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அக்டடோபர் 2018 
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ஒப்பந்தங்கள் - நடப்பு நிகழ்வுகள் அக்டடோபர் 2018 
 
ஒப்பந்தங்கள் 
சர்லடதச ஒப்பந்தங்கள்: 
 
S.No ஒப்பந்தம்  துறம நோட்டின் லிலங்கள்  
1 ADB ற்றும் 

இந்றர  
 

திரந்ற இணப்புகணப 
மம்தடுத்துற்கரக 150 றல்னறன் டரனர் 
கடன்,ககரல்கத்ரில் கறவுீர் ற்றும் 
டிகரனணப்பு தரதுகரப்பு ிரிரக்க 
திக்கரக இந்ற அசு ற்றும் ஆசற 
பர்ச்சற ங்கற (ADB) $ 100 றல்னறன் கடன். 

ணனர் - ரகறமகர ரமகர 
உபேரக்கம் -19 டிசம்தர் 1966 
ணனணகம் - ரணினர, 
தினறப்ணதன்ஸ் 
உறுப்திணர் -67 ரடுகள்  

2 இந்றர ற்றும் 
ஷ்ர  
 

குறு, சறறு ற்றும் டுத் கரறல், சரணன 
மதரக்குத்து ற்றும் சரணன கரறல் 
துணநில், 5.43 $ தில்னறன் றப்தில் 
வுகண, ிண்கபி, ிசரம், 
அணுசக்ற துணநகபில் எத்துணப்பு  

 திர் - ிபரறறர் 
பூட்டின் 
ஜணரறதற - றறத்ரி 
கட்ககடவ் 
ணனகம் - ரஸ்மகர  
ரம் - பைதிள் 

3 இந்றர ற்றும் 
சறங்கப்பூர்  
 

இந்றர ற்றும் சறங்கப்பூர் இணடமரண 
ிரிரண கதரபேபரர எத்துணப்பு 
எப்தந்த்ண(CECA) றபேத்தும் இண்டரது 
உடன்தடிக்ணக,றற சரர்ந் கரறல்நுட்த 
எத்துணப்பு இண திக்குள அணப்தது 
கரடர்தரக இந் ஆண்டு ஜூன் ரம் 
ணககளத்ரண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

ஜணரறதற - யனறர 
ரக்மகரப் 
திர் - லீ கயச். 
னறமரங் 
ணனகம்- சறங்கப்பூர் 
ரம் - சறங்கப்பூர் டரனர் 

4 இந்றர ற்றும் 
தின்னரந்து  
 

சுற்றுச்சூல் எத்துணப்பு ீது இந்றர 
ற்றும் தின்னரந்து இணடமரண 
புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ணகக்கு  

ஜணரறதற - சவுனற 
றய்ணிஸ்மடர 
திர் - ஜூயர சறதினர 
ணனகம்-கயல்சறன்கற 
ரம் - பெமர 

5 இந்றர ற்றும் 
இனங்ணக  
 

இந்ற ரட்டின் உிபடன் 50 ரடல் 
கறரங்கள் ஊடரக 1200 டீுகணப 
றர்ரிக்க இண்டு புரிந்துர்வு 
உடன்தடிக்ணக  

ஜணரறதற - ணத்றரிதரன 
சறநறமசண 
திர் யறந் ரஜதக்ஷ 
ணனகம்-ககரளம்பு 
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ரம் - இனங்ணக 
பைதரய் 

6 
 
 

இந்றர ற்றும் 
சலணர  
 

புதுடில்னறில் டந் இபேப்பு தரதுகரப்பு 
எத்துணப்பு தற்நற இந்றர-சலணர 
உர்ட்ட கூட்டத்றல் தரதுகரப்பு 
எத்துணப்பு எப்தந்ம்  

ஜணரறதற - ஜற ஜறன்திங் 
திரீறர்-லீ கககறரங் 
ணனகம் - கதய்ஜறங் 
ர-கன்றன்தி 

7 இந்றர ற்றும் 
திரிக்ஸ் ரடுகள் 
 

புதுறல்னறில் (24.10.2018) ணடகதற்ந த்ற 
அணச்சணக் கூட்டத்றல், திமசறல், ஷ் 
கூட்டணப்பு, இந்றர, சலணர, 
கன்ணரப்திரிக்கர ஆகற ரடுகளுடன் 
சுற்றுசுல், சபக ற்றும் கரறனரபர் 
னத்துணநகபில் 

