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ஒப்தந்ங்கள் 
 

ெர்தெ ஒப்தந்ங்கள்: 
 
S.No  ஒப்தந்ம்  துறந ாட்டின் ிங்கள்  
1 இந்றர ற்றும் ப.ஸ் இந்றர ற்றும் அமரிக்கர 

கல் மரடர்பு இக்கம் 
ற்றும் தரதுகரப்பு உடன்தடிக்கக 
(COMCASA)ில் ககமழுத்றடன் 
பனம் எபே புற கனபகந 
இரணு ற்றும் தரதுகரப்பு 
எத்துகப்கதத் மரடங்கறது 

ஜணரறதற - மடரணரல்ட் ட்ம்ப் 
துக ஜணரறதற - கக் 
மதன்ஸ் 
கனகம் - ரறங்டன், டி.சற. 
ரம் -  அமரிக்க டரனர் 

2 இந்றர ற்றும் 
திரன்ஸ் 

ரக்பூர், மகரச்சற ற்றும் 
அயரதரத் ஆகற பன்று 
கதனட் கங்கபில் கர்ப்புந 
பதரக்குத்து மரடர்தரண 
தசுக இல்ன ரப (GHG) 
உறழ்வுககப குகநப்தற்கு 
ஆப்தக பரக்கரகக் 
மகரண்டுள்பது. 

திர் - டுர்ட் ஃதினறப் 
ஜணரறதற  - இம்ரனுபல் 
ரக்பரன் 
கனகம் - தரரிஸ் 
ரம் -பெபர 

3 இந்றர ற்றும் 
மன்ணரப்திரிக்கர  

ிண்மபிக அகற 
பரக்கங்கலக்குப் 
தன்தடுத்துறல் எத்துகக்க 
புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

 ஜணரறதற - சறரில் ரபதரசர 
துக ஜணரறதற - படிட் 
புசர 
கனகம் - திரிட்படரரிர 
 ரம் - மன் ஆப்திரிக்க 
பண்ட் 

4 இந்ிா ற்றும் கிப்து
  

பபரண்க ற்றும் பபரண் 
சரர் துகநகபில் இந்றர 
ற்றும் கறப்து இகடபரண 
புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - அப்மல் ஃதத்ர 
ல்சறசற 
திர் - பஸ்தர பட் மதரனற 
கனகம் - ககபர 
 ரம் - கறப்ற தவுண்டு 

5 இந்றர ற்றும் 
ங்கபசம்  

ங்கபத்றன் டிணரஜ்புர் 
ரட்டம் – இந்றரின் 
பற்கு ங்கரபத்றல் உள்ப 

 திர் - பக் யசறணர 
ஜணரறதற - அப்துல் யீத் 
கனகம் -  டரக்கர 
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சறனறகுரிக இகக்கும் 130 
கறபனர ீட்டர் குரய்த்றட்டம் 

 ரம் - கர 

6 இந்றர ற்றும் சலணர  சலணரின் மதரதுப் தரதுகரப்பு 
அகச்சரின் இந்ற 
பேககின்பதரது உள்ரட்டு 
தரதுகரப்பு எத்துகப்பு 
உடன்தடிக்ககில் இந்றர 
ற்றும் சலணர ககமழுத்றட 
உள்பது 

ஜணரறதற - ஜற ஜறன்திங் 
திரீறர்-லீ மககறரங் 
கனகம் - மதய்ஜறங் 
ர-மன்றன்தி 

7 இந்றர ற்றும் மன் 

மகரரிர  
தன்தரட்டு அநறில் ற்றும் 
மரறல்துகந மரறல்நுட்தம் 
ஆகற துகநகபில் புரிந்துர்வு 
எப்தந்ம் 

 திர் - லீ ரக்-ிரன் 
ஜணரறதற - பன் பஜ-இன் 
கனகம் - சறபரல் 
 ரம் - மன் மகரரிர்கள் 
என்  

8 இந்றர ற்றும் .ர இந்றர ற்றும் க்கற ரடுகள் 
சகத ந்து ஆண்டு (2018-2022) 
றகனரண பர்ச்சற 
கட்டகப்புக்கு ககமழுத்றட 
உள்பது. 

