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

 ெகாேரானா ெபா��ட�க�தி�, ப��ப�யாக� தள� க� 

அறிவி�க�ப$% நிைலயி�, ேநய�க�, �ய பா�கா�ைப ைகவிடாம�, 

அைன�� ��ென�சாி�ைக நடவ��ைககைள)% ெதாட�*� 

பி�ப+,மா, ேக-$� ெகா�கிேறா%. அவசியமாக� ேதைவ�ப-டா� 

அ�றி .-ைட வி-$ ெவளிேய வர ேவ/டா% எ�,%,  �க� கவச%,  

2 மீ-ட� ச�க இைடெவளி, ைக ம+,% �க� 2	ைம ஆகிய 3 

எளிைமயான வழி�ைறகைள, அைனவ% பி�ப+ற ேவ/$% எ�,% 

ேக-$� ெகா�கிேறா%. த4தி உ�ள அைனவ% த$�6சி ேபா-$� 

ெகா�ள ேவ/$% எ�,% வ7),��கிேறா%.   

 ெகாேரானா ப+றிய ச*ேதக8க9�4 விள�க% ெபற, ேதசிய 

அளவி�, 1075 அ�ல� 011-23 97 80 46  எ�ற எ/ைண� ெதாட�: 

ெகா�ளலா% எ�பைத)% ெதாிவி��� ெகா/$,  இ�ைறய 

ெச	திகைள� ெதாட84கிேறா%. 
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ெகாேரானா ��கள� பணியாள�க9�கான 4,கிய கால பயி+சி� 

தி-ட�ைத பிரதம� தி. நேர*திர ேமா� இ�, ெதாட�கி 

ைவ���ளா�. 

 

நா-$ ம�க� அைனவ�4% ெகாேரானா த$�6சிகைள இலவசமாக 

வழ8க அர� உ,தி 6/$�ளதாக, பிரதம� <றி)�ளா�. 

 

ெகாேரானா ெப*ெதா+றி� தா�க8களி� இ*� மீ/$ 

வவத+கான, அ��பைடக9% ெநகி= � த�ைம)%, இ*திய� 

ெபாளாதார�தி+4 இ�பதாக, ாிச�> வ8கி ெதாிவி���ள�.  

 

:��ேசாியி� தள� க9ட� <�ய ஊரட84 �லமாகேவ, ெகாேரானா 

பரவ� 4ைற�க�ப-$ இ�ப�, மிக� ெபாிய ெவ+றி எ�, 

�ைணநிைல ஆ9ந� டா�ட� தமிழிைச ச *தரராஜ� <றி)�ளா�. 

 

 

 

  

 



 

 ெகாேரானா ��கள� பணியாள�க9�கான 4,கிய கால 

பயி+சி� தி-ட�ைத பிரதம� தி. நேர*திர ேமா� இ�, ெதாட�கி 

ைவ���ளா�. இத�ப�, 26 மாநில8களி� உ�ள 111 ைமய8களி�, 

ெகாேரானா ��கள� பணியாள�க9�கான பயி+சி வ4�:க� 

ெதாட8கி)�ளன. பிரதமாி� 3 ஆ% க-ட ெகௗஷ� விகாC-திற� 

ேம%பா-$� தி-ட�தி� ஒ ப4தியாக உவா�க�ப-$�ள இ*த 

சிற�:� தி-ட�தினா�, �காதார� �ைறயி�  எதி�கால� ேதைவக9�4 

ஏ+ற, பயி+சி ெப+ற, ம��வ% அ�லாத மனிதவள�ைத ேம%ப$�த 

உதவிகரமாக இ�4% எ�, அர� வ-டார8க� ெதாிவி���ளன. 

 பிரதம� தி. நேர*திர ேமா� தி-ட�ைத ெதாட8கி ைவ��� 

ேப�ைகயி�, ெகாேரானா ெப*ெதா+றி� �தலாவ� அைலயி� 

ேபா�, நா-�� ஆயிர� கண�கிலான ெதாழி� �ைற ஊழிய�க9�4 

பயி+சி அளி�க�ப-டதாக %, ெகாேரானா ைவர��4 எதிரான ேபாாி�, 

��கியமான அ$�த க-ட% இ�, ெதாட8கியி�பதாக % <றினா�. 

