
 

ஒப்ந்தங்கள் 
சர்யததச ஒப்ந்தங்கள்: 
(இந்தினா நற்றும் _________) 

ஒப்ந்தம்  

துற ாட்டின் யியபங்கள்  

இந்தினா - உக யங்கி  இந்தின அபசு , ஜார்கண்ட் அபசு நற்றும் உக 

யங்கி ஆகினவய ஜார்கண்ட் நக்கலக்கு 

அடிப்வை கர்ப்பு சேவயகவ 

யமங்குயதற்காக சநலும் நாித்தில் உள் 

கர்ப்பு உள்ாட்ேி அவநப்புகின் (பஎல்ி) 

சநாண்வந திவ சநம்டுத்த உதய 147 

நில்ினன் ைார் கைன் ப்ந்தத்தில் 

வகயனலத்திட்ை,  

தவயர் - ஜிம் சனாங் 

கிம் 

உபேயாக்கம் - சூவ 

1944 

தவவநனகம் - 

யாேிங்ைன் டிேி 

 உறுப்ிர் - 188 ாடுகள் 

இந்தினா – ிபான்ஸ் IRSDC, இந்தினாயில் பனில்சய ிவன 

யர்ச்ேி திட்ைத்வத சநற்யகாள் 

ஆதபயித்து யதாமில்தட் கூட்ைணி 

அவநத்தது ியபஞ்சு சதேின இபனில்சய . 

ியபஞ்சு ிறுயநா AFD, ியபஞ்சு சதேின 

இபனில்சய (SNCF) வநனங்கள் நற்றும் 

இவணப்புக்கள் பம் 7,00,000 பெசபா ிதி 

யமங்குயதற்கு ப்புதல் அித்துள்து.  

ிபதநர் - எடுயர்ட் 

ஃிிப் 

ஜாதிதி  - 

இம்நானுசயல் 

நாக்சபான் 

தவகபம் - ாரிஸ் 

ாணனம் -பெசபா 

இந்தினா - தாய்ாந்து  ிபதநர் திபே . சபந்திப சநாடி தவவநனில் 

வையற் நத்தின அவநச்ேபவயக் 

கூட்ைத்தில் இந்தினாவுக்கும் தாய்ாந்துக்கும் 

இவைனில் யாயினல் / யான் இனற்ினல் / 

யான்யயி அ ியினல் துவனில்  

புரிந்துணர்வுப்ந்தம் வகயனலத்திடுயதற்கு 

ப்புதல் அிக்கப்ட்ைது. 

நன்ர் - நகா 

யஜிபசாங்க்கார்ன் 

ிபதநர் - ிபபத் ோன்-ஒ-

ோ 

தவகபம்  - ாங்காக் 

ாணனம் - ட் 
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இந்தினா - கிர்கிஸ்தான்  ிபதநர் திபே . சபந்திப சநாடி தவவநனில் 

வையற் நத்தின அவநச்ேபவயக் 

கூட்ைத்தில் உனிரினல் நற்றும் 

நபேத்துயத்தில் உனபநா குதினில்  கூட்டு 

ஆபாய்ச்ேிப் ணி சநற்யகாள் இந்தினா 

நற்றும் கிர்கிஸ்தான் இவைசன கூட்டு 

பனற்ேி சநற்யகாள்யதற்கா ப்ந்தத்திற்கு 

ப்புதல் அிக்கப்ட்ைது 

ஜாதிதி - சூசபான்ச 

ஜனீ்யசகாவ் 

ிபதநர் - 

பஹம்யநட்காி 

அபுல்காேிசனவ் 

தவகபம்  - ிஷ்யகக் 

ாணனம் - சோம் 

இந்தினா - யாியினா ிபதநர் திபே . சபந்திப சநாடி தவவநனில் 

வையற் நத்தின அவநச்ேபவயக் 

கூட்ைத்தில், யாியினாயில் ிம் நற்றும் 

ீர்யமித்தை பனில்சய பேங்கிவணப்பு 

ேபக்குப் சாக்குயபத்து திட்ைம் யதாைர்ாக 

இந்தினாவுக்கும் யாியினாவுக்கும் 

இவைனில் ஏற்ட்ை புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் 

ற்ி யிக்கம் அிக்கப்ட்ைது. 

