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1. பெருமதிெ்பிற்குரிய மாண்புமிகு பிதய்ா ததவி ெண்டாரி, 

தேொல் ஜனாதிெதி இேத்ிய குடியரசுதத்லலவர ் திரு 

பிரணாெ் முகரஜ்ி அவரக்ளின் அலைெ்பின் தெரில்.17-21 

ஏெ்ரல், 2017 இல் இேத்ியாவிற்கு ஒரு அரசுமுலற விஜயம் 

பெய்துள்ளார். தேொல் ஜனாதிெதியக அக்தடாெர ் 2015 இல் 

ெதவிக்கு வேத் பின் ஜனாதிெதி பெய்யும் முதல் அரசு 

ெயணமாக இது அமியும். 

2. டாக்டர ் பிரகாஷ் ஷரன் மஹத,் பவளிவிவகார அலமெெ்ர,் 

திருமதி சீதா ததவி யாதவ் அலமதி மற்றும் புனரலமெ்பு, 

ொராளுமன்ற உறுெ்பினரக்ள் அலமெெ்ர,் மற்றும் தேொல் 

அரசின் பிற மூதத் அதிகாரிகள் ஆகிதயார ் உள்ளடக்கிய 

ஒரு உயர ்மடட் தூதுக்குழுவுடன் தேொல் ஜனாதிெதி வருலக 

பெய்துள்ளார். 

3. தேொல் ஜனாதிெதிக்கு 18 ஏெ்ரல் அன்று ராஷ்டிரெதி ெவன் 

முற்றதத்ில் ஒரு ெடங்கு வரதவற்பு வைங்கெ்ெடட்து. தேொல் 

ஜனாதிெதி காேத்ி ெமாதியில் மகாதம்ா காேத்ிக்கு அஞ்ெலி 

பெலுதத்ினார். அவர ் யமுனா உயிரி-ென்முகதத்ன்லம 

பூங்கா, யமுனா ேதி கலரயில் உள்ள சூைல் ொதுகாெ்பு 

மற்றும் ொதுகாெ்பு முயற்சிகள் காடச்ி பெடட்ிற்கு விஜயம் 

பெய்தார். 

4. இேத்ியா குடியரசுதத்லலவர ்திரு பிரணாெ் முகரஜ்ி, மற்றும் 

இேத்ியெ் பிரதமர ் ேதரேத்ிர தமாடி 18 ஏெ்ரல் அன்று தேொல் 

ஜனாதிெதியுடன் தெெச்ுவாரத்ல்த ேடதத்ினார். இேத்ியா 

துலண ஜனாதிெதியான ஸ்ரீ எம் ஹமீத ்அன்ொரி, உள்துலற 

விவகாரங்களுகக்ான அலமெெ்ர ் ஸ்ரீ ராஜ்ோத ் சிங், 

பவளிவிவகார திருமதி அலமெெ்ர். சுஷ்மா ஸ்வராஜ், மற்றும் 

ேிதி அலமெெ்ர ் மற்றும் ொதுகாெ்பு ஸ்ரீ அருண் பஜடல்ி, 

ஆகிதயார ் பெருமதிெ்பிற்குரிய தேொல் மாண்புமிகு 

ஜனாதிெதிக்கு அலைெ்பு விடுதத்னர். வருலக பெய்ய உள்ள 

பிரமுகலர பகளரவிக்கும் வலகயில் சிஐஐ 

எஃெ்.ஐ.சி.சி.ஐயின் மற்றும் அதொபெமின் ஆகிதயாரால் 

வணிகெ ் ெமூகதத்ில் உடனான பதாடரப்ு, கூடட்ாக 

பதாகுதத்ு வைங்கெ்ெடட்து. இேத்ியா குடியரசுதத்லலவர ்

திரு பிரணாெ் முகரஜ்ி, தேொல் ஜனாதிெதிலய 

பகளரவிக்கும் அரசு விருேத்ு வைங்கினார். 



