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நா	
� ெகாேரானா ெதா�� மீ��� அதிகாி�� வ�� நிைலயி�, 

ேநய�க� ெதா�� பரவாம� த��க, அைன�� !"ென#சாி�ைக 

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

ெகா�கிேறா�. 18 வயதி�* ேம�ப	ட அைனவ�� தய�கமி"றி 

ெகாேரானா த�+,சி ேபா	�� ெகா�ள வ-'���கிேறா�. 

அைனவ�� எ+ேபா�� !க� கவச� அணிய ேவ���. *ைற(த� 2 

மீ	ட� இைடெவளிைய பராமாி�க ேவ���. ைக ம��� !க� 

/0ைமைய கைடபி
�க ேவ��� எ"� 1றி, இ"ைறய ெச0திகைள 

ெதாட3*கிேறா�. 

��������	
�� 

 நா	
" ெகாேரானா ெதாட�பான நிலவர3க� *றி��, பிரதம� 

தி� நேர(திர ேமா
 இ"�, விாிவான !ைறயி� ஆ05 

ேம�ெகா�டா�. 

 நா	
� இ�வைர,16 ேகா
ேய  25 ல	ச�தி�*� ேம�ப	ட 

ெகாேரானா த�+,சிக� பயனாளிக6�* ேபாட+ப	��ளதாக ம�திய 

7காதார அைம#சக� ெதாிவி���ள�. 



 தமிழக�தி8�, 9�#ேசாியி8� 9தி்ய அர7க�, நாைள பதவி 

ஏ�கி"றன.  

 9�#ேசாியி�, ெகாேரானா சிகி#ைசயி�ஈ�ப	��ள ம���வ+ 

பணியாள�க6�* ஊ�க�ெதாைக வழ3க+ப�� என,  �ைண நிைல 

ஆ6ன� டா�ட� தமிழிைச ச5(தரராஜ" ெதாிவி���ளா�. 
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 நா	
" ெகாேரானா ெதாட�பான நிலவர3க� *றி�� பிரதம� 

தி� நேர(திர ேமா
 இ"� விாிவான !ைறயி� ஆ05 ேம�ெகா�டா�. 

12 மாநில3களி� நட+9 ெகாேரானா ேநாயாளிகளி" எ�ணி�ைக 1 

ல	ச�ைத விட அதிகமாக இ�+ப� *றி�� இ(த ஆ0வி" ேபா� 

பிரதமாிட� எ��� 1ற+ப	ட�.  

 ெகாேரானா பாிேசாதைன ெச0� ெகா�ேவா� எ�ணி�ைகயி� 

ெதா�� க�டறிய+ப�ேவா� எ�ணி�ைக, 10 சதவிகித�தி�*� 

அதிகமாக உ�ள மாவ	ட3கைள'�, 60 சதவிகித�தி�*� ேம�ப	ட 

ஆ�சிஜ" ப��ைககளி� ேநாயாளிக� அ@மதி�க+ப	��ள 

மாவ	ட3கைள'� உடன
யாக இன� காண,  மாநில அர7க6�* 

அறி5��த+ ப	��ளதாக பிரதமாிட� ெதாிவி�க+ப	ட�. ம���வ 

க	டைம+9 வசதிகைள ேம�ப��த ேதைவயான உதவிகைள மாநில 

அர7க6�* வழ3*மா� அதிகாாிக6�* பிரதம� உ�தரவி	டா�.  



 ேநா0 க	�+பா	� நடவ
�ைககைள ஒ�3கிைண(த !ைறயி� 

விைர(� ேம�ெகா�வ� *றி��� இ�1	ட�தி� விவாதி�க+ப	ட�. 

நா	
� 45 வயதி�* ேம�ப	டவ�களி� 31 சதவிகித� ேப��* 

*ைற(தப	ச� 1 தவைண த�+,சி ேபாட+ப	��ளதாக அதிகாாிக� 

ெதாிவி�தன�. த�+,சி இய�க�ைத ெதா0வி"றி அம�ப��த5�,  

�����	� 2(11) 

த�+,சிக� Cணாவைத *ைற�க5�   மாநில அர7கைள 

ேக	��ெகா�6மா� பிரதம� அறி5��தினா�.  

