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ேநர மாைல 6.10 மணி

-----------------------------------------------------------------தைல
•

ெச

க

ெட யி நைடெப" அசா பைட$ தளபதி லசி$ பாகானி& 400400-

ஆவ பிற(த நா விழாவி,
விழாவி, நாைள பிரதம தி) நேர(திர ேமா
•

நா* &

உண,

பாகாபி-.

சேவத

கல( ெகாகிறா.
ெகாகிறா.

உற,களி&

ேமபா* -.

சி"தானிய0க மிக 1கிய எ&" ெவளி3ற, அைமச டாட ெஜச0க 5றி
உளா.
உளா.
•

ேசாி ைண நிைல ஆ6ந டாட தமிழிைச ச,(தரராஜ&,
ச,(தரராஜ&, காசி தமி7

ச0கம$தி கல( ெகாவத-காக,
ெகாவத-காக, இ&" வாரணாசி ெசகிறா.
ெசகிறா.
•

ஓ9தியதாரக6.

ஜி*ட ஆ3 சா&றித7 வழ0க ேசாியி இ&"

நைடெப-ற 1காமி,
1காமி, :மா 350 ஓ9தியதாரக ப0ேக-"
ப0ேக-" பய& ெப-றன.
ெப-றன.

ல

பா

கா

அசா வரலா-றி க7 ெப-ற அேஹா வச$ பைட$ தளபதி லசி$
பாகானி& 400400-ஆ ஆ

< பிற(த நாைள ஒ*

ெட யி நைடெப" 3

நா விழாவி& இ"திநா நிக7சியி,
நிக7சியி, நாைள பிரதம தி) நேர(திர ேமா
ப0ேக-கிறா
ப0ேக-கிறா.
-கிறா. மகளா அதிக அறியபடாத வி<தைல ேபாரா*ட >ரகைள
பிரபலப<$த,
பிரபலப<$த, பிரதம தி) நேர(திர ேமா

ேம-ெகா

< வ) ெதாடசியான

1ய-சிகளி& ஒ) ப.தியாக,
ப.தியாக, லசி$ பாகானி& 400400-ஆவ பிற(த நாைள ஒ* ய
ஓரா

< கால ெகா

டா*ட0கைள,
டா*ட0கைள, கட(த பிரவாி
பிரவாி மாத .வஹா$தியி,
.வஹா$தியி,

அேபாைதய . யர: தைலவ தி) ரா நா$ ேகாவி($ ெதாடகி ைவ$தா.
ைவ$தா. அத&
ெதாடசியாக அசா அர: சாபி ெட யி ஏ-பா< ெசயப*<ள 3 நா
விழாவி& இர
இ&"
இ&"

மாைல

டா நா நிக7சிகளி ம$திய உைற அைமச தி) அமி$ ஷா
கல(

ெகாகிறா.
ெகாகிறா.

16711671-ஆ

ஆ

<

சராகா*

ேபாாி

அ,ர0கசீபி& பைடகைள$ ேதா-க $,
$, 1கலாய ேபரரசி& விாிவாக$ைத

க*<ப<$திய அசாமிய பைடக6. தைலைம ஏ-றவ லசி$ பாகா&
எ&ப .றிபிட$ தக.
தக.

ம

பா
பிரதம தி) நேர(திர ேமா , வ) 2727-ஆ ேததி ஞாயி-" கிழைம அகில

இ(திய வாெனா யி& ம& கி பா$ நிக7சி Bல,
Bல, இ(தியா ம-" ெவளிநா<களி
உள மக6ட& தம எ

ண0கைள பகி( ெகாள இ)கிறா.
இ)கிறா. பிரதமாி& இ(த

9595-ஆவ மனதி& .ர நிக7சி,
நிக7சி, அ&ைறய தின காைல 11 மணி.,
மணி., அகில
அகில இ(திய
வாெனா

ம-" Cதஷ& ெதாைல கா*சியி& அைன$ அைலவாிைசகளிE

ஒ பரபா..
பரபா.. அகில இ(திய வாெனா யி பிரதமாி& ஹி(தி உைரைய$ ெதாட(
அத& பிரா(திய ெமாழி வ வ இட ெப".
ெப". ம& கி பா$ பிரா(திய ெமாழி ெபய,
ெபய,
அ&" இர, 8 மணி. ம" ஒ பர ெசயப<.
ெசயப<.

