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பிரதம	 தி
 நேர�திர ேமா இ�� வாஷி�டனி� அெமாி�க �ைண 

அதிப	 தி
மதி கமலா ஹாாீ  ம!�� "�னணி ெதாழி� 

நி�வன�களி� தைலவ	கைள ச�தி�கிறா	. 

 

நா(� இ�வைர பயணாளிக*�+ ேபாட,ப(ட ெகாேரானா 

த-,.சிகளி� ெமா/த எ1ணி�ைக, 83-ேகாேய 39-ல(ச/ைத தா1 

அதிகாி/�2ள�. 

 

ெகாேரானாவி!+ பி�ைதய உட� நல, பிர4சைனகளி� ேமலா1ைம 

ெதாட	பான வழிகா(- ெநறி"ைறகைள, ம/திய 5காதார அைம4ச	 

தி
 ம�5� மா1டவியா இ�� ெவளியி(-2ளா	. 

 

6�4ேசாி மாநில�களைவ/ ேத	த7� பிேஜபி ேவ(பாள	 தி
 ெச�வ 

கணபதி  ேபா(யி�றி ேத	�ெத-�க, ப-வ�, உ�தியாகி உ2ள�.  

 

  

 

 



 நா- "8வ��, 18 வயதி!+ ேம!ப(ட அைனவ
�+�,  

இலவசமாக ெகாேரானா த-,.சி ேபா-� பணிக2, த!ேபா� 

நைடெப!� வ
� நிைலயி�,  நம� இள� ேநய	க2, தா�க*� 

த-,.சி  ேபா(-� ெகா1-, த-,.சி ேபா(-� ெகா2வதி�, 

ம!றவ	க*�+� உதவ ேவ1-� என� ேக(-� ெகா2கிேறா�.  

 ெகாேரானா அபாய� நீ,பதா�, ேநய	க2, 5ய பா�கா,ைப� 

ைகவிடாம�, "க� கவச�,  2 மீ(ட	 ச9க இைடெவளி, ைக ம!�� 

"க/ :;ைம ஆகிய 3 எளிைமயான வழி"ைறகைள/ ெதாட	�� 

பி�ப!ற ேவ1-� எ���,அவசியமாக/ ேதைவ,ப(டா� அ�றி, 

<(ைட வி(- ெவளிேய வர ேவ1டா� எ���, ேக(-� 

ெகா2கிேறா�.  

 ெகாேரானா ப!றிய ச�ேதக�க*�+ விள�க� ெபற, ேதசிய 

அளவி�, 1075 அ�ல� 011-23 97 80 46  எ�ற எ1ைண/ ெதாட	6 

ெகா2ளலா� எ�பைத=� ெதாிவி/�� ெகா1-,  இ�ைறய 

ெச;திகைள/ ெதாட�+கிேறா�. 

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

�����������  

 பிரதம	 தி
 நேர�திர ேமா 4 நா2 அெமாி�க பயணமாக இ�� 

வாஷி�ட� ெச�� ேச	��2ளா	. க-� மைழைய ெபா
(ப-/தாம� 



>!��கண�கான இ�திய ச9க/தின	 விமான நிைலய/தி� ? 

பிரதம
�+ உ!சாக வரேவ!6 அளி/தன	.  

 பிரதம	 தி
 நேர�திர ேமா இ�� அெமாி�க �ைண அதிப	 

தி
மதி கமலா ஹாாீைச ச�தி�கிறா	. அறிவிய�- ெதாழி�@(ப� 

உ2ளி(ட �ைறகளி�  இ
 தர,6 ஒ/�ைழ,ைப வB,ப-/�வ� 

+றி/� இ�த ச�தி,பி� ேபா� விவாதி�க,ப-கிற�.  பிரதம	 தி
 

நேர�திர ேமா இ�� ஆேடாபி, +வா�கா� உ2ளி(ட "�னணி 

அெமாி�க நி�வன�களி� தைலைம ெசய� அதிகாாிகைள=� 

ச�தி�கிறா	.  ஆ திேர7ய பிரதம	 ம!�� ஜ,பானிய பிரதமைர=� 

இ
 தர,6 ாீதியி� அவ	 ச�தி/� ேப45வா	/ைத நட/�கிறா	.  

