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தைல��� ெச�திக�  

• நா 
� ெகாேரானா ெதா!றி� இ#$� %ணமைடேவா� விகித�, 93.94 

சதவிகிதமாக அதிகாி(��ள�.  

• எ� + ேநாைய ஒழி�பதி� ெநகி./( த0ைம எ0ற ைமய�க#(� 

அ
�பைடயி�, உலக எ� + தின� இ02 கைடபி
�க� ப3கிற�.   

• ���ேசாி 4னிய0 பிரேதச(தி�,  கட$த 24 மணி ேநர(தி�, �திதாக 53 

ேப#�% ெகாேரானா ெதா!2 உ2தியாகி உ�ள�.  

வ6க� கட7� உ#வாகி உ�ள  ஆ.$த கா!ற8(த தா./ ம	டல� �யலாக 

வ9வைட$�, :த7� இல6ைக கைரைய கட$த பி0ன�, வ#� 4 ஆ� ேததி 

அதிகாைல, ெத0 தமிழக கட!கைரைய கட�%� என எதி�பா��க�ப3கிற�.  



ெகாேரானா நா3 

 நா 
� ெகாேரானா ெதா!றி� இ#$� %ணமைடேவா� விகித� 

93.94 சதவிகிதமாக அதிகாி(��ள�. ெகாேரானா ெதா!றி� இ#$� 

%ணமைட$ேதா� எ	ணி�ைக இ02 ெதாட��சியாக 24 ஆவ� நாளாக 

50 ஆயிர(தி!%� %ைறவாக உ�ள�. நா 
� இ�வைர 88 ல ச(� 90 

ஆயிர(தி!%� ேம!ப டவ�க� ெகாேரானா ெதா!றி� இ#$� 

%ணமைட$� உ�ளன�. %ணமைட$தவ�களி0 ெமா(த எ	ணி�ைக 

த!ேபா� உ�ள ெகாேரானா ேநாயாளிகளி0 எ	ணி�ைகைய விட 

;மா� 20 மட6காக/�, த!ேபா� உ�ள ெகாேரானா ேநாயாளிகளி0 

எ	ணி�ைக, இ�வைர  ெதா!2 க	டறிய�ப டவரகளி0 

எ	ணி�ைகயி� 5 சதவிகித(தி!% %ைறவாக/� உ�ள�.  நா 
� 

த!ேபா� 4 ல ச(� 35 ஆயிர(� 603 ெகாேரானா ேநாயாளிக� 

இ#�பதாக/� ம(திய ;காதார அைம�சக� ெதாிவி(��ள�.  

 

த3�<சி ஆரா��சி 

 ெகாேரானா பிர�சைனைய சமாளி�பதி� உலகநா3க=�% 

தைலைமேய!%� வித(தி� ெசய�ப 3 வ#� இ$தியா த!ேபா� 

ெகாேரானா ைவர;�% த3�<சி  க	3பி
(�, தயாாி(� 



விநிேயாகி�பதி9� :0னிைல வகி�க தயாராகி வ#கிற�.  த3�<சி 

ஆரா��சியி� ஈ3ப 3�ள ப�ேவ2 நி2வன6க� ம!2� ஆ�/� 

கழக6கைள� ேச�$த வி?ஞானிகைள அ0ைமயி� பிரதம� தி#. 

நேர$திர ேமா
 ச$தி(� ஊ�க�ப3(தி உ�ளா�. �ேனயி� த3�<சி 

ஆரா��சியி� ஈ3ப 3�ள சீர� இ0+

4  ஆ�/� கழக(ைத 100 

நா3களி0 Cத�க� பா�ைவயிட இ#�ப�� %றி�பிட( த�க�.  

இ$தியாவி� ெகாேரானா உயிாிழ��களி0 எ	ணி�ைக த!ேபா� 10 

ல ச� ேப#�% 98 ஆக உ�ள�. அெமாி�கா, பிேரசி�, பிரா0+, 

இ(தா7 ேபா0ற நா3க=ட0 ஒ�பி3ைகயி� ெகாேரானா உயிாிழ�� 

விகித� இ$தியாவி� தா0 மிக� %ைறவா%�.  

