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முக்கினநா ாட்கள் 

நார்ச் 01 - ஜரீபா ாகுாடு திம் 

 ஜரீபோ ோகுோடு திம் நோர்ச் 1ம் ரததி அனுசரிக்கப்டுகிது நற்றும் இதன் 

ரோக்கம் உககங்கிலும் உள் நக்கள் எதிர்ககோள்ளும் ோகுோடு ிபச்சினனன 

தீர்ப்து ஆகும். ஐ.ோ.யின் அனத்து உறுப்பு ோடுகிலும் சட்டத்திற்கு பன் 

சநத்துயத்னத அனடன ரயண்டும் என்ரத இந்த தித்தின் யிருப்நோகும். 

தமீ் - 'Act to change laws that Discriminate'. 

 

ரதசின சசய்திகள் 

புது தில்ி 

யித்துகால் ஏற்டும் இப்பு எண்ணிக்கக 81% குகந்துள்து 

 கடந்த ஐந்து ஆண்டுகில் யித்துகோல் ஏற்டும் இப்பு எண்ணிக்னக 81 சதயதீம் 

குனந்துயிட்டதோக பனில்ரய அனநச்சகம் கதரியித்துள்து. பனில்ரயனின் 

பக்கின பன்னுரினந னணிகின் ோதுகோப்பு என்து. 

சிநி இனக்கம் நீது அபசு தகட யிதித்தது 

 அபசோங்கம் இந்தின நோணயர் இஸ்ோநின இனக்கத்தின் (சிநி) நீதோ தனடனன 

ீட்டித்தது, இது ஐந்து ஆண்டுகோக ோட்டில் கதோடர்ச்சினோ னங்கபயோத 

டயடிக்னககில் ஈடுட்டுள்து. சிநினன சட்டயிரபோத அனநப்ில் 

இனணப்தோக உள்துன அனநச்சகம் கூினது. 

தநிழ்ாடு 

தநிழ்ாட்டில் ல்ரயறு திட்டங்கக ிபதநர் திந்து கயக்க உள்ார் 

 ிபதநர் ரபந்திப ரநோடி தநிழ்ோடு கன்ினோகுநரினில் பன்று ஆனிபம் ரகோடி 

ரூோய் நதிப்புள் ஐந்து ரதசின கடுஞ்சோன திட்டங்கன கதோடங்கி னயக்க 

உள்ோர். அயர் ரு சோன ோதுகோப்பு பூங்கோ நற்றும் ரோக்குயபத்து 

அருங்கோட்சினகத்னத திந்து னயப்ோர். 
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சதலுங்காா 

உள்துக அகநச்சர் ரதசின யிசாபகண ிறுய அலுயகத்கத திந்து கயத்தார் 

 னைதபோோத்தில் நத்தின உள்துன அனநச்சர் போஜ்ோத் சிங் ரதசின யிசோபனண 

ிறுய [என்ஐஏ] அலுயகத்னத திந்துனயத்தோர். னைதபோோத்திிருந்து 

குயைோத்தி அலுயகத்னதபம் அயர் திந்து னயத்தோர். 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

இந்தின சாருாதாபம் 2019-20 ல் 7.3% ஆக உனரும் எக் கணிப்பு 

 அகநரிக்க அடிப்னட நதிப்டீ்டு ிறுயநோ படிஸ் கணக்ககடுப்ின்டி 2019 

நற்றும் 2020 ஆகின ஆண்டுகில், இந்தினோ 7.3 சதயதீ யர்ச்சினன அனடபம் எக் 

கணித்துள்து. 

ிப்பயரினில் ஜி.எஸ்.டி. யசூல் - ரூ.97,247 ரகாடி 

 ிப்பயரி நோதம் ஜி.எஸ்.டி. யசூல் 97 ஆனிபத்து 247 ரகோடி ரூோனோக இருந்தது. 

இதற்கு பந்னதன நோதத்தில் யசூல் ரூ .1 ட்சம் ரகோடிக்கு ரநல் இருந்தது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அகநச்சபகய ஒப்புதல் 

யிசாகப்ட்டித்தில் பனில்ரய நண்டம் அகநக்க அகநச்சபகய ஒப்புதல் 

 ஆந்திபோயின் யிசோகப்ட்டித்தில் பனில்ரய நண்டத்னத அனநக்க நத்தின 

அனநச்சபனய ப்புதல் அித்துள்து. கதற்கு நத்தின இபனில்ரய நற்றும் கிமக்கு 

கடற்கனப இபனில்ரயனன நறுசீபனநத்து டிசோயில் உள் போனகடோனய 

தனனநனினடநோக நோற்வும் அங்கீகரிக்கப்ட்டது. 

