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 ெகாேரானா ேநா� ெதா�  மீ	"� அதிகாி$� வ%� நிைலயி�, 

ேநய�க� ெகாேரானா ேநா� ெதா�  பரவாம� தவி��க 

'(ென�சாி�ைக நடவ
�ைககைள ெதாட�,� பி( ப� மா  ேக-"� 

ெகா�கிேறா�. 45 வயதி�/ ேம�ப-ட அைனவ%� எ1வித தய�க'� 

இ(றி ெகாேரானா த"�2சி ேபா-"� ெகா�3மா , 

வ45 $�கிேறா�.  எ�ேபா�� 'க� கவச� அணிய ேவ	"�. 

/ைற,த�  2 மீ-ட� இைடெவளிைய கைடபி
�க ேவ	"�. ைக 

ம� � 'க$ 6�ைமைய கைடபி
�க ேவ	"� எ(  7றி இ(ைறய 

ெச�திகைள ெதாட8/கிேறா�. 

தைல��� ெச�திக�  

 நா-
� ம%$�வ ேதைவக3�கான ஆ�சிஜ( ேபாதிய அளவி� 

கிைட�பைத உ தி� ப"$�வ� /றி$�, பிரதம� தி% நேர,திர ேமா
 

இ(  விாிவான 'ைறயி� ஆ�; ேம�ெகா	டா�. 

 ெர�ெடசிவி� ம%,� உ�ப$திைய அதிகாி�க ம%,� 

உ�ப$தியாள�கைள அர< ேக-"�ெகா	"�ளதாக ம$திய <காதார 

அைம�ச� டா�ட� ஹ�ஷவ�த( ெதாிவி$��ளா�.  



 நா-
� இ�வைர பயனாளிக3�/ ெச?$த�ப-ட, ெகாேரானா 

த"�2சிகளி( எ	ணி�ைக 16 ேகா
ேய 72 ல-ச$ைத தா	
5�ள�. 

 ���ேசாி �ைண நிைல ஆ3ன� டா�ட� தமிழிைச ச;,தராஜ(  

இ(  த-டா@சாவ
 ஒB8/'ைற வி�பைன 7ட$தி�, நடமா"� 

ெகாேரானா த"�2சி 'காைம$ ெதாட8கி ைவ$தா�. 

 நா-
� ம%$�வ ேதைவக3�கான ஆ�சிஜ( ேபாதிய அளவி� 

கிைட�பைத உ தி� ப"$�வ� /றி$�, பிரதம� தி% நேர,திர ேமா
 

இ(  விாிவான 'ைறயி� ஆ�; ேம�ெகா	டா�. /றி�பாக 

ெகாேரானா ெதா�  ேவகமாக அதிகாி$� வ%� 12 மாநில8களி( 

நட�� ஆ�சிஜ( நிலவர8க� /றி$��, 7"த� ேதைவ /றி$��,  

அவ� ஆரா�,தா�.  

 இ� மாநில8களி( மாவ-ட அளவிலான நிலவர8கைள5�, 

அதிகாாிக� பிரதமாிட� எ"$� 7றின�. ஆ�சிஜ( ேதைவ /றி$� 

ம$திய மாநில அர<க�, ெதாட��சியான 'ைறயி� ெதாட�� ெகா	" 

வ%வதாக;�, ெதா�  அதிக� உ�ள 12 மாநில8க3�/ வ%� 20 ஆ� 

ேததி வைரயிலான ேதைவக3�காக 4 ஆயிர$� 880 ட( அளவி�/�, 

25 ம� � 30 ஆ� ேததி வைரயிலான ேதைவக3�காக ேம?� <மா� 12 

ஆயிர� ட( அளவி�/� ஆ�சிஜ( ஒ��க�ப-"�ளதாக பிரதமாிட� 

ெதாிவி�க�ப-ட�.  ஆ�சிஜ( ேதைவ அதிகாி$� வ%வைத 



சமாளி�பத�கான,  நா-
( ஆ�சிஜ( உ�ப$தி திற( /றி$��, 

இ%�� உ%�காைலகளிட� உபாியாக உ�ள ஆ�சிஜ( ைகயி%�� 

/றி$�� விள�க� அளி�க�ப-ட�.  