ஜாதிதி - ஈசயா 

சநாபல்ஸ் 

துவணத் தவயர் - 

அல்யாசபா கார்ேினா 

ியபா 

தவகபம்  - சுக்சப 

ாணனம் -

சாியினாசா 

இந்தினா - ின்ாந்து  2019ஆம் ஆண்டு ஹஜ் துக்கீட்வை 

அதிகரிக்க ேவுதி அசபினாயிைம் இந்தினா 

சகாரிக்வக. ேிறுான்வந யியகாப அவநச்ேர் 

பக்தார் அப்ாஸ் க்யி ேவுதி அசபினா 

ஹஜ் நற்றும் உம்பா அவநச்ேரிைம் இந்த 

சயண்டுசகாவ யிடுத்தார் . இபே 

தவயர்கலம் இபேதபப்பு ஆண்டு ஹஜ் 2019 

ப்ந்தத்தில் வகயனலத்திட்ைர் 

ஜாதிதி - ேவுி  

விஸ்ைா 

ிபதநர் - ஜூஹா 

ேிிா 

தவகபம்  -

யஹல்ேிங்கி 

ாணனம் - பெசபா 

இந்தினா – பஷ்னா இஸ்சபா நற்றும் பாஸ்காஸ்சநாஸ் 2018ம் 

ஆண்டு அக்சைார் 5ஆம் சததி 

‘நிதர்கவக் யகாண்ை யிண்யயிப்னணத் 

திட்ைத்தில் கூட்டு ையடிக்வகக்காக ’ பே 

 ிபதநர் - யிாதிநிர் 

பூட்டின் 

ஜாதிதி - திநித்ரி 

யநட்யயயைவ் 
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புரிந்துணர்வு உைன்டிக்வகனில் 

வகயனலத்திட்ை. 

தவகபம் - நாஸ்சகா  

ாணனம் - பைிள் 

இந்தினா நற்றும் உக யங்கி  உத்தபகண்ட் யாது ிதி சநாண்வநவன  

யலுப்டுத்தும் திட்ைத்திற்காக இந்தின அபசு , 

உத்தபகண்ட் அபசு நற்றும் உக யங்கி 31.58 

நில்ினன் ைார் கைன் ப்ந்தத்தில் 

வகயனலத்திட்ை, இது நாித்தின் ிதி 

அவநப்புகவ ிர்யகிக்கும் திவ 

சநம்டுத்தவும், சநம்ாட்டு யங்கவ 

ேிப்ாக னன்டுத்தவும் உதவும். 

தவயர் - ஜிம் சனாங் 

கிம் 

உபேயாக்கம் - சூவ 

1944 

தவவநனகம் - 

யாேிங்ைன் டிேி 

 உறுப்ிர் - 188 ாடுகள் 

 

ததசின ஒப்ந்தங்கள் 

கட்டம் -1 இல் சசனல்டுத்த ான்கு ிாஸ்டிக் பூங்காக்கள் அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் 

 ிாஸ்டிக் பூங்கா அவநக்கும் இந்த திட்ைத்தின் பதல் கட்ைத்தில், அோம்  (டின்சுகினா), 

நத்தினப் ிபசதேம் (வபேன்), டிோ (ஜகத்ேிங்க்பூர்) நற்றும் தநிழ்ாடு (திபேயள்லர்) 

ஆகின இைங்கில் ான்கு ிாஸ்டிக் பூங்காக்கள் 2019-20 யவப யேனல்டுத்த ப்புதல் 

அிக்கப்ட்டுள்தாக ஸ்ரீ கவுைா யதரியித்தார். 

தூத்துக்குடினில் உள் யி.ஓ.சிதம்பார் தார்ட் டிபஸ்ட் CWC உடன் ஒப்ந்தம் 

 யதாமில் யேய்ன உகந்த ாடு திட்ைத்தின் கீழ் இ- ேீல் யேய்னப்ட்ை யதாமிற்ோவ 

ஏற்றுநதி யகாள்கின் சபடி சார்ட் தவமவு (DPE) யேதிக்காக தூத்துக்குடினில் உள் 

யி.ஒ.ேிதம்பார் சார்ட் டிபஸ்ட் நற்றும் நத்தின கிைங்குக் கமகம் (CWC) இவைசன 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் வகயனலத்து.  