தா

ய

நா* &

உண,

பாகாபி-.

சேவத

உற,களி&

ேமபா*ட -.

சி"தானிய0க மிக 1கிய எ&" ெவளி3ற, அைமச டாட ெஜச0க 5றி
உளா.
உளா. அ<$த ஆ

< சவேதச சி"தானிய0க ஆ

டாக ெகா

டாடப<வைத

1&னி*< ெட யி இ&" நைடெப-ற 1&ேனா*ட
1&ேனா*ட நிக7சியி அவ
ேப:ைகயி,
ேப:ைகயி, ெகாேரானா,
ெகாேரானா, ப)வநிைல மா-ற ம-" பேவ" பிண.களி&
பி&னணியி சி"தானிய0களி& 1கிய$ வ இ&F அதிகாிபதாக 5றினா.
5றினா.
ப)வநிைல மா-ற$தா உண, தானிய உ-ப$தி .ைற( வ$தக பாதிகபடலா
எ&பைத3

சவேதச

இ)பைத3,
இ)பைத3,

அவ

உற,களி
:* 

உண,

கா* ,

பாகாபி-.

இ$தைகய

1கிய

நிைலைமகைள

இட

சமாளிக

சி"தானிய0க ெப)மளவி உதவ 1 3 எ&றா.
எ&றா.
ம$திய ேவளா

அைமச தி) நேர(திர சி0 ேதாம இ(நிக7சியி ேப:ைகயி

சி" தானிய0களி& 1கிய$ வ .றி$த விழிணைவ ேமப<$த சவேதச
சி"தானிய0க

ஆ

<

உதவிகரமாக

இ).

எ&றா.
எ&றா.

சி"தானிய0களி&

உ-ப$தியி 1&னணி நாடாக இ(தியா திக7வைத3,
திக7வைத3, வற*சிைய$ தா0கி வளர
5 ய த&ைம சி"தானிய பயிக6. இ)பைத3 அவ :*  கா* னா.
னா.
இ(தியாவி

சி"தானிய0களி&

உ-ப$தி

ம-"

பய&பா*ைட

அதிகாிக,
அதிகாிக,

அைமசக,
அைமசக, இயக ாீதியி ெசயப*< வ)வதாக அவ ெதாிவி$தா.
ெதாிவி$தா. சி"தானிய

< ப-றிய இ(த 1&ேனா*ட நிக7சியி,
நிக7சியி, இ(தியாவி-கான 64 நா<களி&

ஆ

Cதக6 கல( ெகா

டன.
டன.

க,
க, ேசாள,
ேசாள, ேக7வர.,
ேக7வர., சாைம,
சாைம, திைண ேபா&ற சி"தானிய0களி,
சி"தானிய0களி, அாிசி.
அாிசி.
ேகாைம ேபா&ற வழகமான தானிய0கைள விட அதிக அளவி ரதச$,
ரதச$,
நாச$ ம-" இதர ஊ*ட ச$க இ)ப,
இ)ப, ர$த ேசாைக,
ேசாைக, கHர
ேகாளா"க,
ேகாளா"க, ம-" ஆIமா உளி*ட பல ேநாகைள,
ேநாகைள, சி"தானிய0களா
சி"தானிய0களா
க*<ப<$த இயE எ&ப .றிபிட$ தக.
தக.