 ெர�ெடசிவி� உ�ளி	ட ம�(�களி" உ�ப�தி விைர(� 

அதிகாி�க+ப	� வ�வ� *றி��� அதிகாாிக� இ� 1	ட�தி� 

பிரமாிட� எ��� 1றின�. அ��த சில மாத3களி� த�+,சி 

உ�ப�திைய அதிகாி+பத�கான ெசய� தி	ட�தி� ஏ�ப	��ள 

!"ேன�ற3கைள'� பிரதம� ஆ05 ெச0தா�.  

 தி� ராDநா� சி3, தி�மதி நி�மலா சீதாராம", டா�ட� 

ஹ�ஷவ�த", தி� ம"7� மா�டவியா உ�ளி	ட ம�திய 

அைம#ச�க6�, உய� நிைல அதிகாாிக6� இ� 1	ட�தி� 

கல(�ெகா�டன�.  
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 !"னா� ம�திய அைம#ச��, ராG
ாிய ேலா� த� க	சியி" 

தைலவ�மான ச5�ாி அஜி� சி3 மைறவி�*  பிரதம� தி� நேர(திர 

ேமா
 இர3க� ெதாிவி���ளா�. ம�திய அரசி" ப�ேவ� �ைறகைள 

திற�பட ைகயா�ட ச5�ாி அஜி� சி3, விவசாயிகளி" நலனி� மி*(த 

ஈ�பா� கா	
யவ� எ"� இர3க� ெச0தியி� பிரதம� 1றி'�ளா�. 

ெட�- அ�ேக, *�கிராமி� உ�ள தனியா� ம���வமைன ஒ"றி� 

ெகாேரானா சிகி#ைச�காக  கட(த மாத�  20 ஆ� ேததி !த� 

அ@மதி�க+ப	
�(த ச5�ாி அஜி� சி3 இ"� காைல காலமானா�.  

��������(9) 

 இ(தியாவி� இ�வைர16 ேகா
ேய  25 ல	ச�தி�*� ேம�ப	ட 

ெகாேரானா த�+,சிக� பயனாளிக6�* ேபாட+ப	��ளதாக ம�திய 

7காதார அைம#சக� ெதாிவி���ள�. கட(த 24 மணி ேநர�தி�  19 

ல	ச�� 55 ஆயிர�தி�*� அதிகமானவ�க6�* த�+,சி 

ேபாட+ப	டதாக5� ெதாிவி�க+ப	��ள�. 18 வயதி�* 

ேம�ப	டவ�க6�*� த�+,சி ேபா�� வைகயி� கட(த 1 ஆ� ேததி 

ெதாட3க+ப	ட 3 ஆ� க	ட த�+,சி இய�க�தி� த�+,சி 

ேபா	��ெகா�ள, ேகா-வி" இைணயதள�, ஆேரா�கிய ேச� ம��� 

உம3 ெசய- Hல� ெபய�+ பதி5 நைடெப�� வ�கிற� 
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 நா	
� கட(த 24 மணி ேநர�தி� 9திதாக 4 ல	ச�� 12 ஆயிர�� 

262 ேப��* ெகாேரானா ெதா�� க�டறிய+ப	��ள�. அேத 

ேநர�தி�, 3 ல	ச�� 29 ஆயிர�தி�*� ேம�ப	டவ�க� ெகாேரானா 

ெதா�றி� இ�(� *ணமைட(��ளன�. *ணமைடேவா� விகித� 81.99 

சதவிகிதமாக உ�ள�. நா	
� கட(த 24 மணி ேநர�தி� 3 ஆயிர�� 

980 ேப� ெகாேரானா ெதா�றினா� உயிாிழ(தன�. த�ேபா� நா� 

!Iவ�� 7மா� 35 ல	ச�� 66 ஆயிர� ேப� ெகாேரானா சிகி#ைசயி� 

இ�+பதாக5�, இ�, இ�வைர க�டறிய+ப	ட ெகாேரானா 

ேநாயாளிகளி" ெமா�த எ�ணி�ைகயி�, 16.92 சதவிகித� எ"�� 

ம�திய 7காதார அைம#சக� ெதாிவி���ள�. 