 

ேமா
 பிஎ+எஃ� 

 எ�ைல� பா�கா�� பைட இ02 உதயநா� ெகா	டா3வைத 

ஒ 
, எ�ைல� பா�கா�� பைடயின� ம!2� அவ�த� 

%3�ப(தின#�%, பிரதம� தி#. நேர$திர ேமா
 வா.(� 

ெதாிவி(��ளா�. நா ைட பா�கா�பதி� ம 3மி0றி ேபாிட� 

கால6களி� ம�க=�% ேதைவயான உதவிகைள வழ6%வதி9� 

அைசயாத மன உ2தி4ட0 ெசய�ப 3 வ#� எ�ைல பா�கா�� 



பைடயின�  %றி(� நாேட ெப#மித� அைடவதாக 3வி டாி� அவ� 

Eறி4�ளா�. நா 
0 :த�நிைல பா�கா�� பைடயான எ�ைல 

பா�கா�� பைட, இ$திய-பாகி+தா0 ேபா#�% பி0ன�, 1965 ஆ� 

ஆ	3 
ச�ப� 1 ஆ� ேததிய02 தா0, நாடா=ம0ற ச ட� Fல� 

உ#வா�க�ப ட�.  

 

எ� + தின� 

 உலக எ� + தின� இ02 கைடபி
�க� ப3கிற�. எ� + 

ம!2� அத0 தா�க6கைள :
/�% ெகா	3 வ#வதி� ெநகி./( 

த0ைம எ0ற ைமய�க#(� அ
�பைடயி� இ02 ப�ேவ2 

நிக.�சிக=�% ஏ!பா3 ெச�ய�ப 3�ள�. எ� + ேநா��% எதிரான 

ேபாாி� ம�கைள ஒ#6கிைண�க/�, ெஹ�ஐவி ெதா!2ட0 

வா.பவ�க=�% ஆதர/ கர� நீ ட/� வா��பாக இ$நா� 

அைம$��ள�. 2019 ஆ� ஆ	
� ம 3� உலக :8வ�� 17 ல ச� 

ேப� ெஹ�ஐவி ெதா!றா� பாதி�க�ப டதாக/�, ெகாேரானா 

ெப#$ெதா!2 கால(தி9� ெஹ�ஐவி பிர�சைன :
$�விட வி�ைல 

எ02�  உலக ;காதார நி2வன� ெதாிவி(��ள�. இ$தியாவி�, 1992 

ஆ� ஆ	3 ெதாட�க�ப ட ேதசிய எ� + க 3�பா 3 தி ட�, 



எ� +  விழி��ண�/ ம!2�  க 3�பா 
� பாரா ட(த�க :ைறயி� 

ெசய�ப 3 இ#�ப��,  2030 ஆ� ஆ	
!%� எ� + ேநாைய 

:!றி9� ஒழி�பத!கான ஐ.நா. இல�ைக இ$தியா ஏ!2� 

ெகா	3�ள�� %றி�பிட( த�க�.  

 

பிரதா0 

 அ3(த 3 ஆ	3களி� நா3 :8வ�� 1000 திரவ இய!ைக 

எாிவா4 வி!பைன நிைலய6கைள நி2/� பணிக=�% 10 ஆயிர� 

ேகா
 Jபா� :தK3 ெச�ய அர; தி டமி 3 வ#வதாக ம(திய 

ெப ேரா7ய(�ைற அைம�ச� தி#. த�ேம$திர பிரதா0 

ெதாிவி(��ளா�. இ02 ெட�7யி� 5 எ�எ0ஜி வி!பைன 

நிைலய6கைள காெணாளி கா சி Fல� திற$� ைவ(� ேபசிய அவ� 

இய!ைக எாிவா4ைவ அதிக� பய0ப3(�வதா�, நில�ப
/ 

எாிெபா# களி0  பய0பா3� எாிெபா#� இற�%மதி� ெசல/� 

கனிசமாக %ைற4� எ0றா�. ;!2� Mழ� மா;பா ைட 

க 3�ப3(த/� ப#வநிைல மா!ற� ப!றிய ச�வேதச இல�%கைள 

எ ட/� இதனா� ஏ�வா%� எ02 அவ� Eறினா�.  2030 ஆ� 

ஆ	
!%� நா 
� இய!ைக எாிவா4வி0 பய0பா ைட, ெமா(த 



எாிச�தி பய0பா 
� 15 சதவிகிதமாக அதிகாி�க அர; உ2தி� 

<	3�ளதாக/�, �திய எாிச�தி ஆதார6க=�% மா2வத!கான 

ெசய�தி ட(தினா� ;யசா�� அதிகாி(� �திய ேவைல வா���க� 

உ#வா%� எ02� அைம�ச� ேம9� ெதாிவி(தா�.  