ஜரா
.ஜரா$தி பேவ" அரசிய க*சி$ தைலவக Jறாவளி :-" பயண
ேம-ெகா

<,
<,

ச*டம&ற

ேததEகான

வ)கி&றன.
வ)கி&றன. பிரதம தி) நேர(திர ேமா
ேதத பிரசார ேம-ெகா

பிரசார$தி

தீவிரமாக

ஈ<ப*<

இ&" 2-ஆவ நாளாக,,
நாளாக,, .ஜரா$தி

டா.
டா. .ஜரா$தி அ<$த 25 ஆ

<க6கான

வளசிைய தீமானிபதாக நட ேதத அைம3 எ&",
எ&", பால&Lாி பிரசார
ெபா 5*ட ஒ&றி ேப:ைகயி அவ 5றினா.
5றினா. ெதாட( ேமாடாசா நகாி
பிரசார
பிரசார ெபா 5*ட$தி அவ ேப:ைகயி பழ0.
ப0ேக-ைப ேமப<$த அர: உ"தி L
நேர(திர ேமா

மகளி& அதிகார

<ளதாக ெதாிவி$தா.
ெதாிவி$தா. பிரதம தி)

இ&" .ஜரா$தி,
.ஜரா$தி, தாேஹகா,
தாேஹகா, பாMலா உளி*ட இட0களிE

ேதத பிரசார ேம-ெகாகிறா.
ேம-ெகாகிறா. இத-கிைடேய,
இத-கிைடேய, ஆ ஆ$மி க*சியி& சாபி
பNசா 1தலைமச தி) பகவ($ மா&,
மா&, கா0கிரI சாபி அக*சியி& ேதசிய
ெசதி ெதாடபாள தி) ஆேலா சமா ஆகிேயா),
ஆகிேயா), .ஜரா$தி தீவிர பிரசார$தி
ஈ<ப*< வ)கி&றன.
வ)கி&றன.

த

ைச--கா
ேசாி ைண நிைல ஆ6ந டாட தமிழிைச ச,(தரராஜ&,
ச,(தரராஜ&, ம$திய

கவியைமச தி) தேம(திர பிரதா&
பிரதா& வி<$த அைழபி& ேபாி காசி தமி7
ச0கம$தி கல( ெகாவத-காக இ&" வாரணாசி ெசகிறா.
ெசகிறா. நாைள 1Oவ
அவ வாரணாசியி த0கி இ)( தமிழக ம-" ேசாிைய ேச(த தமி7
தமி7
அறிஞக6,
அறிஞக6, ஆவலக6 கல( ெகா6 நிக7சிக6. தைலைம ஏ-கிறா.
ஏ-கிறா.

ஓ ! ய
ம$திய அரசி& ஓ9திய ம-" ஓ9தியதார நல$ ைற3,
ைற3, பாரத Iேட*
வ0கி3 இைண(,
இைண(, ஓ9தியதாரக6.

ஜி*ட ஆ3 சா&றித7 வழ0.

1காைம இ&" ேசாியி நட$தின.
நட$தின. ஜிம ம)$வ க

காணிபாள டாட

ைரராஜ& இ1காைம ெதாடகி ைவ$தா.
ைவ$தா. 1க அைடயாள காP ெதாழி
Q*ப

Bலமாக

>* ேலேய

ஆ3

சா&றித7

ெப-"

ெகாவ,
ெகாவ,

ஓ9தியதாரக6. கிைட$த மிக ெபாிய வரபிரசாத எ&" அவ 5றினா.
5றினா.
ஜிம ஓ9தியதாரக ச0க$தி& தைலவ தி) நடராஜ& வா7$ைர வழ0கினா.
வழ0கினா.
ஓ9திய ம-" ஓ9தியதார நல$ ைறைய ேச(த அதிகாாிக தி)மதி
ராம&ஜீ$ க,,
க,, தி) மN: .தா ஆகிேயா சிற வி)(தினகளாக கல(
ெகா

டன.
டன. நிக7சியி
நிக7சியி,
யி, பாரத Iேட* வ0கியி& உதவி ெபா ேமலாளக தி)

