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சர்வதேச மாநாடுகள் 

உச்சி மாநாடு / மாநாடு விவரங்கள் 
ஐநாவின் பருவநிலல மாநாடு 

 

கரனறலன ரற்நத்றற்கரண க்கற ரடுகள் கட்டலப்புக் 
ககம் (UNFCCC) கூட்டி ரடுகபின் 24 து கூட்டம் (COP-24), 
பதரனந்றன் கபடரலஸ் கரில் தரடங்கறது. ேமீ் – ‘One World 
One Sun One Grid’ 

ஆசியா பசிபிக் உச்சி மாநாடு-
2018 

 

பதரபத்றன் லனகரண கரத்ண்டுில் ஆசறர தசறதிக் 
உச்சற ரரடு 2018 தரடங்கறது. ேமீ் - ‚Addressing the Critical 
Challenges of Our Time: Interdependence, Mutual Prosperity, and 
Universal Values‛. 

33 ஆசிய உச்சி மாநாடு ஆசறரன் உச்சறரரட்டின் 33து தறப்பு சறங்கப்பூரில் 
தரடங்கறது. உச்சற ரரட்டின் லனர் சறங்கப்பூர் தி 
ந்றரி லீ தயச்.னறபரங் ஆரர். 

இந்ேிய தோழில்கள் 

கூட்டலமப்பின் தவளாண் 

தோழில்நுட்ப இந்ேியா-2018 

13வது கண்காட்சி 

இந்ற தரறல்கள் கூட்டலப்தின் பபர ண் தரறல்நுட்த 
இந்றர-2018 13து கண்கரட்சறல சண்டிகரில் குடிசுத் 
லனர் றபே ரம் ரத் பகரிந்த் றநந்து லத்ரர் . 

DGAFMS இராணுவ மருத்துவக் 

கூட்டம் 2018 

பல் திப்தரபர் தெணல் ஆபப்தலட பேத்து பசலகள் 
(DGAFMS) இரணு பேத்துக் கூட்டலப்பு புது தடல்னறில் 
இபேந்து. இந் ரரட்டின் பரக்கம் AFMS இன்று 
றர்தகரண்டுள்ப திச்சறலணகள் ற்றும் சரல்கலப தற்நற 
றட்டறட்டு, கரர்ப்மறன் புகழ்ததற்ந லனர்கபின் கூட்டு 
ஞரணத்லபம் அனுதத்லபம் தன்தடுத்றக் தகரள்ரகும் . 

தகாள்லக ஆலையத்ேின் 

80வது அமர்வு 

2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர்  3ஆம் பற பம்லதில் உள்ப 
உனக சுங்க அலப்புக்கரண 80து அர்வு கூட்டத்றன் துக்க 
ிரில் றற ற்றும் ததபேறறுண ிகரங்களுக்கரண 
த்ற அலச்சர் அபேண் பெட்னற உலரற்நறணரர் . 
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சர்வதேச கரடிகள் மாநாடு 
உத்ப்திபசத்றல், 11 ரடுகபில் இபேந்து 80க்கும் பற்தட்ட 
திறறறகள் ஆக்ர ில் லடததறும் சர்பச கடிகள் 
ரரட்டில் தங்பகற்கறன்நணர் . ணஉிணம் SOS, அதரிக்க 
ற்றும் கணடர ரட்டின் கடி தரரிப்பு குழுவுடன் இலந்து 
இந் ரரடு டத்ப்தட்டது. 

‚இந்ேியாவின் விசா 

ஆட்சியலமப்லப 

மாற்றியலமத்ேல்‛ மாநாடு 

எபே பி ற்றும் தரந்வு இல்னர ிசர 
ஆட்சறலப்லத உபேரக்குது , ரட்டின் தபிரட்டு 
திகள் பேலக ற்றும் ங்குற்கு சறபிப்தப 
அசரங்கத்றன் பரக்கம் ன்று த்ற உள்துலந தசனரபர் 
வ ரெவீ் கறபெதர கூநறணரர். 

