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உட� உ���கைள தான ெச�ய ம�க� அதிக அளவி� �� 

வரேவ�� என பிரதம� தி . நேர"திர ேமா#, ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சியி� 

ேக&�� ெகா���ளா�.  

 

'ாிய ச�தி உ&பட( )ய எாிெபா +�, ம�க� மாறி வ வ- ,றி(-, 

பிரதம� மகி$%சி ெவளியி&��ளா�.  

 

ச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ரா    தமி"தமி"தமி"தமி"    ச#கம�ச#கம�ச#கம�ச#கம�தா�, ஒேரஒேரஒேரஒேர    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�    ––––    உ�னதஉ�னதஉ�னதஉ�னத    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத� எ�/ 

உண�1 ேம2 வ2�ெப� எ��, பிரதம� 3றி4�ளா�.  

 

MMMM----3 3 3 3 கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�    எ)சி*எ)சி*எ)சி*எ)சி*ட� 3#ய, இ"தியாவி� LVMLVMLVMLVM----3 3 3 3 ரா�ெக&, 

இ�� 36 தனியா� ெசய6ைக� ேகா�கைள, ஒேர சமய(தி�, 

ெவ6றிகரமாக வி�ணி� ெச2(தி உ�ள-. 

 

மன
� �ர�-1 (18) 

நா&#� ெப  எ�ணி�ைகயிலான ேநாயாளிக� உட� 

உ���கைள தான ெபற� கா(தி �பதா�, ம�க� அதிக அளவி� 

உட� உ���கைள தான ெச�ய ��வர ேவ�� எ�� பிரதம�                           



தி . நேர"திர ேமா# ேக&�� ெகா���ளா�. இ�� அகில இ"திய 

வாெனா8யி�  ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சி 9ல, தம- எ�ண:கைள 

ம�க+ட� பகி�"- ெகா�ட அவ�, உட� உ��� தான ,றி(-, நா� 

�;வ- ஒேர சீரான ெகா�ைக ஒ�ைற ெகா�� வர, ம(திய அர= 

நடவ#�ைக எ�(- வ வதாக ெதாிவி(தா�. ெசா"த மாநில(தி6, 

உ�ளாக ம&�ேம, ேநாயாளிக� ம6றவ�களி� உட� உ���கைள 

தானமாக� ெபற �#4 எ�ற நிப"தைனைய மா6ற அர= �#1 ெச�- 

இ �பதாக1, 65 வயதி6, உ&ப&டவ�க� ம&�ேம உட� 

உ���கைள தான ெச�ய �#4 எ�ற விதி�ைற நீ�க�ப� 

எ�� அவ� 3றினா�. 2013ஆ ஆ�#� =மா� 5 ஆயிர ேப� 

ம&�ேம உட� உ���கைள தான ெச�த நிைலயி�, கட"த ஆ�#� 

இ"த எ�ணி�ைக 15 ஆயிர(ைத( தா�# அதிகாி(- இ �பதாக அவ� 

ெதாிவி(தா�. 

ப@சாபி�, பிற"த 39ஆவ-  நாளிேலேய உயிாிழ"த ெப� 

,ழ"ைத ஒ�றி� உட� உ���கைள தான ெச�த ெப6ேறா�க+ட�, 

இ�ைறய ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சியி�, பிரதம� கல"-ைரயா#னா�. 

ஜா�க�#�,                 



மன
� �ர�-2 (18) 

63 வயதி� உட� உ���கைள தான ெச�த, அபிஜீ�அபிஜீ�அபிஜீ�அபிஜீ�    ச �ாிச �ாிச �ாிச �ாி4ட/ 

பிரதம� ெதாைலேபசியி� உைரயா#, ச9க(தி6கான அவர- ேசைவைய 

பாரா&#னா�.  