கனககம் - றபெரர்க் 
கம் 
உபேரக்கம் - 24 அக்படரதர் 1945, 
சரன் திரன்சறஸ்பகர 

றறுணர் - அமரிக்கர, இந்றர, 
மணிசூனர, ஈரணில், திபசறல் 
பதரன்ந  
ரடுகள் 
ஜணரறதற - ஜறம் பரங் கறம் 

9  இந்றர ற்றும் 
உனக ங்கற 

உத்கரண்ட் மரறனரபர் 
பம்தரட்டு றட்டத்றற்கு 
(ப.பக.டதிள்ப.டி.தி) 
.தி.ஆர்.டி.ின் 74 றல்னறன் 
அமரிக்க டரனர் றக கடன் 
எப்தந்த்றல் உனக ங்கறபடன் 
ககமழுத்றட்டது. 

கனர் - ஜறம் பரங் கறம் 
உபேரக்கம் - சூகன 1944 
கனககம் - ரசறங்டன் டிசற 
 உறுப்திணர் - 188 ரடுகள் 

10 இந்றர ற்றும் ஜப்தரன்  பம்கத-அகரதரத் அறபக 
மில் றட்டம் (I) ற்றும் 
மகரல்கத்ர கறக்கு பற்கு 
மட்பர றட்டம் (III) 
ஆகறற்நறற்கரண கட்டுரண 
எப்தந்த்றற்கரக இந்றர 

 திர் - சறன்பசர அபத 
ரன்ணர் - ஆக்கறகறட்படர 
கனகம் - படரக்கறபர 
 ரம் - மன் 
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ற்றும் ஜப்தரன் கடன் 
எப்தந்த்றல் ககமழுத்து. 

 

திந ஒப்தந்ங்கள்: 

S. No ஒப்தந்ம்  துறந ாட்டின் ிங்கள்  
1 இந்றர ற்றும் 

கசப்ஸ் 
இந்றர ற்றும் கசப்ஸ் 
தபரசடி ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
எத்துகப்பு ஆகற இண்டு 
எப்தந்ங்கபில் ககமழுத்றட்டணர். 

ஜணரறதற - றபகரஸ் 
அணஸ்பபசட்ஸ் 
தரரலன்நத்றன் கனர் - 
டிபட்ரிஸ் கசலூரிஸ் 

கனகம்-றக்பகரசறர 
ரம் - பெபர 

2 இந்றர ற்றும் 
புபேபண  

ிண்மபி ஆய்வு, அநறில் 
ற்றும் தன்தரடு குநறத் இந்றர 
– புபேபண இகடினரண புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்துக்கு த்ற 
அகச்சக எப்புல். 

சுல்ரன்  - யசணல் 
பதரல்கறர 
கறமௌன்  திரின்ஸ் - அல் 
பஹ்படி தினர 

கனகம்   - தந்ர் பசரி 
பதகரரன்  
ரம் - புபேபண  டரனர் 

3 இந்றர ற்றும் 
ரல்டர  

சுற்றுனர துகநில் உள்ப 
எத்துகப்கத லுதடுத் இந்றர 
ற்றும் ரல்டர இகடபரண 
புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு 
அகச்சக எப்புல் 

ஜணரறதற - ரப லூிஸ் 
பகரனறபர திபக்கர 

திர் - பஜரசப் ஸ்கட் 
கனகம் - ரமனட்டர 
ரம் - பெபர 

4 இந்ிா ற்றும் 

சாாக்தகா 
ணீரக்கப்தட்ட உடன்தடிக்கக 
பனம் அறக இகப்புககபத் 
றட்ட புதுப்திக்கப்தட்ட ிரண 
பசக எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - பகம்து VI  
திர் - சரபடின் எத்ி 
கனகம்  - தரட் 
ரம் - மரரக்பகர 
டிம்யரம் 