:திய தி-ட�தி� கீ=, ஒ ல-ச�தி+4% ேம+ப-ட இைளஞ�க9�4, 

திற� ேம%பா-$ பயி+சி அளி�க�ப$% எ�பதா�, ேவைல வா	�:க� 

அதிகாி�4% எ�, அவ� ெதாிவி�தா�.  

 �காதார ஊழிய�க9�4 திற� ேம%பா$, ம,திற� ேம%பா$ 

ம+,% உய�திற� ேம%பா-$� பயி+சிக� எ�ேபா�ேம அவசிய% 



எ�,%, 4றி�பாக ெகாேரானா கால�தி�, இத+கான அவசிய% 

அதிகாி�� இ�பதாக % அவ� �-�� கா-�னா�. பயி+சி ெப+ற 

ஊழிய�களி� உதவி காரணமாக, டா�ட�க� ம+,% ெசவி7ய�களி� 

பணி� �ைமைய 4ைற�க ஏ�வா4% எ�,% அவ� 4றி�பி-டா�.  

••••••••••••••••••••••• 

 நா-$ ம�க� அைனவ�4% ெகாேரானா த$�6சிகைள 

இலவசமாக வழ8க அர� உ,தி 6/$�ளதாக, பிரதம� தி. நேர*திர 

ேமா� <றி)�ளா�. நா-�� வ% 21 ஆ% ேததி �த�, ெகாேரானா 

த$�6சி இய�க% விCதாி�க�ப$% எ�,%, 45 வய��4 

ேம+ப-டவ�க9�4 த+ேபா� வழ8க�ப$% அேத வசதிக�, 18 

வய��4 ேம+ப-ட அைனவ�4% நீ-��க�ப$% எ�,% அவ� 

ெதாிவி���ளா�. ெகாேரானா ைவரC, பலவிதமாக உமா+ற% 

அைட*� வ% நிைலயிG%, ெப*ெதா+ைற திற%ப-ட �ைறயி� 

சமாளி�க� ேதைவயான, ெநகி= � த�ைம இ*தியா �4 இ�பதாக 

பிரதம� <றினா�.  

••••••••••••••••••••• 

 ெகாேரானா ெப*ெதா+றி� தா�க8களி� இ*� மீ/$ 

வவத+கான அ��பைடக9% ெநகி= � த�ைம)%, இ*திய 

ெபாளாதார�தி+4 இ�பதாக, ாிச�> வ8கி <றி)�ள�.  



ெகாேரானா த$�6சி இய�க%, இத+4 உதவிகரமாக இ�4% எ�, 

ெபாளாதார நிலவர8க� ப+றிய க-$ைரயி�, ாிச�> வ8கி 

ெதாிவி���ள�.  

 4றி�பாக, ெகாேரானா ெப*ெதா+றி� 2 ஆவ� அைலயி�, 

ஊரக ெபாளாதார�% பாதி�க�ப-$�ள ேபாதிG%, ெகாேரானா 

த$�: விதி�ைறகளா� �ஜி-ட� ெதாழி�H-ப% ம+,% உயிாி 

ம��வ� �ைறயி�, பல ��ேன+ற8க� ஏ+ப-$�ளேத உ/ைம 

எ�,%, வரவி�4% கால�தி�, பவநிைல மா+ற% ேபா�ற ��கிய 

பிர�சைனகைள சமாளி�பதி�, இ*த ��ேன+ற8க� ெபாி�% உத % 

எ�,% ாிச�> வ8கி <றி)�ள�.  

•••••••••••••••••••••••••• 

 ெகாேரானா ெப*ெதா+றினா�, ம�களி� வா=�ைக �ைறக� 

ம+,% பணி :ாி)% �ைறகளி� ஏ+ப-$�ள மா+ற8க9%, ஆ�ைல� 

வ��தக �ைறக9%, ெகாேரானாவி+4 பி*ைதய கால�திG% ெதாட% 

என கணி�: ெவளியட�ப-$�ள�.  

