
 
 ப்ந்தங்கள் 

சர்யததச ப்ந்தங்கள்: 

இந்தினா-சீா இடைதன இந்தின நிகாய் ஏற்றுநதிக்கு ப்ந்தம் 

 இந்தி லர்த்தகத் துறம செயாரர் அனுப் லதலான் ற்றும்  ெீன சபாது  நிர்லாகத் 

துறம அறச்ெர் , லீ குலாவும் புதுடில்யிில்  நடந்த ெந்திப்பில் கயந்து சகாண்டனர் . 

இந்தக் கூட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கிறடயான லர்த்தக உமறல பயப்படுத்தவும் 

லர்த்தகம் யற்சகாள்லதில் உள்ர பிச்றனகறர தீர்க்கவும் லிலாதிக்கப்பட்டது. 

கூட்டத்தின் முடிலில் இந்திாலியிருந்து ெீனாலிற்கு இந்தி ிரகாற ஏற்றுதி 

செய்மம் ஒப்பந்தத்தில் இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் றகசழுத்திட்டனர் . 

ஜாதிதி  ஜி ஜின்ிங் 

ிரீநினர் லீ கககினாங் 

தடகர் கய்ஜிங் 

ாணனம்   கபன்நின்ி 

ககாங்கன் பனில்தய தாத்துைன் ப்ந்தம் 

 சகாங்கன் இில்யல கார்ப்பயளன் யிிசடட் (KRCL) யநபாரின் இில்யல துறமக்கு 

இண்டு 1600 HP DEMU ில்கறர லறங்குலதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகசழுத்திட்டது. 

ஜாதிதி  ித்னா ததயி ண்ைாரி 

ிபதநர் தக.ி. ரர்நா ஒி 

தடகர் காத்நாண்டு 

ாணனம்   தா ரூாய் 
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இந்தினா, யினட்ாம் இடைதன அணு சக்தி, ாதுகாப்புத்துடனில் த்துடமப்ட யலுப்டுத்த 

படிவு 

 பாதுகாப்புத்துறம, அணுெக்தி ற்றும் லிண்சலரி, எண்செய் ற்றும் எரிலாம ற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி ஆகிலற்மில் ஒத்துறறப்றப பயப்படுத்த இந்திாவும் லிட்நாமும் 

உடன்பட்டன. துறெ ஜனாதிபதி எம்.சலங்றகா நாமடு சதன்கிறக்கு ஆெி நாடான 

லிட்நாிற்கு நான்கு நாள் பெம் யற்சகாண்டார் என்பது குமிப்பிடத்தக்கது. 

ஜாதிதி  கூகுனின் ஜுயான் க் 

ிபதநர் தகனன் ஃபூ ட்கபாங் 

தடகர் ஹதாய் 

ாணனம்   தைாங் 

டதயான் ல்கடக்கமகத்துைன் ஐஐடி- தில்ி ப்ந்தம் 

 தில்யிின் இந்தி சதாறில்நுட்ப நிறுலனம் ற்றும் யநளனல் ெிா தாங் பல்கறயக்கறகம் 

(NCTU), றதலான்,  ஒன்மாக இறெந்து யலறய ற்றும் கூட்டு ஆாய்ச்ெிற யற்சகாள்ளும் 

ாெலர்களுக்கு கூட்டு டாக்டர் பட்டத் திட்டம் உருலாக்கி லறங்க, ஒரு புரிந்துெர்வு 

உடன்படிக்றகில் றகசழுத்திட்டது. 

 

ஜாதிதி  சாய் இங்-கயன் 

ிபதநர் சூ கசங்-தசங் 

தடகர் டதத 

ாணனம்   புதின டதயான் ைார் 

 

யிஜனயாைாவுைன் இந்ததாதசினா 'சதகாதரி கப' ப்ந்தம்  
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4. ஆந்திப ிபததசம் நற்றும் கதலுங்காாயிிருந்து ஜாயாயின் யைதநற்கு 

கைற்கடபனில் உள் ஜகார்த்தா, ாி எரிநட காடுகளுக்கு 

சுற்றுாப்னணிகட ஈர்க்கவும், காச்சாப உவு நற்றும் கல்யிடன 

தநம்டுத்தவும் யிஜனயாைாவுைன் இந்ததாதசினா 'சதகாதரி கப' ப்ந்தம் 

கசய்து ககாண்ைது. 

ஜாதிதி  தஜாக்தகா யிததாதைா 

துடண ஜாதிதி யூசுப் கல்ா 

தடகர் ஜகார்த்தா 

ாணனம்   இந்ததாதரினன் ரூினா 

ககாழும்பு துடபகத்தின் கிமக்கு படனத்டத தநம்டுத்த இங்டக , ஜப்ான் நற்றும் 

இந்தினா இடைதன கூட்டுவு ப்ந்தம் டககனழுத்தாது . 

 சகாழும்பு துறமமுகத்தின் கிறக்கு முறனத்றத யம்படுத்துலதற்கான திட்டம் 

சதாடர்பாக இயங்றக , ஜப்பான் ற்றும் இந்திா  இறடய ஒரு கூட்டுமவு ஒப்பந்தம்  

றகசழுத்திடப்பட்டது. இத்திட்டானது 500 ில்யின் டாயர்கள் முதல் 700 ில்யின் 

டாயர்கள் லறியான செயலில் ஒப்பந்தாகிமள்ரது . கடந்த ஆண்டு முதயய நடந்த 

ஒப்பந்தம் யபச்சுலார்த்றதானது தற்யபாது றகசழுத்தானது குமிப்பிடத்தக்கது . 

