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மாநாடுகள் 

சர்லதேச மாநாடுகள் 

உச்சி ாநாடு / ாநாடு லிலங்கள் 
பேயாலது சனீ சர்லதேச 
இமக்குேி கண்காட்சி(CIIE) 

சஸனஶலின் தேசஷ கண்கஶட்சஷ ற்றும் ஶநஶட்டு மம், 
ளஶங்கஶில் நமைபபறும் பேயஶலது சஸன சர்லதேச 
இமக்குேஷ கண்கஶட்சஷில் (CIIE) இந்ேஷஶலின் பபலியஷமன 
அங்கு அமத்துள்ரது. 

உயகராலி கூயிங் 
இன்தனாதலளன் உச்சி ாநாடு 

2018 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் ஶேம் 12 ஆம் தேேஷ புது 
ேஷல்யஷில் அமஷலில் ற்றும் பேஶறஷல்தட்ப அமச்சர் 
ைஶக்ைர் வர்ஷ் லர்ேன் பேஶைங்கஷ மலக்கஷமஶர்.    இந்ே 
உச்சஷஶநஶடு பேன்பமமஶக ேீர்வுகமர மஶகக் 
பகஶண்ை நஷகழ்வு ஆகும், இது அேஷகரித்துலபேம் அமம 
குரிபைட்டிகரஶல் ற்படும் பிச்மனம சஶரிக்க 
உயபகங்கஷலும் உள்ர ேமயலர்களுைன் தசர்ந்து 
கூட்டிமைந்ே லறஷபமமகமரபம் பஶமேமபம் கண்ைமஷ 
உேவும். 

33 ஆசி உச்சி ாநாடு ஆசஷஶன் உச்சஷஶநஶட்டின் 33 லது பேஷப்பு சஷங்கப்பூரில் 
பேஶைங்கஷது. உச்சஷ ஶநஶட்டின் ேமயலர் சஷங்கப்பூர் பிே 
ந்ேஷரி லீ பவச். யஷதஶங் ஆலஶர். 

WEF உயகராலி எேிர்காய 
சபப கூட்டம் 

உயகரஶலி பபஶபேரஶேஶ ன்மத்ேஷன் (WEF) உயகரஶலி 
ேஷர்கஶய கவுன்சஷயஷன் இபே நஶள் கூட்ைம் துபஶில் 
பேஶைங்கஷது. 
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சிங்கப்பூர் பின்டடக் லிறா சஷங்கப்பூர் FinTech லிறஶ, உயகஷன் ஷக பபரி லிறஶக்கரில் 
என்மஶகும், பேன் பேயஶக இந்ே லிறஶலிற்கு பிேஶன 
உமஶற்ம எபே நஶட்டின்  ேமயலஶன பிே ந்ேஷரி 
நதந்ேஷ தஶடி அமறக்கப்பட்டுள்ரஶர், பபஶதுலஶக இந்ே 
லிறஶலில் உயக நஷேஷ அல்யது பேஶறஷல்தட்ப 
நஷறுலனங்கரின் ேமயலர்கள் உமஶற்றுலது 
லறக்கம்.    பிே ந்ேஷரி உயக லங்கஷகளுைன் நஷேஷ 
நஷறுலனங்கமர இமைக்கும் எபே உயகரஶலி ேரத்மே 
பேஶைக்கஷ மலப்பஶர். 

பபஶது சுகஶேஶத்ேஷற்கஶன தஶகஶ 
சர்லதேச ஶநஶடு 
ேஷமந்துமலக்கப்பட்ைது 

பபஶது சுகஶேஶத்ேஷற்கஶன தஶகஶலின் சர்லதேச ஶநஶடு, 
பஞ்சஷம் [தகஶலஶ] கயஶ அகஶைஷில் பேஶைங்கப்பட்ைது. 
ஆபஷ் அமச்சகம் இேற்கு ற்பஶடு பசய்துள்ரது. 