 

ெகாேரானா ���ேசாி 

 ���ேசாி 4னிய0 பிரேதச(தி� இ02 காைல 10 மணி 

வைரயிலான   24 மணி ேநர(தி� 3 ஆயிர(� 336 உமி.நீ� மாதிாிக� 

பாிேசாதி�க�ப டதி�, �திதாக 53 ேப#�% ெகாேரானா ெதா!2 

உ2தியாகி உ�ள�. கட$த 24 மணி ேநர(தி� ���ேசாியி� ஒ#வ� 

ெகாேரானா ெதா!றினா� உயிாிழ$தா�. இைத4� ேச�(� 4னிய0 

பிரேதச(தி� ெகாேரானா ெதா!றினா� உயிாிழ$ேதா� எ	ணி�ைக 611 

ஆக அதிகாி(��ள�. �திதாக ெதா!2 க	டறிய�ப டவ�களி�, 23 

ேப� ���ேசாி 9 ேப� காைர�கா�, 2 ேப� ஏனா� ம!2� 19 ேப� மாேஹ 

பிரா$திய(ைத ேச�$தவ�க� எ02 ;காதார(�ைற ெதாிவி(��ள�. 

4னிய0 பிரேதச(தி� கட$த 24 மணி ேநர(தி� 72 ேப� ெகாேரானா 

ெதா!றி� இ#$� %ணமைட$� வி3வி�க�ப டன�. %ணமைடேவா� 

விகித� 97.16 சதவிகிதமாக/�, ெகாேரானா உயிாிழ�� விகித� 1.65 



சதவிகிதமாக/� உ�ள�. த!ேபா� ���ேசாி 4னிய0 பிரேதச(தி0 

அைன(� 4 பிரா$திய6களி9�, ம#(�வமைனயி� உ�ளவ�க�, 

N 3( தனிைமயி� ைவ�க�ப டவ�க�  உ பட, ெகாேரானா 

ேநாயாளிக�, 439 ேப� உ�ளன�.  

 

ம�லா
 

 ���ேசாியி� N 3( தனிைமயி� உ�ள ெகாேரானா 

ேநாயாளிகைள பாிேசாதி(�, ேதைவ�ப டா� ம#(�வமைன�% மா!ற 

பாிசீ7�க�ப3� எ02 ;காதார அைம�ச� தி#. ம�லா
 கி#Oணரா� 

ெதாிவி(��ளா�...  

 

�ய�  

வ6க� கட7� உ#வான  ஆ.$த கா!ற8(த தா./ ம	டல� 

க0னியா%மாி�% கிழ�%-ெத0கிழ�ேக 900 கிேலா மீ ட� ெதாைலவி� 

ைமய� ெகா	3�ளதாக/�, இ� அ3(த 24 மணி ேநர(தி� �யலாக 

வ9வைட$� ேம!% வடேம!% திைசயி� நகர�E3� எ02� 

வானிைல ஆ�/( �ைற ெதாிவி(��ள�. தி#ேகாணமைல அ#ேக 



நாைள மாைல அ�ல� இர/ வா�கி� �ய� கைரைய� கட�%� என 

எதி�பா��க�ப3கிற�. அத0 பி0ன� �ய� வ#� 3 ஆ� ேததி காைல 

வா�கி� ம0னா�வைள%டா ம!2� அைத ஒ 
ய %மாி� கட� 

ப%தி�%�, அத!க3(� ெத0தமிழக(தி0 கட!கைர� ப%திைய 

ேநா�கி4�   நகர� E3� எ0பதா�, 
ச�ப� 2, 3 ஆகிய ேததிகளி� 

%மாி, ெந�ைல, C(��%, ெத0காசி, ராமநாத�ர� ம!2� சிவக6ைக 

மாவ ட6களி� கனமைழ :த� அதி கன மைழ ெப�ய�E3� எ02� 

வானிைல ஆ�/( �ைற ெதாிவி(��ள�. �ய� வா��ைப ச$தி�%� 

அைன(� மாவ ட6கைள4�  தமிழக அர; உஷா� ப3(தி உ�ள�. 

:0 எ�சாி�ைக நடவ
�ைக %றி(� தமிழக :தலைம�ச� தி#. 

எட�பா
 பழனி�சாமி இ02 தம� அைம�சரைவ சகா�க=ட0 ம2 

ஆ�/ E ட� நட(தினா�. ேதசிய ேபாிட� மீ � பைடயி0 3 %8�க� 

ெந�ைல மாவ ட(தி!% அQ�பி ைவ�க�ப 3�ளன.  

ெத0தமிழக(தி0 அைன(� �ைற:க6களி9� �ய� எ�சாி�ைக 

E	3 ஏ!ற�ப 3�ள�. ஏ!கனேவ கட9�%� ெச02�ள 

மீனவ�கைள ெதாட�� ெகா	3 கைர�% வரவைழ�க/� நடவ
�ைக 

எ3�க�ப 3�ள�.   



