
 

10 வது உலக இந்தி மாநாடு 
மம 16, 2015 

 
மத்தியப் பிரததச அரசு மற்றும் இந்திய அரசின் வெளிெிெகார 
அமமச்சரமெயும் இமைந்து தபாபால் நகரில் வசப்டம்பர் 10-12,2015 இல் 10 
ெது உலக இந்தி மாநாட்டிமை (WHC) நடத்தியது. இந்தியாெில் மாநாட்டின் 
10 பதிப்பு ஏற்பாடு வசய்ெதற்காை முடிவு வசப்டம்பர் 2012 இல் 
த ாகன்ைஸ்பர்க், வதன் ஆப்ரிக்காெில் நடந்த 9 ஆெது உலக இந்தி 
மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்டது. 

பின்புலம் மூலம், முதல் உலக இந்தி மாநாடு நாக்பூர், இந்தியாெில்  1975 
இல் நமடவபற்றது. அதன் பின்ைர் அது தபான்ற ஒன்பது மாநாடுகள் உலகம் 
முழுெதும் நடந்து ெந்துள்ளது. 

இதுெமர நமடவபற்ற கடந்த ஒன்பது மகாநாட்டின் ெிெரங்கள் 
பின்ெருமாறு: 

1. முதல் உலக இந்தி மாநாடு - நாக்பூர், இந்தியா  ைெரி 10-12, 1975 

2. இரண்டாம் உலக இந்தி மாநாடு- தபார்ட் லூயிஸ், வமாரிஷியஸ் 28-30 
ஆகஸ்ட், 1976 



3. மூன்றாம் உலக இந்தி மாநாடு - புது தில்லி, இந்தியா 28-30 அக்தடாபர், 
1983 

4. நான்காெது உலக இந்தி மாநாடு - தபார்ட் லூயிஸ், வமாரிஷியஸ், 02-04 
டிசம்பர், 1993 

5. ஐந்தாெது உலக இந்தி மாநாடு - ஸ்வபயின் துமறமுகம், டிரிைிடாட் 
மற்றும் வடாபாதகா, 04-08 ஏப்ரல், 1996 

6. ஆறாெது உலக இந்தி மாநாடு - லண்டன், இங்கிலாந்து, 14-18 வசப்டம்பர், 
1999 

7. ஏழாெது உலக இந்தி மாநாடு - ப்யாதரமரிவபா, சூரிைாம், 06-09  ூன், 2003 

8. எட்டாெது உலக இந்தி மாநாடு - நியூயார்க், அவமரிக்கா 13-15  ூமல, 
2007 

9. ஒன்பதாெது உலகத் இந்தி மாநாடு - வதன்ைாபிரிக்காெிலுள்ள 
த ாஹன்ஸ்பர்க்கில், 22-24 வசப்டம்பர் 2012 

 

10 ெது உலக இந்தி மாநாட்டிற்கு வெளிெிெகார அமமச்சரமெ 
ஒருங்கிமைப்பு அமமச்சகமாக உள்ளது. பங்குதார மாநிலமாக மத்தியப் 
பிரததசம் உள்ளது. 

மாநாடு வதாடர்பாை பல்தெறு அம்சங்கமள தெண்டுவமன்தற வபாருட்டு, 
மூன்று முக்கிய குழுக்கள் – ஆதலாசமைக் குழு, தமலாண்மம குழு மற்றும் 
திட்ட குழு அமமக்கப்பட்டுள்ளது. மாண்புமிகு திருமதி. சுஷ்மா சுெராஜ், 
வெளிெிெகார அமமச்சர் ஆதலாசமைக் மற்றும் திட்ட குழுக்களின் 
தமலெராகவும், வ ைரல் (ஓய்வுவபற்ற) டாக்டர் ெி.தக. சிங், வெளிெிெகார 



ெிெகாரங்களுக்காை மாண்புமிகு மாநில அமமச்சர் தமலாண்மம குழு 
தமலெராகவும்  உள்ளார். 