உயகரஶலி டிஜஷட்ைல் 
உள்ரைக்க சந்மே (GDCM) 

2018 ம் ஆண்டு நலம்பர்14 – 15, 2018 ஆம் தேேஷ லம 2018 
ஆம் ஆண்டுக்கஶன உயகரஶலி டிஜஷட்ைல் உள்ரைக்க சந்மே 
ஶநஶட்மை(GDCM)  பேஶறஷல்துமம பகஶள்மக ற்றும் 
ஊக்குலிப்பு துமம (DIPP), லர்த்ேக ற்றும் பேஶறஷற்துமம 
அமச்சகம் புதுேஷல்யஷில் நைத்துகஷமது.ஶநஶட்டில் இமச, 
ேஷமப்பைம், எரிபப்பு ற்றும் பலரிடீு, அதே தபஶல் கூட்டு 
தயஶண்ம, லரர்ந்து லபேம் ஶேஷரிகள் ற்றும் சந்மே 
ற்றும் பகஶள்மக ேஶரிப்பஶரர்கரின் ேஶக்கங்கள் குமஷத்ே 
அர்வுகள் இைம்பபறும் 

பபய்ஜஷங்கஷல் 2லது ஸ்ைஶர்ட் அப் 
இந்ேஷஶ பேலீட்டு கபேத்ேங்கு 

இந்ேஷ இமரஞர்கரிமைத புதும ற்றும் பேஶறஷல் 
பற்சஷம ஊக்குலிப்பேற்கஶக 2018 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் 
ஶேம் 12 ஆம் தேேஷ சஸனஶலின் ஸ்ைஶர்ட் அப் இந்ேஷ சங்கம் 
(SIA) ற்றும் துைிக[பலன்ச்சர்] குபேகுல் ஆகஷதஶபேைன் 
இமைந்து சஸனஶலில் இந்ேஷ தூேகம் 2 லது பேஶைக்க 
இந்ேஷ பேலீட்டு கபேத்ேங்கு என்மம ற்பஶடு பசய்ேது. 
நலம்பர் 2017 ஆம் ஆண்டு பேல் இந்ேஷ பேலீட்டு நஷகழ்ச்சஷ 
ற்பஶடு பசய்ப்பட்ைது. 
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உயக சுங்கக் குளலின் 
பிஶந்ேஷக் கூட்ைம் பஜய்ப்பூரில் 
துலங்கஷது 

ஆசஷஶலின் 33 அங்கத்துல நஶடுகரின் பிேஷநஷேஷகளுைன் 
பஜய்ப்பூரில் உயக சுங்க அமப்பு நஶன்கு நஶள் பிஶந்ேஷக் 
கூட்ைம் நைந்ேது. இந்ே கூட்ைம் WCO துமை 
பபஶதுச்பசயஶரர் ரிக்கஶர்தைஶ டிலிதனஶ ற்றும் மமபக 
லரிகளுக்கஶன த்ேஷ லஶரிம், சுங்கத் ேமயலர் ஸ்.தஷ் 
ஆகஷதஶஶல் கூட்ைஶக ேமயம ேஶங்கப்பட்ைது. 

தலரஶண் கூட்டுமவு 
லரர்ச்சஷக்கஶன பநட்பலஶர்க் 
பபஶதுச் சமபின் பேஶைக்க 
அர்வு 

ஆசஷ ற்றும் பசஷபிக்-ன் தலரஶண் கூட்டுமவு லரர்ச்சஷக்கஶன 
பநட்பலஶர்க் பபஶதுச் சமபின்(NEDAC) பேஶைக்க அர்வு புது 
ேஷல்யஷில் நமைபபற்மது.NEDAC ஆனது, அசஶங்க ற்றும் 
கூட்டுமவு நஷறுலனங்கரின் பகஶள்மககமர எபேங்கஷமைத்ேல் 
ற்றும் நஶட்டின் ட்ைத்ேஷல் எத்துமறக்கும் நஷறுலனங்களுக்கு 
FAO ஆல் உபேலஶக்கப்பட்ை அசு ற்றும் அசு சஶஶ 
நஷறுலனங்கரின் கயமலம உள்ரைக்கஷ எபே ேனிப்பட்ை 
அமப்பு ஆகும். 

