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೧.

ಾ!ೆ"#ೕ$%ೆ ಪ'ಾ( ನೇಂದ +ೕ, ಐ.ಾ"ಕ 0ೇ1. 23ಣ, ಆೋಗ 7ೇ8ದಂ ೆ

99ಧ ;ೇತಗಳ ೬ ಒಪ?ಂಗ@%ೆ ಸB. ಾ!ೆ"#ೕ$ ಜನರ B ಾಸE#%ೆ 0ಾರತ ಬದG- ಪ'ಾ(
+ೕ,.
Prime Minister Narendra Modi makes historic visit to Palestine;
says New Delhi bound by promiss to take care of Palestinian
interests; two countries sign six agreements in different fields,
including health and education.
೨. ಜಮುH9ನ 7ೇIಾ Jೇಂದದ Kೕ!ೆ ಉಗರ Mಾ@; ಇಬOರು 7ೇIಾ Pೕಧರು ಹು ಾತH,
IಾಲS8%ೆ %ಾಯ. ಉಗ8%ಾT ಮುಂದುವ8ದ VೆWೕಧ JಾXಾ ಚರZೆ ಗೃಹ ಸ\ಾಲಯ ,ಂದ
ಪ8"]ಯ Kೕ!ೆ (%ಾ - ಸ\ವ ಾಜIಾ^ "ಂ_.
Two army personnel killed and four injured in a terrorist attack on a
military station in Jammu; Encounter still on; Home Ministry
closley monitoring the situation, says Rajnath Singh.
೩. Mೇಶದ ಆ` ಕ ಪ8"] ಮುಂ,ನ ವಷ ತೃb#ಕರಾTರcMೆ- Jೇಂದ ಹಣJಾಸು ಸ\ವ
ಅರುe fೇ1g ಆVಾಾದ.
Finance Minister Arun Jaitley hopeful of fiscal situation becoming
comfortable in next financial year.

೪. 7ೋiನcgಂದು ಉತ#ರ ಮತು# ದjಣ Jೊ8Xಾದ ಉನkತ ಮಟmದ Iಾಯಕರ ಐ.ಾ"ಕ
nಾತುಕ ೆ.
In a landmark move, South Korean President holds talks with highlevel delegation from North Korea in Seoul.
೫. fೋಹ$oಬ_ ನcg 0ಾರತ-ದjಣ ಆpJಾ ನಡುೆ ೪Iೇ ಏಕ,ನ EJೆs: uಾo%ೆದv
0ಾರತ,ಂದ wಾ1ಂ_ ಆxy.
In the 4th Cricket One Day International against of South Africa at
Johannesburg, India win the toss and decide to bat first.
*************
HEADLINES-1
ಆೋಗ, 23ಣ 7ೇ8ದಂ ೆ ೬ ;ೇತಗಳ ಒಪ?ಂದಗ@%ೆ 0ಾರತ ಮತು# ಾ!ೆ"#ೕ$ ಇಂದು ಸB
.ಾEೆ. ಪ'ಾ( ನೇಂದ +ೕ, .ಾಗೂ ಾ!ೆ"#ೕ$ ಅಧ3 +ಹHz ಅwಾOo ನಡುೆ
ರಮ!ಾgದcgಂದು ನ{ೆದ ,Sಪjೕಯ nಾತುಕ ೆ ನಂತರ, ಉಭಯ Iಾಯಕರು @ವ@Jೆ
ಪತಗಳನುk 9(ಮಯ nಾ}Jೊಂಡರು.
ಾ!ೆ"#ೕ$ನ wೆ~ೆ!ೇ

ಾಂೕಯ ಆಡ@ತದcg ಬರುವ ೕ ಸ.ೋನcg 0ಾರತ-

ಾ!ೆ"#ೕ$ ಸೂಪ 7ೆ?Vಾc1 ಆಸ? ೆ (nಾ ಣ, ಮBಾ ಸಬcೕಕರಣ Jೇಂದ ಮತು#
ರಮ!ಾgದcg .ೊಸ ಾೕಯ bಂ1ಂ_ ೆo 7ಾ]ಪIೆ ಈ @ವ@Jೆ ಪತದcg 7ೇ8Mೆ.
nಾತುಕ ೆಯ ನಂತರ ಪJಾ .ೇ@Jೆ ಡುಗ{ೆ nಾ}ರುವ ಪ'ಾ( ನೇಂದ +ೕ,,
ಾ!ೆ"#ೕ$ ಜನರ B ಾಸE# Jಾ ಾಡುವ ಭರವ7ೆ%ೆ 0ಾರತ ಬದGಾTMೆ. 0ಾರತದ
9MೇVಾಂಗ (ೕಯcg

ಾ!ೆ"#ೕ$%ೆ 9Vೇಷ 7ಾ]ನ nಾನ9Mೆ.