இந்ேியா நீர் ோக்க உச்சி மாநாடு

 2018 

கங்லக ற ீர்பங்கள் , ற பம்தரட்டு ற்றும் கங்லக ற 
புணலப்பு அலச்சர் றறன் கட்கரரி இந்றர ீர் ரக்க உச்சற 
ரரடு 2018 றநந்துலக்க உள்பரர் . இது சுத்ரண 
கங்லகக்கரண பசறத் றட்டம் (NMCG) ற்றும் கங்கர ஆறு 
பகரல ற்றும் ஆய்வுகள் லம் (cGanga) இலந்து 
டிசம்தர் 5-7, 2018 ல புது தடல்னறில் ற்தரடு தசய்துள்பது . 

ஐதராப்பிய ஒன்றியத்ேிற்கும் 

இந்ேியாவிற்கும் இலடயில் 

இரண்டுநாள் மாநாடு 

பரப்தி என்நறத்றற்கும் இந்றரிற்கும் இலடில் 
கனரச்சர பு சரர் தரதுகரப்புக்கரண இண்டு ரள் ரரடு புது 
றல்னறில் தரடங்கப்தட்டது. 

தோழிற்துலற ஈடுபாடு ேிட்ட 

மாநாடு 

ெரர்கண்ட் றநல பம்தரட்டு றன் சபகம் ற்றும் FICCI 
ஆகறல இலந்து ‚உற்சரகம் ற்றும் ஆர 
பலனரய்ப்பு உபேரக்குலுக்கரண ஊறர்கபின் 
தட்தரர்க்‛[ENGAGE] ன்ந லனப்தில் எபே ரள் ீண்ட 
தரறற்துலந ஈடுதரடு பலனத்றட்டத்றற்கு புது றல்னறில் 
ற்தரடு தசய்துள்பது . இந் றகழ்ின் ீம் ெரர்கண்டில் 
றநல: றர்கரனத்றற்கரண றநல. 
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டிசம்பர் 11 அன்று அலைத்து 

கட்சிக் கூட்டம் 

க்கபல சதரரகர் சுறத்ர கரென் கலலில் 
தன்லரண தசல்தரட்டு டடிக்லககலப 
பற்தகரள்ற்கு டிசம்தர்  11ம் பற அலணத்து கட்சறக் 
கூட்டத்ல கூட்ட ற்தரடு தசய்ரர் . 

வருடாந்ேிர ஸ்டார்ட் அப் 

இந்ேிய துைிகர மூலேை 

உச்சி மாநாடு 2018 

டிசம்தர் 07, 2018 அன்று பகரரில் பேடரந்ற ஸ்டரர்ட் அப் 
இந்ற துிக பனண உச்சற ரரட்லட ர்த்க ற்றும் 
தரறல்துலந அலச்சகம் , பகரரின் அசு ற்றும் 
தரறல்துலந தகரள்லக ற்றும் ஊக்குிப்பு துலந (DIPP) 
இலந்து ற்தரடு தசய்துள்பது . உச்சற ரரட்டின் ீம் 
‘Mobilizing Global Capital for Innovation in India.’ 

நீடித்ே நீர் தமலாண்லம 
தோடர்பாை முேலாவது 
சர்வதேச மாநாடு 

த்ற ீர்பம் , றகள் பம்தரடு , கங்லக புணலப்புத் 
துலந ஆவுடன் , தக்ர திரஸ் பனரண்ல ரரிம் , 
தரயரனறில் உள்ப இந்ற ிகில் தள்பி 
பரகத்றல் 2018 டிசம்தர் 10-11 பனரது சர்பச 
ரரட்டிற்கு ற்தரடு தசய்துள்பது . ‘ீடித் ீர் பனரண்ல ’ 
ன்தப இந் ரரட்டின் லக்கபேத்ரகும் . 

