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1. 16 !ల 7 వందల '(ట* ర,-ాయల వ0యం12 3ేపట67 న9 మ;ంబ=> అంతAాBCయ DమEFGశIయం JAాKణGJ'M
పNOGనమంPN నAQందNRST ఈ AVW శంకYZా[పన 3ేZ\ ార].
Prime Minister Narendra Modi to lay foundation stone for 16,700 Crore rupees Navi Mumbai airport
today.

2. పNOGనమంPN నAQందNRST ఈ AVW '_త\ `ab*లcJ dజQfీ నూతన పNOGన 'ాAా0లయEJ'M -ాNరంijతkవం 3ేZ\ ార].
Prime minister to inaugurate the new headquarters of BJP in New Delhi today.

3. 'lనmG పNOGనమంPN జnి7p టq
N డూ0 8 AVWల పర0టన'ls మనSేశం 3ేర]కYFGtర].
Prime Minister of Canada Justin Trudeau arrives in New Delhi on eight day visit to India.

4.జuహనwబxy లcJ నూ0 వండxFzw n{7maయంలc ఈ AVW i=ర| ద}ణG~ి'
N ా మ€•‚ƒ 'MI'„
l జట* మధ0 3వ ట†-20
మE0‡ జర]గ;త‰ంSŠ.
Third Women's T-20 Cricket International between India and South Africa will be played at the New
Wanderers Stadium in Johannesburg today.

1. TRIPURA POLLING :

PNప‹ర Œాసనసభ ఎJtకల -• ‘ం’ ఈ AVW జర]గ;త‰ంSŠ. “త\ ం 60 nీట*కY”ాను 59 Zా[FGలకY ఈ AVW -• ‘ం’
Jర–€•స\ ు—ఆర]. 3G‘లEp అn™ంd* Jšజకవరy ంలc ఒక అభ0Aœ• 'ారణం”ా అకžడ -• bం’ వ3ేŸ Fzల 12వ
1ేS'
T M ా>SG పmaంSŠ.

”œ‘న 59 nీట*లc ఈ ఉదయం 7 గంటలకY “దల¢ౖన -• ‘ం’ ZాయంతNం 4 గంటల

వరకY '_నZాగ;త‰ంSŠ. PNప‹ర Œాసనసభ ఎJtకలc* 20 మంSŠ మ€•‚ƒ అభ0ర]•ల12 స¤ “త\ ం 292 మంSŠ
అభ0ర]•లY -• ట† 3ేస\ ుFGtర]. Aాష7 ¦ ా0ప\ ం”ా ఏAా¨ట© 3ేnన
ి 3
'QంSGNలc* “త\ ం మ€•‚ƒ nిబªంSŠF! Jయ

! 174 -• ‘ం’ 'QంSGNలకY”ాను 47 -• ‘ం’

ం3Gర]. ఎJtకల క

ష— అOŠ'ార]లY -• ‘ం’ పN'MIయను }ణ« ం”ా

పర0 ¬
! aం3ేందుకY 9లY”ా అJt -• ‘ం’ 'QంSGNలc* z 'ాnి7ం’ ఏAా¨ట©
* 3ేnన
ి ట©
* PNప‹ర ఎJtకల పNOGFGOŠ'ాAœ
®IAాp తరణ¯'ాం| 3ె-ా¨ర]. ఎJtకలY n{–చ²”ా, ŒాంPయ;తం”ా, సజ³వ‹”ా జAœ”QందుకY త”œన భదN1G ఏAా¨ట©
*
3ేnన
ి ట©
* PNప‹ -• bw mైAక
l 7 x జనర´ ఎ.'l. µ'ా* 3ె-ా¨ర]. -• ‘ం’ను దృ·ి7లc ఉంచుకYJ i=ర|-బం”ా*Sే¸
సAœహదు¹ను మºnి n
! ినట©
* ఆయన 3ె-ా¨ర]. ఈ ఎJtకలc* పNOGన -• ట† dజQfీ , nీfీఎం మధ0F! ఉనtట©
* మE
Dల»కAœ 1ె‘-ార].

