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பக்கிான நாட்கள் 

டிசம்பர் 4 - இந்தி கடற்படடத் தினம்  

 1971ம் ஆண்டு, அதாலது கிட்டத்தட்ட 47 லபேடங்கலக்கு பன்பு இந்தி 

கடற்கரில் இபேந்து சென்று பாகிஸ்தானுடன் பபார் புரிந்து சலற்மி சபற்ம 

தினம் இன்று. ட்ரசடண்ட் ற்றும் ரபத்தான் ஆப்பபென் சலற்மி சபற்மரத 

நிரனவு கூறும் லரகில் சகாண்டாடப்படுகிமது கடற்பரட தினம்.  

 இந்திக் கடற்பரட இந்தி ஆபதப்பரடகரின் கடல் கிரர ஆகும், பலும் 
இந்தி ஜனாதிபதி அதன் தரயர தரபதி ஆலார். 

ததசி சசய்திகள் 

அசாம் 

லடகிறக்கு ாநியத்திற்கான நிதி[NITI] ன்மத்தின் இண்டாம் கூட்டம் 

 லடகிறக்கு நிதி[NITI] ன்மத்தின் இண்டாம் கூட்டம் கவுஹாத்தி நகரில் 

நரடசபறுகிமது. இப்பகுதிில் லரர்ச்ெி நிரயர அவ்லப்பபாது ீராய்வு 

செய்லதற்காக லட கிறக்கு ாநியங்கலக்கான [NITI] ன்மம் அரக்கப்பட்டது. 

புது தில்யி 

பன்னாள் ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ஆர். சலங்கடான் பிமந்த நாள் லிறா 

 பன்னாள் குடிசுத் தரயலர் திபே. ஆர். சலங்கடான் பிமந்த தினத்ரத 

பன்னிட்டு, அலபேக்கு குடிசுத் தரயலர் திபே. ாம் நாத் பகாலிந்த், குடிசுத் 

தரயலர் ாரிரகில் ரிாரத செலுத்தினார். 

சர்லததச சசய்திகள் 

2019 ஜனலரி பதல் OPEC ஐ லிட்டு லியக கத்தார் படிவு 

 கத்தார் அடுத்த ஆண்டு ஜனலரி பதல் சபட்பால் ஏற்றுதி நாடுகள் (OPEC) 

அரப்ரப லிட்டு லியகுலதற்கான தனது படிரல அமிலித்தது, இற்ரக 

எரிலாப உற்பத்திில் பலும் கலனம் செலுத்த திட்டிட்டுள்ரது. 

 உயகின் ிகப்சபரி எல்.பி.ஜி ஏற்றுதிாராக கத்தார் உள்ரது. 
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ஈான் ஏவுகடை தசாதடன பிச்சிடன குமித்து ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

 உயக அரப்பு பிான்ஸ் ற்றும் பிரிட்டன், ஈான் ஏவுகரை பொதரன 

செய்ததாக குற்மம்ொய்ட்டிதன் பகாரிக்ரகர அடுத்து ஈான் ஏவுகரை 

பொதரன பிச்ெிரன குமித்து ஐ.நா. பாதுகாப்புக் குழு ெந்திப்பு.  

லைிகம் & சபாருராதாம் 

புதி எரி ஜிஎஸ்டி அடுத்த ஆண்டு ஏப்ல் 1 பதல் அமிபகம் 

 புதி எரிரான ஜி.எஸ்.டி அடுத்த ஆண்டு ஏப்ல் 1 பதல் அமிபகம் 

செய்ப்பட உள்ரது. 

 புது தில்யி லபேலாய் புயனாய்வு இக்குனகத்தின் (டி.ஆர்.ஐ) அடிக்கல் தின 

லிறாலில், லபேலாய்த் துரம செயர் அஜய் பூளண் பாண்பட இந்த அமிலிப்ரப 

சலரிிட்டார். 

எல்.பி.ஜி ானிம் லறங்கும் படமில் எந்த ாற்மபம் இல்டய 

 எல்.பி.ஜி எனப்படும் ெரல் எரிலாப லாடிக்ரகாரர்கலக்கு ானிம் 

லறங்கும் பரமில் எந்த ாற்மபம் இல்ரய என சபட்பாயிம் ற்மம் 

இற்ரக எரிலாப அரச்ெகம் சதரிலித்தது.  
 தற்பபாது, பாஹல் பாயிெி திட்டத்தின் கீழ் எல்பிஜி நுகர்பலாரின் லங்கிக் கைக்கில் 

ானிம் செலுத்துகிமது. 

ாநாடுகள் 

சர்லததச கடிகள் ாநாடு 

 உத்தப்பிபதெத்தில், 11 நாடுகரில் இபேந்து 80 க்கும் பற்பட்ட பிதிநிதிகள் 

ஆக்ாலில் நரடசபறும் ெர்லபதெ கடிகள் ாநாட்டில் பங்பகற்கின்மனர். 
 லனஉினம் SOS, அசரிக்க ற்றும் கனடா நாட்டின் கடி பாரிப்பு குழுவுடன் 

இரைந்து இந்த ாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

"இந்திாலின் லிசா ஆட்சிடப்டப ாற்மிடத்தல்" ாநாடு 

 பே எரி ற்றும் சதாந்தவு இல்யாத லிொ ஆட்ெிரப்ரப உபேலாக்குலது, 

நாட்டின் சலரிநாட்டு பைிகள் லபேரக ற்றும் தங்குலதற்கு லெதிரிப்பபத 
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அொங்கத்தின் பநாக்கம் என்று த்தி உள்துரம செயாரர் ஸ்ரீ ாஜவீ் கிபெபா 

கூமினார். 