இந்ேிய–ரஷ்ய பாராளுமன்ற 
ஆலையத்ேின் 5வது கூட்டம் 

ஷ் தரரளுன்ந ‘டுர’ின் லனர் இந்றர , 
ஷ்ரிற்கு இலடினரண இபேப்பு எத்துலப்தின் 
கத்ரண றநலண பழுதுரகத் க்கலக்க சட்டறற்றும் 
கட்டலப்லத ற்தரடு தசய்பரறு அலப்பு ிடுத்ரர் . இது 
இபே ரட்டிற்கு இலடில் எபேங்கறலப்லத லு ப்தடுத்வும் 
தனுள்ப தரரளுன்ந தரிரற்நங்களுக்கும் அலப்பு 
ிடுத்து. 

அறிவியல் லமயம் மற்றும் 
அருங்காட்சியகங்களின் 
ேலலலமயின் 18வது அகில 
இந்ேிய ஆண்டு மாநாடு 

ிஞ்ஞரணம் ற்றும் தரறல்நுட்தத்ல பம்தடுத்துற்கரக 
ரட்டிலுள்ப ற்ந அநறில் றறுணங்களுடன் இலந்து 
திரற்நவும், எத்துலக்கவும் அநறில் லம் ற்றும் 
அபேங்கரட்சறக லனலின்  18து அகறன இந்ற ஆண்டு 
ரரடு துங்கறது . அபேரச்சன திபச அநறில் 
லத்றல் அலந்துள்ப ‚புதுல லம் ற்றும் ிண்தபி 
கல்ி லம்‛, இட்டரகரில் றநந்துலக்கப்தட்டது . 
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நல் ஆளுலக – விருப்ப 
மாவட்டங்கள் மீது கவைம் 
தசலுத்துேல்’ பற்றிய மண்டல 
மாநாடு 

த்ற திரபர் னன் , ததரதுக்கள் குலநீர்வு ற்றும் 
ஏய்வூறங்கள் அலச்சகத்றன் , றர்ரக சலர்றபேத்ம் ற்றும் 
ததரதுக்கள் குலநீர்வுத் துலந , பகப அசுடன் இலந்து 
டத்தும், ‘ல் ஆளுலக – ிபேப்த ரட்டங்கள் ீது கணம் 
தசலுத்துல்’ தற்நற ண்டன ரரடு , றபேணந்புத்றல் 2018 
டிசம்தர் 10-11 லடததறுகறநது. பகப ஆளுர் ீறதற (ஏய்வு) 
றபே.தி.சரசறம், இந் இண்டு ரள் ரரட்லட ரலப 
தரடங்கறலக்கறநரர். 

பங்குோரர்களின் கருத்துக்களம்
 2018  

உடல்னம், குடும்த னத்துலந அலச்சகம் ற்றும் 
பர்ச்சறக்கரண தங்குரர்கள் என்நறலந்து எபே 
உத்றபரகபூர் தக்க றகழ்ரண தங்குரர்கபின் 
கபேத்துக்கபம் 2018-, ப்ரீத்ற சுன் , தசனரபர் (HFW), ‘இந்றர 
றணத்ல’ தரடங்கற லத்ரர். 

ஆமஷ்ச்சார்யா மாநாடு 

டிசம்தர் 10, 11ம் பறகபில் ததரது சுகரர பம்தரட்டிற்கரக 
றணச்சரர்ர (தடய்னற தெறன் ) ற்றும் ரிதுச்சரர்ர 
(தபேகரன தெறன் ) ஆகறற்நறல் பசற ஆபர்ப 
ஆபர்ப றறுணம் எபே பசற ரரடு ற்தரடு 
தசய்துள்பது. 

5வது நிறுவை இந்ேியா 

நிகழ்ச்சி 

றரன்ரில் உள்ப ரங்கணில் 5து றறுண இந்றர 
றகழ்ச்சறல ெணரறதற ரம்ரத் பகரிந்த் றநந்து லத்ரர் . 
இது இந்ற தரறல் கூட்டலப்பு ற்றும் றன்ரர் 
சம்பபண ர்த்க சங்கத்றன் பனம் டத்ப்தட்டது . 
ரரட்டின் பக்கறத்தும் சறறு ற்றும் டுத் றறுணங்கள் 
ஆகும். 