�-�பி�க( த�க எாிச�தி ,றி(- ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சியி� பிரதம� 

ேப=ைகயி�, 'ாிய ச�தியி� அபார( திற�கைள, ப�ென�: 

காலமாகேவ, ந�, அறி"தவ�க� இ"திய�க� எ��, த6ேபா- )ய 

எாிெபா � -ைறயி� இ"தியா எ&#வ  ��ேன6ற:கைள, உலகேம 

விய�பதாக1 3றினா�. மகாராC#ர மாநில �ேன ப,தியி�, 

தனியா� D&� வசதி ச:க(தின� த:களி� ெபா-வான மி�சார( 

ேதைவக+�, 'ாிய ச�திைய பய�ப�(தி வ வைத4, பக� ேநர 

மி�சார( ேதைவ �;வைத4, 'ாிய ச�தியி� இ "- தயாாி�, 

�தலாவ- மாவ&டமாக, ைட.ைட.ைட.ைட. ப,தி ேமப&� இ �பைத4, அவ� 

பாரா&#னா�. 

ைச�ரைச�ரைச�ரைச�ர    நவரா�திாிநவரா�திாிநவரா�திாிநவரா�திாி ப�#ைக த6ேபா- ெகா�டாட� ப�வைத 

ஒ&#, இ"திய ெப�களி� சாதைனகைள� ,றி�பி&�, ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� 

நிக$%சியி� பிரதம� ேப=ைகயி�, �திய இ"தியாவி� மகளி� ச�தியி� 

ப:, மிக ��கியமான- எ�றா�. வ"ேத பார( எ�EபிரE ரயிைல 

இய�கி4�ள �தலாவ- ெப� ரயி� எ@சி� ஓ&�ந� /ேரகா/ேரகா/ேரகா/ேரகா    யாத0யாத0யாத0யாத0,  



ஆEகா� வி - ெவ���ள 1ணீ�1ணீ�1ணீ�1ணீ�    ேமா#காேமா#காேமா#காேமா#கா - கா�திகிகா�திகிகா�திகிகா�திகி    ெகா�சா�வ2ெகா�சா�வ2ெகா�சா�வ2ெகா�சா�வ2, 

க#னமான சியா�சி�சியா�சி�சியா�சி�சியா�சி� மைல�ப,தியி� பணி�ாி4 ெப� ராGவ  

மன
� �ர�-3 (19) 

அதிகாாி ேக�ட�ேக�ட�ேக�ட�ேக�ட�    ஷிவாஷிவாஷிவாஷிவா    ச கா�ச கா�ச கா�ச கா�, ம6�, உலக ேகா�ைப�கான 20 20 20 20 

ஓவ�ஓவ�ஓவ�ஓவ�    கிாி�ெக4கிாி�ெக4கிாி�ெக4கிாி�ெக4    ேபா4
�ேபா4
�ேபா4
�ேபா4
�    ெதாடாி�ெதாடாி�ெதாடாி�ெதாடாி� ெவ6றி ெப6ற, 19 வயதி6, 

உ&ப&ட இ"திய மகளி� கிாி�ெக& அணியினாி� சாதைனகைள  அவ� 

பாரா&#னா�. நாகாலா"தி�, கட"த 75 ஆ��களி� �த� �ைறயாக, 2 

ெப�க� ச&டம�ற உ��பின�களாக ேத�"ெத��க� ப&�, 

இவ�களி� ஒ வ� அைம%சராகி இ �பைத4 அவ� =&#� 

கா&#னா�.  

�னித ரஜா� மாத அ�ைமயி� ெதாட:கி இ �பைத4, ராம 

நவமி, மஹாD� ெஜய"தி, �னித ெவ�ளி ம6� ஈEட� தி நா� 

விைரவி� வர இ �பைத4, வ  ஏ�ர� மாத(தி�, அ	ண�அ	ண�அ	ண�அ	ண�    

அ�ேப�கா�அ�ேப�கா�அ�ேப�கா�அ�ேப�கா� ம6� மகா(மா ேஜாதிபா�ேஜாதிபா�ேஜாதிபா�ேஜாதிபா�    ஃ�ேலஃ�ேலஃ�ேலஃ�ேல பிற"த நா� 

ெகா�டாட�பட இ �பைத4 பிரதம� =&#� கா&#னா�. 