2. MEGHALAYA-SURRENDER:

¼½ఘEలయEలc ”ాAV F!షన´ ‘బAQష— ఆA¿K Àఎ—◌ే´ CవN ాSŠ ఒకర] భదN1Gద‚ƒలకY లÂం”œ-• యEడÃ. Jనt
సAœహదు¹ భదN1G దళం అOŠ'ార]లY, ద¬aణ ”V¤ పర–త -• ‘wల ఎదుట CవN ాదులY లÂం”œ-• యEరJ -• bwలY
3ె-ా¨ర]. అZ• kంలcJ ”Vb-ాAా ÅలE*కY 3ెంSŠన ఈ డమEÆ J ాnి గత సంవతkరం ఈ CవN ాద సంస[ లc 3ేAాడJ
-• bwలY 1ె‘-ార].

3. PM. MAHARASHTRA:

17 ల
! 7 వందల '(ట* ర,-ాయల వ0యం12 3ేపట67 న9 మ;ంబÇౖ అంతAాBCయ DమEFGశIయం JAాKణGJ'M
పNOGనమంPN ఈ AVW ఖంకYZా[పన 3ేZ\ ార]. ఛతNపP Ê ాÀ DమEFGశIయంలc రST¹J త”œyం3ే ఈ న9 మ;ంబ=>
DమEFGశIయంలc 2 సమEంతర ర— !లY ఉంట=>. ఇD గంటకY దSGప‹ 80 DమEFGల Aాక-• కలను
Jర–€•Z\ ా>. పNOGనమంPN నAQందNRST మ;ంబÇల
ౖ c మE”ltటÌÍ మ¤Aాష7 ¦ ÊఖAాగI సదసుkను కÎmG

-ాNరంÏZా\ర]. బంSGN కYAా* 'ాంf™* '(ÐÑJ మ;ంబÇౖ ¼ÒటNÓ-ా‘ట— -ాNంCయ అÏవృSŠ• సంస[ ఎంఎంmÔఏ ¼ÒS
Õ Gనంలc ఈ
ZాయంతNం ఈ సదసుkను -ాNరంÏZా\ర]. మ;ంబÇౖలc జAœ”Q మAV 'ార0కIమంలc పలY -ాAœŒాI

క సంస[ ల

'ార0Jర–హణGOŠ'ార]లY, అOŠపత‰ల12 సమE !శమవ‹1Gర]. ZాయంతNం జAœ”Q ఒక ZాంసžృPక 'ార0కIమEJ'M
కÎmG RST ¤జరవ‹1Gర]. ఈ ZాయంతNం మ;ంబÇల
ౖ c జరగనునt మE”ltటÌÍ మ¤Aాష7 ¦ ÊఖAాగI సదసుk
ఏAా¨ట* ను మ¤Aాష7 ¦ మ;ఖ0మంPN Sే !ందN ఫడt9w Jనt ఉనtత Zా[> సమE !శంలc స×¬aం3Gర].

4. PM-BJP HQ:

నూ0`ab*లc i=రCయ జన1G-ాA¿7 '_త\ పNOGన 'ాAా0లయEJt పNOGనమంPN నAQందN RST ఈ AVW -ాNరంÏZా\ర].
n™ంటN´ `ab*లcJ ST— దయEØ ఉ-ాOG0Ù మExy -ాNంతంలc ఈ 'ాAా0లయEJt '_త\ ”ా JAœKం3Gర]. బహÚళ
అంతసు\ల భవనం”ా JAœKంÛన ఈ 'ాAా0లయంలc ఆధుFGతన సమE3Gర Zాం'QPక పAœజÜ ³నం12 DDధ
సదు-ాయEలను ఏAా¨ట© 3ేŒార]. -ాA¿7 'ార0JAా–హక వరy ం పNPJధులY DDధ AాÝా7¦లc* -ాA¿7 పNPJధుల12
సమన–యం12 పJ3ేnల
{ E ఏAా¨ట©
* 3ేŒార]. AlండÃ భవFGల సమ;SGయం”ా ఈ 'ాAా0లయEJt ర,-Þ ంSŠం3Gర].
ఈ భవFGJ'M పßAœ\Z[ ా>లc zౖ~,™ౖ గIంàాలయ సదు-ాయం ఉంSŠ. ఈ 'ాAా0లయEJ'M Záర Dధు0| '(సం Z• లEx
-ా0న´k, అండx ”âIంã -ాAœžం’ సదు-ాయం క‘¨ం3Gర]. ఈ AVW జAœ”Q -ాA¿7 'ాAా0లయ -ాNరంijతk ాJ'M
పలYవ‹ర] 'QందN మంత‰NలY, -ాA¿7 మEÀ అధ0äలY ¤జరవ‹1Gర].