 இத�கிைடேய, நா	
� இ�வைர 29 ேகா
ேய 67 ல	ச�தி�*� 

அதிகமான எ�ணி�ைகயி� ெகாேரானா பாிேசாதைனக� 

ேம�ெகா�ள+ப	��ளதாக, இ(திய ம���வ ஆரா0#சி கழக� 

ெதாிவி���ள�.  

#�$�%&�(9) 

 தமிழக�தி� தி� ! க Jடா-" தைலைமயிலான 9திய 

அைம#சரைவ நாைள பதவிேய�கிற�. ெச"ைன ஆ6ன� மாளிைகயி� 



நாைள காைல 9 மணி�* தி� Jடா-" தைலைமயிலான அைம#சரைவ 

பதவி ஏ�*� என அறிவி�க+ப	��ள�.  

 9�#ேசாியி� எ".ஆ� கா3கிரJ தைலவ� தி� ர3கசாமி நாைள 

பி�பக� 1.20 �* !தலைம#சராக பதவி ஏ�பா� எ"��, 

ெதாிவி�க+ப	��ள�. ெகாேரானா நிலவர3கைள க��தி� ெகா�� 

பதவி ஏ�9 விழா�கைள எளிய !ைறயி� நட�த ஏ�பா�க� 

ெச0ய+ப	� வ�கி"றன.  

�'(��(10) 

 9�#ேசாியி� ெகாேரானா சிகி#ைச பணியி� ஈ�ப	��ள 

டா�ட�க�, ெசவி-ய�க� உ�ளி	ட ம���வ பணியாள�க6�* 

ஊ�க�ெதாைக வழ3க 5 ேகா
 Kபா0 ஒ��கீ� ெச0ய+ப	��ளதாக 

�ைண நிைல ஆ6ன� டா�டர தமிழிைச ச5(தராஜ" ெதாிவி���ளா�. 

9�#ேசாி அர7+ ெபா� ம���வமைனயி� 9திதாக அைம�க+ப	��ள 

ஆ�சிஜ" உ�ப�தி நிைலய�ைத இ"� ேநாி� பா�ைவயி	ட அவ�, 

பி"ன� ெச0தியாள�களிட� ேப7ைகயி� இைத ெதாிவி�தா�. 

9�#ேசாியி� ஆ�சிஜ" ப�றா�*ைற இ�ைல எ"��, ம���வ 

க	டைம+9 ம��� ப��ைக வசதிக� ேபாதிய அளவி� இ�+பதாக5� 

அவ� 1றினா�.  

(வா0J) 
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 9�#ேசாியி� பா�ேல பாலக3க� Hலமாக 1 Kபா0 விைலயி� 

!ககவச� ம��� 10 Kபா0 விைலயி� கி�மி நாசினி வி�*� தி	ட� 

ெதாட�பாக �ைண நிைல ஆ6ன� டா�ட� தமிழிைச ச5(தராஜ" 

இ"� சீரா05 1	ட� நட�தினா�. இ�தி	ட�தி�* உ�ளா	சி �ைற 

Hல� 1�த� நிதி வழ3க 1	ட�தி� அறி5��த+ப	ட�. பா�ேல 

Hல� இ�வைர 86 ஆயிர� !க கவச3க6�, 9 ஆயிர� கி�மிநாசினி 

9	
க6�  வி�பைன ெச0ய+ப	��ளதாக ராDநிவாJ ெச0தி *றி+9 

ஒ"றி� ெதாிவி�க+ப	��ள�.  

�,���-������ � (16) 

 9�#ேசாி Lனிய" பிரேதச�தி�, கட(த 24 மணி ேநர�தி� 7 

ஆயிர�� 150 ெகாேரானா பாிேசாதைனக� ேம�ெகா�ள+ப	டதி�, 

9திதாக ஆயிர�� 510 ேப��* ெகாேரானா ெதா�� க�டறிய+ப	ட�. 

அேத ேநர�தி� , 779 ேப� ெகாேரானா ெதா�றி� இ�(� *ணமைட(� 

வி�வி�க+ப	டன�. 9�#ேசாியி� 17 ேப��, ஏனாமி� ஒ�வ�மாக, 18 

ேப� ெகாேரானா ெதா�றினா� உயிாிழ(தன�.  