 

இந்ேிய பாதுகாப்பு 

பல்கலலக்கழக ஒர்க்ஷாப் 

இந்ற தரதுகரப்பு தல்கலனக்ககம் (IDU) பன்று தலடகலபச் 
பசர்ந் பத் ற்றும் டுத் அறகரரிகளுக்கு 
‘றலனத்ன்லக்கரண கபேத்ரய்வு ’ தற்நற இபே ரள் திற்சற 
குப்பு என்லந ற்தரடு தசய்துள்பது .  
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உலக சுகாோர அலமப்பின் 

மருத்துவ சாேைங்கள் மீோை 

4வதுஉலகளாவிய 

கருத்துக்களம் 

ஆந்றப் திபச தட்தடக் ண்டனம் , ிசரகப்தட்டிணத்றல் 
உனக சுகரர அலப்தின் பேத்து சரணங்கள் ீரண  4து 
உனகபரி கபேத்துக்கபம் லடததற்நது . ர்த்க ற்றும் 
லகத்தரறல் ற்றும் சறில் ிரணப் பதரக்குத்துத்  துலந 
அலச்சர் சுபஷ் திபு , ர்த்க ற்றும் லகத்தரறல் 
அலச்சக தரறல்சரர் தகரள்லக ற்றும் பம்தரட்டுத் 
துலநின் கலழ் பசற பேத்து சரண பம்தரட்டுக் கவுன்சறல் 
என்லந அலத்துள்பரர். 

FICCI இன் 91 வது ஆண்டு தபாது 

கூட்டம் 

அடுத் இண்டு அல்னது பன்று ஆண்டுகபில் இந்றர எபே 
டிரில்னறன் டரனர் டிெறட்டல் ததரபேபரரரக உபேரகும் 
ன்று றன்ணணு ற்றும் கல் தரறல்நுட்த அலச்சர் ி 
ங்கர் திசரத் தரிித்ரர் . FICCIின் 91 து ஆண்டு ததரது 
கூட்டத்றல் றபே திசரத் கனந்துதகரண்டு இவ்ரறு 
உலரற்நறணரர். 

இந்ேியா–
சைீா உயர் நிலலச் சந்ேிப்பு 

இந் ரம் 21ம் பற கனரச்சர ற்றும் க்கள் – 
க்கபிலடபரண தரிரற்நங்கள் தரடர்தரண புறரக 
றர்ரிக்கப்தட்டுள்ப இந்றர -சலணர உர் றலனச் சந்றப்தின் 
பல் கூட்டம் லடததநிபேக்கறநது . 

தவடி தபாருட்கலள 
கண்டறிேல் பற்றிய முேல் 
தேசிய ஒர்க்கஶாப் 

புபணில் உள்ப உர் ஆற்நல் ததரபேட்கள் ஆரய்ச்சற 
ஆய்வுக்கூடத்றல் தடி ததரபேட்கலப கண்டநறல் தற்நற 
பல் பசற எர்க்கரப் தரடங்கப்தட்டது . 

15வது உலகளாவிய SME 
வைிக உச்சி மாநாடு 

புதுடில்னறில் 15து உனகபரி SME ிக உச்சற 
ரரட்டின் தரடக்க ிரில் ர்த்க, லகத்தரறல் ற்றும் 
சறில் ிரணப் பதரக்குத்துத் துலந அலச்சர் சுபஷ் 
திபு, இந்றரில் இபேந்து SME கபின் ற்றுறகலப 
ஊக்குிக்க 15 ரடுகபின் ர்த்க பம்தரட்டு அலப்புகலப 
அலப்தற்கரண றட்டத்ல ஆய்வு தசய்ரக அலச்சகம் 
தரிித்துள்பது. 
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தபாட்டி சட்டம்  மீோை 

மூன்றாம் சாலல நிகழ்ச்சி 

பதரட்டி சட்டம் ீரண பன்நரது சரலன றகழ்ச்சற 
அகரதரத்றல் 2018ம் ஆண்டு டிசம்தர்  18ம் பற ததரதுத் 
ரரிப்பு, ர்த்க சங்கங்கள் , கரர்ட்டல்கள் ற்றும் கபேல 
ஆகறற்லந லரகக் தகரண்டு , இந்ற பதரட்டி 
ஆலத்ரல் ற்தரடு தசய்ப்தட்டது. 