5.SHUKLA-NIRAV MODI:

పంజ³- F!షన´ బ=0ంకYలc జAœ”న
œ 11,400 '(ట* ర,-ాయల అవతవకల 'Qసును పAœషžAœం3ేందుకY 'QందN ఆAœ[క
మంPNత– Œాఖ, పNOGనమంPN 'ాAా0లయం12 క‘nి పJ3ేస\ ునtట©
* 'QందN ఆAœ[క Œాఖ స¤యమంPN Êå పN1Gæ
µ'ా* 3ె-ా¨ర]. ఈ కYంభ'(ణంలc పN¼½యం ఉనtట©
* ”ా ఆAVపణలY ఎదుAçžంట©నt నగల

ా0-ాA¿ èరå RSTJ

రfి¨ంÛ, త”œన Ê} DOŠం3ేందుకY పNభ;త–ం పNయPtZ•\ ందJ, ఈ 'Qసుf™ౖ దAా0ప‹\ '_నZాగ;12ందJ మంPN
3ె-ా¨ర]. ఈ 'Qసు12 పN¼½యం ఉనt ఏ వ0'M\è వSŠ‘f™ట7 6 పNస'Q\ ల»దJ మంPN 3ె-ా¨ర].

6. SINGHVI-SITHARAMAN :

”¿1Gంజ´ జlpk12”ాJ, నగల

ా0-ాAœ èరå RST12”ాJ తనకY”ాJ, తన కYట©ంబ=J'M”ాJ ఎట©వంటÌ

సంబంOGలY ల»వJ 'ాం”lIw -ాA¿7 nిJయx FGయకYడÃ ఐఏnీnీ పNPJOŠ అÏ·{Í మనుnిం”¿– స¨ష7 ం 3ేŒార].
èరå RST కంf™è12 తన కYట©ంబ

ా0-ాAాJ'M సంబంOGలY ఉFGtయJ dజQf1
ీ 2-ాట© ×maయEలcJ '_Jt

వAాyలY దుషêë3Gరం 3ేస\ ుFGtరJ nిం”¿– '_త\ `ab*లc Dల»కర]ల సమE శ
! ంలc 3ె-ా¨ర]. అSŠ–| హì ‘í ం’k
యEజమEన0ంలcJ కమలE

´k -ాNపA¿7లc èరåకంf™J అSె¹కYందJ కమలE

´kలc తన i=ర0, కYమEర]లY

mైAక
l 7ర]*”ా ఉFGtరJ ఆయన DవAœం3Gర]. అSై–|”ాJ, తన కYట©ంబం”ాJ RST కంf™èలc ఏ -ాతN క‘”œ ల»రJ
స¨ష7 ం 3ేŒార]. మ;ంబ=>లc èరå RST ఆభరణGల కంf™è12 అÏ·{Í మను nింîï– కYట©ంబ=J'M సంబంOGలY
ఉFGtయJ 'QందN మంPN JరKలE nీ1GAామ— ఆAVపణలY 3ేnినtందుకY 1Gను nిD´, పర]వ‹నష7 ం SG ాలY
!Z\ ానJ nింîï– €ðచŸAœం3Gర].