 ேபாதிய அளவி� ஆ�சிஜ( கிைட�பைத உ திப"$த 

ச�ம,த�ப-ட ம$திய அைம�சக8க3�, மாநில அர<க3� 

ஒ%8கிைண,� ெசய�பட ேவ	"� என பிரதம� ேக-"�ெகா	டா�. 

ஆ�சிஜ( உ�ப$திைய அதிகாி�க;�, நா" 'Bவ��, ஆ�சிஜ( ஏ�றி� 

ெச�?� ேட8க� லாாிகளி( தைடய�ற நடமா-ட$ைத உ தி 

ப"$த;� அதிகாாிக3�/ அவ� அறி; $தினா�.  

 மாநில8க3�/ இைடயி� ஆ�சிஜ( ஏ�றி� ெச�?� ேட8க� 

லாாிக3�/ உாிம� ெப வதி� இ%,� வில�/ 

அளி�க�ப-"�ளதாக;�, ஆ�சிஜ( வா5ைவ சி4	ட�களி� நிர��� 

ஆைலக� உாிய பா�கா��ட( நா� 'Bவ�� ெசய�பட 

அDமதி�க�ப-"�ளதாக;� அதிகாாிக� ெதாிவி$தன�. ெதாழிலக 

ேதைவக3�கான ஆ�சிஜ( சி4	ட�கைள 'ைறயாக <$திகாி$த 

பி(ன� ம%$�வ ேதைவக3�/ பய(ப"$தி� ெகா�ள;�,  ைந-ரஜ( 

ம� � ஆ�கா( லாாிகைள ஆ�சிஜ( லாாிகளாக இய�க;� அDமதி 

அளி�க�ப-"�ள�.  



 ம%$�வ ேதைவக3�கான ஆ�சிஜைன ெவளிநா"களி� இ%,� 

இற�/மதி ெச�ய;�, 'ய�சிக� ேம�ெகா�ள�ப-" வ%வதாக 

அதிகாாிக� இ,த ஆ�;� 7-ட$தி� பிரதமாிட� ெதாிவி$தன�.  

 ெகாேரானா ெப%,ெதா�றினா� அதிகாி$� வ%�, சவா�கைள 

எதி�ெகா�ள அர< '�றி?� தயா� நிைலயி� இ%�பதாக ம$திய 

<காதார அைம�ச� டா�ட� ஹ�ஷவ�த( 7றி5�ளா�. நா-
� 

ெகாேரானா ேநாயாளிகளி( எ	ணி�ைக அதிகாி$� வ%கிற 

ேபாதி?�, ம%$�வ ேதைவக3�கான ஆ�சிஜ( ம� � 

ெவ	
ேல-ட� க%விக3�/, ப�றா�/ைற எ�;� இ�ைல எ( � 

அவ� ெதாிவி$��ளா�. ம%$�வ உ� க-டைம�� வசதிகைள அர< 

ெதாட�,� ேம�ப"$தி வ%வதாக;� அவ� 7றி5�ளா�.  

 நா-
� ெர�ெடசிவி� ம%,�க3�/ த-"�பா" இ�ைல 

எ( �, ெர�ெடசிவி� ம%,�களி( உ�ப$திைய அதிகாி�க ம%,� 

உ�ப$தியாள�கைள அர< ேக-"�ெகா	"�ளதாக;� <காதார 

அைம�ச� ெதாிவி$தா�. ெர�ெடசிவி� ம%,�களி( கட$த� ம� � 

க%�� ச,ைத வி�பைனைய த"�க நடவ
�ைக எ"�/மா  ம%,� 

க-"�பா-" அதிகாாிக� ம� � மாநில அர<களி( அமலா�க  

அதிகாாிக3�/ அறி; $த�ப-"�ளதாக அவ� 7றினா�.  