 பிரதம	 தி
 நேர�திர  ேமா, நாைள, அெமாி�க அதிப	 தி
 ேஜா 

ைபடைன ெவ2ைள மாளிைகயி� ச�தி,ப�ட�, அெமாி�க அதிபரா� 

ஏ!பா- ெச;ய,ப(-2ள +வா( உ4சி மாநா(B� கல�� ெகா2ள 

இ
�கிறா	.  வ
� 25 ஆ� ேததி, 76 ஆவ� ஐநா ெபா�, ேபரைவ 

?(ட/திB� அவ	 உைரயா!ற உ2ளா	.   

 அெமாி�கா உடனான இ�தியாவி� உலகளாவிய 

ஒ/�ைழ,ைப=�, ஆ திேர7யா, ஜ,பா� ஆகிய நா-க2 உடனான 

இ
தர,6 உறFகைள=� வB,ப-/தி� ெகா2ளவத!கான வா;,பாக 



இ,பயண� அைம=� எ�� 6ற,பா(- ெச;தியி� பிரதம	 

?றியி
,ப�� +றி,பிட/த�க�.  

�������������� 

 த!ேபா� மீ(சி, பாைதயி� உ2ள இ�திய ெபா
ளாதார/ைத 

ேமB� வB,ப-/த அர5 ப�ேவ� "� "ய!சிகைள ேம!ெகா1- 

வ
வதாக பாரதிய ஜனதா க(சி ?றி=2ள�. க(சியி� ெச;தி 

ெதாட	பாள	 தி
 ேகாபா� கி
Gண அக	வா� இ�� 6�ெட�7யி� 

ெச;தியாள	களிட� ேப5ைகயி�, நா(� ெமா/த� உ2ள 

ெதாழிலாள	களி� ேவைலயி� உ2ளவ	களி� விகித�, கட�த 

நிதியா1� 40.1 சதவிகிதமாக அதிகாி/� இ
,பதாக ெதாிவி/தா	. 

ெகாேரானா வி!+ "�ைதய கால/�ட� ஒ,பி-ைகயி�, அரசி� ேநர 

வாி வH� 28 சதவிகித� அதிகாி/� இ
,பதாகF�, மைற"க வாி வH� 

ம!�� ஏ!�மதியிB� உய	F காண,ப-வதாகF� அவ	 ?றினா	. 

6�ைமயா�க +றிI- ப!றிய உலக நா-களி� தர வாிைச ப(ய7�, 

கட�த 2015 ஆ� ஆ1- 81 ஆவ� இட/தி� இ
�த இ�தியா, 

த!ேபா�, 46 ஆவ� இட/தி!+ "�ேனறி இ
,பதாகF� அவ	 

ெதாிவி/தா	.  

�����������   

 நா(� இ�வைர பயணாளிக*�+ ேபாட,ப(ட ெகாேரானா 

த-,.சிகளி� ெமா/த எ1ணி�ைக, 83-ேகாேய 39-ல(ச/ைத தா1 



அதிகாி/� இ
,பதாக  ம/திய 5காதார அைம4சக� ெதாிவி/�2ள�. 

கட�த 24 மணி ேநர/தி� நா- "8வ��,  6திதாக 31 ஆயிர/� 923 

ேப
�+ ெகாேரானா ெதா!� க1டறிய,ப(ட நிைலயி�, 31 ஆயிர/� 

990 ேப	, ெகாேரானா ெதா!றி� இ
�� +ணமைட��2ளன	. 

+ணமைடேவா	 விகித�, 97.77 சதவிகிதமாக உ2ள�.  

 த!ேபா� நா(� 5மா	 3 ல(ச/� ஓராயிர� ேப	 ெகாேரானா 

சிகி4ைசயி� உ2ளதாகF�, இ�, இ�வைரயிலான ெமா/த 

எ1ணி�ைகயி�, 1 சதவிகித/ைத விட +ைறF எ���, ம/திய 5காதார 

அைம4சக� ெதாிவி/�2ள�.  

