்கரின் இண்டு நஶள் ஶநஶடு புது  ஷல்யஷில் ஆபஷ் ந் ஷரி 
ஸ்ரீ ளஷரிபத் எஸ்ழஶ நஶக்  ஶடங்கஷ லத் ஶர். 

அலனத்துக் கட்சித் ேலயலர்கள் கூட்டம் 

 நஶடஶளுன்மத் ஷன் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கஶன றக்கஶய கூட்டத் ஶடர் நஶர 
 ஶடங்குல ஶட்டி, த் ஷ அசு அனத்துக் கட்சஷத்  யலர்கள் கூட்டத்  
நடத் ஷபள்ரது. 

ாநியங்கள் ற்றும் யூனின் பிதேசங்கரின் கரிர் ற்றும் குறந்லேகள் தம்பாட்டு 

துலம அலச்சர்கரின் தேசி ாநாடு 

 ஶநஷய ற்றும் பெனின் பி சங்கரின் கரிர் ற்றும் குறந் கள் ம்பஶட்டுத் 
தும அச்சர்கரின் உர்நஷய  சஷ ஶநஶடு புது ஷல்யஷில் நடபற்மது. கரிர் 
ற்றும் குறந் கள் ம்பஶட்டிற்கஶன த் ஷ அச்சர்  ஷபே ஷ. னகஶ சஞ்சய் 
கஶந் ஷின்  யில் நடபற்மது. 
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தபண்கலர தம்படுத்துலேில் நிேி ஆதாக்கின் ர்க் ளாப் 

 NITI ஆக் கரிர்  ஶறஷல் பனலஶர்  ரம் (WEP) ஜய 16-17, 2018 அன்று 
‚பண்கர ம்படுத்து ல்:  ஶறஷல்பனப்பு, கண்டுபிடிப்பு ற்றும் 
நஷயத் ன் லரர்ப்பது‛ என்ம இண்டு நஶள் சர்ல ச ஶநஶட்ட 
பேங்கஷணத் து. 

ஜிஎஸ்டி கவுன்சியின் 28 லது கூட்டம் 

 பஶபேட்கள் ற்றும் சலகள் லரி கவுன்சஷல் அ ன் 28 ஆலது கூட்டத் ஷல் சஶனிட்டரி 
நப்கஷன்கள், சஷமஷ  ஶயக்கஶட்சஷகள், சயல இந் ஷங்கள் ற்றும் குரிர்ப ன 
பட்டிகள் உட்பட 50-க்கும் ற்பட்ட  ஶரிப்புகரின் கட்டணத்  குமத் து. சஷறு 
லணிகங்களுக்கு ீண்டும்  ஶக்கல் சய்பம் சல்பம ஶற்மஷத்து 
எரி ஶக்கப்பட்டது. 

இரம் காலல் கண்காணிப்பாரர்கரின் 2 லது ாநாடு 

 ஶஜ்நஶத் சஷங் இரம் கஶலல் கண்கஶணிப்பஶரர்கரின் 2 லது ஶநஶட்ட  ஶடங்கஷ 
லத் ஶர். ஐ.ஐ.டி ற்றும் ஐ.ஐ.எம் பஶன்ம புகழ் பற்ம  ஶறஷல்தட்ப 
நஷறுலனங்களுடனும் புதுஶன  ீர்வுகளுக்கஶக கூட்டுமவு கஶள்ல ற்கஶக 
கஶலல்அப்புகர த் ஷ உள்தும அச்சர் ஶஜ்நஶத் சஷங் கட்டுக்கஶண்டஶர். 

பல்கலயக்கறகங்கள் ற்றும் உர் கல்லி நிறுலனங்கரின் துலணத் ேலயலர்கரின் தேசி 
ாநாடு 

 புது  ஷல்யஷில் உர் கல்லி நஷறுலனங்கரின் இக்குநர்கள் ற்றும் 
பல்கயக்கறகங்கரின் துணத்  யலர்கள் கஶண்ட பன்று நஶள்  சஷ ஶநஶடு 
நடபற்மது. 

 ப ல் பமஶக, பஶது ற்றும்  னிஶர் த் ஷ / ஶநஷய பல்கயக்கறகங்கள் 
ற்றும் நஷறுலனங்கரின் துணத்  யலர்கள் ற்றும் இக்குநர்கள் ஶநஶட்டில் 
பங்கற்கஷன்மனர். 
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யங்கிலணந்ே ேரபேிகரின் ாநாடு – 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கஶன இண்டு நஶள் பேங்கஷணந்  ேரபேிகரின் ஶநஶடு (பெ.சஷ.சஷ) 
2018 ஆம் ஆண்டு ஜய 30, 31 ஆம்   ஷ புது டல்யஷில் நடபறும். 
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