இ�ெகா�டா&ட:களி� இ "-, ச9க ஏ6ற( தா$1கைள அறேவ 

நீ�க ம�க� உண�K�க ெபற ேவ�� என அவ� ேக&�� 

ெகா�டா�. 

““““ஒேரஒேரஒேரஒேர    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�    ––––    உ�னதஉ�னதஉ�னதஉ�னத    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�”””” எ�/ உண�1ட� ஏ6பா� 

ெச�ய�ப&��ள, ச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ரா    தமி"தமி"தமி"தமி"    ச#கம�ச#கம�ச#கம�ச#கம�, ஏ�ர� 17 �த� 30ஆ 



ேததி வைர, ,ஜரா( மாநில(தி�  ப�ேவ� ப,திகளி� நைடெப� 

எ�� பிரதம� ெதாிவி(தா�.  பல L6றா��க+�, ��ேப 

,ஜரா(தி� ச1ராC#ரா ப,தி ம�க�, தமிழக(தி6, வ"-, ப�ேவ� 

இட:களி� ,#ேயறி இ �பதாக1, இ��3ட இவ�களி� 

அ�றாட  

மன
� �ர�-4(13) 

வா$�ைகயி�, ச1ராC#ர கலா%சார(தி� 3�கைள காண �#4 

எ�� அவ� 3றினா�.  

அEஸாமி� �கலாய� பைடக+�, எதிராக� ேபாரா#ய ல�சி�ல�சி�ல�சி�ல�சி�    

பா��கானி�பா��கானி�பா��கானி�பா��கானி� 400ஆ ஆ��� பிற"த நாைள ஒ&# ஏ6பா� 

ெச�ய�ப&# "த க&�ைர� ேபா&#யி� 45 ல&ச ேப� ப:ேக6� 

கி�னE சாதைன பைட(- இ �பைத4, காCமீாி� தா�தா�தா�தா�    ஏாிஏாிஏாிஏாி� 

ப,தியி�, தாமைர�தாமைர�தாமைர�தாமைர�    த	6த	6த	6த	6 உ6ப(திைய விவசாயிக� அதிகாி(-, 

ஏ6�மதி ெச�- வ வைத4, பிரதம� பாரா&#னா�.  

ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சி, வ  ஏ�ர8�, 100ஆவ- மாத(ைத 

எ&�வ- ,றி(-, ம�களிைடேய உ6சாக அதிகாி(- வ வ-, 

மகி$%சி�, உாிய- எ�� பிரதம� 3றினா�. 100ஆவ- ம� கீ பா( 

நிக$%சியி� இட ெபற ேவ�#ய க (-க� ம6� ஆேலாசைனகைள 

அதிக அளவி� ெபா-ம�க� ெதாிவி(-, எ�ேபா- நிைனவி� 



ெகா�ள( த�கதாக, இ"நிக$%சிைய மா6ற ேவ�� என அவ� ேம2 

ேக&�� ெகா�டா�. 

EP/RSS/CN/RK/26.03.23 

 

ரா�ெக� -1(17) 

MMMM----3 3 3 3 கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�    எ)சி*எ)சி*எ)சி*எ)சி*ட� 3#ய, இ"தியாவி� LVMLVMLVMLVM----3 3 3 3 

ரா�ெக&, OneWebOneWebOneWebOneWeb    IndiaIndiaIndiaIndiaநி�வன(தி� 36 ெசய6ைக� ேகா�கைள, 

இ�� ஒேர சமய(தி� ெவ6றிகரமாக வி�ணி� ெச2(தி உ�ள-. 

Nஹாிேகா&டா வி�ெவளி ைமய(தி� இ "- இ�� காைல 9 

மணி�, வி�ணி� ஏவ�ப&ட இ"த ரா�ெக&, உாிய ேநர(தி6,�, 

ெசய6ைக� ேகா�கைள அவ6றி� =6�� பாைதயி� நிைல நி�(திய-.  

