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• ேகா�ட1்9ெதாற்
பா�ப்அ�கமாகஉள்ளஏ�மாநிலங்களின்�தலைமசச்ரக்�டன்�
ரதமர�்�.நேரந�்ரேமா , இன்
காெணா#வா%லாகஆேலாசைனநடத'்(றார.் 

• நாடா�மன்றத�்ல்ேநற்
அத�்யாவ*யப்ெபா�டக்ள்��தத்சச்டட்மேசாதாஉள்படபல
�க்(யமேசாதாக்கள்நிைறேவற்றப்படட்ன.  

• 3.எநத்நாட,்ட-ம்ேபார்ரி.ம்ேநாக்கம்/னா0க்1இல்ைலஎன்
ம், 

மற்றநா,க�டன்க�த'்ேவ
பா,கைளேபச2்வாரத்ை்த3லம்4ரத்'்ெகாள்ேவாம்எ
ன்
ம்/னஅ�பர�்�. 55ன்�ங்ெதரி�த'்ள்ளார.் 

• ேவளாண்சடட்மேசாதாக்கள்16த'்எ�ரக்்கட*்கள், 

தவறானதகவல்கைளபரப்�வ�வதாகஅநத்'ைறஅைமசச்ர�்�.நேரந�்ர*ங்ேதாமர்
76.ள்ளார.் 

• ஐ.�.எல்ேபாட ்%ல்ேநற்6ர0நடநத்ஆடட்த�்ல்ெசன்ைனஅணிைய16 

ரன்�த�்யாசத�்ல்ராஜஸ்தான்அணிெவன்ற'. 
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ேகா�ட ்19  

ெதாற்
பா�ப்அ�கமாகஉள்ளஏ�மாநிலங்களின்�தலைமசச்ரக்�டன்�ரதமர�்�.நேரந்
�ரேமா , இன்
காெணா#வா%லாகஆேலாசைனநடத'்(றார.் 

மகாராஷ் ரா, ஆந�்ரா, கரந்ாடகா, உதத்ரப்�ரேதசம், த<ழ்நா,, 

ெடல்#மற்
ம்பஞ்சாப்மாநில�தலைமசச்ரக்�டன், 

அநத்மாநிலங்களின்2காதாரத'்ைறஅைமசச்ரக்�ம்7டட்த�்ல்கலந'்ெகாள்(றாரக்ள். 

ேநாய்பா�ப்ைபகட,்ப்ப,த'்வதற்கான7,தல்நடவ க்ைககள், 

*(சை்சவச�கள்ேபான்றபல்ேவ
�ஷயங்கள்இநத்7டட்த�்ல்�வா�க்கப்படஉள்ள'. 

நா,��வ'ம்ேநாய்பா�தத்வரக்ளில் 65 ள்ளிஐந'்சத�(தம்ேபர,் 

இநத்ஏ�மாநிலங்கைளேசரந்த்வரக்ள்என்
மத�்யஅர2ெதரி�த'்ள்ள'. 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

மாநிலங்களைவ%ல்ேநற்
, அத�்யாவ*யப்ெபா�டக்ள்��தத்சச்டட்மேசாதாஉள்பட7 

�க்(யமேசாதாக்கள்நிைறேவற்றப்படட்ன. 

சஸ்ெபண்டெ்சய்யப்படட்8 

உ
ப்�னரக்ைள?ண்,ம்அ-ம�க்1ம்வைரஅைவையறக்கணிப்பதாக76, 

எ�ரக்்கட*்கள்ெவளிநடப்ெசய்த�ன், இநத்மேசாதாக்கள்நிைறேவற்றப்படட்ன. 

காங்(ரஸ், ��க, �ரிணா�ல், ேத*யவாதகாங்(ரஸ், சமாஜ்வா , *வேசனா, 

ராஷ்டர்யீஜனதாதளம், ெதலங்கானாராஷ்டர்யீச<�, ஆம்ஆத<்மற்
ம்இட'சாரிகட*்கள், 

இநத்ெதாடர�்�வ'ம்றக்கணிக்கப்ேபாவதாக0ம்76.ள்ளன.  