 9திதாக ெதா�� க�டறிய+ப	டவ�களி�, ஆயிர�� 190 ேப� 

9�#ேசாி, 149 ேப� காைர�கா�, 129 ேப� ஏனா� ம��� 42 ேப� மாேக 

பிரா(திய�ைத ேச�(தவ�க� எ"� 7காதார��ைற ெதாிவி���ள�. 



த�ேபா� 9�#ேசாி Lனிய" பிரேதச�தி� அைன�� 4 

பிரா(திய3களி8�, ம���வமைனயி� உ�ளவ�க�, C	� 

தனிைமயி� ைவ�க+ப	டவ�க� உ	பட, ெகாேரானா ேநாயாளிக�, 12 

ஆயிர�� 430 ேப� உ�ளன�.  

 இத�கிைடேய, 9�#ேசாி Lனிய" பிரேதச�தி� இ�வைர, 2 

ஆவ� தவைண உ	பட,  2 ல	ச�� 8 ஆயிர�� 731 ேடாJ த�+,சிக� 

பயனாளிக6�* ேபாட+ப	��ளதாக 7காதார��ைற ெதாிவி���ள�.  

�����/,01�(7) 

 ம�திய அர7 இ�வைர  7மா� 17 ேகா
ேய 15 ல	ச� ேடாJ 

ெகாேரானா த�+,சிகைள, மாநில3க� ம��� Lனிய" 

பிரேதச3க6�* இலவசமாக வழ3கி உ�ள�. இதி� 7மா� 89 ல	ச� 

ேடாJ த�+,சிக� மாநில3க� ம��� Lனிய" பிரேதச3களி" 

ைகயி�+பி� உ�ளதாக ம�திய 7காதார  அைம#சக� ெதாிவி���ள�. 

அ��த 3 நா	களி� ேம8� 28 ல	ச� ேடாJ த�+,சிக� வழ3க+ப�� 

எ"�� ெதாிவி�க+ப	��ள�.   
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 ெவளிநா�களி� இ�(� வர�1
ய ஆ�சிஜ" ெசறிM	
க�, 

73க� �ைற அதிகாாிகளி" அ@மதி�காக, 73க��ைறயி" 

கிட3*களிேலேய, ேத3கி இ�+பதாக ஊடக3களி� ெவளியான 



ெச0திக� !�றி8� தவறானைவ எ"�, ம�திய 7காதார அைம#சக� 

ெதாிவி���ள�. 73க��ைறயி" கிட3*களி� ஆ�சிஜ" ெசறிL	
 

எ�5� நி8ைவயி� இ�ைல எ"� ம�திய ேநர
 வாிக� ம��� 73க 

வாி வாாிய� ெதாிவி���ள�. ஆ�சிஜ" ெசறிM	
க� ம��� இதர 

ம���வ உபகரண3க6�* உட@�*ட" 73க அ@மதி 

வழ3க+ப�வதாக5�, இத�கான 73க��ைற அதிகாாிக� 24 மணி 

ேநர!� ெசய�ப	� வ�வதாக5� ெதாிவி�க+ப	��ள�. 

இ(தியாவி" ெகாேரானா எதி�+9 ேபா��கான ச�வேதச உதவியாக, 

ரGயா, இ3கிலா(�, சீனா, தா0லா(� உ�ளி	ட நா�களி� இ�(�, 

இ�வைர 3 ஆயிர� ஆ�சிஜ" ெசறிM	
க� வ(� ேச�(தி�+பதாக5� 

73க��ைற வ	டார3க� ெதாிவி���ளன.  

��8��9(13) 