 சபடி சார்ட் தவமவு யேதி (DPE), 24/7 என் அடிப்வைனில் எந்த யகாள்கன் ேபக்கு 

ிவனத்திலும் இவைிவ வகனாலதல் இல்ாநல் யதாமிற்ோவகிிபேந்து 

சபடினாக சார்ட்டிற்கு இனக்க யமியகுக்கும்.  
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உள்ாட்டு நற்றும் கடதாப கடல்சார் சதாமில்தட்த்திற்கா றநனத்றத அறநக்க "MoA" 

றகசனழுத்தாது  

 உள்ாட்டு நற்றும் கைசாப கைல்ோர் யதாமில்தட் வநனத்வத அவநப்தற்காக  

கப்ல் அவநச்ேகம் நற்றும் ஐ.ஐ.டி கபக்பூபேக்கும்  இவைசன பே ப்ந்த ப்ந்தம் 

வகயனலத்தாது. கப்ல் யடியவநத்தல், கட்டுதல் நற்றும் சோதவ ஆகினயற்வ  

உள்ாட்டுநனநாக்கல் குித்து இந்த வநனம் கயம் யேலுத்தும். 

பஸ்லீம் சண்கள் (திருநண உரிறநகள் ாதுகாப்பு) நதசாதா 2019க்கு நத்தின 

அறநச்சபறய ஒப்புதல் 

 பஸ்லீம் யண்கள் (திபேநண உரிவநகள் ாதுகாப்பு) இபண்ைாயது அயேப ேட்ைம் 2019 ( 

2019-ம் ஆண்டின் 4யது அயேப ேட்ைம்) க்குப் திாக பன்வயக்கவுள் பஸ்லீம் 

யண்கள் (திபேநண உரிவநகள் ாதுகாப்பு)  நசோதா 2019 க்கு ிபதநர் திபே. சபந்திப 

சநாடினின் தவவநனில் கூடின நத்தின அவநச்ேபவய தது ப்புதவ யமங்கினது. 

 இந்த நசோதா ாி ேநத்துயத்வத உறுதிப்டுத்துயதாகவும் பஸ்லீம் யண்கலக்கு 

ாி ரீதினா ீதிவன யமங்குயதாகவும் அவநபம். திபேநணநா பஸ்லீம் 

யண்கின் உரிவநகவபம் இந்த நசோதா ாதுகாப்சதாடு அயர்கின் கணயர்கள் 

பத்தாக் யோல்யதன் பம் யியாகபத்து யேய்யவதபம் தடுக்கும். 

சிப்பு சாருாதாப நண்டங்கள் (திருத்த) நதசாதா, 2019-க்கு நத்தின அறநச்சபறய 

ஒப்புதல் 

 ிபதநர் திபே. சபந்திப சநாடி தவவநனில் இன்று புதுதில்ினில் கூடின நத்தின 

அவநச்ேபவய, ேிப்பு யாபோதாப நண்ைங்கள் (திபேத்த) அயேபச் ேட்ைம், 2019-க்கு 

நாற்ாக,  ேிப்பு யாபோதாப நண்ைங்கள் (திபேத்த) நசோதா, 2019 ஐ 

அிபகப்டுத்துயதற்கு ப்புதல் அித்தது. இந்த நசோதா யபேம் ாைாலநன் கூட்ைத் 

யதாைரில் அிபகப்டுத்தப்டும். 
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 ேிப்பு யாபோதாப நண்ைங்கள் ேட்ைம், 2005-ல் ிரிவு 2ன் கீழ் துவணப்ிரிவு 5ல் திபேத்தம் 

யேய்னப்ட்ை ின்ர், நத்தின அபோல் அங்கீகரிக்கப்ட்ை அக்கட்ைவசனா அல்து எந்த 

அவநப்சா,  ேிப்பு யாபோதாப நண்ைத்தில் யதாமிற்கூைம் அவநப்தற்கா 

அனுநதிவனப் ய ரிேீிப்தற்கா தகுதிவனப் யறும் 

அசாநில் நின்-சயிாட்டு தரீ்ப்ானத்றத (e-FT) அறநக்க ஒப்புதல் 

 அோநில் நின் -யயிாட்டு தீர்ப்ானத்வத (e-FT) அவநக்க ப்புதல் அித்துள்து . e-FT 

நிரின் தவவந ிர்யாக அதிகாரி ஆந்த் ிபகாஷ் தியாரி கூினதாயது , 

யயிாட்டு தீர்ப்ானத்தில் திவுயேய்னப்ட்ை யமக்குகவ திம்ை 

கண்காணிப்தற்கும் தீர்ப்தற்கும் , பன்யநாமினப்ட்ை பேங்கிவணந்த e-FT தகயல் 

யதாமில்தட்த் துவ (IT) அவநப்பு நாிம் பலயதும் யேனல்டுத்தப்டும் . 