இத!கிைடேய வ#� 4 ஆ� ேததி அதிகாைல க0னியா�%மாி�%� 

பா�பQ�%� இைடேய �ய� கைரைய� கட�க E3� எ02 ெச0ைன 

வானிைல ஆ�/ ைமய� ெதாிவி(��ள�.   

 

அைம�சரைவ ெசயல� 

 ெத0தமிழக கட!கைர ெந3கி� ஆ.$த கா!ற8(த தா./� ப%தி 

உ#வாகி இ#�பைத க#(தி� ெகா	3 ம(திய அைம�சரைவ ெசயல� 

தி#. ராஜி� ெகௗபா இ02 ேதசிய ேபாிட� ேமலா	ைம� %8வி0 

E ட(ைத காெணாளி கா சி Fல� நட(தினா�. தமிழக-ேகரள 

அர;களி0 தைலைம� ெசயல�க=� ல ச( தீ/ ஆேலாசக� ம!2� 

ப�ேவ2 ம(திய அைம�சக6களி0 ெசயல�க=� இ�E ட(தி� கல$� 

ெகா	டன�. ேபாிட� அபாய(ைத ஒ 
 ேசத6கைள தவி��க/�  

அ(தியாவசிய ேதைவக� தைட�ப டா�  விைர$� சாி�ப3(த/� 

ேதைவயான நடவ
�ைககைள ேம!ெகா�ளமா2 ம(திய 

அைம�சரைவ� ெசயல� அதிகாாிகைள ேக 3� ெகா	டா�.  

 

 



கிாி�ெக  

 இ$திய-ஆ+திேர7ய அணிக=�% இைடயிலான F0றாவ� 

ம!2� இ2தி ஒ# நா� கிாி�ெக  ேபா 
, கா0ெப�ராவி� நாைள 

நைடெபற உ�ள�. 3 ேபா 
க� ெகா	ட இ(ெதாடைர, 2 �% 1 எ0ற 

கண�கி� ஆ+திேர7யா ஏ!கனேவ ைக�ப!றி4�ள�.  

 

ேகாேரானா வழி:ைற  

 நா3 :8வ�� ச$ைத� ப%திகளி�  பி0ப!ற ேவ	
ய 

ெகாேரானா க 3�பா3க� %றி(� �திய நிைலயான ெசய�பா 3 

நைட:ைறகைள ம(திய அர; ெவளியி 3�ள�. ச$ைத� ப%திகளி� 

அர; நி�ணயி(த விைலயி�  :க� கவச� வி!க ஏ!பா3 ெச�த�,  

அணியாதவ�க=�% அபராத� விதி(த�, E ட� %ைறவான ேநர(தி� 

கைட�% வ#வைத ஊ�%வி(த�, ஆ0ைல0 Fலமான மளிைக 

வி!பைனைய அதிகாி(த�  ேபா0ற  ப�ேவ2 அ�ச6க� இதி� 

இட�ெப!2�ளன. கைடக=�% வ#ேவா� விதி:ைறகைள சாியாக 

கைடபி
�கிறா�களா எ0பைத வியாபாாிக� ச6க(தின� க	காணி(� 

உ2தி�ப3(த ேவ	3� எ02� அறி/2(த�ப 3�ள�. ெகாேரானா 



க 3�பா 3 ம	டல6களி� உ�ள கைடNதிகைள F
 ைவ�க 

ேவ	3� எ02� ெதாிவி�க�ப 3�ள�.  

 

மீ	3� தைல��� ெச�திக�  

 நா 
� ெகாேரானா ெதா!றி� இ#$� %ணமைடேவா� விகித�, 93.94 

சதவிகிதமாக அதிகாி(��ள�.  

 எ� + ேநாைய ஒழி�பதி� ெநகி./( த0ைம எ0ற ைமய�க#(� 

அ
�பைடயி�, உலக எ� + தின� இ02 கைடபி
�க� ப3கிற�.   

���ேசாி 4னிய0 பிரேதச(தி�,  கட$த 24 மணி ேநர(தி�, �திதாக 53 

ேப#�% ெகாேரானா ெதா!2 உ2தியாகி உ�ள�.  

வ6க� கட7� உ#வாகி உ�ள  ஆ.$த கா!ற8(த தா./ ம	டல� �யலாக 

வ9வைட$�, :த7� இல6ைக கைரைய கட$த பி0ன�, வ#� 4 ஆ� ேததி 

அதிகாைல, ெத0 தமிழக கட!கைரைய கட�%� என எதி�பா��க�ப3கிற�.  