5 இந்றர ற்றும் 
உஸ்மதகறஸ்ரன்  

பதரகப் மதரபேள், 
பேந்துப்மதரபேட்கள், ண 
றகனரற்நத்க ற்தடுத்தும் 
மதரபேட்கள், ஊக்க பேந்துககப 

ஜணரறதற - ரத் 
றர்சறபரவ் 
திர் - அப்துல்னர அரிபதரவ் 
கனகம் - ரஷ்கண்ட் 



  

டப்பு ிகழ்வுகள் – செப்டம்தர் 2018 

 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – tamil.examsdaily.in                    4                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

சட்டிபரரக கடத்துக 
ிர்க்க, சட்டம் ற்றும் ீற துகந, 
கடற்ந பேந்து ண்டனம் 
உபேரக்குல், பேத்து 
துகநில், பபரண் ற்றும் 
அகச் சரர்ந் மரறல்துகநகபில்  

ரம் - உஸ்மதக் சரம் 

6 இந்றர ற்றும் 
மகன்ர  

இந்ற தட்ட கக்கர் றறுணம் 
ற்றும் மகன்ர சரன்றுமதற்ந 
மதரதுக் கக்கர் றறுணம் 
இகடபரண புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்றற்கு அகச்சக 
எப்புல் 

ஜணரறதற - உயளபே பரகற 
மகன்ரட்டர 

துக ஜணரறதற - ில்னறம் 
பேட்படர 
கனகம் - கபரதி 
ரம் - மகன்ன் றல்னறங் 

7 றற ஆபரக் 
ற்றும் றர  

சபகம், மதரபேபரரம், 
மரறல்துகந ற்றும் திரந்ற 
பர்ச்சற றட்டங்கலக்கரக றற 
ஆபரக் ற்றும் ற 
மதரபேபரர பர்ச்சற அகச்சகம் 
இகடப புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

 திர் - ிபரறறர் பூட்டின் 
ஜணரறதற - றறத்ரி 
மட்மமடவ் 
கனகம் - ரஸ்பகர  
ரம் - பைதிள் 

8 இந்றர ற்றும் 
ஏன்  

 கடல்சரர் தரதுகரப்பு ற்றும் 
தரதுகரப்புத் மரறல் துகநில் 
இபேப்பு எத்துகப்கத 
பம்தடுத்துற்கு இந்றரவும் 
ஏன் எப்புல் 

சுல்த்ரன்- கபூஸ் தின் சிட் 
அல் சிட் 
துக திர் -சய்ித் தயத் 
தின் ஹ்பத்  

கனகம் - ஸ்கத்  
ரம் - ஏரணி ரிரல் 

9 பஇ  ற்றும் 
மசஞ்சறலுக  

ன், றரன்ர் ற்றும் கரங்பகர 
ஜணரக குடிசு ஆகறற்நறல் 
ணிரதிரணப் தறலீட்டுத் 
றட்டத்க ஆரிக்க சர்பச 
மசஞ்சறலுகச் சங்கத்துடன் க்கற 
அபு றபட்ஸ் எத்துகப்பு 
எப்தந்த்றல் ககமழுத்றட்டுள்பது 

ஜணரறதற - கலீஃதர தின் 
கமத் அல் யறரன் 

தி ந்றரி - பகம்து தின் 
ீத் அல் க்பம் 

கனகம்- அபுரதி 
ரம் - பெஈ டிர்யம் 

10 பகரர ற்றும் 
பதரர்த்துக்கல்  

ீர் ங்கல் ற்றும் கறவு ீர் 
பனரண்கக்கரண மதரதுரண 
பன்பற்சறககப உபேரக்க 
பதரர்த்துகலசற சுற்றுச்சூல் 