ಾ!ೆ"#ೕ$ ಾಷವ

ಸದದ!ೆgೕ Vಾಂಯುತ nಾಗ ದcg ಮುಕ#ಾಷಾT .ೊರ.ೊಮHcMೆ ಎಂಬ ಆVಾಾದ
ವಕ#ಪ}"Mಾvೆ.

ಉಭಯ ಾಷಗಳ ಅವೃ,G ಸಹJಾರದcg ಮುಂದ} ಇ1mೆ. ಾ!ೆ"#ೕ$ನcg ಾಜ ಾಂಕ
ಸಂ7ೆ] 7ಾ]ಪIೆ%ೆ 0ಾರತ ಆ` ಕ Iೆರವ (ೕಡcMೆ. ಸಂಕಷmದ ಸಮಯದcg ಾ!ೆ"#ೕ$ ಜನರು
ಅಪಮ 'ೈಯ

ೋರು ಾ# ಬಂ,ರುವದು Vಾgಘ(ೕಯ ಎಂದು ಪ'ಾ( Kಚು%ೆ

ವಕ#ಪ}"ದರು.
ಅ"]ರ ಪ8ಸರದಲೂg ಾ!ೆ"#ೕ$ ಆಡ@ತ, ಾಷದ ಅತುನkತ %ೌರವಾದ %ಾಂ Jಾಲ
ಅನುk ತಮ%ೆ ಪMಾನ nಾ}ರುವದನುk ಸH8"ದ ಪ'ಾ( +ೕ,, ಇದು 0ಾರತದ ಜನ ೆ%ೆ
ಸಂದ %ೌರವ ಎಂದರು.
ಉಭಯ ಾಷಗಳ .ೊಂ,ರುವ ,ೕಘ ಸಂಬಂಧವನುk ಈ 0ೇ1 ಮತ#ಷುm .ೆ\"Mೆ. ಎರಡೂ
ಾಷಗಳ ,Sಪjೕಯ ಸಂಬಂಧವನುk ಮತ#ಷುm ಬಲಪ}"Mೆ ಎಂದು

ಾ!ೆ"#ೕ$

ಅಧ3

+ಹHz ಅwಾOo ಪJಾ .ೇ@Jೆಯcg @"Mಾvೆ.
ಪ'ಾ( +ೕ, ಅವೊಂ,Tನ nಾತುಕ ೆ ರಚIಾತHಕ ಮತು# ಫಲಪದ ಎಂದು ಅವರು
ಬ"Mಾvೆ. ಇ7ೇi ಮತು#

ಾ!ೆ"#ೕ$ ಸಂಬಂಧ ಸು'ಾರZೆ%ೆ 0ಾರತ ಮಹತSದ

ಾತ

ವB"ತು#. Vಾಂ ಸಂ'ಾನ ಏಪ ಡಲು 0ಾರತವ ಅಂ ಾಾೕಯ ಮಟmದcg 7ಾಕಷುm
ಪಯತkಗಳನುk ನ{ೆ"ತು# ಎಂದು ಅವರು @"Mಾvೆ.
ಪ'ಾ( ನೇಂದ +ೕ, ಅವರು ರಮ!ಾg,ಂದ ಅಬು 'ಾ%ೆ ಪXಾಣ wೆೆ"Mಾvೆ.
************
HEADLINES-2
ಜಮುH9ನ ಸಂfಾS$ 7ೇIಾ Iೆ!ೆKೕ!ೆ ಉಗರು ಇಂದು Mಾ@ ನ{ೆ"ದುv, ಇಬOರು E8ಯ
7ೇIಾJಾ8ಗಳ ಹು ಾತHಾT, ಇತೆ IಾಲSರು %ಾಯ%ೊಂ}Mಾvೆ.
Mಾ@ ಕು8ತು ಜಮುH-Jಾ2ರ ಾಜ 9'ಾನಸ0ೆಯcg .ೇ@Jೆ (ೕ}ರುವ ಸಂಸ,ೕಯ
ವವ.ಾರಗಳ ಾಜ ಸ\ವ ಎ.ಆ. 9ೕ8, ಇಂದು ನಸುEನ ೪.೧೦ರcg ಉಗರ ಗುಂಪ

ಸಂfಾS$ 7ೇIಾ Iೆ!ೆ Kೕ!ೆ Mಾ@ ನ{ೆ"ತು. ಈ Mಾ@ಯcg ಸುwೇMಾ ಮದ$ !ಾi
ೌಧ8 ಮತು# ಸುwೇMಾ +ಹHz ಅVಾ  ಅವರು ಹು ಾತHಾTMಾvೆ.
IಾಲSರು %ಾXಾಳಗಳನುk ಜಮುH9ನ ಸJಾ 8 ಆಸ? ೆ%ೆ Mಾಖcಸ!ಾTMೆ. Mಾ@ ನ{ೆ"ದ
ಉಗರ (ಖರ ಸಂೆ @ದು ಬಂ,ಲg IಾಲS8ಂದ ಐವರು ಉಗರು