தபாபாலில், மத்தியப் பிரததச மாநில அரசு மாநாட்டின் உள்ளூர் 
அமமப்பாளராகவும் மத்தியப் பிரததசத்தின் மாண்புமிகு முதலமமச்சர் ஸ்ரீ 
சிெராஜ் சிங் வசளஹான் தமலமம காப்பாளராகவும் உள்ளைர். மகான்லால் 
சதுர்தெதி ராஷ்டிரிய பத்ரகாரிதா ஆொம் சஞ்சார் ெிஸ்ெெித்யாலயா, 
தபாபால் மாநாட்டின் பங்குதாரர் அமமப்பாக இருக்க உள்ளது.  

" இந்தி  கத்: ெிஸ்டார் ஆொம் சம்பாவ்ை " மாநாட்டின் முக்கிய தீமாக 
உள்ளது. 

மாநாடு நடக்கும் இடம், தபாபால் "லால் பதரட் மமதாைம்" ஆகும். 

மாநாடு இடத்தில் சிறப்பு கண்காட்சிகள் காட்சிக்கு இருக்கும். கண்காட்சி 
இடத்தில், புத்தக வெளியடீுகதளாடு இந்தி புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்கள் 
வெளியடீும் ஒதர தநரத்தில் வசல்ல நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் அங்கு ஒரு 
தைி பகுதியும் இருக்கும். 

மாநாட்டின் தபாது, கலாச்சார அமமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் கலாச்சார 
துமற, மத்தியப் பிரததசம் அரசு ஏற்பாடு வசய்யும் மாமல கலாச்சார 
நிகழ்ச்சிகளும் இருக்கும். 

கலாச்சார உறவுகளுக்காை இந்திய கவுன்சில், புது தில்லி ஏற்பாடு வசய்யும் 
ஒரு கெி சம்தமளைமும் இடம் வபறும். கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கெி 
சம்தமளைத்திமை கலாச்சார உறவுகள் கவுன்சில் ஒருங்கிமைத்து வசய்யும். 

ஒரு திைசரி வசய்தி (சம்தமளைத்தில் சமாச்சார்), ஒரு சம்தமளை ஸ்மரிக்கா 
மற்றும் கல்ெி அமர்வுகளில் நமடவபறும் ெிொதங்கள் மற்றும் அெர்களின் 
பரிந்துமரகள் குறித்த ஒரு அறிக்மக மாநாட்டில் வெளியிடப்படும். 



திைசரி சம்தமளைத்திமை, சமாச்சார் மகான்லால் சதுர்தெதி ராஷ்டிரிய 
பத்ரகாரிதா ஆொம் சஞ்சார் ெிஸ்ெெித்யாலயா, தபாபால் வெளியிடும் 
மற்றும் மாநாட்டு அறிக்மக மகாத்மா காந்தி அந்தராஷ்ட்ரிய இந்தி 
ெிஸ்ெெித்யாலயா, ொர்தா மூலம் வெளியிடப்படும். மாநாட்டிற்காக 
அர்ப்பைிக்கப்பட்ட "ககைாஞ்சல்" என்ற சிறப்புப் பதிப்பிமை கலாச்சார 
உறவுகளுக்காை இந்திய கவுன்சில் வெளிக் வகாண்டு ெரும். 

கடந்த கால நமடமுமறயிமை மெத்து, இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளில் 
இருந்து ெரும் இந்தி அறிஞர்கள் மற்றும் இந்தி துமறயில் புகழ்வபற்ற 
தசமெ வசய்தெர்கள் இந்த மாநாட்டில் பாராட்டப்படுெர். 

