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• இ�திய வரலா , �ணி�ச�, !ர� ம" � தியாக#களா� 

நிைற�தேத தவிர, அ
ைம( தன(தி* கைத அ�ல எ* , பிரதம� 

தி, நேர�திர ேமா
 -றி உ�ளா�.  

 

• நாடா0ம*ற(தி* 1ளி�கால� -2ட(ெதாடைர 3*னி24, 

ம(திய அர5, 
ச�ப� 6-ஆ� ேததி, அைன(�� க2சி -2ட� 

ஒ* �1 அைழ�� வி4(��ள�. 

 

• தமிழக அரசி*, �திய ஒ,#கிைண�த ஜ8ளி� ெகா�ைக, 

விைரவி� ெவளியிட�ப4� என, தமிழக 3தலைம�ச� தி, 3 க 

9டா:* -றி உ�ளா�. 

 

• ���ேசாி �ைண நிைல ஆ0ந� டா�ட� தமிழிைச ச8�தரராஜ*, 

இ* , உ(தரபிரேத; மாநில� வாரணாசியி�, காசி தமி< 

ச#கம(தி� கல�� ெகா	டா�. 

����-�������� 

அசா� வரலா"றி� �க< ெப"ற அேஹா� வ�ச(� பைட( தளபதி 

ல�சி( பா���கானி* 400-ஆ� ஆ	4 பிற�த நாைள ஒ2
 



��ெட�:யி� அசா� அர5 ஏ"பா4 ெச�தி,�த  3 நா� விழாவி* 

இ திநா� நிக<�சியி�, இ*  பிரதம� தி, நேர�திர ேமா
 கல�� 

ெகா	4 உைரயா"றினா�.  இ�திய வரலா  �ணி�ச�, !ர�  ம" � 

தியாக#களா� நிைற�தேத தவிர அ
ைம( தன(தி* கைத அ�ல எ*  

அவ� -றினா�.  தவறாக எ?த�ப2ட இ�திய வரலா"ைற 

5த�திர(தி"1� பி*ன� ஆ2சி�1 வ�தவ�க� தி,(தி இ,�க 

ேவ	4� எ* � �ரதி,;டவசமாக அ@வா  நட�காம� ேபானதா� 

நா4 இ�ேபா� தா* தவ கைள தி,(தி வ,வதாக8� அவ� 

1றி�பி2டா�.  ல�சி( பா���கா* தம� ெசய�பா4க� Aல� 

ம�க0�1 ேதச�ப"ைற ஊ2
யவ� எ* � சரா�கா2 ேபாாி� 

அ8ர#க சீ�பி* 3கலாய� பைடகைள( ேதா"க
(� 1வஹா(திைய 

மீ2டேத பா���கானி* நா24 ப" �1 சா*றா1� எ* � அவ� 

-றினா�. �ணி�ச:* சி*னமாகேவ திக<�தவ� ல�சி( பா���கா* 

எ*  ம(திய அைம�ச� தி, சரபான�த ேசாேனாவா� இ@விழாவி� 

ேப5ைகயி� -றினா�. பிரதம� தி, நேர�திர ேமா
 வடகிழ�1 

பிரா�திய(தி* வள��சி�1 அயரா� பா4ப24 வ,வ� மிக8� 

பாரா24�1 உாிய� எ* � அவ� 1றி�பி2டா�. இ@விழாைவ ஒ2
  

ெவளியிட�ப2ட ெமாைப� ெசய: ஒ*றி� 5மா� 40 ல2ச� ேப� ல�சி( 

பா���கா* 1றி(� எ?தி இ,�பதாக அசா� 3தலைம�ச� தி, ஹிம�த 

பி9வா ச�மா தம� உைரயி� -றினா�.  



ம�களா� அதிக� அறிய�படாத வி4தைல� ேபாரா2ட !ர�கைள 

பிரபல�ப4(த, பிரதம� தி, நேர�திர ேமா
 ேம"ெகா	4 வ,� 

ெதாட��சியான 3ய"சிகளி* ஒ, ப1தியாக, ல�சி( பா���கானி* 400-

ஆவ� பிற�த நாைள ஒ2
ய ஓரா	4� கால� ெகா	டா2ட#கைள, 

கட�த பி�ரவாி மாத� 1வஹா(தியி�, அ�ேபாைதய 1
யர5 தைலவ� 

தி, ரா� நா( ேகாவி�( ெதாட�கி ைவ(த�� 1றி�பிட( த�க�. 