வ  ஏ�ர� மாத, வ�(தக ாீதியிலான ேம2 சில ெசய6ைக 

ேகா�க�, வி�ணி� ெச2(த�ப� எ�� இத6கான 

கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�    எ)சி�க�எ)சி�க�எ)சி�க�எ)சி�க�, கக�யா�கக�யா�கக�யா�கக�யா� தி&ட(தி2, பய�ப�(த� 

ப� எ��, இEேரா தைலவ� தி . ேசாநா(, இ�� 

ெச�தியாள�களிட ெதாிவி(தா�. இ"திய வி�ெவளி ஆரா�%சி� 

கழக(தி� �ய6சிக+�,, பிரதம� தி . நேர"திர ேமா# அளி(- வ  

ஆதரவி6,, ந�றி ெதாிவி(-� ெகா�வதாக1, அவ� 3றினா�.  

OneWeb India நி�வன(தி� 72 ெசய6ைக� ேகா�கைள வ�(தக 

ாீதியி�வி�ணி� ெச2(-வத6கான, ஒ�ப"த(தி� கீ$, ஏ6கனேவ 36 



ெசய6ைக� ேகா�கைள, இEேரா வி@ஞானிக�,கட"த அ�ேடாப� 

மாத, வி�ணி� ெச2(திய- ,றி�பிட(த�க-.  

EP/RSS/CN/RK/26.03.23 

ம�!பா#வா	% (14) 
 

 பிரதம� தி . நேர"திர ேமா#யி� ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சி, அ�(த 

மாத, 100ஆவ- பதி�ைப எ&�வைத ��னி&�, அகில இ"திய 

வாெனா8, இ-வைரயிலான ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சிகளி� இ "-, 

நா&ைட� �திய பாைதயி� இ&�% ெச�ற, பிரதமாி� ��கிய 

க (-�கைள, நா�ேதா� வழ:கி வ கிற-.  

  பிரதம� தி . நேர"திர ேமா# ம� கீ பா( நிக$%சியி�,  அரசிய� 

பிர%சைன எைத4 ெதா�வதி�ைல எ�பேத இ"நிக$%சியி� ��கிய 

அச:களி� ஒ�றாக திக$கி�ற ேபாதி2,  இ"தியாைவ( தா�, 

இ"திய எதி��� ச�திக+�, க� எ%சாி�ைக வி��க, பிரதம� 

ஒ ேபா- தய:கிய- இ�ைல. ஜ�-காCமீாி� ஊாி ப,தியி�, 18 

இ"திய Dர�க�, தீவிரவாத தா�,த8�, உயி�( தியாக ெச�ய 

ேந�"தைத( ெதாட�"-, இவ�க+�, அ@ச8 ெச2(தி4, இ"திய 

Dர�க� சி"திய ஒPெவா  -ளி ர(த(தி6,, தீவிரவாதிக� பதி� 

ெசா�ல ேவ�#ய- இ �, என எ%சாி�ைக வி�(-, 2016ஆ 

ஆ�� ம� கீ பா( நிக$%சியி�, பிரதம� ேபசியதி� இ "-, ஒ  

ப,தி… 
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த&'ைச (8) 

�-%ேசாி -ைணநிைல ஆ+ந� டா�ட� தமிழிைச ச1"தரராஜ� 

இ�� தி %சிரா�ப�ளி வாெனா8 நிைலய(தி6, ேநாி� ெச��, 

பிரதம� தி . நேர"திர ேமா#யி�, மனதி� ,ர� நிக$%சிைய� ேக&டா�. 

உட� உ��� தான(தா�, பல உயி�கைள கா�பா6ற �#4 எ��, 

உட� உ��� தான ெச�பவ�க�, இைறவ/�, ஒ�பானவ�க� 

எ�� பிரதம� 3றிய-, ெந@ைச ெநகி$(தியதாக அவ� 3றினா�. 