திரிக்ஸ் ரடுகள் - திமசறல், 
ஷ்ர, இந்றர, சலணர 
ற்றும் கன் ஆப்திரிக்கர. 
றறுப்தட்ட ஆண்டு - ஜூன் 
2006 
பல் உச்சறரரடு - 
ஷ்ர, 2009 
10 து உச்சறரரடு 2018 - 
கன் ஆப்திரிக்கர 

8 இந்ற  ற்றும் 
ஆப்கரணிஸ்ரன்  
 

ஆப்கரணிஸ்ரன் கக்கறல் ரரித்றன்” 
றநன் கட்டணப்தில் தஸ்த எத்துணப்பு 
ற்தடுத்துணபம், அநறவுப் தரிரற்நத்றன் 
பனம் ஆப்கரணிஸ்ரணில்  .டி றநன் 
ற்றும் த்றன் உறுறப்தரட்ணட 
லுப்தடுத்துணபம், ரர்கள் ற்றும் 
உறுப்திணர்கள் தரிரற்நத்ணபம் , தஸ்தம் 
தணபிக்கும் கபேத்ங்குகள், ரரடுகள் 
ற்றும் கூட்டு கசல்தரடுகணபபம்  

ஜணரறதற - அஷ்ஃப் கரணி 
ணனண றர்ரக அறகரரி 
- அப்துல்னர அப்துல்னர 

ணனகம் - கரபூல் 
ரம் -அஃப்கரணி 

9 இந்றர ற்றும் 
ங்கமசம்  
 

ர்த்க ற்றும் கப்தல் இக்கங்களுக்கரண 
உள்ரட்டு ற்றும் கடமனர ீர் 
இணப்புகணப மம்தடுத்துற்கரண தன 
எப்தந்ங்கபில் ணககளத்றட்டுள்பணர் . 

 திர் - மக் யசறணர 
ஜணரறதற - அப்துல் யீத் 
ணனகம் -  டரக்கர 
 ரம் - கர 

10 இந்றர ற்றும் 
மரப்தி 
ஆணம்  
 

டிஜறட்டல் கல்கரடர்பு ற்றும் 
கதரபேபரரத்றன் ீது எத்துணப்பு 
குநறத்து இந்றர ற்றும் மரப்தி 
ஆணம் இணடம ிரறக்கப்தட்டது . 

ணனர் - ஜனீ்-க்ளூட் 
ஜங்கர் 
உபேரக்கம் -16 ஜணரி 
1958 
ணனணகம்-
ப்பேஸ்மல்ஸ், கதல்ஜறம்; 
னக்சம்தர்க் சறட்டி 
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உறுப்திணர் -28 ரடு 
11 இந்றர ற்றும் 

ஜப்தரன்  
இந்றர ற்றும் ஜப்தரன் ஆறு 
எப்தந்ங்கபில் ணககளத்து ற்றும் 
தரதுகரப்பு ற்றும் மம்தரட்டு றட்டங்கபில் 
இண்டு பக்கற அநறிப்புகணப 
கபிிட்டண. 

 திர் - சறன்மசர அமத 
ரன்ணர் - ஆக்கறகறட்மடர 
ணனகம் - மடரக்கறமர 
 ரம் - கன் 

 

பிம ஒப்பந்தங்கள்: 

S.No ஒப்பந்தம்  துறம நோட்டின் லிலங்கள்  
1 இந்றர ற்றும் 

உஸ்கதகறஸ்ரன்  
 

ிசரம், சுற்றுனரத்துணந, 
சட்டிமர கடத்ல், சுகரரம், 
பேத்து அநறில் ற்றும் 
பேந்துகள் உள்பிட்ட தன துணநகபில் 
17 எப்தந்ங்கள் ணககளத்றடப்தட்டண. 