7. CANADA-PM-INDIA:

మనSేశంలc 8 AVWల పర0టన'ls 'lనmG పNOGనమంPN జnి7p టq
N డూ0 Jనt ZాయంతNం '_త\ `ab*
3ేర]కYFGtర]. ఈ AVW ఆయన ఆ”ాIలc 1Gñమ¤´ను సందAœòZా\ర]. మనSేశంలc తన పర0టన 'ాలంలc
ఆయన అహKSGబ=ó, మ;ంబ=>, అమృ|సx సందAœòZా\ర]. µకI ారం FGడÃ ఆయనకY Aాష7 ప
¦ P భవన
-ాNంగణంలc సంపNSGయ బద¹ ం”ా Zా–గతం పలYకY1Gర]. ాణ¯జ0ం, f™ట7 ©బడÃలY, ఇంధనం, Fzౖప‹ణG0ÏవృSŠ•,
అంతAœ}ం “దల¢న
ౖ పరస¨ర ఆస'M\గల 'ôలక రం”ాలలc ఇర]SేŒాలY Sై–-ా¬aక సంబంOGలను బలcf{తం
3ేసు'(వmGJ'M ఈపర0టన తలf™ట7 =ర].

8. INDIA-IRAN JOINT STATEMENT:

ఉగI ాదం ఏ ర,పంలc ఉFGt SGJf™ౖ JAœ–Aామ -• Aాటం జAœf{ందుకY కట©7బma ఉFGtమJ i=ర|, ఇAా—
ప‹నర]SGõటÌం3G>. పNOGJ నAQందN RST, ఇAా— అధ0äడÃ హసk— AV¤è మధ0 Jనt నూ0`ab*లc జAœ”న
œ
ఉభయ SేŒాల పNPJధుల Zా[> చరŸల అనంతరం ఈ ¼½రకY ఒక ఉమKma పNకటన ల
z YవmaంSŠ. ఈ సందరöం”ా
DDధ రం”ాలc* సహ'ారంf™ౖ AlండÃ SేŒాల మధ0 1÷మKSŠ ఒడంబmaకలf™ౖ సంత'ాలY జAœ”ా>.

9. ROUHANI-ORF :

ఇAా— అధ0äడÃ హస— AV¤è '_త\ `ab*లc అబB ర–x Aœnx
™ Ÿ øáంmేషఫ— Jర–€•ంÛన 'ార0కIమంలc
పNసం”œం3Gర]. DSే® DOGనంలc FzౖPక DలYవలను -ాటÌంచmGJ'M SేŒాలY అం”¿కAœంచక-• 1ే పNపంచం
ఎదుAçžంట©నt సమస0లను అOŠగ

ంచజ³లమJ ఆయన అFGtర]. SేŒాలY 3ేn{ తప‹¨డÃ అంచFGల 'ారణః”ా

అకIమణలY, €•ంస వంటÌ అF!క సమస0లను SేŒాలY ఎదుAçžంట©FGtయJ అFGtర]. €úత‰ బద¹ త, FzౖPక
DలYవల పAœOŠలc Aాజ'ôయ FGయకYలY పNపంచ -ాలకYలY నడÃచుకYంటq సంపNSŠంప‹లY జర-ాలJ ఇAా—
SేŒాధ0äడÃ ఉSో öSŠం3Gర].

10. JAITLEY-SAUDI ARABIA :

'QందN ఆAœ[క మంPN అర]ü జlట
ౖ †* ఈ AVW నుంÛ AlండÃ AVWల -ాట© ZáST అAQýయEలc పర0టÌZ\ ార]. n™ౖఔST
అAQýయE AాజOGJ AœయEóలc i=ర|- ZáST అAQýయE జ³>ం„ క

ష— 12వ సమE Œ
! ాJ'M n™ౖST ఆAœ[క

మంPN12 క‘nి జlట
ౖ †* అధ0}త వ€•Z\ ార]. ZáST ఇంmaయ— ాణ¯జ0 మండ‘J కÎmG జlట
ౖ †* -ాNరంÏZా\ర]. n™S
ౖ T
జ³Cయ, ారసత– ZాంసžృPక ఉతkవంలc i=రCయ పNదరòన Œాలను అర]üజlౖట†* సందAœòZా\ర]. n™S
ౖ T అAQýయE
ాణ¯జ0,◌ం f™ట7 ©బడÃల Œాఖ మంPN మÀó అ´ ఖZాd12 జlౖట†* సమE శ
! ¼ÒÕ ఉభయ SేŒాల Oై–-ా¬aక అంŒాలf™ౖ
చAœŸZా\ర].