இந்ேஷஶ–மேலஶன் ஸ்.ம்.இ 
லரர்ச்சஷ ன்மம் 
மேதபலில்பேஶைங்கஷது 

ம்.ஸ்.ம்.இ. பசயர் ைஶக்ைர். அபேண் குஶர் பஶண்தை, 
மேலஶனின் மேதபலில் இந்ேஷஶ-மேலஶன் ஸ்.ம்.இ 
லரர்ச்சஷ ன்மத்ேஷல் கயந்து பகஶள்ளும் இந்ேஷ 
பிேஷநஷேஷகளுக்கு ேமயம ேஶங்கஷனஶர், 2018ம் ஆண்டு 
நலம்பர் 13-ஆம் தேேஷ பேல் 17ஆம் தேேஷ லம 
இந்ேக்கூட்ைம் நமைபபறும்.  

உயக சகஷப்புத்ேன்ம உச்சஷ ஶநஶடு உயக சகஷப்புத்ேன்ம உச்சஷ ஶநஶடு துபஶில் ேஷமந்து 
மலக்கப்பட்ைது. க்கஷ அபு ஷதட்ழஷல் பேல் 
பமமஶக இந்ே ஶநஶடு நமைபபற்மது.ேீம் – ‘Prospering from 
Pluralism: Embracing Diversity through Innovation and Collaboration’. 
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16 லது மகலிமன லர்த்ேக 
கண்கஶட்சஷ 

தநபஶரத்ேஷற்கஶன இந்ேஷ தூேர் ன்ஜஷவ் சஷங் பூரி 
கஶத்ஶண்டுலில் 16 லது மகலிமன லர்த்ேக கண்கஶட்சஷில் 
இந்ேஷஶ பபலியஷமன ேஷமந்து மலத்ேஶர்.மகலிமனத் 
ேஶரிப்புகமர ஊக்குலிப்பதும், உள்ளூர் 
ற்றுேஷஶரர்களுக்கும், ேஶரிப்பஶரர்களுக்கும், 
பலரிநஶட்டியஷபேந்து லஶங்குபலர்களுக்கு ற்றும் மகலிமன 
லிற்பமனஶரர்களுக்கும் எபே பபஶதுலஶன ேரத்மே 
லறங்குலது இேன் தநஶக்கஶகும். 

இந்ேஷஶ - கஷர்கஷஸ் சர்லதேச அசு      
ஆமைத்ேஷன் 9 லது அர்வு 

லர்த்ேக, பபஶபேரஶேஶ, அமஷலில் ற்றும் பேஶறஷல்தட்ப 
எத்துமறப்பு (.தக.-.ஜஷ.சஷ) ீேஶன இந்ேஷஶ-கஷர்கஷஸ் சர்லதேச 
அசஶங்க ஆமைத்ேஷன் 9 லது அர்வு நலம்பர் 15-16, புது 
பைல்யஷில் நமைபபற்மது. அேன் நஷமமலில் எபே 
பநமஷபமம மகபளத்ேஷைப்பட்ைது. 

கஶயநஷமய ஶற்மம் பற்மஷ 27 லது   
BASIC அமச்சர்கள் கூட்ைம் 

கஶயநஷமய ஶற்மத்ேஷற்கஶன 27 லது BASIC ஆதயஶசமனக் 
கூட்ைம் லயஶற்று பக்கஷத்துலம் லஶய்ந்ே நகஶன 
பைல்யஷில் நைத்ேப்பட்ைது.BASIC (பிதசஷல், பேன்னஶப்பிரிக்கஶ, 
இந்ேஷஶ ற்றும் சஸனஶ) நஶடுகள், புது ேஷல்யஷில் சுற்றுச்சூறல் 
அமச்சகத்ேஶல் ற்பஶடு பசய்ப்பட்ைது. 