 அேத சமய%, வGவான �தI$க� ம+,% உ+ப�தி திற� 

ேம%பா$ �ல% ெபாளாதார�ைத மீ-ெட$�த� அவசிய% எ�,% 

ாிச�> வ8கி <றி)�ள�.  

 



 நா-��, ெகாேரானா ெதா+றி� இ*� 4ணமைடேவா� விகித% 

96.03 சதவிகிதமாக அதிகாி���ள�. கட*த 24 மணி ேநர�தி�, 88 

ஆயிர�� 977 ேப�, ெகாேரானா ெதா+றி� இ*� 4ணமைட*தன�. 

அேத ேநர�தி�, நா$ �Jவ�% :திதாக 62 ஆயிர�� 480 ேப�4 

ெதா+, க/டறிய�ப-ட�. :திய ேநாயாளிகளி� எ/ணி�ைக 

4ைறவாக %, 4ணமைடேவா� எ/ணி�ைக அதிகமாக % இ�ப� 

ெதாட��சியாக இ� 36 ஆவ� நாளா4%. நா-��, த+ேபா� 

ெகாேரானா ேநாயாளிக�, 7 ல-ச�� 98 ஆயிர�� 656 ேப� 

இ�பதாக %, ேநாயாளிகளி� நட�: எ/ணி�ைக, 73 நா� 

இைடெவளி�4� பி�ன�, 8 ல-ச�தி+4 கீழாக 4ைற*தி�பதாக % 

ம�திய �காதார அைம�சக% ெதாிவி���ள�. நா-��, இ�வைர 26 

ேகா�ேய 89 ல-ச�தி+4% ேம+ப-ட த$�6சிக�, பயனாளிக9�4 

ேபாட�ப-$�ளதாக, அைம�சக% <றி)�ள�. 

•••••••••••••••••••••••• 

 தமிழக �தலைம�ச� தி. �.க. Cடா7� இ�, :���7யி�, 

கா8கிரC தைலவ� திமதி ேசானியாகா*தி ம+,% தி. 

ரா4�கா*திைய ச*தி��� ேபசினா�.  தமிழக �தலைம�ச� ேந+, 

மாைல :���7யி�, பிரதம� தி. நேர*திர ேமா�ைய ச*தி��, 

தமிழக�தி+கான ப�ேவ, ேகாாி�ைகக� 4றி�� மK ெகா$�தா�.  



 :��ேசாியி� தள� க9ட� <�ய ஊரட84 �லமாகேவ 

ெகாேரானா பரவ� ெவ4வாக� 4ைற�க�ப-$ இ�ப� மிக�ெபாிய 

ெவ+றி எ�, �ைணநிைல ஆ9ந� டா�ட� தமிழிைச ச *தரராஜ� 

<றி)�ளா�. இ*த ெவ+றி�4 ம�களி� ஒ��ைழ�ேப ��கிய காரண% 

எ�,%, :��ேசாி ம�க� அைனவ% த+ேபா� �க கவச% அணிவ� 

ேபால, தய8காம� த$�6சி)% ேபா-$� ெகா/$, அர��4 உதவ 

ேவ/$% எ�,% அவ� ேக-$� ெகா/$�ளா�.  

 ஆ9ந� மாளிைகயி� இ�, நைடெப+ற நிக=�சியி�, ப�ேவ, 

நி,வன8க� சா�பி�, ந�ெகாைடயாக வழ8க�ப-$�ள ம��வ 

உபகரண8க� ம+,% நிவாரண� ெபா-கைள, �ைணநிைல ஆ9ந� 

�காதார� �ைறயிட% ஒ�பைட��� ேபசினா�.   

 ெகாேரானா நி�வாக% ெதாட�பாக, ேந+, நைடெப+ற 16 ஆவ� 

வாரா*திர� <-ட�தி�, 3 ஆவ� ெகாேரானா அைலயி� 4ழ*ைதக� 

பாதி�க�ப-டா�, அைத எதி�ெகா�9% வித8க� 4றி�� 

விவாதி�க�ப-டதாக அவ� ெதாிவி�தா�.  