��� !"� 

 

 ெகாேரானாவி!+ பி�ைதய காலக(ட/தி�, நீ1ட கால 

அ,பைடயிலான உட� நல பிர4சைனகைள நி	வகி,பதி�, ேதசிய 

அளவி� பி�ப!ற ேவ1ய விாிவான வழிகா(- ெநறி"ைறகைள, 

ம/திய 5காதார அைம4ச	 தி
 ம�5� மா1டவியா இ�� 

ெவளியி(-2ளா	. ெகாேரானாவி!+ பி�ன	 ஏ!ப-� உட� நல, 

பிர4சைனக*�+ உாிய "ைறயி� சிகி4ைச அளி,பதி�, டா�ட	க2 

ம!�� 5காதார பணியாள	கைள/ தயா	ப-/த, இ�த வழிகா(- 

ெநறி"ைறக2 உதவிகரமாக இ
�+� எ��, -வி(டாி� அவ	 



ெதாிவி/�2ளா	.  இைத=� ேச	/� ெமா/த� 7 ெதா+,6களாக 

வழிகா(- ெநறி"ைறக2 ெவளியிட,ப-� எ���, ெகாேரானா வி!+ 

பி�ைதய மன நல, பிர4சைனக*�+ சிகி4ைச அளி�க ேதைவயான 

வழிகா(- ெநறி"ைறக*� இதி� அட�+� எ��� அவ	 

?றி=2ளா	. ெகாேரானா ெதா!றி� இ
�� மீ1டவ	க*�+ க
,6 

.Kைச ெதா!� ஏ!ப(டைத=�, இத!+  Lரா;- ம
��கைள 

அதிக� எ-/�� ெகா1டதா�, ேநாயாளிக*�+ ப�க விைளFக2 

ஏ!ப(டைத=� அைம4ச	 5(� கா(, ப�க விைளF அதிக� இ�லாத 

ம
��கைள எ-/�� ெகா2ள ேவ1யத� அவசிய/ைத=� 

வ7=�/தி உ2ளா	.  

��#$�%�
 (12) 

 

 6�4ேசாி Mனிய� பிரேதச/தி� இ
��, மாநில�களைவ�+ ஒ
 

உ�,பினைர ேத	�ெத-,பத!கான ேத	த7�, இ�� நைடெப!ற 

ேவ(6 மN பாிசீலைனயி� பிேஜபி ேவ(பாள	 தி
 ெச�வ கணபதியி� 

மN ம(-ேம ஏ!க,ப(டதா�, ேவ(6 மN�கைள தி
�ப ெபற கைடசி 

நாளான வ
� 27 ஆ� ேததி அவ	 ேபா(யி�றி, மாநில�களைவ�+ 

ேத	�ெத-�க,ப-கிறா	. ச(ட, ேபரைவ4 ெசயல	 தி
 "Nசாமி 

இ�� 6�4ேசாியி� ெச;தியாள	களிட� இைத ெதாிவி/தா	. உாிய 



"ைறயி� "� ெமாழிF ெச;ய,படாத 5 5ேய(ைசகளி� ேவ(6 

மN�க2 நிராகாி�க,ப(டன. 6�4ேசாி Mனிய� பிரேதச/தி� இ
�� 

பாரதிய ஜனதாைவ ேச	�த ஒ
வ	 மாநில�களைவ உ�,பினராக 

ேத	�ெத-�க,ப-வ� இ�ேவ "த� "ைறயாக இ
�+� எ�ப�� 

+றி,பிடத�க�.  

�&'�����(�)���$ 

 

 தமிழக/தி� கா7யாக உ2ள இர1- மாநில�களைவ 

இட�க*�+ தி"க ைவ ேச	�த டா�ட	 கனிெமாழி ேசா", தி
 

ராேஜG+மா	 ஆகிய இ
வாி� ேவ(6 மN�க2 ம(-ேம 

ஏ!க,ப(-2ளதா�, இவ	க2 ேபா(யி�றி, ேத	�ெத-�க,ப-வ�� 

உ�தியாகி உ2ள�.  