3லது இந்ேஷஶ –  சஷங்கப்பூர் 
பஶதுகஶப்பு அமச்சர் உமஶைல் 

3லது இந்ேஷஶ-சஷங்கப்பூர் பஶதுகஶப்பு அமச்சர் உமஶைல் 
லிசஶகப்பட்டினத்ேஷல் படிலமைந்ேது.இந்ேஷஶலில் சஷங்கப்பூர் 
ஆபேப்பமைகளுக்கு பிற்சஷகள் ற்றும் கூட்டு பிற்சஷகள் 
நைத்துலேற்கஶன இபேேப்பு உைன்படிக்மகம புதுப்பித்ேல் 
இந்ே உமஶையஷன் பக்கஷத்துலஶகும்.அடுத்ே ஆண்டு 
சஷங்கப்பூரில் 4 லது பஶதுகஶப்பு அமச்சர் உமஶைல் 
நமைபபறும். 
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இபேேப்பு எத்துமறப்பு பற்மஷ 
இந்ேஷஶ–யஶதலஶஸ் PDR கூட்டு 
ஆமைத்ேஷன் 9 லது கூட்ைம் 

லின்டினில் நமைபபறும் இந்ேஷஶ-யஶதலஶஸ் PDR கூட்டு 
ஆமைத்ேஷன் 9 லது கூட்ைத்ேஷற்கு இந்ேஷ 
பலரிபமவுத்துமம ந்ேஷரி சுஷ்ஶ ஸ்லஶஜ் ற்றும் 
அந்நஶட்டின் சக அமச்சர் சதயம்க்தச பகஶம்ஶசஷத் 
கூட்டுத்ேமயம ேஶங்குகஷன்மனர். 

இந்ேஷஶ பஇ பதயஶபஶ 
கூட்ைமப்பு 

இந்ே ஶேம் 27 ம் தேேஷ இந்ேஷஶ-க்கஷ அபு ஷதைழஷன் 
பதயஶபஶ கூட்ைமப்பின் இண்ைஶம் பேஷப்பு ேமயநகர் 
அபுேஶபிில் நைக்கவுள்ரது. இபேேப்பு பேலீடுகரின் 
பலமய லிரிவுபடுத்துலேற்கு இந்ே நஷகழ்வு லறஷலகுக்கும். 

சஸனஶ –  
இந்ேஷஶ ல்மய தபச்சுலஶர்த்மே 

சஸனஶலின் பசங்டு நகரில் இந்ேஷ ல்மய ற்றும் சஸன 
ல்மயின் சஷமப்பு பிேஷநஷேஷகள் இமைத ல்மய குமஷத்து 
21-லது சுற்று தபச்சுலஶர்த்மே பேஶைங்கஷது. 

உயகரஶலி நஷமயஶன 
நகங்கள் 2025  துலக்கம் 

.நஶ. அேன் உயகரஶலி நஷமயஶன நகங்கள் 2025 
துலக்கத்ேஷல் பங்கு பபம உத்ேப்பிதேசத்ேஷன் பநஶய்ைஶ 
ற்றும் கஷதட்ைர் பநஶய்ைஶமலத் 
தேர்ந்பேடுத்துள்ரது.இந்ேஷஶலியஷபேந்து பம்மப ற்றும் 
பபங்களூபே அமறப்பஶரர்கரஶகத் தேர்வு , ‚பல்கமயக்கறக 
நக‛ பிரிலில் பநஶய்ைஶ ற்றும் கஷதட்ைர் பநஶய்ைஶ தேர்வு 
பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

ஜஷ -20 உச்சஷஶநஶடு பிேர் நதந்ேஷ தஶடி அர்பஜன்டினஶ ேமயநகர் பிபெனஸ் 
ர்ழஷல் நமைபபறும்13 லது ஜஷ-20 உச்சஷ ஶநஶட்டில் பங்தகற்க 
ேனது பைத்மே பேஶைங்கஷனஶர்.2018 ேீம் – Building Consensus for 
a Fair and Sustainable Development. 