5. ெகிரெ்ெடட் வரலாறு,  பொதுவான கலாெெ்ார ெண்ொடு, 

மற்றும் ேீண்ட ஆண்டுகளாக திறேத் எல்லலகலள 

பகாண்டு எளிதாக்கெ்ெடும் பேருக்கமான மற்றும் தீவிர 

மக்கள் முதல் மக்கள் பதாடரப்ுகள் மூலம் இேத்ியா-தேொல் 

உறவுகள் வலிலம மற்றும் துருதத்ிக் பகாண்டிருக்கும் 

தன்லமயிலன இருபுறமும் குறிெ்பிடட்து. இேத்ியாவின் 

‘அண்லட ோடு முதல்' திடட்தத்ின் முக்கியதத்ுவதத்ிலன 

மற்றும் ஒவ்பவாரு தகாளதத்ிலும் தேொலதத்ுடனான ேமது 

உறவுகலள வலுெ்ெடுதத்ுவதற்கான இேத்ியாவின் உயர ்

முன்னுரிலமயிலன வலியுறுதத்ியது. மக்கள் 

ேல்வாை்விற்காக ெமூக-பொருளாதார உருமாற்றதல்த 

அலடய இேத்ிய தலலலம தேொலின் முயற்சிகளுக்கு தமது 

ஆதரவிலன பவளிெ்ெடுதத்ினர.் அலமதி, ேிலலதத்ன்லம 

மற்றும் அலனதத்ு சுற்று வளரெ்ச்ி அலடய அவரக்ளது 

ததசிய முயற்சிகளில் தேொல் ேடப்ு மக்களுகக்ு, இேத்ிய 

மக்கள் மற்றும் அரசின் ேல்வாை்தத்ுக்கலளயும் 

பதரிவிக்கெ்ெடட்ன. உலரயாடல் மூலம் அரசியலலமெ்பு 

பெயல்முலறயிலன  முன்தனாக்கி ேகரத்த்ுவதில்,  குழுவில் 

ெமூகதத்ின் அலனதத்ுெ் பிரிவிலன எடுதத்ு பெல்வதற்கு 

தேொல் அரசின் பதாடரே்த் முயற்சிகள் குறிதத்ு இேத்ிய 

தலலலமக்கு தமது ஆதரிவிலன வலியுறுதத்ியது. 

6. இேத் ெேத்ிெ்பில், தேொல் ஜனாதிெதி தமலும் ெல்தவறு 

துலறகளில் இரு ோடுகளுக்கும் இலடதய வயது ெலைய, 

பேருங்கிய மற்றும் ேடப்ு உறவுகலள வலுெ்ெடுதத் 

தேொலின் அரெ்்ெணிெ்பிலன வலியுறுதத்ினார். இேத்ிய 

குடியரசின் ேடப்ு மக்களுக்கு தேொல் மக்கள் மற்றும் 

அரசின் ேல்வாை்தத்ுக்கலளயும் அவர ் பதரிவிதத்ார். 

தேொலின் ெமூகெ் பொருளாதார வளரெ்ச்ிக்கு அதன் 

பதாடரெ்ச்ியான ஆதரவிற்காக, குறிெ்ொக, பூகம்ெம் 

பிேல்தயில் மறுசீரலமெ்பு பெயல்முலறக்காக 

இேத்ியாவின் ஆதரவிரக்ாக ேன்றியிலன அவர ்

பதரிவிதத்ார். ேல்பலண்ணம், புரிதல் மற்றும் ெரஸ்ெர 

ேன்லம அடிெ்ெலடயில், இரு ோடுகளுக்கும் இலடயிலான 

உறவிலன முன்தனாக்கி எடுதத்ு பெல்ல தேொலின்  

கடலமயுணரெ்ச்ியிலன அவர ் பதரிவிதத்ார். ராஷ்டிரெதி 

ெவனில் தனது தங்கியதொது, இேத்ிய ஜனாதிெதி அவரக்ள்  

ேீடட்ிக்கெ்ெடட்ுள்ள இதமான வரதவற்பு மற்றும் 

விருேத்தாம்ெல் குறிதத்ு தேொல் ஜனாதிெதி ேன்றி 

பதரிவிதத்ார்.  

7. ெமீெதத்ிய மாதங்களில் அலணதத்ு மடட்ங்களிலும் மற்று 

வரத்த்கம், பொருளாதாரம், முதலீடுகள், ேீர ் வளம், ஆற்றல் 

ஒதத்ுலைெ்பு, ொதுகாெ்பு, பிேல்தய பூகம்ெம் மறுகடட்ுமான 

முயற்சிகள், கலாெெ்ாரம், கல்வி மற்றும் மக்கள் முதல் 



மக்கள் உறவுகள் ஆகியன துலறகளில்  இரு ோடுகளுக்கும் 

இலடயிலான இலணெ்பிலன ஆைெ்ெடுதத் மற்றும் 

ஒதத்ுலைெ்பிலன வலுெ்ெடுதத் இருதரெ்பு ெரிமாற்றங்கள் 

குறிதத்ு திருெ்தி பதரிவிதத்னர்.  இரண்டு மக்களின் ெகிரே்த்ு 

பகாள்ளெ்ெ்டட்ுள்ள பெழிெ்பு மற்றும் வளரெ்ச்ிக்காக,  

இருதரெ்பு ஒதத்ுலைெ்பு பெயற்ெடட்ியலின்  ெரேத் 

கிதத்ாலன (தகன்வாஸ்) இேத் மாற்றங்கள் பிரதிெலிக்கிறது. 