�*����-�������� 

 

 6�4ேசாி Mனிய� பிரேதச/தி�, இ�� காைல 10 மணி 

வைரயிலான 24 மணி ேநர/தி�, 6திதாக 91-ேப
�+, ெகாேரானா 

ெதா!� க1டறிய, ப(-2ள�.  67- ேப	, ெகாேரானா ெதா!றி� 

இ
�� +ணமைட�� வி-வி�க, ப(டன	. கட�த 24 மணி ேநர/தி�, 

ெகாேரானா ெதா!றினா� உயிாிழ,6 எ�F� இ
�கவி�ைல. 



 6திதாக ெதா!� க1டறிய, ப(டவ	களி�, 66-ேப	 6�4ேசாி,               

19-ேப	 காைர�கா�, ம!�� 6-ேப	  மாேஹ பிரா�திய/ைத 

ேச	�தவ	க2 எ�� 5காதார/ �ைற ெதாிவி/�2ள�. ஏனாமி� 

6திதாக எவ
�+� ெதா!� க1டறிய, படவி�ைல. 

 த!ேபா� 6�4ேசாி Mனிய� பிரேதச/தி� அைன/� 4    

பிரா�திய�களிB�, ெகாேரானா ேநாயாளிக2, 969-ேப	 உ2ளன	. 

Mனிய� பிரேதச/தி� இ�வைர, 2-ஆவ� தவைண உ(பட, ெமா/த� 9-

ல(ச/� 42-ஆயிர/� 187-ேடா  ெகாேரானா த-,.சிக2, 

பயனாளிக*�+, ேபாட, ப(-2ளதாகF� 5காதார/ �ைற 

ெதாிவி/�2ள�. 

&+,�%�� (9) 

 தமிழக/தி� 1 ல(ச� விவசாயிக*�+ இலவச மி� இைண,6 

வழ�+� தி(ட/ைத "தலைம4ச	 தி
 " க  டா7� இ�� ெதாட�கி 

ைவ/�2ளா	. இ/ தி(ட/தினா�, விவசாயிகளி� மகH� ேம�ப-� 

எ���, தைல"ைற தைல"ைறயாக விவசாயிக2 இ/தி(ட/தினா� 

பய� ெப�வா	க2 எ��� அவ	 ?றினா	. "�ைதய 10 ஆ1- கால 

ஆ(சியி� ெமா/த� 2 ல(ச� ேப
�+ ம(-ேம மி� இைண,6 

வழ�க,ப(டதாகF� அவ	 ெதாிவி/தா	. தமிழக/தி� "த� "ைறயாக 



தி
வாOாி� Hாிய மி�ச�தி .�கா ெதாட�க,பட உ2ளதாக 

"தலைம4ச	 ேமB� ?றினா	.  

$�-�� (10) 

 வளி ம1டல ேமல-�+ 5ழ!சி காரணமாக அ-/த 24 மணி 

ேநர/தி!+, காKசி6ர�, ெச�க�ப(-, தி
வ2*	, தி
வ1ணாமைல, 

ேவP	, ராணி,ேப(ைட உ2ளி(ட மாவ(ட�களி�, இ-மி�னBட� 

?ய கனமைழ ெப;ய� ?-� என, ெச�ைன வானிைல ஆ;F ைமய� 

ெதாிவி/�2ள�. நாைளய தின�, ேகாைவ, நீலகிாி, தி
,.	, 

தி1-�க� உ2ளி(ட மாவ(ட�களி� கனமைழ�+ வா;,6 

இ
,பதாகF� ெதாிவி�க,ப(-2ள�. ம/திய கிழ�+ வ�க கட� 

ம!�� வட�+ அ�தமா� கட� ப+திகளி� பல/த கா!� <ச� ?-� 

எ�பதா�, மீனவ	க2 அ,ப+திக*�+ ெச�ல ேவ1டா� என 

அறிF�/த,ப(-2ள�.  