அேதசமயம், சஸ்ெபண்டெ்சய்யப்படட் 8 

உ
ப்�னரக்�ம்மன்னிப்ேகடட்ால்மட,்ேமசஸ்ெபண்டர்த'்ெசய்யப்ப,ம்என்
மத�்யஅர
2ெதரி�த�்�க்(ற'. 

அத�்யாவ*யப்ெபா�டக்ள்சடட்த�்�தத்மேசாதா0டன், 

இந�்யதகவல்ெதாAல்Bடப்நி
வனங்கள்சடட்த�்�தத்மேசாதா, 

வங்(கைள�ைறப்ப,த'்ம்சடட்த�்�தத்மேசாதா, கம்ெபனிகள்சடட்த�்�தத்மேசாதா, 



ேத*யதடய�யல்பல்கைலக்கழகசச்டட்��தத்மேசாதா, ராஷ்டர்யீரக்
ஷாபல்கைலக்கழகசடட்மேசாதாமற்
ம்வரி��ப்சடட்த�்�தத்மேசாதாக்கள்நிைறேவற்றப்
பட,்ள்ளன. 

�ேஜ�, ஐக்(யஜனதாதளம், அ��க, �ஜCஜனதாதளம், 

ஒய்.எஸ்.ஆர.்காங்(ரஸ்மற்
ம்ெதEங்1ேதசம்கட*்உ
ப்�னரக்ள், 

இ'ெதாடரப்ான�வாதத�்ல்பங்ேகற்றனர.் 
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ஜம்�காஷ்?ரஅ்EவலகெமாAகள்சடட்மேசாதாேநற்
மக்களைவ%ல்நிைறேவற்றப்படட்'. 

காஷ்?ரி, ேடாக்ரி, இந�், ஆங்(லம்மற்
ம்உ�'ெமாAகள், 

அநத்மாநிலத�்ன்அEவy;y;y;y;ெமாAகளாகசடட்மேசாதா�ல்அ6�க்கப்பட,்ள்ள'. 

உள்'ைறஇைணஅைமசச்ர�்�.(ஷான்ெரட ்7
ைக%ல், 

அநத்மாநிலமக்களின்நீண்டநாள்கன0நிைறேவ6.ள்ளதாக16ப்�டட்ார.் 

ஜம்�காஷ்?ரில்இ'வைரஉ�'ெமாAமட,்ேமஅEவலகெமாAயாகஇ�ந'்வ�வதாக0ம்அ
வரெ்தரி�தத்ார.் 
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மக்களைவ%ல்ேநற்
, 3 ெதாAலாளரந்லசச்டட்மேசாதாக்கள்ேநற்
நிைறேவற்றப்படட்ன. 

மாநிலங்களைவ%ல் 8 

உ
ப்�னரக்ள்சஸ்ெபண்டெ்சய்யப்படட்தற்1எ�ரப்்ெதரி�த'்மக்களைவஉ
ப்�னரக்ள், 

அைவ%ல்இ�ந'்ெவளிநடப்ெசய்தனர.் 

எ�ரக்்கட*்களின்ெவளிநடப்க்1�ன்னர,் ெதாAல்பா'காப், 

2காதாரம்மற்
ம்பணிநிபநத்ைனகள்சடட்மேசாதா, 

ெதாAல்'ைறஉற0கள்சடட்மேசாதாமற்
ம்ச3கபா'காப்சடட்மேசாதாஆ(ய 3 

மேசாதாக்க�ம்நிைறேவற்றப்படட்ன. 

