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முக்கி ஒப்பந்தங்கள் - நவம்பர் 2018 
சர்வததச ஒப்பந்தங்கள்: 
 

S.No ஒப்பந்தம்  துறம நாட்டின் விவங்கள்  

1 இந்தினா நற்றும் 
ததன் த ாரினா  

சுற்றுாத் துறனில் இந்தினா நற்றும் 
த ாரினா இறையனனா உயிற 
யலுடுத்துயதற் ா புரிந்துணர்வு 
ஒப்ந்தத்திற்கு நத்தின அறநச்சபறய 
ஒப்புதல்,சுற்றுா நற்றும் யிறனாட்டு 
துறனில் ஒத்துறமப்ற ப்டுத்த  

 ிபதநர் - லீ ாக்-னினான் 

ஜாதிதி - பன் யஜ-இன் 

தற பம் - சியனால் 

 ாணனம் - ததன் த ாரின 
ஒன்  

2 இந்தினா நற்றும் 
பஷ்னா  

யாக்குயபத்து  ல்யினில் ஒத்துறமப்ற 
யநம்டுத்துயதற்கு இந்தின – பஷ்னக் 
கூட்ைறநப்பு இறையன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 
ற தனழுத்தாதன் யியபம் நத்தின 
அறநச்சபறயக்கு ததரியிக் ப்ட்ைது. 

 ிபதநர் - யிாதிநிர் 
பூட்டின் 
ஜாதிதி - திநித்ரி 
தநட்தயதைவ் 
தற பம் - நாஸ்ய ா  

ாணனம் - பைிள் 

3 இந்தினா நற்றும் 
இத்தாி  

ததாமிார் நற்றும் யயறயாய்ப்புத் 
துற ில் னிற்சி நற்றும்  ல்யிறனத் 
ததாைர்யதற் ா  இந்தினா-இத்தாி 
இறையனனா புரிந்துணர்வு உைன்டிக்ற க்கு 
நத்தின அறநச்சபறய ஒப்புதல். 

ஜாதிதி - தசர்ஜியனா 
யநட்ையபல்ா 
ிபதந நந்திரி -  ிபெதசப் 
 ான்யை 
பதம் - யபாம் 

ாணனம் - பெயபா 

4 உ  யங் ி 
நற்றும் இந்தினா  

ஜார்க் ண்ட் குடிநக் லக்கு ம் நா, 
தபநா நற்றும் நிவு 24 × 7 நின்சாபம் 

தறயர் - ஜிம் யனாங் 
 ிம் 



 

முக்கி ஒப்பந்தங்கள் - 
நவம்பர் 2018 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – tamil.examsdaily.in                    2                                              FB – Examsdaily Tamil 
 
 
 

யமங்குயதற் ா , இந்தின அபசு நற்றும் உ  
யங் ி, ஜார் ண்ட் யர் சிஸ்ைம் யநம்ாட்டு 
திட்ைத்திற் ா 310 நில்ினன் ைார்  ைன் 
ஒப்ந்தத்தில் ற தனழுத்திட்ைது. 

உபேயாக் ம் - சூற 1944 

தறறநன ம் - 
யாசிங்ைன் டிசி 
 உறுப்ிர் - 188 ாடு ள் 

5 ADB நற்றும் 
இந்தினா 

ஆசின அியிபேத்தி யங் ிபம் (ADB) இந்தின 
அபசாங் பம்  ீாரில் 230  ி.நீ. நாி 
தடுஞ்சாற ள் யிரியாக் ம் நற்றும் 
யநம்டுத்துயதற்கு 200 நில்ினன் ைார்  ைன் 
ஒப்ந்தத்தில் ற தனழுத்திட்ை.4  ர்ாை ா 
 பங் ில்  ர்ப்பு யசறய ற 
யநம்டுத்துயதற் ா  $ 75 நில்ினன்  ைன் 
ஒப்ந்தத்தில் ற தனழுத்திட்ைது. 

தறயர் - தா ிய ா 
ாய ா 
உபேயாக் ம் -19 டிசம்ர் 
1966 
தறறநன ம் - நாிா, 
ிிப்றன்ஸ் 

உறுப்ிர் -67 ாடு ள்  

6 
 
 
 
 

இந்திா ற்றும் 
சனீா  

இந்தினா நற்றும் சீா ஆ ினறய 
ஏற்றுநதினார் லக் ா சு ாதாபம் நற்றும் 
ஆய்வுத் யதறய ள் குித்த ஒபே திபற 
நீது ற தனழுத்திட்ை. இந்த ையடிக்ற  
இந்தினாவுக்கு நீன் உணவு நற்றும் நீன் 
எண்தணய் ஏற்றுநதி தசய்ன சீாயிற்கு 
உதவும். 