கைல்சஶர் பபஶபேரஶேஶ ஶநஶடு மநதஶபிில் நமைபபறும் கைல்சஶர் பபஶபேரஶேஶ ஶநஶட்டில் 
உமஶற்ம உள்ரஶர் த்ேஷ அமச்சர் ேஷபே. நஷேஷன் 
கஶட்கஶரி.இந்ே ஶநஶட்டிற்கு கனைஶ ற்றும் ஜப்பஶனுைன் 
இமைந்து பகன்ஶ ற்பஶடு பசய்துள்ரது. 
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சவுேஷ–இந்ேஷஶ லைிகக் கூட்ைம் சவுேஷ அதபிஶ இஶச்சஷத்ேஷற்கு இந்ேஷ உள்கட்ைமப்பு 
ற்றும் லடீ்டுத் தூதுக்குளலின் லபேமகின் தபஶது சவுேஷ 
அதபிஶலின் சமப தசம்பர்ஸ் குளவுைன் சவுேஷ-இந்ேஷஶ 
லைிக கூட்ைம் நமைபபற்மது. 

பேற்கஶசஷ இமரஞர் அமேஷ 
ஶநஶடு 

கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் பகஶள்ளுப்தபனஶன ேஷபே.ஸ்ரீ கஷபேஷ்ைஶ 
ஜஷ. குல்கர்னி கஶந்ேஷ ேர்ளன், புது டில்யஷில் பன்று நஶள் 
பேற்கஶசஷ ண்ைய இமரஞர் அமேஷ ஶநஶட்மை துலக்கஷ 
மலத்ேஶர். 

இண்ைஶலது இந்ேஷ–ைச்சு 
துமமபக ன்மம் 

பம்மபில் உள்ர இந்ேஷ லர்த்ேகர்கரின் சம்தரத்ேஶல் 
ற்பஶடு பசய்ப்பட்ை இண்ைஶலது இந்ேஷ-ைச்சு துமமபக 
ன்மத்ேஷல் பம்மபின் துமமபக லரர்ச்சஷ ற்றும் 
டிஜஷட்ைல் பேஶறஷல்தட்ப ேஷட்ைங்களுக்கஶக ைச்சு அசஶங்கம் 
பம்மப தபஶர்ட் டிஸ்டிற்கு உேலி லறங்குகஷமது. 

இண்ைஶலது அம்தபத்கர் 
சர்லதேசக் கூட்ைம் 

அசஷல் கட்ைமப்பு நலம்பர் 30, 2018 அன்று நஷமனவுகூபேம் 
லமகில், இந்ேஷ குடிசுத் ேமயலர் ேஷபே.ஶம் நஶத் 
தகஶலிந்த், புதுேஷல்யஷில் இண்ைஶலது அம்தபத்கர் சர்லதேச 
கூட்ைத்மே துலக்கஷ மலத்ேஶர்.இந்ேக் கூட்ைத்மே 
ஆேஷேஷஶலிைர் ற்றும் பறங்குடிின சட்ைன்ம 
உறுப்பினர்கள் ற்றும் நஶைஶளுன்ம உறுப்பினர்கள் குள 
ற்றும் ைஶக்ைர் அம்தபத்கர் லர்த்ேக சமப ற்பஶடு பசய்ேது. 