இநத்மேசாதாக்கள், 

ெதாAலாளரக்ளின்நலனில்�க்(யைமல்கல்லாகஅைம.ம்என்
ெதாAலாளர'்ைறஅைமச்
சர�்�.சநே்தாஷ்கங்வாரெ்தரி�தத்ார.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

எநத்நாட,்ட-ம்ேபார்ரி.ம்ேநாக்கம்/னா0க்1இல்ைலஎன்
ம், 

மற்றநா,க�டன்ஏற்ப,ம்க�த'்ேவ
பா,கைளேபச2்வாரத்ை்த3லம்4ரத்'்ெகாள்ள�யற்
*ப்ேபாம்என்
ம்/னஅ�பர�்�. 55ன்�ங்ெதரி�த'்ள்ளார.் 

ஐ.நா.ெபா'சைப%ன் 75-

வ'ஆண்,�னதை்தஒட ்காெணா#வா%லாகநைடெப
ம்7டட்த�்ல்/னஅ�பர�்�.F5ன்
�ங்ேநற்
ேப*னார.் 

அப்ேபா'அவர7்
ைக%ல், ‘உல(ல்<கப்ெபரியவள�ம்நாடாக/னாஉள்ள'என்
ம், 

அைம�, ெவளிப்பைடதத்ன்ைம, 

ஒத'்ைழப்மற்
ம்அைனவ�க்1மானவளரச்*்ப்பணிகளில்/னாஈ,பட,்ள்ள'என்
ம்அவ
ரெ்தரி�தத்ார.்   

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

�ரதமர�்�.நேரந�்ரேமா ைய, ��கநாடா�மன்றஉ
ப்�னரக்ள்��. .ஆர.்பாE, 

��ம�கனிெமாA, ��.��ச*்*வா, ��.ஆ.ராசா, 

��.தயாநி�மாறன்ஆ(ேயாரே்நற்
சந�்த'்ேப*னர.் 



ேமகதா'ப1�%ல்கா�ரி%ன்1
க்ேககரந்ாடகஅர2அைணகட,்வதற்1அ-ம�அளிக்கக்
7டா'என்
�ரதமரிடம்ேகாரிக்ைக�,தத்அவரக்ள், 

இ'ெதாடரப்ாக��கதைலவர�்�.ஸ்டா#ன்எ��யக ததை்த.ம்அளிதத்னர.் 

�ன்னரெ்சய்�யாளரக்ளிடம்ேப*ய��. .ஆர.்பாE, 

இநத்�ஷயத�்ல்த<ழகத'்க்1ப்பாதகமாகஎநத்� 0ம்எ,க்கமாடே்டன்என்
�ரதமரஉ்

�அளித'்ள்ளதாகெதரி�தத்ார.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

மத�்யஅர2ெகாண்,வந'்ள்ளேவளாண்சடட்ங்களால்�வசா%க�க்1எநத்பா�ப்ம்ஏற்ப
டா'என்
த<ழக�தலைமசச்ர�்�.எடப்பா பழனிசா<ெதரி�த'்ள்ளார.் 

�வசா%கைளபா�க்1ம்எநத்சடட்தை்த.ம்த<ழகஅர2அ-ம�க்கா'.த<ழகஅர2ெகாண்
,வந'்ள்ளமாநிலசடட்தை்தஒட ்ேய, 

மத�்யஅர*ன்ேவளாண்சடட்ங்கள்உள்ள'என்
ம்அவரெ்தரி�த'்ள்ளார.் 

ராமநாதரத�்ல்ெசய்�யாளரக்�க்1ேபட ்அளிதத்�தலைமசச்ர,் 

இநத்�ஷயத�்ல்எ�ரக்்கட*்கள்ேவண்,ெமன்ேறஅவH
பரப்(ன்றனஎன்
ம்ெதரி�தத்ா
ர.்  

ராமநாதரத�்ல்ெகாேரானாெதாற்
பணிகள்16த'்அவரே்நற்
ஆய்0ேமற்ெகாண்டார.்பல்
ேவ
�டட்ப்பணிகைள.ம்அவரெ்தாடங்(ைவதத்ார.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