�.��)/ (12) 

 தகவ� ெதாட	6 9லமாக அைன/� இ�திய	கைள=� 

ஒ
�கிைண/த� எ�ப� +றி/�, ம/திய மி�னQ ம!�� தகவ� 

ெதாழி� @(ப �ைற அைம4சக� இ�� 6�ெட�7யி� பயிலர�+ 

ஒ�ைற நட/திய�. �ைறயி� இைணயைம4ச	 தி
 ராஜீR ச�திரேசக	 

தைலைமயி� நைடெப!ற இ, பயிலர�கி� அர5 ம!�� தனியா	 



�ைறைய ேச	�த "�னணி இ�ட	ெந( ேசைவ நி�வன�களி� 

பிரதிநிதிக2 கல�� ெகா1-, கிராம�க2 சி� நகர�க2 உ(பட நா- 

"8வ�� இைணயதள ேசைவ கிைட�க4 ெச;=� பணிகைள 

�ாிதமா�+வ� +றி/� விவாதி/தன	. க1ணா இைழ� ேகபி2க2 

9ல�, இ�திய கிராம�க*�+  அக�ற அைலவாிைச  இைண,6 

வழ�+வத!கான, உலகி� மிக, ெபாிய பார/ெந(  தி(ட/தி� 

ெசய�பா-க2 +றி/�� இ,பயிலர�கி� ஆராய,ப(ட�.  

������� (12) 

 ஆரா;4சி நி�வன�களி� பணி6ாி=� க1-பி,பாள	களி� 

6�ைம பைட,6க*�+ கா,6ாிைம ெபற ஆரா;4சி நி�வன�களா� 

ெசB/த,ப-� வி1ண,ப� க(டண/ைத +ைற/� கட�த ெச,ட�ப	 

மாத� ம/திய அர5 ெவளியி(ட உ/தரF க�வி நி�வன�க*�+� 

ெபா
��� என இ�� அறிவி�க, ப(-2ள�. ஆரா;4சி 

நி�வன�கைள, ேபாலேவ க�வி நி�வன�களிB� ஆசிாிய	க2 

ம!�� மாணவ	க2 ப�ேவ� 6�ைம, பைட,6கைள உ
வா�கி 

வ
வைத=�, 6திய க1-பி,6க*�+ கா,6ாிைம ெபற க�வி 

நி�வன�க*� அதிக, பண� ெசலவிட ேந	வைத=� க
/தி� 

ெகா1- இRவா� "F ெச;ய, ப(-2ளதாக,  ம/திய ெதாழி�-



வ	/தக அைம4சக� ெதாிவி/�2ள�. இ� "வினா� 5ய சா	6 

இ�தியா இய�க� ேமB� ஊ�க� ெப�� எ�ப�� +றி,பிட/ த�க�.  

 

0��� ��������	
�� 

 

பிரதம	 தி
 நேர�திர ேமா இ�� வாஷி�டனி� அெமாி�க �ைண 

அதிப	 தி
மதி கமலா ஹாாீ  ம!�� "�னணி ெதாழி� 

நி�வன�களி� தைலவ	கைள ச�தி�கிறா	. 

 

நா(� இ�வைர பயணாளிக*�+ ேபாட,ப(ட ெகாேரானா 

த-,.சிகளி� ெமா/த எ1ணி�ைக, 83-ேகாேய 39-ல(ச/ைத தா1 

அதிகாி/�2ள�. 

 

ெகாேரானாவி!+ பி�ைதய உட� நல, பிர4சைனகளி� ேமலா1ைம 

ெதாட	பான வழிகா(- ெநறி"ைறகைள, ம/திய 5காதார அைம4ச	 

தி
 ம�5� மா1டவியா இ�� ெவளியி(-2ளா	. 

 

6�4ேசாி மாநில�களைவ/ ேத	த7� பிேஜபி ேவ(பாள	 தி
 ெச�வ 

கணபதி  ேபா(யி�றி ேத	�ெத-�க, ப-வ�, உ�தியாகி உ2ள�.  

 

 

 