ஜணரறதற - ரர்மசபனர 
மமதபனர டி பசரசர 

திர் - அன்படரணிபர 
பகரஸ்டர 
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அகச்சகத்றற்கும் பகரரின் 
மதரதுப்தித் துகநக்கும் இகடப 
புரிந்துர்வு உடன்தடிக்கக (MoU) 
ககமழுத்றடப்தட்டது 

கனகம் - னறஸ்தன் 
ரம் - பெபர 

 

 

தெி ஒப்தந்ங்கள்: 

றகிறணஞர்கபின் ஊிங்கறப 36% அிகரிக்க அசு ஒப்புல்அபித்து 

 ககிகணஞர்கபின் ஊறங்ககப 36% அறககரிக்க, மரககக 5 பைதரய் 50 
கதசரினறபேந்து 7 பைதரய் 50 கதசரரக உர்த்துற்கரண எபே பன்மரறக அசு 
ற்றுக் மகரண்டுள்பது. 

12 ஆது ிட்டக் கானத்ிற்கு தின்ணரும் ஒருங்கிறந் ணினங்குகள் இருப்திட 
தம்தாடு சாடர்ற்கு த்ி அறச்ெற ஒப்புல் 

 2017-18 னறபேந்து 2019-20 கினரண 12-ஆது றட்டக் கரனத்றற்கு அப்தரலும், த்ற 
அசு ஆினரண எபேங்கறகந் ண ினங்குகள் இபேப்திட பம்தரட்டுக்கரண 
எபேங்கறகந் றட்டத்க மரடர்ற்கு திர் றபே பந்ற பரடி கனகில் 
கடமதற்ந மதரபேபரர ிகரங்கலக்கரண அகச்சகக் குழு எப்புல் 
அபித்துள்பது. 

G20 கல்ி அறச்ெர்கள் ற்றும் கூட்டு ந்ிரி கூட்டம் 

 ணி ப பம்தரட்டிற்கரண ரறன அகச்சர் டரக்டர் சத்ர தரல் சறங் G-20 கல்ி 
ந்றரிகள் கூட்டத்றல் உர்ட்டக் குழுகபம், அர்மஜண்டிணர மண்படரசரில் 
கடமதற்ந கூட்டு ந்றரிசகத கூட்டத்றல் கனந்து மகரண்ட உர் ட்டக் குழுிற்கு 
கனக ரங்கறணரர். இது ஜற -20 னரற்நறல் கல்ி அகச்சர்கபின் பல் கூட்டம் 
ஆகும். 
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ஆா ற்றும் அங்கன்ாடி திாபர்களுக்கு திர் ஊிஉர்வு அநிித்ார் 

ஆர ற்றும் அங்கன்ரடி திரபர்கலக்கு திர் றபே. பந்ற பரடி, 
குநறப்திடத்க்க ஊற உர்க அநறித்துள்பரர் 

ண்சய் ற்றும் ரிாயு உற்தத்ி அிகரிப்பு முறநகறபதம்தடுத்வும், ஊக்கப்தடுத்வும் 

சகாள்றக 

 ண்மய் ற்றும் ரிரப உற்தத்ற அறகரிப்பு பகநககப பம்தடுத்வும், 
ஊக்கப்தடுத்வும் மகரள்கக குப்தற்கு அகச்சக எப்புல். 

அன்ணாா ருாய்ப் தாதுகாப்பு இக்கம் (PM-AASHA) 

 ிசரிகலக்குக் குகநந்தட்ச ஆவு ிகன அபிக்க தி ந்றரி அன்ணரர 
பேரய்ப் தரதுகரப்பு இக்கத்றற்கு (PM-AASHA) த்ற அகச்சக எப்புல். 

ிநன் தம்தாட்டுத் ிட்டம் 

 2017-18 பல் 2019-20 றநன் பம்தரட்டுத் றட்டத்துக்கு த்ற அகச்சக எப்புல். 