 நா	
" ப�ேவ� ராNவ ம���வமைனகளி� 7மா� 750 

ப��ைகக�, ெகாேரானா ெதா�றா� பாதி�க+ப	ட சிவி-ய"க6�* 

ஒ��க+ப	��ளதாக5�, !+பைடகளி" ம���வ ேசைவக� பிாி5, 

ெமா�த� 4 ஆயிர� ப��ைகக� ம��� 585 தீவிர சிகி#ைச பிாி5கைள 

பிர�ேயகமாக ெகாேரனா சிகி#ைச�* ஒ��கி இ�+பதாக5�, 

பா�கா+9 அைம#ச� தி� ராDநா� சி3 ெதாிவி���ளா�. பா�கா+9 

ஆரா0#சி ம��� அபிவி��தி கழக�தி" சா�பி� நா	
" ப�ேவ� 



ப*திகளி� ெகாேரானா சிகி#ைச வசதிக� நி�வ+ ப	��ளதாக5�, 

பி.எ�-ேக�J நிதி Hல� 500 ஆ�சிஜ" உ�ப�தி நிைலய3கைள நி�5� 

பணிகளி� இ(த அைம+பின� ஈ�ப	� வ�வதாக5� அவ� 

1றி'�ளா�. ெவளிநா�களி� இ�(� ம���வ ஆ�சிஜ" எ��� வ�� 

பணிகளி� விமான பைடயி" விமான3க� ம��� கட�பைட க+ப�க� 

ஈ�ப	� வ�வைத'� அவ� 7	
�கா	
 உ�ளா�.  

��&:*��+ (11) 

 ேம�* வ3க�தி� ேத�த8�* பி(ைதய வ"!ைறகளா� 

ஏ�ப	��ள நிலவர3கைள மதி+பிட, ம�திய உ��ைற அைம#சக�, 

1�த� ெசயல� தைலைமயிலான 4 உ�+பின� *I ஒ"ைற, 

அ�மாநில�தி�* அ@+பி'�ள�. இ�*Iவின� அ��த 48 மணி 

ேநர�தி� உ��ைற அைம#சக�திட� அறி�ைக அளி+பா�க� எ"�� 

எதி�பா��க+ப�கிற�.  

 இத�கிைடேய, ேம�* வ3க�தி" ேமதினி,� மாவ	ட�தி�  

வ"!ைறயா� பாதி�க+ப	டவ�கைள இ"� ேநாி� ச(தி�க ெச"ற 

ம�திய ெவளி'ற5� �ைற இைணயைம#ச� தி� !ரளிதரனி" கா�, 

அரசிய� சா�9�ள விஷமிகளா� க�C#7 ம��� த
 ெகா�� 

தா�க+ப	டதாக தகவ� ெவளியாகி உ�ள�.   



;��<%+(10) 

 !�ைபயி� ேந�� ச	ட விேராதமாக 'ேரனிய� வி�க !ய"ற 

இ�வ� மீ� தீவிரவாத த�+9 ேபாOசா� வழ�* பதி5 ெச0��ளன�. 

இவ�களிடமி�(� 7மா� 7 கிேலா 'ேரனிய� ைக+ப�ற+ப	��ள�. 

இத" ச(ைத மதி+9 7மா� 21 ேகா
 Kபா0 எ"�� 

ெதாிவி�க+ப	��ள�. உாிம� இ"றி, 'ேரனிய� எ��� ெச�வ� 

தீவிர *�ற� எ"� அN க�விய� விPஞானி ஒ�வ� அகில இ(திய 

வாெனா-யிட� ெதாிவி�தா�. த�ேபா� ைக+ப�ற+ப	��ள 

'ேரனிய� அதிக ஆப�� இ�லாத இய�ைக வைகைய ேச�(த� 

எ"பதா�, கவைல+பட ேதைவயி�ைல எ"றா8� இவ�க6�* 

'ேரனிய� எ+ப
 கிைட�த� எ"பைத ேபாOசா� விசாாி�� 

வ�கி"றன�.  

=>�+ ��������	
�� 

 

 நா	
" ெகாேரானா ெதாட�பான நிலவர3க� *றி��, பிரதம� 

தி� நேர(திர ேமா
 இ"�, விாிவான !ைறயி� ஆ05 

ேம�ெகா�டா�. 

 நா	
� இ�வைர,16 ேகா
ேய  25 ல	ச�தி�*� ேம�ப	ட 

ெகாேரானா த�+,சிக� பயனாளிக6�* ேபாட+ப	��ளதாக ம�திய 

7காதார அைம#சக� ெதாிவி���ள�. 



 தமிழக�தி8�, 9�#ேசாியி8� 9தி்ய அர7க�, நாைள பதவி 

ஏ�கி"றன.  

 9�#ேசாியி�, ெகாேரானா சிகி#ைசயி� ஈ�ப	��ள ம���வ+ 

பணியாள�க6�* ஊ�க�ெதாைக வழ3க+ப�� என,  �ைண நிைல 

ஆ6ன� டா�ட� தமிழிைச ச5(தரராஜ" ெதாிவி���ளா�. 

 

 