தில்ி எய்ம்ஸ் நருத்துயநககன உகாயின நருத்துய ல்ககக்கமகநாக 

நாற்றுயதற்கு அகநச்சபகய ஒப்புதல்  

 புதுடில்ி எய்ம்ஸ் நருத்துயநனனன, உகோயின நருத்துய 

ல்கனக்கமகநோக நோற்றுயதற்கோ நோஸ்டர் ிோன கசனல்டுத்த நத்தின 

அனநச்சபனய ப்புதல் அித்துள்து. 1299 ரகோடி ரூோய் கசயில் 

ைரினோோயில் உள் நோரதினில் புதின எய்ம்ஸ் நருத்துயநன அனநக்க 

நத்தின அனநச்சபனய ப்புதல் அித்துள்து. 
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ஜநாத் இ இஸ்ாநி J & K-கய 5 ஆண்டுகளுக்கு அபசு தகட சசய்தது 

 ஜம்ப நற்றும் கோஷ்நீில் உள் ஜநோத் இ இஸ்ோநி அனநப்ன ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு நத்தின அபசு னங்கபயோத எதிர்ப்பு சட்டத்தின் கீழ் தனட 

யிதித்துள்து. இது னங்கபயோத அனநப்புக்களுடன் கருங்கின கதோடர்ில் 

இருப்தோல், நோித்தில் ிரியினயோத இனக்கத்னத அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்ோர்க்கப்ட்டு இந்த  எடுக்கப்ட்டுள்து. 

காணாநற்ரா ரா குமந்கதகள் சதாடர்ாக அசநரிக்காவுடன் ஒப்ந்தம் 

 கோணோநற் ரோ, நற்றும் சுபண்டளுக்கு ஆோ குமந்னதகள் ற்ின தகயல் 

நற்றும் துப்பு அிக்னகனன அணுக இந்தினோயிற்கும் அகநரிக்கோயிற்கும் இனடரன 

புரிந்துணர்வு உடன்டிக்னகக்கு அனநச்சபனய அங்கீகரித்துள்து. 

 இந்தினோயின் ரதசின குற்ப்திவு ணினகத்திற்கும், கோணோநற் ரோ நற்றும் 

சுபண்டளுக்கு ஆோ குமந்னதகின் ரதசின னநனம், NCMEC, அகநரிக்கோயிற்கு 

இனடனில் ப்ந்தம் னககனழுத்தோது. 

 NCMEC, USA உடன் ரோடப்ட்ட இந்த ப்ந்தத்தின் பம் ரு ட்சத்திற்கும் 

ரநற்ட்ட டிப்னன் அிக்னககன க இது யமியகுக்கும். 

 

ஜம்மு காஷ்நீர் நாித்தில் ின்தங்கின சாதுப்ிரியிருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு 

யமங்க அகநச்சபகய ஒப்புதல் 

 நத்தின அனநச்சபனய (ஜம்ப நற்றும் கோஷ்நீர்) சட்டதிருத்தம் ஆனண, 2019 - 

ஜம்ப கோஷ்நீர் நோித்தில் ின்தங்கின கோதுப்ிரியிருக்கு 10% இடதுக்கீடு 

யமங்க ப்புதல் அித்துள்து. 

 

யிகனாட்டு சசய்திகள் 

துாய் சடன்ிஸ் சாம்ினன்ரிப் 

 துோய் கடன்ிஸ் சோம்ினன்ரிப் ரோட்டினில், சுயிட்சர்ோந்தின் ரபோஜர் ஃகடபர், 

நோர்ட்டன் ஃபுக்ரசோயிக்ஸ்க்கு எதிபோ அனப இறுதிப் ரோட்டினில் கயன்ோர். 

இதன் பம் 100யது ட்டம் கயல்ப்ரோகும் யோய்ப்ன கற்ோர்.   
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சர்யரதச கடற்ககப ககப்ந்து (volleyball) ராட்டி 

 யிசோகப்ட்டிம் அதன் பதல் சர்யரதச கடற்கனப னகப்ந்து (volleyball) 

ரோட்டினன டத்தினது. FIFB கடற்கனப னகப்ந்து ரோட்டி டத்தும் உக ோடுகள் 

ட்டினில் இந்தினோ 50 யது ோடு ஆது. ங்ரகற்கும் ோடுகள் - பஷ்னோ, ரோந்து, 

கதன்ோப்ிரிக்கோ, ஆஸ்திரினோ, கசக் குடினபசு, அகநரிக்கோ நற்றும் ஜப்ோன் 

ஆகினனய அடங்கும். 

நக்பான் ரகாப்க 

 ஈபோன், சோைோரில் னடகற் நக்போன் ரகோப்னனில் ரதசின சோம்ினன் தீக் சிங் 

(49 கிரோ) தங்கப் தக்கத்னத கயன்ோர். ி. ிதோ ிபசோத் (52 கிரோ), நணிஷ் 

ககௌரிக் (60 கிரோ), துரிரனோதன் சிங் ரகி (69 கிரோ), சஞ்சித் (91 கிரோ) நற்றும் 

சதீஷ் குநோர் (91 கிரோ) கயள்ிப் தக்கம் கயன்ர். 
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