தீகார் அசு ன்முறநால் தாிக்கப்தட்டர்களுக்கு ரூ. 1 னட்ெம் இறடக்கான ிாம் 
ங்க ஒப்புல் 

 தகீரர் அசு கும்தல் ன்பகந பனம் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு எபே னட்சம் 
இகடக்கரன றரம் ங்குற்கரண எபே றட்டத்க அங்கலகரித்துள்பது. 

ெிஸ்தகா ிறுணம் ிி ஆதாக், திஸ்ன்ல் உடன் ஒப்தந்த்ில் றகசழுத்து 

 திஸ்ன்ல் றறுணம் இந்றரில் அன் டிஜறட்டல் றட்டத்க 
ிகவுதடுத்துற்கு றற ஆபரக் ற்றும் மட்மரர்க்கறங் மடக்ணரனஜற 
உதகங்ககப உபேரக்கும் சறஸ்பகர றறுணத்துடன் இண்டு உடன்தடிக்கககபில் 
ககமழுத்றட்டது. 
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ம்.ச்.. இஸ்தாவுடன் ஒப்தந்ம் 

 உள்துகந அகச்சகம், இந்ற ிண்மபி ஆரய்ச்சற றறுணத்றன் (ISRO),ிண்மபி 
துகநபடன், அச டடிக்ககக்கரண எபேங்கறகந் கட்டுப்தரட்டு அகநக 
அகப்தற்கு எபே புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ககில் ககமழுத்றட்டது. 

ANI, WAM ஒப்தந்த்ில் றகசழுத்து 

 ஆசற சர்பச மசய்றகள் ANI ற்றும் ப..இ.ின் உத்றபரகபூர் மசய்ற 
றறுணரண றபட்ஸ் சர்பச மசய்றகள் WAM, இபேப்பு எத்துகப்கத 
லுப்தடுத்வும், இனச மசய்ற தரிரற்நம் மசய் புரிந்துர்வு உடன்தடிக்கக 
எப்தந்த்றல் ககமழுத்றட்டுள்பது. 

சடல் ற்றும் டாட்டா டிஸ்ட்களுடன் சுகாா அறச்ெகம் கூட்டி 

 சுகரரம் ற்றும் குடும்த னத்துகந அகச்சகம் டரடர டிஸ்ட்ஸ் ற்றும் 
மடல்லுடணரண எப்தந்ங்ககப பசற அபினரண டுப்பு, கட்டுப்தரட்டு, றகிடல் 
ற்றும் றர்கறப்தற்கரண பரய்கள் (NCD கள்) ஆகறற்நறற்கரண மரறல்நுட்தத் 
பத்க ங்குற்கரக தரிரநறக் மகரண்டது. 

ிி ஆதாக் ற்றும் ஆக்கிள் ஒரு தாக்க அநிக்றகில் றகசழுத்து 

 இந்றரில் பர்ந்து பேம் பதரனற பேந்துப் திச்சகணக்கு றரகப் பதரரட மரகுற 

சங்கறனற ிறபரகம் ற்றும் இகப் மதரபேள்கள் (ஏடி) மன்மதரபேகபப் 

தன்தடுத்ற எபே உண்கரண பேந்து ிறபரக-சங்கறனறக மகரண்டு றற 

ஆபரக் ற்றும் ஆக்கறள் பரக்க அநறக்ககில் ககமழுத்து. அப்பதரபனர 

பேத்துகண ற்றும் ஸ்ட்கட்ஸ் தரர்ர அநறிலும் இந் பற்சறில் 

தங்மகடுத்துக் மகரள்கறன்நண. 
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தஞ்ொப் ற்றும் இாச்ென திதெம் இறடத புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம் 

 தஞ்சரப் ற்றும் இரச்சனப் திபச அசுகள் ஆணந்த்பூர் சரயறப் ற்றும் கணர 

பிக்கு இகடப மதரது ணிரர் கூட்டு பகநில் எபே பரப்ப அகக்க 

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ககமழுத்றட்டண. 
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