10 ெது உலக இந்தி மாநாட்டிற்கு ஒரு வபாருத்தமாை சின்ைம் ததர்வு 
வபாருட்டு, ஒரு தலாதகா ெடிெமமப்பு தபாட்டியிமை வெளிெிெகார 
அமமச்சரமெ ரூ .50,000 / பரிசு என்ற அளவு சுமந்து ஏற்பாடு வசய்தது. 
சின்ைம் ததர்வு குழு உதெியுடன், மாநாட்டிற்கு ஒரு வபாருத்தமாை சின்ைம் 
ததர்வு வசய்யப்பட்டது.  

இந்த மாநாட்டிற்காக அமைத்து வதாடர்புமடய தகெலுக்கு ெி யம் வசய்ய 
ஒரு அதிகாரப்பூர்ெ இமையதளம், www.vishwahindisammelan.gov.in 
உருொக்கப்பட்டது. 

ெமலத்தளத்திமை முமறயாக மாண்புமிகு வெளியுறவுத்துமற அமமச்சர் 
திருமதி சுஷ்மா சுெராஜ் அெர்களால்  ெகர்லால் தநரு பென், 
வெளிெிெகார அமமச்சரமெ, புது தில்லியில்  16 தம, 2015 அன்று 
வதாடங்கப்பட்டது.வபங்களூர்லிருந்து இருந்து ெந்த திருமதி Khyati குப்தா 
,சின்ைம் ெடிெமமப்பு தபாட்டி வெற்றியாளருக்கு மாண்புமிகு வெளிெிெகார 
அமமச்சர் பரிசு பைம் ெழங்கிைார். 

மாநாட்டிற்கு வதாடர்பாை ெிசாரமைக்காக, முக்கிய வதாடர்புகள் மற்றும் 
கூறுகள் பின்ெருமாறு உள்ளை: 



 

புது தில்லி, இந்தியாெில், 

 

ஸ்ரீ ம்ரிதுல் குமார், 

இமைச் வசயலாளர் (ெமளகுடா, ஹிந்தி மற்றும் சமஸ்கிருதம்) 

அமற 80, வசளத் பிளாக், 

வெளிெிெகார அமமச்சு 

வதாமலதபசி 011-2301 3161,  

ஃதபக்ஸ் 011-23794138  

மின்ைஞ்சல்: jshindi@mea.gov.in 

 

மாநாட்டு வசயலகம், புது தில்லி 

அமற எண் 3056 

 ெஹர்லால் தநருவும் பென், 

(எதிர் ததசிய அருங்காட்சியகம்) 

வெளிெிெகார அமமச்சு 

புது தில்லி 

வதாமலதபசி - 011- 49015195, 49015235 

ஃதபக்ஸ் - 011- 49015205 

mailto:jshindi@mea.gov.in


மின்ைஞ்சல்: crdelhi¬-10whc@mea.gov.in 

 

மத்தியப் பிரததசத்தில் தபாபால், இந்தியாெில் 

 

ஸ்ரீ அஜ்ட்சத்ரு ஸ்ரீெத்சொ 

ஆமையர், கலாச்சாரம் 

வதாமலதபசி 0755- 2770598, ஃதபக்ஸ் 0755- 2770597  

மின்ைஞ்சல்: vhs15commculturemp@gmail.com 

 

தபாபாலில் உள்ள மாநாட்டு வசயலகம் 

 

ஸ்ரீ பங்கஜ் மிஸ்ரா (வபாறுப்பு கட்டுப்பாட்டு அமற) 

வசய்தி ஊடக மத்திய நிமலயம் பிரிவு 

மகான்லால் சதுர்தெதி ராஷ்டிரிய பத்ரகாரிதா ஆொம் சஞ்சார் 
ெிஸ்ெெித்யாலயா 

பி 38, ெிகாஸ் பென், பிரஸ் ெளாகம், எம்.பி. நகர், மண்டலம் 1 

தபாபால் 

 

வதாமலதபசி எண் 0755-2554910, ஃதபக்ஸ் 0755-2553441 

மின்ைஞ்சல்: crbhopal¬-10whc@mea.gov.in 

mailto:vhs15commculturemp@gmail.com


 

புது தில்லி 

மம 16, 2015 

 