����-������   

 ம�க� ஏ"� அதிக� உ�ள உலக( தைலவ�க� 1றி(�, 

அெமாி�காவி* மா�னி# க*ச�2 நி வன� ெவளியி24�ள, �திய 

தரவாிைச ப2
ய:�, பிரதம� தி, நேர�திர ேமா
, 77 சதவிகித ம�க� 

அ#கீகார(�ட*, ெதாட��� 3த:ட� வகி�கிறா�. ெம�சிேகா அதிப� 

தி, ஆ�(ேர ஓ�ரடா�, 2-ஆவ� இட(திE�, ஆ9திேர:ய பிரதம�         

தி, ஆ*டனி ஆ�பனீ9, 3-ஆவ� இட(திE� உ�ளன�.  அெமாி�க 

அதிப� தி, ேஜா ைபட*, 9-ஆவ� இட(திE�, இ#கிலா�� பிரதம�            

தி, ாிஷி 5ன� 22-ஆவ� இட(திE� உ�ளன�.  

������   

 பிரதம� தி, நேர�திர ேமா
, வ,� 27-ஆ� ேததி ஞாயி" � 

கிழைம அகில இ�திய வாெனா:யி* ம* கி பா( நிக<�சி Aல�, 

இ�தியா ம" � ெவளிநா4களி� உ�ள ம�க0ட* தம� 

எ	ண#கைள பகி��� ெகா�ள இ,�கிறா�. பிரதமாி* இ�த 95-ஆவ� 



மனதி* 1ர� நிக<�சி, அ*ைறய தின� காைல 11 மணி�1, அகில 

இ�திய வாெனா: ம" � G�த�ஷ* ெதாைல� கா2சியி* அைன(� 

அைலவாிைசகளிE� ஒ:பர�பா1�. அகில இ�திய வாெனா:யி� 

பிரதமாி* ஹி�தி உைரைய( ெதாட��� அத* பிரா�திய ெமாழி வ
வ� 

இட� ெப �. ம* கி பா( பிரா�திய ெமாழி ெபய���, அ*  இர8 8 

மணி�1 ம  ஒ:பர�� ெச�ய�ப4�.   

��������� 

 நாடா0ம*ற(தி* 1ளி�கால� -2ட( ெதாட� 
ச�ப� 7-ஆ� 

ேததி ெதாட#க இ,�பைத ஒ2
, ம(திய அர5 
ச�ப� 6-ஆ� ேததி 

அைன(�� க2சி -2ட� ஒ* �1 அைழ�� வி4(��ள�. 

நாடா0ம*ற இ, அைவகளிE� அEவ�க� 53கமான 3ைறயி� 

நைடெப வைத உ தி�ப4(�வதி�, ம(திய அர5 இ�-2ட(தி* 

ேபா� அைன(� அரசிய� க2சிகளி* ஒ(�ைழ�ைப நா4�. 

நாடா0ம*ற(தி� 1ளி�கால� -2ட( ெதாட� 
ச�ப� 7-3த� 29-ஆ� 

ேததி வைரயிலான 23 நா2களி� 13 அம�8களாக நைடெப �.  

 !��� 

 1ஜரா(தி�, 3த� க2ட ச2டம*ற ேத�தE�1 இ*I�  சில 

நா2க� ம24ேம எJசி உ�ள நிைலயி�, அைன(� அரசிய� 

க2சிக0� தீவிர பிர�சார(தி� ெதாட��� ஈ4ப24 வ,கி*றன. 

பிேஜபி ேவ2பாள�க0�1 ஆதரவாக, ம(திய உ��ைற அைம�ச� தி, 



அமி( ஷா உ�ளி2ட A(த தைலவ�க�, இ*  பிர�சார(தி� 

ஈ4ப2டன�. ம1தா ெதா1தியி� நைடெப"ற பிர�சார� ெபா�� 

-2ட(தி� தி, அமி( ஷா ேப5ைகயி�, 1ஜரா(தி� கா#கி9 

ஆ2சியி* ேபா� நிலவிய 9திரம"ற த*ைமைய பிேஜபி அர5 தா* 

மா"றியதாக -றினா�. இ*  ஜேலா2, நேராடா உ�ளி2ட 

இட#களிE�, அவ� ேத�த� பிர�சார� ேம"ெகா�கிறா�. கா#கிர9 

சா�பி� மாநில#களைவ உ �பின�                தி, ச�திசி# ேகாஹி�, 

ஆ� ஆ(மி சா�பி� பJசா� 3தலைம�ச�              தி, பகவ�( மா* 

உ�ளி2டவ�க0�, 1ஜரா(தி� தீவிர பிர�சார(தி� ஈ4ப24 

வ,கி*றன�.  