தேசி மாநாடுகள் 

நிேி ஆதாக் – லரர்ச்சி ஆாய்ச்சி ப உபாடல் 

 நஷேஷ ஆதஶக் – லரர்ச்சஷ ஆஶய்ச்சஷ மத்ேஷன் (DRC) நஶன்கஶம் உமஶைல், 
பம்மபில் நமைபபற்மது. 
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“நகர்ப்பும பூகம்ப தேடல் ற்றும் ீட்புக்கான ளாங்காய் ஒத்துபறப்பு அபப்பின் கூட்டுப் 
பிற்சி -2019″ன் கூட்டம்  

 ‚நகர்ப்பும பூகம்ப தேைல் ற்றும் ீட்புக்கஶன ளஶங்கஶய் எத்துமறப்பு அமப்பின் 
கூட்டுப் பிற்சஷ -2019″ ன் கூட்ைம் புது ேஷல்யஷில் பேஶைங்கஷது. 

ஆபர்தலேத்ேில் டோறில்பபனதலார் ற்றும் லணிக தம்பாட்டிற்கான தேசி கருத்ேங்கு 

 ஆபர்தலே பேத்துலத்ேஷல் பேஶறஷல்பமனப்பு ற்றும் லர்த்ேக தம்பஶடு குமஷத்ே 
இண்டுநஶள் தேசஷ கபேத்ேங்கு புதுேஷல்யஷில் பேஶைங்கஷது. 

 இந்ேக் கபேத்ேங்மக நஷத்ேஷ ஆதஶக் எத்துமறப்புைன் ஆபஷ் அமச்சகம் ற்பஶடு 
பசய்துள்ரது. 

 ஆபர்தலே பேந்து உற்பத்ேஷில் ஈடுபட்டுள்ர பேஶறஷயேஷபர்கள் ற்றும் 
பங்குேஶர்களுக்கு இத்துமமில் லர்த்ேக லஶய்ப்புகமர கண்ைமஷலமே தநஶக்கஶகக் 
பகஶண்டு இக்கபேத்ேங்கு நைத்ேப்படுகஷமது. 

கடற்பபட ேரபேிகரின் ாநாடு 

 இந்ே ஆண்டின் இண்டு ஆண்டுகளுக்கு எபேபமம நமைபபறும் கைற்பமை ேரபேஷகள் 
ஶநஶட்டின் இண்ைஶலது பேஷப்பு புது பைல்யஷில் படிலமைந்ேது. 

டபாது டகாள்பேல் ற்றும் தபாட்டிச் சட்டம் பற்மி தேசி ாநாடு 

 இந்ேஷ தபஶட்டி ஆமைம் (CCI) ற்பஶடு பசய்துள்ர பபஶது பகஶள்பேல் ற்றும் 
தபஶட்டிச் சட்ைம் பற்மஷ தேசஷ ஶநஶடு ேஷல்யஷில் நமைபபறுகஷமது. பபஶது 
பகஶள்பேல் சுற்றுச்சூறல் அமப்பில் தபஶட்டி ஆதயஶசமன ற்றும் பக்கஷ 
பங்குேஶர்கமர எபேங்கஷமைக்கும் தநஶக்கத்துைன் இந்ே ஶநஶடு நைத்ேப்படுகஷமது. 

இந்ேி உணவு ற்றும் தலராண் லாங்குபலர் லிற்பபனாரர் சந்ேிப்பு 

 அரிசஷ, தேநீர், சஶயஶ பபஶபேட்கள் ற்றும் உயர் பறங்கள் ஆகஷ நஶன்கு பக்கஷ 
பபஶபேட்கரின் இந்ேஷ ற்றுேஷஶரர்கள் உைவு ற்றும் தலரஶண் லஶங்குபலர் 
லிற்பமனஶரர் சந்ேஷப்பு (பிஸ்ம்) சவுேஷ அதபிஶலில்நமைபபற்மது. 
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ாற்றுத் ேிமனாரி இபரதாருக்கான சர்லதேச ேகலல் டோறில்நுட்ப சலால் – 2018 

 த்ேஷ சபக நீேஷ ற்றும் அேஷகஶரித்ேல் அமச்சகத்ேஷன் ஶற்று ேஷமனஶரிகளுக்கு 
அேஷகஶரித்ேல் துமம நலம்பர் 9 பேல் நலம்பர் 11 லம 2018-ஆம் ஆண்டிற்கஶன, 
ஶற்றுத் ேஷமனஶரி இமரதஶபேக்கு சர்லதேச ேகலல் பேஶறஷல்தட்ப சலஶல் தபஶட்டிம 
ற்பஶடு பசய்துள்ரது. 