ேவளாண்சடட்மேசாதாக்கள்16த'்எ�ரக்்கட*்கள், 

தவறானதகவல்கைளபரப்�வ�வதாகேவளாண்'ைறஅைமசச்ர�்�.நேரந�்ர*ங்ேதாமரெ்த
ரி�த'்ள்ளார.் 

மக்களைவ%ல்ேநற்
நைடெபற்ற�வாதத�்ன்ேபா'ேப*யஅவர,் 

�வசா%களின்�ைளெபா�டக்�க்11ைறநத்படச்ஆதர0�ைலநிரண்யம்ெசய்வ'நீ க்1
ம்என்
ெதரி�தத்ார.்  

ர�ப�வகாலத�்ல்ப%ரிடப்ப,ம்�ைளெபா�டக்�க்1�ன்7ட ்ேய�ைலநிரண்யம்ெசய்'
, 

அர2ெகாள்�தல்ெசய்ய��ப்பைத.ம்அவர2்ட ்க்காட ்னார.்�யேவளாண்சடட்ங்களின்
3லம்�வசாயத'்ைற%ல்நIனெதாAல்Bடப்ங்கள்பயன்ப,தத்ப்ப,ம்என்
ம்அவரெ்தரி�
தத்ார.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

நா,��வ'ம் 44 லடச்த'் 90 ஆ%ரத'்க்1ம்அ�கமாேனாரே்கா�ட1்9 

ெதாற்6ல்இ�ந'்1ணம்அைடந'்ள்ளனர.் 

உல(ேலேயஇந�்யா�ல்தான்இவ்வள0அ�கமாேனாரெ்தாற்6ல்இ�ந'்�,பட,்ள்ளனரஎ்
ன்
மத�்ய2காதாரத'்ைறெசயலாளர�்�.ராேஜஷ்Jஷண்ெதரி�த'்ள்ளார.் 

ெதாற்6ல்இ�ந'்1ணம்அைடநத்வரக்ளின்�(தம் 80 

ள்ளிஎட,்ஆ
சத�(தமாகஅ�கரித'்ள்ள'. 

ஒேரநாளில்ஒ�லடச்த'்க்1ம்அ�கமாேனார1்ணம்அைடந'்ம�த'்வமைனகளில்இ�ந'்I
,��ம்�.ள்ளனர.் 

கடநத்நான்1நாடக்ளாக�தாகெதாற்
பா�க்கப்ப,பவரக்ைள�ட1ணம்அைடநத்வரஎ்ண்
ணிக்ைகஅ�கரித'்வ�(ற'என்
ம்2காதாரத'்ைறெசயலாளரெ்தரி�த'்ள்ளார.்  

 



 

நா,��வ'ம்இ'வைர 6 ேகா ேய 50 லடச்ம்மா�ரிகள்பரிேசா�க்கப்பட,்ள்ளன.ஒேரநாளில் 

12 லடச்ம்பரிேசாதைனகள்ேமற்ெகாள்ளப்படட்தாக0ம்அவரெ்தரி�த�்�க்(றார.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

த<ழகத�்ல்ேநற்
 5 ஆ%ரத'் 337 ேப�க்1ேகா�ட1்9 ெதாற்
உ
�ெசய்யப்படட்'. 

இ'வைர 5 லடச்த'் 52 ஆ%ரத'் 674 

ேப�க்1ெதாற்
கண்ட6யப்பட,்உள்ளதாகமாநிலஅர*ன்அ6க்ைக%ல்ெதரி�க்கப்பட,்ள்
ள'. 

ேநாய்ெதாற்6ல்இ�ந'் 4 லடச்த'் 97 ஆ%ரத'் 377 ேபர1்ணம்அைடந'்ள்ளனர.்ேநற்
மட,்ம் 

5 ஆ%ரத'் 406 ேபர1்ணம்அைடந'்ள்ளனர.் 

ேநாய்பா�ப்பால்இ'வைர 8 ஆ%ரத'் 947 ேபரஉ்%ரிழந'்ள்ளனர.்ேநற்
மட,்ம் 76 

ேபரஉ்%ரிழந'்ள்ளனரஎ்ன்
ம்அர2அ6க்ைக%ல்ெதரி�க்கப்பட,்ள்ள'. 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