 4ழ*ைதக9�4 சிகி�ைச அளி�க தனி�பிாி  அைம�க�ப-$ 

உ�ளதாக %, ேதைவயான ப$�ைகக� ம+,% உபகரண8க� தயா� 

நிைலயி� ைவ�க�ப-$�ள ேபாதிG%, 4ழ*ைதக� பாதி�க�பட� 

<டா� எ�பேத தம� ேவ/$த� எ�,% அவ� 4றி�பி-டா�.  



(வா	C) 

  ஆ9ந� மாளிைகயி� இ�, நைடெப+ற நிக=�சியி�, ெலேனாவா 

நி,வன�தா� வழ8க�ப-ட 1 ெவ/�ேல-ட� கவி, LகாC �விஎC 

நி,வன�தி� 10 ஆ�Mஜ� ெசறிN-�க�, அ�ேரா இ�டகிேரட- 

நி,வன�தி� 100 �J கவச உைடக� ம+,% ப�ேவ, நிவாரண� 

ெபா-க�, �காதார� �ைற ெசயல� டா�ட� �. அணிட% 

ஒ�பைட�க�ப-டன.  

••••••••••••••••••••••• 

 :��ேசாி ப�கைல�கழக வளாக�தி� அைம�க�ப-$�ள 

ெகாேரானா பா�கா�: ைமய�ைத �ைணநிைல ஆ9ந� டா�ட� 

தமிழிைச ச *தரராஜ� இ�, ெதாட�கி ைவ�தா�.  

 ச-டம�ற உ,�பின�க� தி. ஜா�4மா�, தி. க�யாண�*தர%, 

தி. விவி7ய� ாி�ச�-, �காதார� �ைற ெசயல� டா�ட� �. அ/ 

உ�ளி-ேடா� இ*நிக=�சியி� கல*� ெகா/டன�.  

 :��ேசாியி� த+ேபா� நைடெப,% த$�6சி திவிழாவி�, 

ேந+, 15 ஆயிர% ேப�, த$�6சி ேபா-$� ெகா/$�ளதாக %, இைத 

ேமG% அதிகாி�க �ய+சிக� எ$�க�ப-$ வவதாக % �ைணநிைல 

ஆ9ந� ெதாிவி�தா�.  



 :��ேசாியி� உ�ள அைன�� ஏைழ� 4$%ப8கைள)%, 

பிரதமாி� ஆ)�மா� பார� ம��வ� கா�O-$� தி-ட�தி� கீ= 

ெகா/$ வர நடவ��ைக எ$�க�ப-$ வவதாக % அவ� 

ெதாிவி�தா�. 

•••••••••••••••••••••••• 

 இ�தி-ட% ெதாட�பாக, காலாப-$ பP� மைர�காய� அர� 

ெப/க� ேம�நிைல� ப�ளியி� ெசய�ப$% பதி  ைமய�ைத, 

�ைணநிைல ஆ9ந� பி�ன� பா�ைவயி-டா�. இ�வைர 60 

ஆயிர���4% ேம+ப-ட 4$%ப8க�, இ�தி-ட�தி� கீ= ெகா/$ 

வர�ப-$�ளதாக அதிகாாிக� ெதாிவி�தன�.  

 ெதாட�*� ப�ளி மாணவிக9ட� �ைணநிைல ஆ9ந� 

கல*�ைரயா� அவ�கைள உ+சாக�ப$�தினா�. மதிய உணவி+4 

பதிலாக, மாணவிக9�4, இலவச அாிசி ம+,% ெரா�க� பண�ைத)% 

அவ� வழ8கினா�.  

•••••••••••••••••••••••• 

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

8 ஆயிர�� 685  ெகாேரானா பாிேசாதைனக� ேம+ெகா�ள�ப-டதி�, 

:திதாக 353 ேப�4 ெகாேரானா ெதா+, க/டறிய�ப-$�ள�. அேத 

ேநர�தி�, 557 ேப� ெகாேரானா ெதா+றி� இ*� 4ணமைட*� 



வி$வி�க�ப-டன�. :��ேசாியி� 4 ேப� ெகாேரானா ெதா+றினா� 

உயிாிழ*தன�.   