இந்திா நீர் தாக்க உச்சி ாநாடு 2018 

 கங்ரக நதி நீர்லரங்கள், நதி பம்பாட்டு ற்றும் கங்ரக நதி புனரப்பு 

அரச்ெர் நிதின் கட்காரி இந்திா நீர் தாக்க உச்ெி ாநாடு 2018ஐ திமந்துரலக்க 

உள்ரார். இது சுத்தான கங்ரகக்கான பதெித் திட்டம் (NMCG) ற்றும் கங்கா 

ஆறு பகார ற்றும் ஆய்வுகள் ரம் (cGanga) இரைந்து டிெம்பர் 5-7, 2018 

லர புது சடல்யிில் ஏற்பாடு செய்துள்ரது. 

ஐதாப்பி ன்மித்திற்கும் இந்திாலிற்கும் இடடில் இண்டு நாள் ாநாடு 

 ஐபாப்பி ன்மித்திற்கும் இந்திாலிற்கும் இரடில் கயாச்ொ பு ொர் 

பாதுகாப்புக்கான இண்டு நாள் ாநாடு புது தில்யிில் சதாடங்கப்பட்டது. 

நினங்கள் 

 ஸ்ரீ ஏ. என். ஜா - நிதி சசயாரர் 

திட்டங்கள் 

ஸ்லததஷ் தர்ளன் திட்டம் 

 "பறங்குடி ெர்க்பெட் லரர்ச்ெி: சபசன்-பகாஹிா-பலாக்கா திட்டம்" நாகயாந்தில் 

உள்ர கிொா சஹரிபடஜ் கிாத்தில், ஸ்ரீ பநபிபா ரிபா நாகாயாந்தின் பதல் 

அரச்ொல் சதாடங்கி ரலக்க உள்ரார்.  

 இது, இந்தி அெின் சுற்றுயாத்துரம அரச்ெகத்தின் ஸ்லபதஷ் தர்ளன் 

திட்டத்தின் கீழ் ாநியத்தில் செல்படுத்தப்படும் பதல் திட்டாகும். 

புரிந்துைர்வு ப்பந்தம்(MoU), ப்பந்தங்கள் & த்தி அடச்சடல ப்புதல் 

ஆசி லரர்ச்சி லங்கி, த்தி அசு இடடத 85 ில்யின் டாயர் கடனுக்கு 

ப்பந்தம்  

 டிொலில் திமர பம்பாட்டு சுற்றுச்சூறரய பம்படுத்துலதற்காக த்தி 

அசு ற்றும் ஆெி லரர்ச்ெி லங்கி (ADB) 85 ில்யின் டாயர்கலக்கான கடன் 

ப்பந்தத்தில் ரகசழுத்து. 
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 புலபனஸ்லரில் பே பம்பட்ட திமன் பிற்ெி ரம், உயக திமர ரம் 

(WSC) அரக்க இந்த கடன் உதலி பயம் நிறுலப்படும். 

ஆபிரிக்காலில் லரர்ச்சிக்கான த்துடறப்பிற்கு, நாை ாற்றுலிலுக்காக 

இந்திா ற்றும் யுஏஇ ப்பந்தம் 

 ஆபிரிக்காலில் லரர்ச்ெிக்கான த்துரறப்பிற்கு, நாை ாற்றுலிலுக்காக 

இந்திாலிற்கும் ஐக்கி அபு எிபட்ஸ்க்கும் இரடப ரகசழுத்தானது. 

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

பாதுகாப்பு அடச்சர் அசரிக்காலிற்கு ஐந்து நாள் உத்திதாகபூர்ல பைம் 

 டிெம்பர் 02-07, 2018 அசரிக்காலிற்கு பாதுகாப்பு அரச்ெர் நிர்யா ெீதாான் 

உத்திபாகபூர்ல லிஜம் செய்கிமார். 

லிருதுகள் 

 ஆண்கள் 2018 பாயன் டி ஒர் [கால்பந்தின் ஆஸ்கர்] லிருது- குபாளிாலின் 

லூகா பாட்ரிச் 

 கரிர் பாயன் டி ஒர் லிருது - நார்பலின் அடா சஹசகர்சபர்க் [பதல் 

பரமாக லீாங்கரனக்கு சகாடுக்கப்பட்டுள்ரது] 

லிடராட்டு சசய்திகள் 

ISSF ின் நீதிபதிகள் குழுலில் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதல் இந்திர் 

 ெர்லபதெ துப்பாக்கிச்சூடு லிரராட்டு கூட்டரப்பின் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எப்) 

நீதிபதிகள் குழுலில் ஏழு உறுப்பினர்கரில் பேலாகத் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதல் 

இந்திாக பலன் ெிங் பதர்வு. 

ததசி துப்பாக்கிச்சூடு சாம்பின்ளிப் தபாட்டி 

 சஜய்ப்பூரில் நடந்த 62 லது பதெி துப்பாக்கிச்சூடு ொம்பின்ளிப் பபாட்டிகரில் 

(NSCC) கரிர் ஸ்கீட் பட்டத்ரத சலன்று ாஜஸ்தானின் பஹஷ்லரி செௌஹான் 

தனது பட்டத்ரத தக்க ரலத்துக் சகாண்டார். 

Join Us on FB : 



  

டிசம்பர் 04 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

For  WhatsAPP Group - Click Here 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