ஜணரறதற - ரட் 
றர்சறமரவ் 
திர் - அப்துல்னர 
அரிமதரவ் 
ணனகம் - ரஷ்கண்ட் 
ரம் - உஸ்கதக் சரம் 

2 இந்றர ற்றும் 
கஜகஸ்ரன்  
 

தரதுகரப்பு ற்றும் இரணு 
கரறல்நுட்த எத்துணப்ணத அறகரிக்க 
எப்புல். 

ஜணரறதற - ர்சுல்ரன் 
ரசர்மதவ் 
திர் - மகரகறர் 
சுல்மமரடர 
ணனகம் - அஸ்ரணர 
ரம் - கங்மக  

3 இந்றர ற்றும் 
ஜறகறஸ்ரன்  
 

அசறல் உநவுகள், பமனரதர 
ஆரய்ச்சற, ிசரம், புதுப்திக்கத்க்க 
ஆற்நல், தரம்தரி பேத்தும், 
ிண்கபி கரறல்நுட்தம், இணபஞர் 
ிகரங்கள், கனரச்சரம் ற்றும் 
மதறவு மனரண்ண மதரன்ந 
தல்மறு துணநகபில்  

ஜணரறதற - ஈமரரனற 
ஹ்ரன் 
திர் - அப்துல்னர 
அரிமதரவ் 
ணனகம்- துன்மத 
ரம் - மசரணி 

4 இந்றர  ற்றும் 
கனதணரன்  
 

ிசர ற்றும் அன் கூட்டுத் 
துணநகபில் எத்துணப்புக்கரக இந்றர 
ற்றும் கனதணரன் இணடமரண 
புரிந்துர்வு உடன்தடிக்ணகக்கு  

ஜணரறதற - ணக்மகல் அவுன் 
திர் - சரத் யரிரி 
ணனகம் - கதய்பைட் 
ரம் - கனதணரன் 
தவுண்டு 
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5 இந்றர ற்றும் 
பேமணிர  
 

சுற்றுனரத் துணநில் இந்றர ற்றும் 
பேமணிர இணடமரண புரிந்துர்வு 
உடன்தடிக்ணக 

ஜணரறதற - கறபரஸ் 
யரன்ணிஸ் 
தி ந்றரி - ிரிிகர 
மடன்சறனர 
ணனகம்- புக்ககஸ்ட் 
ரம் - மரரணி லு 

6 இந்றர  ற்றும் 
அஜர்ணதஜரன்  
 

ர்த்கம் ற்றும் கதரபேபரர, 
அநறில் ற்றும் கரறல்நுட்த 
எத்துணப்பு தற்நற இந்றர-
அஜர்ணதஜரன் இணடம எப்தந்ம்  

ஜணரறதற - இனம் அலீவ் 
திர் - மரவூஸ் 
ம்மரமரவ் 
ணனகம் - தரகு 
ரம் - ரரட்  

7 இந்றர ற்றும் 
டரன்சரணிர  
 

இந்றரின் கபிபநவுத்துணந 
றறுணம் ற்றும் கபிரட்டு 
உநவுகளுக்கரண டரன்சரணிர ணம் , 
மசற ஆரய்ச்சற பர்ச்சறக்ககம் 
ற்றும் டரன்சரணிர சர்மச 
ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சறக்ககம் 
ஆகறற்நறன் இணடம இண்டு 
புரிந்துர்வு எப்தந்ம்  

ஜணரறதற - ஜரன் குபுனற 
திர் - கரசறம் ஜனறர 
ணனகம்- மடரமடரர 
ரம் - டரன்சரணின் 
றல்னறங் 

8 இந்றர  ற்றும் 
குமரறர  
 

கனரச்சர ற்றும் இரஜந்ற 
எத்துணப்ணத லுப்தடுத் இண்டு 
எப்தந்ங்கள் 

ஜணரறதற - ககரனறண்டர 
கறரதரர்-கறத்ரமரிக் 

திர் - ஆண்ட்மஜ் 
திகபன்மகரிக் 
ணனகம் - ஜரக்கப் 
ரம் - குர 

9 இந்றர ற்றும் 
னரி  
 

 குற்நம் புரிந்ர்கணப உரி 
ரட்டுக்குத் றபேப்திஅனுப்புல் குநறத் 
உடன்தடிக்ணக எப்தந்த்றற்கு த்ற 
அணச்சண எப்புல். 