11. UNDAN-GUJARAT :

గ;జAా|లc మ;ంబ=N- అహKSGబ=óను కలYప‹తÿ 'QందN ఉmG— పథకం 'Mంద 1÷‘ DమEన సA¿–wను ఎ>x
ఇంmaయE -ాNరంÏంÛంSŠ. అహKSGబ=ó DమEFGశIయంలc Jనt 1÷‘ DమEన సA¿–wను మ;ఖ0మంPN DజÙ
ర,-ాJ -ాNరంÏం3Gర]. ఉmG— పథకం 'Mంద ఎ>x ఒmaÝా 1÷‘దశలc అహKSGబ=ó నుంÛ జpనగxకY,
మ;ందN, డయ;0లకY DమEన సA¿–wలY -ాNరంÏసు\నtదJ మE Dల»కAœ 1ె‘యజQస\ ుFGtర]. STJలc i=గం”ా Jనt
మ;ందN అహKSGబ=ó సA¿–w -ాNరంభమ>ంSŠ. క‡ ÅలE*లcJ మ;ంSGN ¼Ò”ా f™ౖ „
! -• x7ను అహKSGబ=ó12
అనుసంOGనం 3ేŒార]. ఈ పథకం 'Mంద “త\ ం 4 వందల DమEFGశIయEలను అనుసంOGJంచనుండ”ా 9టÌలc
10 DమEFGశIయEలY గ;జAా|లc ఉFGt>.

12. WOMEN-T20 :

జuహనwబxy లcJ నూ0 వండరxk n{7maయంలc ఈ AVW i=ర|-ద}ణG~ి'
N ా మ€•‚ƒ జట* మధ0 3వ ట†-20 'MI'„
l
అంతAాBCయ మE0‡ జర]గ;త‰ంSŠ. ఈ మE0‡ ఈ మOG0హtం 1.15 J

ÝాలకY -ాNరంభం అవ‹త‰ంSŠ.

హరK—fీ|
N 'âx FGయకత–ంలcJ జట©7 5 మE0‡ల పరంపరలc 2-0 ఆOŠక0ంలc ఉంSŠ. “దటÌ మE0‡కY 7
D'l„లY, 2వ మE0‡ను 9 D'lట*12 ”lలYచుకYFGtర].

13. THEATRE OLYMPICS :

Sేశ AాజOGJ `ab*లcJ లE´ !లE*లc "Š>#టx ఒ‘ంfిÍk 8వ Dడత 'ార0కIమEJt ఉపAాష7 ప
¦ P

zంకయ0

FGయ;డÃ Jనt -ాNరంÏం3Gర]. ఈ సందరöం”ా ఉపAాష7 ప
¦ P మEట=*డÃతÿ కళలY సమEజ³J'M అద¹ ం పడ1GయJ
పNజల Àవన DOGFGలను పNPýంýZా\యJ అFGtర]. Dశ–మEనవ Záబ=Nతృత–ం ZాOŠం3ే ల}0ం”ా అJt కళలY,
nిS• Gం1GలY ఒ'Q SŠశలc మ;ందకY Zా”ాలJ ఆయన అFGtర]. ZాంసžృPక వ0వ¤Aాల మంPN మ€ú¸ శరK ఈ
'ార0కIమంలc -ాలÂyFGtర]. 25 ల
! మంSŠ DSే® క‚ƒ'ార]లY ఈ 'ార0కIమంలc -ాలÂyంట©FGtర]. Sేశ ా0ప\ ం”ా
17 నగAాలc* 51 AVWల-ాట© ఈ 'ార0కIమం Jర–€•స\ ుFGtర].