 நா-
� இ�வைர பயனாளிக3�/ ெச?$த�ப-ட, ெகாேரானா 

த"�2சிகளி( எ	ணி�ைக 16 ேகா
ேய 72 ல-ச$ைத தா	
5�ள�. 



கட,த 24 மணி ேநர$தி�, 27 ல-ச$தி�/� ேம�ப-ட த"�2சிக� 

பயனாளிக3�/ ெச?$த�ப-"�ள�. நா" 'Bவ�� இ�வைர, 26 

ேகா
�/� ேம�ப-ட ெகாேரானா பாிேசாதைனக� 

ேம�ெகா�ள�ப-"�ளன. இத�கிைடேய, நா-
� தினசாி ெகாேரானா 

ெதா�  ெதாட�,�அதிகாி$� வ%கிற�. கட,த 24 மணி ேநர$தி� 

�திதாக 2 ல-ச$� 17 ஆயிர$� 353 ேப%�/ ெதா�  

க	டறிய�ப-ட�. இதி� <மா� 79 சதவிகித�, மகாராE
ரா, 

உ$திரபிரேதச�, ெட�4, க�நாடகா, ேகரளா, தமிFநா" உ�ளி-ட 10 

மாநில8கைள ேச�,தவ�க� எ( � ம$திய <காதார அைம�சக� 

ெதாிவி$��ள�. நா" 'Bவ�� ெகாேரானா ெதா�றி� இ%,� 

/ணமைடேவா� விகித� 87.80 சதவிகிதமாக இ%�பதாக;� 

ெதாிவி�க�ப-"�ள�. த�ேபா� நா-
� 15 ல-ச$� 69 

ஆயிர$தி�/� ேம�ப-ட எ	ணி�ைகயி� ெகாேரானா ேநாயாளிக� 

உ�ளன�. இ� இ�வைர க	டறிய�ப-ட ெகாேரானா ேநாயாளிகளி( 

ெமா$த எ	ணி�ைகயி� 10.98 சதவிகிதமா/�.  

 ம$திய அைம�சக8க3�, அவ�றி( கீF  ெசய�ப"� 

ெபா�$�ைற நி வன8க3� த8களிட� உ�ள ம%$�வமைன 

ப"�ைககைள, ச�ப,த�ப-ட மாநில ம� � Gனிய( பிரேதச 

அர<களி( ெகாேரானா நி�வாக பணிக3�/ வழ8க ேவ	"� என 

ம$திய அர< அறி; $தி உ�ள�. ெகாேரானா ேநாயாளிக3�காக 



இ1வா  பிர$ேயகமாக ஒ��க�ப-ட ம%$�வமைனக� ம� � சிற�� 

பிாி;க� ப�றிய விவர8கைள ெபா�ம�க3�/ ெவளியிட;� 

அறி; $த�ப-"�ள�.  

 ���ேசாியி� த/தி5�ள அைனவ%�/� இலவசமாக ெகாேரானா 

த"�2சி ேபாட�ப-" வ%� நிைலயி�, விவசாயிக� பய(ெப � 

வைகயி�, த-டா@சாவ
 ஒB8/'ைற வி�பைன 7ட$தி�, 

இ( ,நடமா"� ெகாேரானா த"�2சி 'காமிைன �ைண நிைல 

ஆ3ன� டா�ட� தமிழிைச ச;,தராஜ( ெதாட8கி ைவ$தா�. 'ககவச�, 

சHக இைடெவளி உ�ளி-ட விதி'ைறகைள I-
?�, ெவளியி?� 

அைனவ%� கைடபி
�க ேவ	"� எ( �, அவசிய� இ(றி 

/ழ,ைதகைள ெவளிேய அD�ப ேவ	டா� எ( � அவ� 7றினா�. 