ஜணரறதற - தடீ்டர் பத்ரரிகர 
துண ஜணரறதற - 
சவுமனரஸ் சறனறர 
ணனகம்  - ணனமனரங் 
ரம் - குரசர 

10 இந்றர ற்றும் 
கத்ரர்  
 

இந்றர ற்றும் கத்ரர் இபே 
ரடுகபின் கதரது னன்கணப 
மம்தடுத்துற்கரக தல்மறு 
துணநகபில் ங்கள் உநண 

அீர் -றம் தின் யத் அல் 
ரணி 
திர் - அப்துல்னர தின் 
ரசர் தின் கலீஃதர அல் ரணி 
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லுப்தடுத் எபே கூட்டுக் 
குளகரன்ணந றறு படிவு 
கசய்துள்பது 

ணனகம் - மடரயர 
ரம் - ரில்  

11 ஷ்ர ற்றும் 
கறப்து  

பமனரதர எத்துணப்பு எப்தந்த்றல் 
ணககளத்து. ர்த்கம், இரணும் 
ற்றும் ணண உநவுகணப அறகரிக்க 
டிணக்கப்தட்ட எப்தந்ம், மசரச்சற 
ரட்டில் இபே ணனர்களும் இணடில் 
ணககளத்ரணது 

ஜணரறதற - அப்கல் ஃதத்ர 
ல்சறசற 
திர் - பஸ்தர மட் 
கதரனற 
ணனகம் - ணகமர 
 ரம் - கறப்ற தவுண்டு 

 

டதசி ஒப்பந்தங்கள்: 

பி பிர்கரின் குறமந்தபட்ச ஆதவு லிறயற அறச்சறல உர்த்திது 

 2019-20 தபேத்றல் சந்ணப்தடுத்ப்தடும் அணணத்து தி திர்களுக்கரண குணநந்தட்ச 
ஆவு ிணனண (MSP) கதரபேபரர ிகரங்களுக்கரண அணச்சணக் குள (CCEA) 
அறகரித்துள்பது. 

 மகரதுண எபே குிண்டரலுக்கு 105 பைதரபம், குசம்தப்பூ எபே குிண்டரலுக்கு 845 
பைதரபம், தரர்னற எபே குிண்டரலுக்கு 30 பைதரபம், சூர்  எபே குிண்டரலுக்கு 225 
பைதரபம், கறரம் எபே குிண்டரலுக்கு 220 பைதரபம் ற்றும் ரப்ிணகள் ற்றும் கடுகு 
எபே குிண்டரலுக்கு 200 பைதரபம் உர்த்ப்தட்டது. 

த்தி அசு 122 திட்டங்களுக்கு அனுதி 

 அசரறல் அர்கசணிக் தரறப்தரல் மரபறுண டுக்க 122 றட்டங்களுக்கு த்ற அசு 
அனுற. 

இில் நிறயங்கரின் றுலரர்ச்சி 

 இில் றணனங்கபின் றுபர்ச்சறக்கு பிணரண ணடபணநகள் ற்றும் ீண்ட 
குத்ணக கரனம் ஆகறற்நறன் பனம் IRSDCண மரடல் கஜன்சறரக அணக்க 
அணச்சண எப்புல். 
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இண்டர்நநட் இறைப்பு ற்றும் இயலச நசட் டோப் நபட்டிகள் ஒருயட்சம் லடீுகளுக்கு 
லறங்கப்படும் 

 ரறனத்றல் கறரப்புநங்கபில் கல்ி, இண்டர்கட் இணப்பு ற்றும் இனச கசட் 
டரப் தரக்ஸ்கள் ஆகறற்ணந ங்க கல்ித் துணந ற்றும் ஸ்ட்ரீம் கசனிண 
றறுணங்களுக்கறணடில் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் பம்ணதில் 
ணககளத்றடப்தட்டுள்பது. இது கரரஷ்டிரின் சறந்துதுர்க் ரட்டத்றல் எபே 
னட்சம் டீுகளுக்கு ங்கப்தடும். 

 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

நபோது அமிவு போடக்குமிப்புகள்  PDF Download 
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Whatsapp குபைதில் மச - கிரிக் நசய்வும் 

Telegram Channel ல் மச - கிரிக் நசய்வும் 
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