 :திதாக ெதா+, க/டறிய� ப-டவ�களி�, 280 ேப� :��ேசாி, 

49 ேப� காைர�கா�, 11 ேப� ஏனா% ம+,% 13 ேப� மாேஹ 

பிரா*திய�ைத ேச�*தவ�க� எ�, �காதார� �ைற ெதாிவி���ள�. 

 த+ேபா� :��ேசாி Qனிய� பிரேதச�தி� அைன�� 4 

பிரா*திய8களிG%, ெகாேரானா ேநாயாளிக�, 4 ஆயிர�� 125 ேப� 

உ�ளன�. 

 Qனிய� பிரேதச�தி�, இ�வைர, 2 ஆவ� தவைண உ-பட 

ெமா�த% 3 ல-ச�� 65 ஆயிர�� 452 ேடாC த$�6சிக�, 

பயனாளிக9�4 ேபாட� ப-$�ளதாக % �காதார� �ைற 

ெதாிவி���ள�.  

••••••••••••••••••• 

 :��ேசாியி� கட*த 14 ஆ% ேததி அர� ெவளியி-ட 

உ�தரவி�ப�, அைன�� கைடக�, உணவக8க�, த84% வி$திக� 

ம+,% இதர வ��தக நி,வன8களி� உாிைமயாள�க� ம+,% 

பணியாள�க� 10 நா-க9�4� ெகாேரானா த$�6சி ேபா-$� 

ெகா�ள ேவ/$% என, ெதாழிலாள� �ைற அறி ,�தி)�ள�.  

••••••••••••••••••• 



 க�: 6Rைச ேநா	�4 சிகி�ைச அளி�பத+கான 

7�ேபாேசாம�, ஆ%ேபாெடாிசி� ஊசி ம*தி� உ+ப�திைய 

அதிகாி�4% �ய+சிகளி� அர� ெதாட�*� ஈ$ப-$�ளதாக, ம�திய 

ரசாயன ம+,% உர� �ைற இைண அைம�ச� தி. ம��� மா/டவியா 

ெதாிவி���ளா�. நா-�� இ*த ம*தி� உ+ப�தி, கட*த 3 

மாத8களி� 5 மட84 உய��த�ப-$ உ�ளதாக %, நட�: மாத�தி� 

ஆ%ேபாெடாிசி� உ+ப�தி, 3 ல-ச�� 75 ஆயிர% 4�பிகளாக 

அதிகாி�4% என எதி�பா��க�ப$வதாக % -வி-டாி� அவ� 

<றி)�ளா�.  

•••••••••••••••••••••• 



���� ������ �ச	
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ெகாேரானா ��கள� பணியாள�க9�கான 4,கிய கால பயி+சி� 

தி-ட�ைத பிரதம� தி. நேர*திர ேமா� இ�, ெதாட�கி 

ைவ���ளா�. 

 

நா-$ ம�க� அைனவ�4% ெகாேரானா த$�6சிகைள இலவசமாக 

வழ8க அர� உ,தி 6/$�ளதாக, பிரதம� <றி)�ளா�. 

 

ெகாேரானா ெப*ெதா+றி� தா�க8களி� இ*� மீ/$ 

வவத+கான, அ��பைடக9% ெநகி= � த�ைம)%, இ*திய� 

ெபாளாதார�தி+4 இ�பதாக, ாிச�> வ8கி ெதாிவி���ள�.  

 

:��ேசாியி� தள� க9ட� <�ய ஊரட84 �லமாகேவ, ெகாேரானா 

பரவ� 4ைற�க�ப-$ இ�ப�, மிக� ெபாிய ெவ+றி எ�, 

�ைணநிைல ஆ9ந� டா�ட� தமிழிைச ச *தரராஜ� <றி)�ளா�. 

 