 இந்ே ஆண்டு, இந்ேப் தபஶட்டிம, இந்ேஷஶ, பகஶரி அசு ற்றும் சர்லதேச றுலஶழ்வு 
அமப்புைன் இமைந்து நைத்துகஷமது. 

த்ேி ற்றும் ாநிய அபப்புகரின் 26லது பத்ேிரிபக ேகலல் ாநாடு 

 இஶச்சய பிதேசம் ேர்ளஶயஶலில் நலம்பர் 15-16, லம த்ேஷ ற்றும் ஶநஷய 
அமப்புகரின் 26லது பத்ேஷரிமக ேகலல் ஶநஶடு (COCSSO) புள்ரிலிபம் ற்றும் ேஷட்ை 
அயஶக்க அமச்சகம் ற்பஶடு பசய்து நைத்ேஷ லபேகஷமது. 

 இந்ே ஆண்டு ஶநஶட்டின் ேீம் ‚Quality Assurance in Official Statistics‛. 

பில் ற்றும் பேிதார் ருத்துலத்ேின் 4லது சர்லதேசகாங்கிஸ் 

 ைஶக்ைர் ஜஷதேந்ேஷ சஷங் பில் ற்றும் பேஷதஶர் பேத்துலத்ேஷன் 4லது சர்லதேச 
கஶங்கஷஸ் கூட்ைத்மே துலக்கஷ மலத்ேஶர். 

“காலல்துபம டோபயத் டோடர்பு நலனீாக்கல் ற்றும்அேிலுள்ர சலால்கள்” என்பது 
பற்மி ாநாடு  

 ‚கஶலல்துமம பேஶமயத் பேஶைர்பு நலனீஶக்கல் ற்றும் அேஷலுள்ர சலஶல்கள்‛ ன்பது 
பற்மஷ இண்டு நஶள் ஶநஶடு புதுேஷல்யஷில் பேஶைங்குகஷமது. த்ேஷ பேஶமயத் பேஶைர்புத் 
துமம இமைமச்சர் (ேனிப்பபஶறுப்பு) ேஷபே. தனஶஜ் சஷன்வஶ இந்ே ஶநஶட்மை 
பேஶைங்கஷமலக்கஷமஶர். 

 நஶட்டில் கஶலல்துமம பேஶமயத் பேஶைர்புக்கஶன த்ேஷ உள்துமம அமச்சகத்ேஷன் 
பசல்பஶட்டு ஆதயஶசமன அமப்பஶன கம்பிில்யஶ எபேங்கஷமைப்பு இக்ககம் இந்ே 
ஶநஶட்டிற்கு ற்பஶடு பசய்துள்ரது. 
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காலல்துபமில் பணிாற்றும் டபண்கரின் 8-ஆலது தேசிாநாடு 

 கஶலல்துமமில் பைிஶற்றும் பபண்கரின் 8-ஆலது தேசஷ ஶநஶடு, ஜஶர்கண்ட் ஶநஷயம் 
ஶஞ்சஷில் பேஶைங்குகஷமது. கஶலல்துமம ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் தம்பஶட்டு அமப்பு, 
ஜஶர்கண்ட் ஶநஷய கஶலல்துமமபைன் இமைந்து இந்ே ஶநஶட்டிற்கு ற்பஶடு பசய்துள்ரது. 
கஶலல்துமமில் பைிஶற்றும் பபண்கரின் பைித்ேஷமமம அேஷகரிப்பது ற்றும் 
குமமப்பது பேஶைர்பஶன சூறமய உபேலஶக்குலது பற்மஷ இம்ஶநஶட்டில் லிலஶேஷக்கப்பை 
உள்ரது. 