"#�$� 

 தமிழக அரசி*, �திய ஒ,#கிைண�த ஜ8ளி� ெகா�ைக, 

விைரவி� ெவளியிட�ப4� என, தமிழக 3தலைம�ச� தி, 3 க 

9டா:* -றி உ�ளா�. ெதாழி�L2ப( ேதைவக0�கான �ணி 

ரக#க� 1றி(�, ெச*ைனயி� இ*  நைடெப"ற ச�வேதச 

க,(தர#கி�, காெணாளி கா2சி Aல� அவ� ேப5ைகயி�, நா2
* 

ெமா(த ஜ8ளி ஏ" மதியி�, தமிழக�, 12 சதவிகித அளவி"1 

ப#களி�பதாக8�, ெநசவாள�க� ம" � உ"ப(தியாள�களி* 

நல*கைள ேம�ப4(த, தமிழக அர5, ப�ேவ  தி2ட#கைள 

அம�ப4(தி வ,வதாக8� -றினா�. வி,�நகாி�, ஆயிர(� 500 ஏ�க� 



பர�பளவி�, ஜ8ளி M#கா அைம�க�ப4� எ* �, கN�, தி,�M� 

ம" � காJசி�ர(தி�, ஜ8ளி ஏ" மதி ைமய#கைள அைம�க, 

நடவ
�ைக எ4�க�ப4வதாக8�, தமிழக 3தலைம�ச� ெதாிவி(தா�.   

�%&��-���   

 ���ேசாி �ைண நிைல ஆ0ந� டா�ட� தமிழிைச ச8�தரராஜ* 

இ*  உ(தரபிரேத; மாநில� வாரணாசியி�, காசி தமி< ச#கம(தி� 

கல�� ெகா	டா�. விழாவி* ேபா�, 
 ேக ஹாி ம" � ேஹமா ஹாி 

எ?திய காசிO� தமிழக3�-ஒ, பார�பாிய ச�ப�த� எ*ற Pைல, 

�ைண நிைல ஆ0ந� ெவளியி2டா�. தமி< எ?(தாள�க� மால*,             

பி ராஜா ம" � திரளான தமி< அறிஞ�க0� ஆ�வல�க0�, விழாவி� 

கல�� ெகா	டன�. 3*னதாக காசியி� மகாகவி பாரதியாாி* 

உறவினைர  அவர� இ�ல(தி� �ைண நிைல ஆ0ந� ச�தி(�� 

ேபசினா�. அ#1 அைம�க�ப2
,�த  பாரதியாராி* தி,8,வ� 

சிைல�1� அவ� மாைல அணிவி(� மாியாைத ெசE(தினா�.  

�'�����  

 ேதசிய ஒ,ைம�பா24 வார(தி* ஒ, ப1தியாக, ���ேசாியி� 

அர5 சா�பி� இ*  நைடெப"ற சி பா*ைமயின� தின விழாவி� 

மாநில சி பா*ைமயின� நல( �ைற அைம�ச� தி, சா� சரவண* 

1மா� தைலைமேய"  உைரயா"றினா�. வ�ளலா� சாைலயி� உ�ள 

தமி< ச#க(தி� ச2டம*ற உ �பின� தி, ஜா*1மா� 3*னிைலயி� 



நைடெப"ற இ@விழாவி�, பி"ப4(த�ப2ேடா� ம" � 

சி பா*ைமயின� நல(�ைற இய�1ந� தி,மதி ப(மாவதி ம" � 

சி பா*ைமயின� பிரதிநிதிக� கல�� ெகா	டன�.  

�(���� 

 ���ேசாியி� ப�ளி� க�வி( �ைற சா�பி� ஏ"பா4 

ெச�ய�ப24�ள ம	டல அளவிலான அறிவிய� க	கா2சி 

ஜீவான�த� அர5 ஆ	க� ேம�நிைல� ப�ளியி� வ,� 28 3த� 30-

ஆ� ேததி வைர நைடெபற உ�ள�. அர5 ப�ளிக�, அர5 உதவி� 

ெப � ப�ளிக� ம" � தனியா� ப�ளிகைள� ேச��த 400-�1� 

ேம"ப2ட கா2சி� பைட��க� இ�க	கா2சியி� இட� ெப �. 