காசி தமி$ ச:கம(ைத� ேபால, ச1ராC#ரா தமி$ ச:கம(தா�, ““““ஒேரஒேரஒேரஒேர    

பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�    ––––    உ�னதஉ�னதஉ�னதஉ�னத    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�”””” எ�ற உண�1 ேம2 வ2�ெப� எ�� 

அவ� ெதாிவி(தா�.  
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ேமா) CRPF (16) 
 

 ச(தீEக� மாநில பEதா� ப,தி�, உ&ப&ட ஜ�த�Qாி�, 

84ஆவ- CRPF உதயநா� அணி வ,��, ேந6� சிற�பான �ைறயி� 

நைடெப6றைத, பிரதம� தி . நேர"திர ேமா# பாரா&# உ�ளா�. 

பEதா� ப,தியி� இ"த அணிவ,�� நைடெப�வ-, இ-ேவ �த� 

�ைறயா,.  இ- CRPF பைடயினாி� அ6�த நடவ#�ைக எ��, 

அணிவ,�� ,றி(த CRPF நி�வாக(தி� �வி&ட� பதிவி�கான பதி8� 

பிரதம� 3றி4�ளா�. நாகாலா"-, அEஸா ம6� மணி�Qாி� 



ஆ4த� பைடயின �கான சிற�� அதிகார:க� ச&ட(தி� கீ$, 

தீவிரவாத(தா� பாதி�க�ப&டதாக  அறிவி�க�ப&ட ப,திகளி� 

அளைவ ,ைற�க, ம(திய உ�-ைற அைம%சக �#1 ெச�- 

இ �பைத4, �வி&டாி� பிரதம� பாரா&# உ�ளா�. வடகிழ�, 

பிரா"திய(தி�, பா-கா�� நிலவர:க� கணிசமாக ��ேனறி உ�ளைத 

க (தி� ெகா��, இ�#1 எ��க� ப&��ளதாக ம(திய உ�-ைற 

அைம%ச� தி . அமி( ஷா �வி&டாி� ெதாிவி(-�ளா�. வடகிழ�, 

மாநில:களி� தீவிரவாத சபவ:களி� எ�ணி�ைக, கட"த 2014ஆ 

ஆ��ட� ஒ�பி�ைகயி�, த6ேபா- 76 சதவிகித ,ைற"- 

இ �பதாக1 அவ� 3றி4�ளா�.  
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/012 தைல���ெச	
க� 

உட� உ���கைள தான ெச�ய ம�க� அதிக அளவி� �� 

வரேவ�� என பிரதம� தி . நேர"திர ேமா#, ம�ம�ம�ம�    கீகீகீகீ    பா�பா�பா�பா� நிக$%சியி� 

ேக&�� ெகா���ளா�.  

 

'ாிய ச�தி உ&பட( )ய எாிெபா +�, ம�க� மாறி வ வ- ,றி(-, 

பிரதம� மகி$%சி ெவளியி&��ளா�.  

 

ச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ராச ரா!
ரா    தமி"தமி"தமி"தமி"    ச#கம�ச#கம�ச#கம�ச#கம�தா�, ஒேரஒேரஒேரஒேர    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத�    ––––    உ�னதஉ�னதஉ�னதஉ�னத    பாரத�பாரத�பாரத�பாரத� எ�/ 

உண�1 ேம2 வ2�ெப� எ��, பிரதம� 3றி4�ளா�.  



 

MMMM----3 3 3 3 கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�கிைரேயாஜனி�    எ)சி*எ)சி*எ)சி*எ)சி*ட� 3#ய, இ"தியாவி� LVMLVMLVMLVM----3 3 3 3 ரா�ெக&, 

இ�� 36 தனியா� ெசய6ைக� ேகா�கைள, ஒேர சமய(தி�, 

ெவ6றிகரமாக வி�ணி� ெச2(தி உ�ள-. 
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