நிழல்உலகதாதாஇக்பால்<ர*்%ன்1,ம்பத�்ன�க்1ெசாநத்மான 15 

ெசாத'்க்கைளமத�்யஅமலாக்கத'்ைற%னர�்டக்(ைவத'்ள்ளனர.் 

சடட்�ேராதபணப்பரிமாற்றதத்ைடசடட்த�்ன்Kழ்'பா%ல்உள்ள<டெ்வஸ்டே்ஹாடட்ல்கடட்
டம்உள்பட 15 ெசாத'்க்கள்�டக்கப்பட,்ள்ளனஎன்
ம்இவற்6ன்ம�ப் 203 

ேகா Mபாய்என்
ம்அமலாக்கத'்ைற%னரெ்தரி�த'்ள்ளனர.் 

ஏற்கனேவகடநத் சம்பரம்ாதத�்ல்இக்பால்<ர*்1,ம்பத�்னரின் 573 

ேகா Mபாய்ம�ப்ள்ளெசாத'்க்கைள�டக்(ைவத�்�ப்பதாக0ம்அவரக்ள்ெதரி�த'்ள்ள
னர.் 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 

ஐ.�.எல்ேபாட ்%ல்ேநற்6ர0நடநத்ஆடட்த�்ல்ெசன்ைனஅணிைய 16 

ரன்�த�்யாசத�்ல்ராஜஸ்தான்அணிெவன்ற'. 

சாரஜ்ா�ல்நைடெபற்றஆடட்த�்ல்டாஸ்ெவன்றெசன்ைனஅணி, 
�த#ல்பந'்Iசை்சேதர0்ெசய்த'.ராஜஸ்தான்அணி%ல்ெதாடக்கஆடட்க்காரரக்ளாகஸ்Nவ்
ஸ்<த,் ெஜய்ஸ்வால்களம்இறங்(னர.் 

ெஜய்ஸ்வால் 6 ரன்னில்ெவளிேயற, அ,த'்கள<றங்(யசாம்சன், 

ஸ்<த'்டன்இைணந'்அ�ர யாகஆ னார.் 

சாம்சன் 32 பந'்களில் 74 ரன்கள்எ,த�்�நத்நிைல%ல்நி( பந�்ல்அ0டஆ்னார.்<ல்லர,் 

உதத்ப்பாஉள்ளிடே்டாரஅ்,தத்,த'்அ0டஆ்(னர.் 

ஸ்<தஅ்�ர யாகஆ , 47 பந'்களில் 69 ரன்கள்எ,தத்ார.்20 ஓவர�் �ல்அநத்அணி, 7 

�க்ெகட,்கைளஇழந'் 216 ரன்கள்1�தத்'. 

ெசன்ைனஅணி%ன்சாம்கரண்அ�கபடச்மாக 3 �க்ெகட,்கைளIழ்த�்னார.் 

ெவற்6க்1 217 

ரன்இலக்1டன்ஆடதெ்தாடங்(யெசன்ைனஅணி%ன்ெதாடக்கஆடட்க்காரரக்ள்அ,தத்,த'்
அ0டஆ்(னர.் 

அநத்அணி%ன்P�ள*ஸ் 37 பந'்களில் 72 ரன்-ம், வாடச்ன் 21 பந'்களில் 33 

ரன்-ம்எ,தத்னர.்ேகப்டன்ேடானி 29 ரன்-ம், 

ஜேடஜாஒ�ரன்-ம்எ,த'்ஆடட்<ழக்காமல்இ�நத்னர.் 



20 ஓவர�் �ல் 6 �க்ெகட,்கைளஇழந'் 200 ரன்மட,்ேமஎ,தத்தால், 16 

ரன்�த�்யாசத�்ல்ெசன்ைனஅணிேதாற்ற'. 

>>><<<<>>><<<<>>><<<<>>><<<< 
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mwpe;Jbfhs;syhk;. mwpe;Jbfhs;syhk;. mwpe;Jbfhs;syhk;. mwpe;Jbfhs;syhk;.     

>>>>>>>>>>>>    <<<<<<<<<<<< 