ಇದvರು ಎಂದು

ಅಂMಾಸ!ಾTMೆ.
ಉಗರು Mಾ@ ನ{ೆ"ದ ತ3ಣ ಭದ ಾಪ{ೆಗಳ ಇ}ೕ ಪMೇಶವನುk ಸುತು#ವೆದು
JಾXಾ ಚರZೆ ನ{ೆಸು#ೆ. ಈ 0ಾಗದ ಎ!ಾg Vಾ!ೆಗಳನುk ಮುಚ!ಾTMೆ. ಜಮುH 0ಾಗದcg
ಕuೆmಚರ ೂೕಸ!ಾTMೆ ಎಂದು ಾಜ ಐb ಎo.}. "ಂ_ fಾnಾSi @"Mಾvೆ.
ಈ ಮಧ Jೇಂದ ಗೃಹ ಸ\ವ ಾಜIಾ^ "ಂ_ ಅವರು ಜಮುH-Jಾ2ರ cೕo ಮುಖಸ]ರ
fೊ ೆ nಾತುಕ ೆ ನ{ೆ"ದುv, ಪ8"]ಯ ಕು8ತು (%ಾವB"Mಾvೆ. ಜಮುH-Jಾ2ರ }
ಎo.b.

ೇz

ಅವರು

ಗೃಹ

ಸ\ವ8%ೆ

JಾಲJಾಲJೆy

nಾB

ಒದTಸು#Mಾvೆ.

,Iೇ.ಎಂ.ಆ./2ವಕುnಾ ಬುJಾy
***************
ಭೂ 7ೇIೆ ಮತು# ಇತೆ ಭದ ಾ ಪ{ೆಗಳ ಗ}ಯcg ತಮH Jೆಲಸವನುk ಪ8ZಾಮJಾ8XಾT
(ವ Bಸು#ೆ ಎಂದು Jೇಂದ ಗೃಹಸ\ವ ಾಜIಾ^ "ಂ_ @"Mಾvೆ.
ಅಹಮMಾwಾzನcgಂದು Jಾಯ ಕಮಂದರcg

ಾ!ೊಂಡ ನಂತರ ಸು,v%ಾರೊಂ,%ೆ

nಾತIಾ}ದ ಅವರು, ಭದ ಾ ಪ{ೆಗಳ ಗ}ಯcg Mೇಶ Jಾಯುವ Jೆಲಸವನುk ಸಮಥ ಾT
nಾಡು#ೆ. ಸಂfಾS$ನcg Mಾ@ ನ{ೆ"ದ ಉಗರ VೆWೕಧ JಾXಾ ಚರZೆ ಮುಂದುವೆ,Mೆ.
ಅcgನ ಪ8"]ಯ Kೕ!ೆ (%ಾವBಸ!ಾTMೆ ಎಂದು ಪVೆkPಂದJೆy ಅವರು @"ದರು.
************

HEADLINES- 3
ಸದದ ಪ8"]ಯcg 9#ೕಯ Jೊರ ೆ (ಯಂತಣJೆy wಾರ,ರುವದJೆy ಆತಂಕಪಡುವ
ಅಗತ9ಲg. ಮುಂ,ನ ಆ` ಕ ವಷ ದcg Mೇಶದ ಅಥ ವವ7ೆ]ಯ ಪ8"] ಸು'ಾ8ಸcMೆ
ಎಂದು Jೇಂದ ಹಣJಾಸು ಸ\ವ ಅರುe fೇ1g ಆVಾಾದ ವಕ#ಪ}"Mಾvೆ.
ನವMೆಹcಯcgಂದು ಆಐ ಆಡ@ತ ಮಂಡ@ ಜ ೆ ನ{ೆ"ದ ಬfೆs ನಂತರದ ಔಪಾ8ಕ
ಸ0ೆಯನಂತರ ಪJಾ%ೋ¡ ಉMೆvೕ2" ಅವರು nಾತIಾ}ದರು.
ಆಐ ಗವನ  ಊ  ಪuೇi ಅಧ3 ೆಯcg ನ{ೆದ ಹಣJಾಸು (ೕ ಸ
ಸ0ೆಯcg,

ಬ}£ದರಗಳ

ಯ~ಾ"]