ஜாதிதி  டநத்திரிா சிிதச 

ிபதநர் பணில் யிக்கிபநசிங்க 

தடகர் ககாழும்பு 

ாணனம்   இங்டக ரூாய் 

நாத்தவீுக்கு 16 தகாடி ரூாய் நதிப்புள் திட்ைங்கட இந்தினா உறுதி கசய்தது 
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 அண்றட நாடுகரில் குமிப்பாக, சுகாதா ற்றும் சுகாதாத் துறமில் ெமூக-சபாருராதா 

உள்கட்டறப்றப உருலாக்க இந்திா அதன் உதலித் சதாறகின் ஒரு பகுதிாக, 

ாயத்தீவுக்கு 16 யகாடி ரூபாய் திப்புள்ர திட்டங்கறர உறுதி செய்தது 

 ாயத்தீவு முழுலதும் ருத்துலறனகள் ற்றும் சுகாதா றங்களுக்கு 11 ஆம்புயன்ஸ் 

சகாள்முதல் ற்றும் லிநியாகம் செய், தீலில் அலெகாய ருத்துல யெறலகறர 

நிறுவுதல், 61 தீவுகளுக்கு சலரிப்பும உடற்பிற்ெி உபகெங்கறர லறங்குதல் ற்றும் 

தீவுகரில் இண்டு லகுப்பு அறமகறர உருலாக்குதல் யபான்ம ஒப்பந்தங்கள் முடிவு 

செய்ப்பட்டன.  

ஜாதிதி  இப்பாஹிம் நஹ்நத் 

தசாிஹ் 

துடண ஜாதிதி டசல் சிம் 

தடகர் தநல்  

ாணனம்   நால்டியினன் ரூினா 

 

ததசின ப்ந்தங்கள்: 

M / S CSL நற்றும் M / S GRSE இடைதன ப்ந்தம் 

 M / s CSL, சகாச்ெி ற்றும் M / S GRSE சகால்கத்தா ஆகிலற்மில் இருந்து தயா எட்டு Anti 

Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) கப்பல்கறர சகாள்முதல் செய் ஒப்பந்தத்தில் 

றகசழுத்திட்டுள்ரன. இந்தி கடற்பறடக்கான பதினாறு Anti Submarine Warfare Shallow Water 

Craft  (ASW SWC) சகாள்முதல் செய் M / S CSL ற்றும் M / S GRSE உடன் ஒப்பந்தம் 

றகசழுத்திடபட்டுள்ரது. 

யருநா யரித் துட , GSTN இடைதன பபண்ாடுகடத் தடுக்க தபடய கிர்ந்து 

ககாள்யதற்கா ப்ந்தத்தில் டககனழுத்து 
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 லருான லரித் துறம ற்றும் சபாருட்கள் ற்றும் யெறலகள் லரி சநட்சலார்க் 

(ஜிஎஸ்டிஎன்) இறடய இரு தப்பு நிறுலனங்களுடன் தவுகறர பகிர்ந்து 

சகாள்லதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகசழுத்திட்டுள்ரது . இது நிறுலனங்களுக்கு 

இறடியான முண்பாடுகறர கறரலதற்கு லறிலகுக்கும் . 

உத்தபகண்டில் ருத்பாக்ஷ் நபங்கள் டுயதற்கா ப்ந்தம் டககனழுத்து 

 நாி கங்றக திட்டத்தின் கீழ் ெமூக சபாறுப்புெர்வு திட்டத்தின் ஒரு பகுதிாக, 

உத்தகண்டில் ருத்ாக்ஷ் ங்கறர நடுலதற்காக சுத்தான கங்றககான யதெித் திட்டம், 

செச்.ெி.எல்.[HCL] ஃபவுண்யடளன் ற்றும் இன்டாச்[INTACH] இறடய புரிந்துெர்வு 

ஒப்பந்தம் றகசழுத்தானது. 

ரிடனன்ஸ் - BP எண்கணய் ிாக்குக்கா பதல் ஏத்டத எடுத்தது 

 ரிறயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ற்றும் அதன் பிரிட்டிஷ் பங்குதாான பி.பி. பி.எல்ெி.[BP Plc] 

நிறுலனம், எண்செய் ற்றும் எரிலாமவுக்கான 32 பிராக் அப்கரில் ஒன்றம ஏயத்தில் 

எடுத்தது. 

புற்றுதாய் ஆபாய்ச்சினில் கூட்டு த்துடமப்ிற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் 

 இந்தி உிர் சதாறில்நுட்ப த் துறம (DBT) ற்றும் அணுெக்தித் துறம (DAE) இறடய 

புற்றுயநாய் ஆாய்ச்ெிில் கூட்டு ஒத்துறறப்பிற்கான புரிந்துெர்வு ஒப்பந்தம் செய்து 

சகாண்டது. 

MSME அடநச்சகத்துைன் NSIC ப்ந்தம் கசய்துள்து  

குறு, ெிறு ற்றும் நடுத்தத் சதாறில் நிறுலன (MSME) அறச்ெகத்துடன் யதெி ெிறு 
சதாறில்கள் கறகம் (NSIC) 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான புதி புரிந்துெர்வு உடன்படிக்றகில் 
றகசழுத்திட்டுள்ரது. 
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