சதீR பா,
பா, தி) நடராஜ&,
நடராஜ&,
1த&ைம ேமலாள

தி) சரவண& ம-" எIபிஐ 1த&ைம கிைள

தி) சரவண& உ*பட பல கல( ெகா

டன.
டன. 83 வயதான

தி) நாராயணசாமி,
நாராயணசாமி, 82 வயதான ெல ென&* கன
கன விஜயராகவ& ஆகிய 2 B$த
ஓ9தியதாரக6. ெபா&னாைட ேபா$தி நிைன, பாி: வழ0கப*ட.
வழ0கப*ட. ஆதா
அ*ைடயி தி)$த ெச ெகா6 ேதைவ உள ஓ9தியதாரக6.,
ஓ9தியதாரக6.,
அத-கான சிற வசதிக6 ெச ெகா<கப*< இ)(தன.
இ)(தன. இ1காமி :மா
350 ஓ9தியதாரக
ஓ9தியதாரக கல( ெகா

< பய& ெப-றன.
ெப-றன.

த" ைகநா
தமி7நா<

ம-"

ேசாிகான

1த&ைம

கண.

தணிைகயாள

அEவலக சாபி,
சாபி, தணிைக நா சிற நிக7சிக ேசாியி இ&"
நைடெப-றன.
நைடெப-றன. இ&" காைல கட-கைர சாைல கா(தி சிைலயி இ)( தணிைக
விழிண,
விழிண, நைட பயண நைடெப-ற.
நைடெப-ற. பி&ன தனியா ஓ*ட  தணிைக
1ைற .றி$.
.றி$.O
.O விவாத நைடெப-ற.
நைடெப-ற. 1தலைமச தி) ர0கசாமி,
ர0கசாமி, இ(த விவாத
நிக7சிைய ெதாடகி ைவ$தா.
ைவ$தா. எ(த ஒ) கண. பதிவி-. தணிைக மிக
அவசிய எ&",
எ&", தணிைக ெசவதா உ

ைம மதி நபக$த&ைம3

அதிகாி. எ&" அவ தம உைரயி 5றினா.
5றினா. தணிைகயாளக .-ற
க

<பி பவகளாக ம*< அலாம வழிகா*<பவகளாக, இ)க ேவ

<

எ&" அவ .றிபி*டா.
.றிபி*டா. மாநில தைலைம கணகாய தி) ஆன($ இ(நிக7சியி
வரேவ-ைர
வரேவ-ைர ஆ-றினா.
ஆ-றினா. சபாநாயக தி) ஆ ெசவ,
ெசவ, ெபா கண. .O$

தைலவ தி) ரேமR,
ரேமR, காவைற தைலவ தி) மேனாT.மா லா உளி*ேடா
டன.
டன.

கல( ெகா

$ மலா
ம$திய நிதியைமச தி)மதி நிமலா சீதாராம& இ&" ெட யி,
யி, ேசைவ
ம-" வ$தக$ ைற நிணகைள ச(தி$,
ச(தி$, ப*ெஜ* -. 1(ைதய ஆேலாசைன
டா.
டா. நிதி$ ைற இைண அைமசக தி) ப0கT ச,$ாி,
ச,$ாி, டாட பகவ$

ேம-ெகா

கரா*,
கரா*, நிதி$ ைற ெசயல
கல( ெகா

டாட

வி ேசாமநாத& உளி*டவக6 இதி

டன.
டன.

$ல க%
இMவா

சப மாத
மாத வைர இ(தியாவி& ெமா$த நிலகாி உ-ப$தி 448

<

மி ய& ட&னாக பதிவாகி உள.
உள. இ கட(த ஆ

< இேத கால க*ட$ைத

கா* E 18 சதவிகித அதிகமா. எ&" ம$திய நிலகாி$ ைற அைமசக
ெதாிவி$ள.
ெதாிவி$ள.

நிலகாி

அ பைடயிலான

உநா*<

மி&

உ-ப$தி

நிைலய0களி
நிைலய0களி நிலகாி ைகயி)ைப,
ைகயி)ைப, வ) நவப மாத$தி-. 30 மி ய&
ட&னாக,,
ட&னாக,, அ<$த ஆ

< மா மாத இ"தி.