8. தற்தொது ேடேத்ு வரும் இலணெ்பு மற்றும் வளரெ்ச்ி 

திடட்ங்கள் பெயல்ெடுதத்லிலன இருபுறமும் ொதகமாக 

மதிெ்பீடு பெய்ததுடன் படராய் ொலலகள் அபிவிருதத்ி, 

எல்லல தாண்டிய ரயில் இலணெ்புகள், ஒருங்கிலணேத் 

காதொலல ெதிவுகள், மற்றும் எல்லல தாண்டிய 

பெடத்ராலிய பொருடக்ள் குைாய் இலணெ்பு குறிெ்ொக 

எல்லல தாண்டிய இலணெ்பு திடட்ங்கள் பெயல்ெடுதத்ல் 

தவகமாக்குதல் பதாடரெ்ாக ெமீெதத்ிய முயற்சிகள் 

பவளிெ்ெடுதத்ல் குறிதத்ு திருெ்தி பதரிவிதத்னர். தேொலில் 

உள்ள புனல் மின் திடட்ங்கள் அபிவிருதத்ி மற்றும் ெக்தி 

வரத்த்கம் மற்றும் உயர ் திறன் எல்லல தாண்டிய பெலுதத்ு 

கம்பிகள் அபிவிருதத்ி உடெ்ட இருதரெ்பு ஆற்றல் 

ஒதத்ுலைெ்பு விரிவலடேத் ததாற்றங்கள் குறிதத்ு 

திருெ்தியுடன் ெரசீீலலன பெய்தது. 

9. இருதரெ்பு உறவுகளின் அலனதத்ு அம்ெங்களிலும் 

மறுெரிசீலலன பெய்ய தேொல் ஜனாதிெதியின் அரசுமுலற 

விஜயம் இரண்டு ெக்கங்களுக்கும் வாய்ெ்ெளிதத்துடன், 

ெரஸ்ெர ேன்லமக்காக ெல்தவறு துலறகளிலும் ஒரு புதிய 

மடட்தத்ிற்கு இேத்ியா-தேொல் கூடட்ுறவிலன எடுதத்ு 

பெல்லவும் தங்களது கடலமெ்ொடுகலள பதாடரே்த்ு 

வலியுறுதத்ியது. 

10. தேொல் ஜனாதிெதி ஏெ்ரல் 19 முற்ெகலின் மீது ராஜ்காடட்ிற்கு 

(குஜராத)் ெயணம் பெல்ல உள்ளார ் மற்றும் அங்குள்ள 

தொம்ோத ் மற்றும் தவ்ாரகாதீஷ் தகாயில்கள் பென்று 

பிராரத்த்லன வைங்கவும் உள்ளார். குஜராத ் மாேில 

முதல்வர ் ராஜ்தகாடட்ில், தேொல் ஜனாதிெதி பகளரவிக்கும் 

வலகயில் ஒரு இரவு விருேத்ு அளிக்கவும் உள்ளார். 

11. தேொல் ஜனாதிெதி அதலனயடுதத்ு, புவதனஷ்வருக்கு 

ெயணம் பெய்ய இருக்கிறார். ஒடிொ பென்றிருேத்தொது, 

அவர ் ஒடிொ மாேில அரசின் பெண்கள் உரிலம 

முயற்சிகளிலன அவதானிக்க உள்ளதுடன், புரியின் 

ஜகன்னாதர ் தகாயிலுக்கு மற்றும் புவதனஷ்வர ் லிங்கராஜ் 

தகாவிலில் பிராரத்த்லன வைங்க உள்ளார்.ஒடிொ ஆளுேர ்

புவதனஷ்வரில், தேொல் ஜனாதிெதியிலன பகளரவிக்கும் 

வண்ணம் ஒரு விருேத்ு அளிக்க உள்ளார். 



12. தேொல் ஜனாதிெதி அவருக்கும் மற்றும் பிரதிேிதிதத்ுவ 

உறுெ்பினரக்ளுக்கு ேீடட்ிக்கெ்ெடட் விதிவிலக்கான 

விருேத்தாம்ெல் குறிதத்ு இேத்ிய அரசு மற்றும் மக்களுகக்ு 

தமது ேன்றியிலன பதரிவிதத்ார். இரு ோடுகளுக்கும் 

இலடதய வைக்கமான உயர ் மடட் ெரிமாற்றங்கள் 

ெம்பிரதாயதல்த லவதத்ுகப்காள்வதில் இேத் தேொல் 

ஜனாதிெதியின் அரசுமுலற விஜயம் இருெ்ெதுடன், இேத்ியா 

மற்றும் தேொல் இலடதய ேிலவுகின்ற ேடப்ுரதீியான மற்றும் 

கூடட்ுறவு உறவுகலள ஆைெ்ெடுதத் உதவும். 
 
 

புது டில்லி, 

ஏப்ரில் 19,2017 
 

 