மாணவ�க� காைல 10 மணி 3த� மாைல 4 மணி வைரயிE� ெபா� 

ம�க� மாைல 4 மணி 3த� 5 மணி வைரயிE� அறிவிய� 

க	கா2சிைய பா�ைவயிடலா�.  க	கா2சி�கான ெச�தி விள�பர� 

1?வி* தைலவ� தி, சா� வ�கீ9 இ(தகவைல( ெதாிவி(��ளா�.  

������������&��)�  

 ���ேசாி அைம�� சாரா ெதாழிலாள� நல� ச#க உ �பின�க�, 

வ,� 
ச�ப� 31-ஆ� ேததி�1� த#களி* உ �பின� அ2ைட, ச�தா 

ரசீ�, ஆதா� அ2ைட ம" � வ#கி கண�1 �(தக(தி* நக�கைள 

ேநாி� சம��பி(� ச#க(தி* பதிேவ2
� உ�ள விவர#கைள சாி 

ெச�� ெகா�ள ேவ	4ெமன, அறிவி�க�ப24�ள�. சில 



உ �பின�க� கண�1 ைவ(��ள வ#கிகளி* IFSC எ	 மாறி 

இ,�பதா� இத"1 அவசிய� ஏ"ப24�ளதாக, ச#க(தி* ெச�தி� 

1றி�� ஒ*றி� ெதாிவி�க�ப24�ள�. 

�������������� 

 ���ேசாி Qனிய* பிரேதச(தி� கட�த 24 மணி ேநர(தி�, 178 

ெகாேரானா பாிேசாதைனக� ேம"ெகா�ள�ப2டதி�, �திதாக 

எவ,�1� ெதா"  க	டறிய�படவி�ைல. Qனிய* பிரேதச(தி* 

அைன(� 4 ப1திகளிE� த"ேபா� ெகாேரானா ேநாயாளிக� எவ,� 

ம,(�வமைனயி� இ�லாத நிைலயி�, ���ேசாியி� நா�வ,�, 

காைர�கா:� Aவ,மாக, ெமா(த� 7 ெகாேரானா ேநாயாளிக� !24( 

தனிைமயி� ைவ�க�ப24�ளன�. Qனிய* பிரேதச(தி� இ�வைர 

M9ட� உ2பட, 22 ல2ச(� 63 ஆயிர(� 177 ேடா9 ெகாேரானா 

த4�Mசிக�, பயனாளிக0�1 ேபாட�ப24�ளதாக8�, 5காதார( 

�ைற ெதாிவி(��ள�. 

������  

 இ�தியா-நிOசிலா�� அணிக0�1 இைடேய, ஆ�லா�தி� இ*  

நைடெப"ற ஒ,நா� கிாி�ெக2 ேபா2
யி�, நிOசிலா�� அணி, 7 

வி�ெக2 வி(தியாச(தி� ெவ"றி ெப"ற�. இ�ேபா2
யி� 3த:� 

ஆ
ய இ�திய அணி, நி�ணயி�க�ப2ட 50 ஓவ�களி�, 7 வி�ெக2 



இழ�பி"1, 306 ர* எ4(த நிைலயி�, அ4(� ஆ
ய நிOசிலா�� அணி, 

17 ப��க� எJசி இ,�த நிைலயிேலேய, 3 வி�ெக2 இழ�பி"1 307 

ர* எ4(� ெவ"றி ெப"ற�. இ, அணிக0�1� இைடயிலான 

இர	டாவ� ஒ, நா� கிாி�ெக2 ேபா2
, ஹாமி�டனி�, வ,� 

ஞாயி" � கிழைம நைடெப �. 

��*�� 

 ேகரள(தி* கடேலார� ப1திகளி� நில8� வளிம	டல கீழ4�1 

5ழ"சி காரணமாக, தமி<நா4 ம" � ���ேசாி-காைர�கா� ப1திகளி�, 

வ,� 29-ஆ� ேததி வைர, ஓாி, இட#களி� ேலசான� 3த� மிதமான 

மைழ ெப�ய� -4� என, ெச*ைன வானிைல ஆ�8 ைமய� 

ெதாிவி(��ள�. கட�த 24 மணி ேநர(தி�, தமிழக(தி�, ஓாி, 

இட#களி� மைழ ெப���ள�. அதிகப2சமாக, தி,வ	ணாமைல 

மாவ2ட� த	டர�ேப2ைடயி�, 5 ெச*
மீ2ட� மைழ பதிவாகி 

உ�ள�. 