டிஜிபி மற்றும் ஐஜி களின் 
ஆண்டு மாநாடு 

குெரத்றன் ர்ர ரட்டத்றல் அலந்றபேக்கும் ரறன 
எற்றுல சறலனின் அபேகறல் ரறன இக்குர்கள் ற்றும் 
பதரலீஸ் இன்ஸ்ததக்டர் தெணனறன் அலணத்து இந்ற 
ரரட்லட உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் சறங் றநந்து 
லத்ரர். 

55வது ஸ்காச் உச்சிமாநாடு 
புது றல்னறில் 55து ஸ்கரச் உச்சற ரரட்டில் ஸ்கரச் 
பகரல்டன் ெூதினற பசனஞ்சர் ிபேல ிக ற்றும் 
தரறல்துலந அலச்சர் சுபஷ் திபு ங்கறணரர் . ஸ்கரச் 
பசனஞ்சர் ிபேதுகள் சுந்றரக றறுப்தட்ட 
ததரதுக்களுக்கரண உர்ந் தகௌரகும். 
சலர்றபேத்ங்களுக்கு குநறப்தரக ஆற்நல் துலந சலர்றபேத்ங்கபில் 
அபேலட தங்கபிப்புக்கரக ர்த்க ற்றும் தரறல்துலந 
ந்றரிக்கு ங்கப்தட்டது. 

முத்ேரப்பு சபாஹர் 
ஒப்பந்ேத்லே 
அமுல்படுத்துவேற்காை 
பின்தோடர்ேல் குழுவின் 
முேல் கூட்டம் 

இந்றர, ஆப்கரணிஸ்ரன் ற்றும் ஈரனுக்கும் இலடில் 
பத்ப்பு சதரயர் எப்தந்த்ல அபல்தடுத்துற்கரண 
தின்தரடர்ல் குழுின் பல் கூட்டம் ஈரன் துலநபக 
கரண சதரயரில் லடததற்நது. 

12வது உலகளாவிய சுகாோர 
உச்சி மாநாடு 

இந்ற ெணரறதற , வ ரம் ரத் பகரிந்த் , அதரிக்க 
சங்கத்றன் இந்ற ம்சரபி பேத்துர்கள் ற்தரடு தசய் 12 
து உனகபரி சுகரர ரரட்லட பம்லதில் றநந்து 
லத்ரர். 
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ஸ்ரீ சத்குரு ராம் சிங்ஜி 200வது 
பிறந்ே ேிைத்லே 
நிலைவுகூரும் சர்வதேச 
கருத்ேரங்கு 

சலக்கற த்துரற, சலர்றபேத்ரற ற்றும் சுந்றப் பதரரபி 
வசத்குபே ரம் சறங்ெற -ின் 200 து திநந் றணத்ல 
றலணவுகூபேம் லகில் சர்பச கபேத்ங்கு புது 
தடல்னறில் கனரச்சர அலச்சர் டரக்டர் பகஷ் ர்ர 
தரடங்கற லத்ரர். 

ஒரு மாவட்டம், ஒரு ேயாரிப்பு 
உச்சி மாநாடு 

தி ந்றரி பந்ற பரடி ரரசறில் எபே ரட்டம், 
எபே ரரிப்பு உச்சற ரரட்டில் கனந்து தகரண்டரர். 

இந்ேிய அறிவியல் காங்கிரஸ் -

2019 

திர் பந்ற பரடி ெணரி 3ம் பற தஞ்சரப் , ெனந்ரில் 
இந்ற அநறில் கரங்கறஸ் 2019- துக்கற லப்தரர். 

இந் றகழ்ின்  106து தறப்தரக இது ஆகும் . ீம் – ‘Future 
India: Science and Technology’. 
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