ஜாதிதி - ஜி ஜின்ிங் 

ிரீநினர்-லீ த  ினாங் 

தற பம் - தய்ஜிங் 

ாணன-தபன்நின்ி 

 
பிம ஒப்பந்தங்கள்: 

S.No  ஒப்பந்தம்  துறம நாட்டின் விவங்கள்  
1 இந்திா  

ற்றும் 
மாாக்தகா 

குற்ம் சார்ந்த யிரனங் ில் பஸ்ப சட்ை 
உதயிக் ா  இந்தினா-தநாபாக்ய ா இறையன 
ற தனழுத்தா ஒப்ந்தத்திற்கு நத்தின 
அறநச்சபறய ஒப்புதல்.தாது நற்றும் யணி  
யிரனங் ில் பஸ்ப சட்ை உதயி, 

ஜாதிதி - ப ம்நது VI  
ிபதநர் - சாயதடினன் 
ஒத்நணி 
தற பம்  - பாட் 
ாணனம் - தநாபாக்ய ா 
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குற்யாி ற ாடு ைத்த இந்தினா- 
தநாயபாக்ய ா ாடு லக் ிறையன 
ஒப்ந்தம்,இந்தினா நற்றும் தநாபாக்ய ா 
குற்ம் சார்ந்த யிரனங் ில் பஸ்ப சட்ை 
உதயி ற்ின ஒப்ந்தத்தில் 
ற தனழுத்திட்ை.  

டிபம்ஹாம் 

2 இந்தினா நற்றும் 
நாயி 

இந்தினா நற்றும் நாயி ாட்டுக்கு இறையன 
குற்யாி ற இபே ாடு லக்கு இறைனில் 
ஒப்றைக்கும் ஒப்ந்தம், அணுசக்தி 
துறனில் சநாதா யாக் ங் லக் ா 
ஒத்துறமப்பு, தூதப  நற்றும் உத்தியனா பூர்ய 
ாஸ்யார்ட்டு லக்கு யிசா யிக்கு  

ஜாதிதி - டீ்ைர் 
பத்தாரி ா 
துறண ஜாதிதி - 
சவுயாஸ் சிிநா 
தற பம்  - றயாங் 
ாணனம் - குயாசா 

3 இந்தினா நற்றும் 
உஸ்த ிஸ்தான்  

யிஞ்ஞாம், ததாமில்தட்ம் நற்றும் 
 ண்டுிடிப்பு துறனில் ஒத்துறமப்பு ற்ின 
இந்தினா நற்றும் உஸ்த ிஸ்தான் இறையன 
ஒப்ந்தம் 
  

ஜாதிதி - ராயத் 
நிர்சியனாவ் 
ிபதநர் - அப்துல்ா 
அரியாவ் 
தற பம் - தாஷ் ண்ட் 
ாணனம் - உஸ்தக் சாம் 

4 
 
 
 
 
 

இந்தினா நற்றும் 
தஜி ிஸ்தான் 
 
 
 

இறஞர் ள் சம்ந்தப்ட்ை யிரனங் ில் 
ஒத்துறமப்பு ற்ின இந்தினா நற்றும் 
தஜி ிஸ்தான் இறையன ஒப்ந்தம் 
 
 

ஜாதிதி - ஈயநாநாி 
பஹ்நான் 
ிபதநர் - அப்துல்ா 
அரியாவ் 
தற பம்- துரன்ய 
ாணனம் - யசாநி 

5 இந்திா நற்றும் 
மாரிஷிஸ் 

த ர்யயார் ாது ாப்பு நற்றும் சட்ை அயினல் 
நீதா தநாரிரினஸ் உைன் புரிந்துணர்வு 
உைன்டிக்ற  

ஜாதிதி - ார்யன் 
றயனா புரி 
ிரீநினர்- ிபயநீ்த் 
ஜுக்தாத் 
பதம் - யார்ட் 
லூனிஸ் 
ாணனம் - தநாரிரின 
பைாய் 
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