சபக லாடனாயி லிறிப்புணர்வு ஓர்க்ஷாப்  

 ேகலல் ற்றும் எரிபப்பு அமச்சகத்ேஶல் ற்பஶடு பசய்ப்பட்ை எபே சபக லஶபனஶயஷ 
லிறஷப்புைர்வு ஏர்க்ஷஶப் தகஶலஶலின் பனஶஜஷில் உள்ர சர்லதேச மத்ேஷல் 
ேஷமக்கப்பட்ைது. 

 இந்ே ஏர்க்ஷஶப்மப உண்மஶன ஶற்மத்ேஷற்கஶன நலனீ பன்பஶடுகள் (SMART) 
தகஶபேபலர்களுைன் என்மஷமைந்து ேகலல் ற்றும் எரிபப்பு அமச்சகம் ற்பஶடு 
பசய்துள்ரது. 

 இதுதபஶன்ம நஷகழ்லின் 79 லது பேஷப்பு இதுலஶகும், தகஶலஶலில் பேல் பமமஶக 
நமைபபறுகஷமது. 

10லது அக்தா–லிளன் கண்காட்சி 

 10லது அக்தஶ-லிளன் கண்கஶட்சஷ, த்ேஷ இந்ேஷஶலின் ஷகப்பபரி லிலசஶ கண்கஶட்சஷ 
23 நலம்பர் பேல் 26 நலம்பர் லம நஶக்பூரில் நமைபபறும். 

ஆர்தோக்னாேிக் அறுபல சிகிச்பச ஒர்க்ஷாப் 

 அகஷய இந்ேஷ பேத்துல அமஷலில் நஷறுலனம், ய்ம்ஸ் புது ேஷல்யஷில் இபேநஶள் 
ஆர்தேஶக்னஶேஷக் அறுமல சஷகஷச்மச எர்க்ஷஶப் என்மம ற்பஶடு பசய்துள்ரது. இது ேஶமை 
ேஷபேத்தும் அறுமல சஷகஷச்மச ன்றும் அமறக்கப்படும்.  
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புயனாய்வு பகபகள் ேபயலர்கரின் இண்டாலது தேசி ாநாடு 

 கஶலல்துமம ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் தம்பஶட்டு நஷறுலனத்ேஷன் சஶர்பில், ைஶக்ைர் 
ஆனந்த்ஸ்லபைப் குப்ேஶ நஷமனவு பசஶற்பபஶறஷவு ற்றும் புயனஶய்வு பகமகரின் 
ேமயலர்கள் பங்தகற்கும் இண்ைஶலது தேசஷ ஶநஶடு புதுேஷல்யஷில் பேஶைங்குகஷமது. 

 ாநாட்டின் கருப்டபாருள் – “புதுபகக் குற்மங்கரில் காலல்துபமின் நடலடிக்பக”.  

புேி இந்ேிாலிற்கான சுகாோ அபப்பு பற்மி உபாடல் 

 நஷேஷ ஆதஶக் புேஷ இந்ேஷஶலிற்கஶன சுகஶேஶ அமப்பு பற்மஷ உமஶைமய 
நைத்துகஷமது. ஆபஷ்ன் பஶஶத்ேஷற்கு ேஷட்ைஷைப்பட்ை பபஶது-ேனிஶர் எத்துமறப்பு ஶேஷரி 
தபஶன்ம பகஶள்மக பண்பஶடுகரில் லரர்ச்சஷ உமஶைல் புதுமஶன ஶற்மங்கமரக் 
கலனிக்க தலண்டும். 
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