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டிசம்பர் 4 - இந்தி கடற்படடத் தினம்  

 லடகிறக்கு நிதி[NITI] ன்மத்தின் இண்டாம் கூட்டம் கவுஹாத்தி நகரில் 

நடடபபறுகிமது. 

 பன்னாள் குடிசுத் தடயலர் திபே. ஆர். பலங்கடான் பிமந்த தினம் 

 2019 ஜனலரி பதல் OPEC ஐ லிட்டு லியக கத்தார் படிவு. 
 உயகின் ிகப்பபரி எல்.பி.ஜி ஏற்றுதிாராக கத்தார் உள்ரது. 

 ஈான் ஏவுகடை ச ாதடன பிச் ிடன குமித்து ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன் ில். 
 புதி எரி ஜிஎஸ்டி 2019 ஏப்ல் 1 பதல் அமிபகம் 

 எல்.பி.ஜி ானிம் லறங்கும் படமில் எந்த ாற்மபம் இல்டய என 

பபட்சாயிம் ற்மம் இற்டக எரிலாப அடச் கம் பதரிலித்தது.  
 உத்தப்பிசத த்தில், 11 நாடுகரில் இபேந்து 80 க்கும் சற்பட்ட பிதிநிதிகள் 

ஆக்ாலில் நடடபபறும்  ர்லசத  கடிகள் ாநாட்டில் பங்சகற்கின்மனர். 

 த்தி அடச் ர் நிதின் கட்காரி இந்திா நீர் தாக்க உச் ி ாநாடு 2018ஐ புது 

படல்யிில் திமந்துடலக்க உள்ரார். 

 ஐசாப்பி ன்மித்திற்கும் இந்திாலிற்கும் இடடில் கயாச் ா பு  ார் 

பாதுகாப்புக்கான இண்டு நாள் ாநாடு புது தில்யிில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 ஸ்ரீ ஏ. என். ஜா - நிதி சசலாளர். 

 "பறங்குடி  ர்க்பெட் லரர்ச் ி: பபபன்-சகாஹிா-சலாக்கா திட்டம்" நாகயாந்தில் 

உள்ர கி ாா பஹரிசடஜ் கிாத்தில், ஸ்ரீ சநபிசா ரிசா நாகாயாந்தின் பதல் 

அடச் ால் பதாடங்கி டலக்க உள்ரார்.  

 டி ாலில் திமட சம்பாட்டு சுற்றுச்சூறடய சம்படுத்துலதற்காக த்தி 

அசு ற்றும் ஆ ி லரர்ச் ி லங்கி (ADB) 85 ில்யின் டாயர்கலக்கான கடன் 

ப்பந்தத்தில் டகபழுத்து. 

 புலசனஸ்லரில் பே சம்பட்ட திமன் பிற் ி டம், உயக திமட டம் 

(WSC) அடக்க இந்த கடன் உதலி பயம் நிறுலப்படும். 

 ஆபிரிக்காலில் லரர்ச் ிக்கான த்துடறப்பிற்கு, நாை ாற்றுலிலுக்காக 

இந்திா ற்றும் பஏஇ ப்பந்தம் 

 பாதுகாப்பு அடச் ர் அபரிக்காலிற்கு ஐந்து நாள் உத்திசாகபூர்ல பைம். 
 ஆண்கள் 2018 பாலன் டி ஓர் [கால்பந்தின் ஆஸ்கர்] விருது- குசாளிாலின் 

லூகா சாட்ரிச் 

 களிர் பாலன் டி ஓர் விருது - நார்சலின் அடா பஹபகர்பபர்க் [பதல் 

படமாக லீாங்கடனக்கு பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது] 

  ர்லசத  துப்பாக்கிச்சூடு லிடராட்டு கூட்டடப்பின் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எப்) 

நீதிபதிகள் குழுலில் ஏழு உறுப்பினர்கரில் பேலாகத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பதல் 

இந்திாக பலன்  ிங் சதர்வு. 
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 பஜய்ப்பூரில் நடந்த 62 லது சத ி துப்பாக்கிச்சூடு  ாம்பின்ளிப் சபாட்டிகரில் 

(NSCC) கரிர் ஸ்கீட் பட்டத்டத பலன்று ாஜஸ்தானின் சஹஷ்லரி ப ௌஹான் 

தனது பட்டத்டத தக்க டலத்துக் பகாண்டார். 
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