<�/, மிள/, �ளசி, ேவ�பிைல ேபா(றைவ உட4� ேநா� எதி��� 

ச�திைய அதிகாி�/� எ(பதா�, இய�ைக சா�,த உண; 'ைறைய 

அைனவ%� பி(ப�ற ேவ	"� எ( � அவ� ேக-"�ெகா	டா�. 

�ைண நிைல ஆ3னாி( ஆேலாசக� டா�ட� ச,திரம;ளி, 

<காதார$�ைற ெசயல� டா�ட� 
 அ%	, ேவளா	�ைற இய�/ன� 

தி%. பாலகா,தி ஆகிேயா� இ,நிகF�சியி� கல,�ெகா	டன�.  

 ���ேசாி�/ ெப%ைம ேச�$த மகாகவி <�பிரமணிய பாரதியா� 

ம� � �ர-சி கவிஞ� பாரதிதாச( அ%8கா-சியக8கைள �ைண நிைல 

ஆ3ன� டா�ட� தமிழிைச ச;,தராஜ( இ(  பா�ைவயி-டா�. 



ெபா�ம�க3�கான பா�ைவ ேநர� ம� � பா�ைவயாள� விவர8கைள 

அவ� ேக-டறி,தா�. அ%8கா-சியக8களி� ைவ�க�ப-
%,த 

�ைக�பட8க�, ைகெயB$� பிரதிக� ம� � K�கைள5� அவ� 

பா�ைவயி-டா�. கைல-ப	பா-"$�ைற ெசயல� தி% ெந"8ெசழிய( 

உ�ளி-ட அதிகாாிக� உடனி%,தன�.  

 ���ேசாியி� கட,த 11 ஆ� ேததி 'த� நைடெப�  வ%� 

ெகாேரானா த"�2சி தி%விழாவி� இ�வைர, 45 வயதி�/ ேம�ப-ட 

<மா� 52 ஆயிர� ேப%�/ த"�2சி ேபாட�ப-"�ளதாக;�, 

இவ�களி� எவ%�/� /றி�பி"�ப
யான எ,த பாதி��� இ�ைல 

எ(பதா�, த/தி5�ள அைனவ%�, தய�கேமா, அ�சேமா இ(றி 

த"�2சி ேபா-"�ெகா�ள ேவ	"� எ( � <காதார$�ைற ெசயல� 

டா�ட� 
 அ%	 7றி5�ளா� 

 ���ேசாி Gனிய( பிரேதச$தி� இ(  காைல 10 மணி 

வைரயிலான 24 மணி ேநர$தி�, 4 ஆயிர$� 714 ெகாேரானா 

பாிேசாதைனக� ேம�ெகா�ள�ப-டதி�, �திதாக 531 ேப%�/ 

ெகாேரானா ெதா�  க	டறிய�ப-"�ள�. கட,த 24 மணி ேநர$தி�, 

220 ேப� ெகாேரானா ெதா�றி� இ%,� /ணமைட,� 

வி"வி�க�ப-டன�. ���ேசாியி� இ%வ%�, காைர�கா4� 

ஒ%வ%மாக Hவ� ெகாேரானா ெதா�றினா� உயிாிழ,தன�. 



 �திதாக ெதா�  க	டறிய�ப-டவ�களி�, 366 ேப� ���ேசாி, 95 

ேப� காைர�கா�, 48 ேப� ஏனா�, ம� � 22 ேப� மாேக பிரா,திய$ைத 

ேச�,தவ�க� எ(  <காதார$�ைற ெதாிவி$��ள�. த�ேபா� 

Gனிய( பிரேதச$தி( அைன$� 4 பிரா,திய8களி?�, 

ம%$�வமைனயி� உ�ளவ�க�, I-" தனிைமயி� 

ைவ�க�ப-டவ�க� உ-பட, ெகாேரானா ேநாயாளிக�, 3 ஆயிர$� 576 

ேப� உ�ளன�.  