��+�,   

 ஜி-20 -2டைம�பி�, அர5( தைலவ�களி* பிரதிநிதியாக 

ெசய�ப4� ெஷ��பா�க0�1 இைடயிலான மாநா4, ராஜ9தா* 

மாநில� உத�Mாி� 
ச�ப� 4 3த� 7-ஆ� ேததி வைர நைடெபற 

உ�ள�. உ �� நா4க0�1 இைடேய, சAக ெபா,ளாதார ம" � 

கலா�சார� பிைண��கைள வE�ப4(த, இ�மாநா2
� 3�கிய( �வ� 



அளி�க�ப4�. மாநா2ைட ஒ2
, உத�M� நகாி* பார�பாிய� 

க2
ட#கைள வ	ணமி1 மி* விள�1களா� அல#காி�க8� 5வ� 

ஓவிய#க� Aல� இ�தியா கலா�சார(ைத ெவளி�ப4(த8� விாிவான 

3ைறயி� நடவ
�ைக எ4�க�ப24�ள�. அ4(த ஆ	4 இ�தியாவி� 

நைடெபற உ�ள, ஜி-20 நா4களி* உ�சி மாநா2
"1 

3*ேனா2டமாக� க,த�ப4� இ�த ெஷ��பா�க� மாநா2
� பிரதம� 

தி, நேர�திர ேமா
யி* பிரதிநிதியாக நிதி ஆேயா� அைம�பி* 

3*னா� தைலைம ெசய� அதிகாாி தி, அமிதா� கா�( கல�� 

ெகா�வா�. 

��-+��   

ப,வநிைல மா"ற�, ெகாேரானா ெப,�ெதா"றி* தா�க� 

ேபா*ற பிர�சைனகளா� ஏ"ப24�ள சவா�கைள சமாளி�க, உலக 

நா4க� ஒ,#கிைண�� ெசய�பட ேவ	4� என, பா�கா�� 

அைம�ச� தி, ராRநா( சி# -றி உ�ளா�.  இ*  ��ெட�:யி� 

இ�ேதா-பசிபி� பிரா�திய� ேப�5 வா�(ைத மாநா2
� அவ� 

ேப5ைகயி�, உலக பிர�சைனகைள ஒ,#கிைண�� எதி�ெகா�வதி�, 

ேபா�க� ம" � பிண�1களா�, கவன� சிதறி விட� -டா� எ*றா�. 

ேபா�களி* Oக� 3
�� வி2ட� எ*பேத, பிரதம� தி, நேர�திர 

ேமா
யி* உ தியான ெச�தி எ* �, பா:யி� நைடெப"ற ஜி-20 

உ�சி மாநா2
�, உலக( தைலவ�க0� இைதேய பிரதிப:(� 



இ,�பதாக8� தி, ராRநா( சி# -றினா�.  உலக ச3தாய(தி* 

ெபா,ளாதார வள��சியி�, இ�ேதா-பசிபி� பிரா�திய(தி* 

3�கிய(�வ� வEவான� எ* �, இ�பிரா�திய(தி* ஊடாக� 

ெச�E� கட� வழி� பாைதக�, ப*ென4#காலமாக உலக 

வ�(தக(தி"1 பய*ப24 வ,வேத, இத"1 சா*றா1� எ* � அவ� 

1றி�பி2டா�.  

.(,/ ��������	
�� 

• இ�திய வரலா , �ணி�ச�, !ர� ம" � தியாக#களா� 

நிைற�தேத தவிர, அ
ைம( தன(தி* கைத அ�ல எ* , பிரதம� 

தி, நேர�திர ேமா
 -றி உ�ளா�.  

 

• நாடா0ம*ற(தி* 1ளி�கால� -2ட(ெதாடைர 3*னி24, 

ம(திய அர5, 
ச�ப� 6-ஆ� ேததி, அைன(�� க2சி -2ட� 

ஒ* �1 அைழ�� வி4(��ள�. 

 

• தமிழக அரசி*, �திய ஒ,#கிைண�த ஜ8ளி� ெகா�ைக, 

விைரவி� ெவளியிட�ப4� என, தமிழக 3தலைம�ச� தி, 3 க 

9டா:* -றி உ�ளா�. 

 

• ���ேசாி �ைண நிைல ஆ0ந� டா�ட� தமிழிைச ச8�தரராஜ*, 

இ* , உ(தரபிரேத; மாநில� வாரணாசியி�, காசி தமி< 

ச#கம(தி� கல�� ெகா	டா�. 

---------------------------- 