Jಾ ಾಡಲು

ಸಮ ೋcತಾTತು#. fಾಗಕ nಾರುಕuೆmಯcg

ೆ%ೆದುJೊಂಡ

('ಾ ರವ

ೈಲದರ ಏ8JೆXಾTರುವದJೆy ತ3ಣದ

ಪ8"]ಯcg ಆತಂಕJೆy ಒಳ%ಾಗುವ ಅಗತ9ಲg. ಕಾ ೈಲದರ ಏ8Jೆಯು ಾ ಾycಕ ಎಂದು
fೇ1g @"ದರು.
*************
ಸತಾದ ವರ,ಯನುk ಪಕ1ಸುವMೇ ಪJೋದಮದ ಮೂಲ Jಾಯ ಸೂ\Xಾಗwೇಕು.
ಇಲgಸಲgದ ಸುಳ¤ಸು,vಗಳನುk ಪಕ1ಸುವದು ಸnಾಜJೆy .ಾ(Jಾರಕ ಎಂದು Jೇಂದ ಾ ಾ
ಮತು# ಪ7ಾರ ಾ ೆ ಸ\ೆ ಸ¥ ಇಾ( @"Mಾvೆ.
Mೆಹcಯcgಂದು Jಾಯ ಕಮಂದರcg nಾತIಾ}ದ ಅವರು, ಸು,v ಸಂ7ೆ]ಗ@%ೆ XಾವMೇ
8ೕಯ Jಾಯ ಸೂ\ಗಳ ಇರwಾರದು. ಸು,vಯ ಾಸ#ಾಂಶದ ಮಹತS ಪ82ೕc"
ಪಕ1ಸಲು ಗಮನ (ೕಡwೇಕು. ಪJೋದಮ ಸುಲಬದ ವೃಯಲg, ಈ ವೃ#ಯcg
Jೆಲಸnಾಡುವ ಹಲಾರು ಮಂ, ಪJಾy ತXಾ8 ನ{ೆ" Jೆಲಸ nಾಡು#ಲ.g ಈ (1mನcg
ಪJೋದಮ ವೃ#%ೆ ಬರುವ .ೊಸಬ8%ೆ ಸಮಪ ಕ ತರwೇ (ೕಡುವ ಅಗತ9Mೆ ಎಂದು
ಅವರು ಪ ಾ,"ದರು.
************

HEADLINES- 4
ದjಣ Jೊ8Xಾ ಅಧ3 ಮೂ$ fೆ-ಇ$ ಅವರು "Pೕiನcgಂದು ಅಧjೕಯ ಅರಮIೆಯcg
ಉತ#ರ Jೊ8Xಾದ ಉನkತ ಮಟmದ (Pೕಗದ fೊ ೆ ಐ.ಾ"ಕ nಾತುಕ ೆ ನ{ೆ"ದರು.
ಉಭಯ ಾಷಗಳ ಉನkತ ಮಟmದ Iಾಯಕರ ನಡುೆ ಸುnಾರು ೩

ಾಸುಗಳ (ರಂತರ

nಾತುಕ ೆ ನ{ೆ¦ತು. ಉತ#ರ Jೊ8Xಾದ ಸೕ ಚ ಜನಪ(ಗಳ ಅ7ೆಂgಯ ಅಧ3
E Xಾಂ_ ನ ಮತು# ಉತ#ರ Jೊ8Xಾ ಅಧ3 E fಾಂ_ ಉ$ ಅವರ E8ಯ
ಸ.ೋದ8 E P fಾಂ_ ಅವರು (Pೕಗದcg 0ಾಗವB"ದvರು.
ದjಣ

Jೊ8Xಾದcg

ಆPೕತಾTದv

ಾಂ_ಾಂ_

ಚ@%ಾಲದ

ಒcಂb§¨

Eೕ{ಾಕೂಟದ ಉMಾ©ಟIಾ ಸnಾರಂಭದcg ಾ!ೊಂ}ದv ಉತ#ರ Jೊ8Xಾದ ಈ (Pೕಗ,
ಒಂದು ,ನದ ನಂತರ ಉನkತ ಮಟmದ nಾತುಕ ೆ ನ{ೆ"Mೆ.
*************
HEADLINES- 4
fೊ.ಾ$¨ ಬ_ ನcg 0ಾರತ-ದjಣ ಆpJಾ ತಂಡಗಳ ನಡುೆ IಾಲyIೆ ಏಕ,ನ EJೆs ಪಂದ
ನ{ೆಯು#Mೆ. uಾo %ೆದv 0ಾರತ wಾ1ಂ_ ಆಯುv Jೊಂ}ದುv, ಇ#ೕ\ನ ವರ,ಯಂ ೆ ೨
9Jೆs ನಷmJೆy ೨೦೦ ರ$ ಗ@"Mೆ. ಆದೆ, ಮೆ ಅ}£XಾTರುವದ8ಂದ ಪಂದವನುk
ಾ ಾycಕಾT (cgಸ!ಾTMೆ.
ಆರಂಕ ಆಟ%ಾರ 2ಖ ಧವ$ ಶತಕ ಗ@"Mಾvೆ.
*************