 இத�கிைடேய, ���ேசாியி� இ�வைர 1 ல-ச$�. 30 ஆயிர$� 

564 ேப%�/ ெகாேரானா த"�2சி ேபாட�ப-"�ளதாக <காதார$�ைற 

ெதாிவி$��ள�. <காதார ஊழிய�க� ம� � '(கள பணியாள�க� 

அ�லா�, ெபா�ம�க� 93 ஆயிர$� 232 ேப%� இதி� அட8/வ�.  

 ப%வநிைல மா�ற$தினா� பாதி�� ஏ�ப"வத�கான வா���க� 

ப�றிய ேதசிய மதி�M-" அறி�ைக நாைள ெவளியிட�பட உ�ள�. 

ம$திய அரசி( அறிவிய� ெதாழி�N-ப$�ைற, வள��சி ம� � 

ஒ$�ைழ�பி�கான <விO 'கைம5ட( இைண,� மாநில8க� ம� � 

Gனிய( பிரேதச8களி( ப8ேக��ட( இ,த அறி�ைகைய 

தயாாி$��ள�. இ,தியாவி�  ப%வநிைல மா�ற$தினா�  பாதி�� 

ஏ�பட� 7
ய மாவ-ட8க� இ,த அறி�ைகயி� இன� 

காண�ப-"�ளன. பாதி��கைள தவி��பத�கான நடவ
�ைககைள 

ெதாட8க ெகா�ைக வ/�பாள�க3�/ உத;� வைகயிலான இ,த 



அறி�ைகயினா�, ப%வ நிைல பாதி�பி�/ ஆளாக 7
ய ம�க3�/�, 

பய( கிைட�/� என அர< வ-டார8க� ெதாிவி$��ளன.  

 இ,தியாவி� இ1வா	" ப%வமைழ கால$தி� மைழ ெபாழி; 

இய�பான அளவி� இ%�/� என இ,திய வானிைல ஆ�;$�ைற 

கணி$��ள�. ஜீ( 'த� ெச�ட�ப� வைரயிலான ெத(ேம�/ 

ப%வமைழ கால$தி�, நீ	ட கால சராசாியி�, 96 'த� 104 சதவிகித� 

வைரயிலான அளவி�, மைழ இ%�/� என எதி�பா��க�ப"வதாக 

ம$திய அறிவிய�, ெதாழி�N-ப� ம� � �வி அறிவிய� �ைற 

அைம�ச� டா�ட� ஹ�ஷவ�த( ெதாிவி$��ளா�. உலக அளவி� 

ஏ�க�ப-ட, நIன வானிைல '( அறிவி�� 'ைறக� Hல� இ1வா  

கணி�க�ப-"�ளதாக;� அவ� ெதாிவி$��ளா�.  

மீ	"� தைல��� ெச�திக�  

 நா-
� ம%$�வ ேதைவக3�கான ஆ�சிஜ( ேபாதிய அளவி� 

கிைட�பைத உ தி� ப"$�வ� /றி$�, பிரதம� தி% நேர,திர ேமா
 

இ(  விாிவான 'ைறயி� ஆ�; ேம�ெகா	டா�. 

 ெர�ெடசிவி� ம%,� உ�ப$திைய அதிகாி�க ம%,� 

உ�ப$தியாள�கைள அர< ேக-"�ெகா	"�ளதாக ம$திய <காதார 

அைம�ச� டா�ட� ஹ�ஷவ�த( ெதாிவி$��ளா�.  



 நா-
� இ�வைர பயனாளிக3�/ ெச?$த�ப-ட, ெகாேரானா 

த"�2சிகளி( எ	ணி�ைக 16 ேகா
ேய 72 ல-ச$ைத தா	
5�ள�. 

 ���ேசாி �ைண நிைல ஆ3ன� டா�ட� தமிழிைச ச;,தராஜ(  

இ(  த-டா@சாவ
 ஒB8/'ைற வி�பைன 7ட$தி�, நடமா"� 

ெகாேரானா த"�2சி 'காைம$ ெதாட8கி ைவ$தா�. 