 இந்த திட்ைத்தின் பக்கின சாக்கம் நாி அயிா அவத்து ங்குதாபர்கின் 

உனிரினவுகள் (சனாயநட்ரிக்), சுன தகயல்கவபம் பாநரித்து, அவத்து 

தகயல்கவபம் கணிிநனநாக்கி  ேட்ையிசபாதநாக குடிசனினயர்கின் தகயல்கவ    

வகப்ற்றுயதாகும். த்திட்ைங்கலக்கு தகுதினா னாி கவ 

ேட்ைப்பூர்யநாக்குயதற்கும் இது உதவும். 

சாதுப் னிற்சி இனக்குபகம், சிஸ்தகா (Cisco) நற்றும் அசசண்டர் உடன் ஒப்ந்தம்  

 தின் சநம்ாடு நற்றும் யதாமில்பவசயார் அவந ச்ேகத்தின் கீழ் யாதுப் னிற்ேி 

இனக்குபகம் அதன் யதாமில்துவ னிற்ேி ிறுயங்கள் (ஐ.டி.ஐ) பம் டிஜிட்ைல் 

யாபோதாபத்திற்கு இவஞர்கவத் திவநனாக்குயதற்காக ேிஸ்சகா (Cisco)  நற்றும் 

அயேண்ைர் (Accenture) உைன் வகசகார்த்துள்து . இந்தினாயில் உள் அவத்து 

யதாமிற்னிற்ேி ிவனங்கில் (ITIs) சுநார் 15 ட்ேம் நாணயர்கள் ாபத் தின்கள் 

சார்ட்ைல் யமினாக டிஜிட்ைல் கல்யிவன கற்காம் .  
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யட கிமக்கு கவுன்சில் (என்.இ.சி) நற்றும் ததசின உற்த்தித்தின் கவுன்சில் (என்.ி.சி) 

இறடதன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 யைகிமக்கு கவுன்ேில் (என்.இ.ேி) நற்றும் சதேின உற்த்தித்தின் கவுன்ேில் (என்.ி.ேி) 

தின் சநம்ாடு நற்றும் திட்ைங்கவ நதிப்டீு யேய்தல் ஆகினயற்ில் பே கூட்டு 

பனற்ேினில் உைன்ட்டுள். பன்ாம் தபப்பு திட்ைங்கின் நதிப்டீு, எரிேக்தி 

தணிக்வக நற்றும் ஸ்நார்ட் ஆலவகக்கா டிஜிட்ைல் நனநாக்கல் உள்ிட்ை திட்ை 

அநாக்கம் நற்றும் சநாண்வந யதாைர்ா அதிகாரிகலக்கு னிற்ேி அிப்சத 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தின் சாக்கநாகும். 

சூரின / காற்ாறத் துறக்கா சர்ச்றசத் தரீ்க்கும் யமிபறக்கு ஸ்ரீ ஆர்.தக.சிங் 
ஒப்புதல் அித்தார் 

 சூரின நற்றும் காற்ாவ எரிேக்தி திட்ைங்கவ எிதாக்கும் பே பக்கின படியில், 

நத்தின நின் நற்றும் புதின நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க எரிேக்தி (ஐ.ேி) நற்றும் தின் 

சநம்ாடு நற்றும் யதாமில்பவசயார் துவ அவநச்ேர் ஸ்ரீ ஆர்.சக.ேிங் ேர்ச்வேத் 

தீர்க்கும் குலவய அவநக்கும் திட்ைத்திற்கு ப்புதல் அித்துள்ார்.சூரின / காற்ாவ 

ஆற்ல் உபேயாக்குர்கலக்கும் SECI / NTPC க்கும் இவைனில் எதிர்ாபாத சநாதல்கவக் 

கபேத்தில் யகாண்டு இந்த படிவு எடுக்கப்ட்டுள்து. 

ஜி.எம்.சி ஜம்பயில் உள் புற்றுதாய் ிறுயத்திற்கு சுகாதாபம் நற்றும் குடும் 

த்துற அறநச்சகம் ஒப்புதல் அித்துள்து: 

 நாித்தில் பன்ாம் ிவ புற்றுசாய் சேவயகவ யலுப்டுத்துயதற்காக ஜம்ப 

அபசு நபேத்துயக் கல்லூரினில் 120 சகாடி பைாய் புற்றுசாய் ிறுயத்திற்கு இந்தின 

அபேின், சுகாதாபம் நற்றும் குடும் த்துவ அவநச்ேகம் பவனாக ப்புதல் 

அித்துள்து. 
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