45 மி ய& ட&னாக,

உய$த, அைமசக தி*டமி*<ள.
தி*டமி*<ள.

ப&

கா '(
விவசாயிக6கான பிரதமாி& பயி காU< தி*ட$தி
தி*ட$தி, ப)வநிைல மா-ற

ம-" விைரவான ெதாழி Q*ப வளசி. ஏ-ப விவசாயிக6. உக(த
மா-ற0கைள ெகா

< வ)வதி திற(த மனட& இ)பதாக ம$திய அர: 5றி

உள.
உள. 20162016-ஆ ஆ
இ)பதாக,,
இ)பதாக,,

பயி

< 1தேல இ்$தைகய மா-ற0கைள அர: அமப<$தி
இழ

.றி$
.றி$

விவசாயிக

தகவ

ெகா<பத-கான

அவகாச,
அவகாச, 4848- இ)( 72 மணி ேநரமாக உய$தப*டேத இத-. சா&றா.
எ&"

ம$திய

ேவளா

ம-"

விவசாயிக

நல$

ைற

ெசயல

தி) மேனாT அ.ஜா ெசதி .றி ஒ&றி ெதாிவி$ளா
ெதாிவி$ளா. விவசாயிக6கான
பிரதமாி& பயி காU< தி*ட,
தி*ட, பயனாளிகளி& எ

ணிைகைய ெபா"$த வைர

உலகி& 1த இட$திE,
இட$திE, பிாிமிய வJைல ெபா"$தவைர 3-ஆவ இட$திE
இ)( வ)கிற.
வ)கிற.

% ெக)
இ(தியாஇ(தியா-நி3சிலா(

அணிக6.

இைடயிலான,
இைடயிலான,

1தலாவ

கிாிெக* ேபா* , ஆலா(தி நாைள நைடெபற உள.
உள. அ
அணிக6.

இைடயிலான

உ-சாக$ட&

இ(திய

அணி

20

ஓவ

நாைளய

நி3சிலா( அணி. இைடயிலான இர

ேபா* $
ேபா* யி

ெதாடைர

ஒ)

நா

ைமயி இ)
ைகப-றிய

ப0ேக-கிற.
ப0ேக-கிற.

இ(தியாஇ(தியா-

டாவ 1-நா கிாிெக* ேபா*

வ)

ஞாயி-"கிழைம3,
ஞாயி-"கிழைம3, 33-ஆவ ேபா* , வ) த&கிழைம3 நைடெப".
நைடெப".

ஜ *--கா+,
ஜ1ஜ1-காRமீாி சபா மாவ*ட ச&னி ம&ஹாச கிராம$தி உள
வயெவளி ஒ&றி ச(ேதக$தி-கிடமான B*ைட கிடபதாக தகவ கிைட$தைத$
ெதாட( ேபாHசா அ(த இட$தி-. விைர( ெச&",
ெச&", ஆ3த0க,
ஆ3த0க, ெவ ம)(க
ம-" 5 ல*ச Wபா ெராக பண அட0கிய சி" B*ைடைய ைகப-றி
உளன.
உளன. தீவிரவாத ெசயகைள நிைறேவ-"வத-காக பாகிIதானி இ)(
ேரா& Bல இ(த B*ைட ேபாடப* )கலா எ&" சப(தப*ட ப.தியி
ேரா& நடமா*ட காணப*டேத இத-. சா&றா. எ&",
எ&", ஜ1ஜ1-காRமீ
காவைற வ*டார0க ெதாிவி$ளன.
ெதாிவி$ளன. ேவ" எ0காவ இேத ேபால B*ைட
ேபாடப*<ளதா எ&பைத க
ேவ*ைடயி ஈ<ப*<ளன.
ஈ<ப*<ளன.

டறிய,
டறிய, ேபாHசா அப.தியி தீவிர ேத<த

