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அதிமேது ஜெனர் ்ரு் சா்-ஓ-சா இ்தியாவி் பிரதே் 
அழை்பி் மபி் ெூ் 16-18, 2016 இ் அரு வுழையாை 
இ்தியாவி்ு வுழை ஜச்ய உ்ளா். தா்லா்தி்ு  26 மே 
2014 அ்ு பிரதே் ஆன பிறு, இ்தியாவி்ு ஜெனர் ்ரு் 
சா்-ஓ-சாவி் ுத் வுழையாை உ்ளு. பிரதே் ஜெனர் 
்ரு் அவரு ேழனவி, இழை மபராசிிய் நராஜபா்் சா்-ஓ-சா 
அவ்ை் ே்ு் ுழை் பிரதே் உ்ளி்ட உய் நிழல் ுு, 

ப்மவு அழே்சரழவ, ூ்த அதிைாிை் ே்ு் வ்்தை 
தழலவ்ை் ஆைிமயாுட் மச்்ு வர உ்ளா். 

தா்லா்ு பிரதே் 16 ெூ் 2016 அ்ு ுு தி்லி வ்தழடய 
உ்ளா். வுழை ஜச்ய உ்ள பிருை் 17 ெூ் ைாழல அ்ு 
ரா்ிரபதி பவனி், மதச் பிரதிநிதிைு்ு அளி்ை்பு் ராுவ 
ேியாழதயிழன எ்பஜதாு ேைா்ோ ைா்தி சோதி்ு ஒு 
ோழல மபாட உ்ளா். ஜவளிவிவைார திுேதி அழே்ச் ு்ோ 
ுவரா் தா்லா்ு பிரதேழர ச்தி்ை இு்ைிறா். 

தா்லா்ு பிரதே் நேு பிரதேழர ச்தி்பமதாு ே்ு் 17-் 
மததி பிரதிநிதிை் ுுே்ட மப்ு நட்த உ்ளா். வுழை தர 
உ்ள தா்லா்ு பிரதே் ே்ு் அவரு பிரதிநிதிைழள  
ஜைளரவி்ு் விதோை பிரதே் ஒு ேதிய விு்ு நட்த 
உ்ளா். தா்லா்ு பிரதே், ுழை ெனாதிபதி ீ எ் ஹேீு 
அ்சாியிழன ச்தி்பா். தா்லா்ு பிரதே் 17 ் மததி ஃபி்ைி / 
சிஐஐ / அமசாஜசேி் ஆைிமயாரா் ஜதாு்ு வை்ை்பட இு்ு் 
வைிை நிை்வி் ஒு உழர வை்ுவா் என 
எதி்பா்்ை்புைிறு. இ்தியா தா்லா்ு ூ்ு வ்்தை 



ச்மேளன் இ்த வுழையி் மபாு, 17-் மததி அவ்ைளி் 
ுத் ூ்ட்ழத நட்த உ்ளஜதாு ே்ு் வைிை நிை்்சியி் 
த்ை் பி்ுழரைழள அறிவி்ை உ்ளு. ுு தி்லி்ு பிறு, 

தா்லா்ு பிரதே் தா்லா்தி்ு ுற்பு் ு் 18-் மததி 
ு்தையாவி்ு வுழை ஜச்ய உ்ளா்.  

ஆசியா் ே்ு் இ்தியாவி் ூமலாபாய ூ்ி் ஒு 
ு்ைியோன ே்ு் ஒு்ைிழை்த உ்ளட்ைோை தா்லா்ு 
இ்தியாவி் சிற்த உறுை் உ்ளன. இ்தியாவி் 'ைிை்ு 
ச்ட்' ஜைா்ழை ே்ு் தா்லா்தி் 'மே்ு பா்' ஜைா்ழைு் 
இழை்ை்ப்டு  இு நாுைழளு் ஜநு்ைோை ஜைா்ுவர 
உது். நீி்த உய் ே்ட இுதர்ு பிோ்ற்ை் ே்ு் 
இுதர்ு நிுவன வைிுழறைளி் வை்ைோன ூ்ட்ை் 
இ்தியா-தா்லா்ு உறுைு்ு ஒு ு்ைிய ஊ்ை் ஜைாு்து 
ே்ு் பாுைா்ு, த்ைா்ு, வ்்தை், வி்ஞான் ே்ு் 
ஜதாைி்ு்ப் ே்ு் ை்வி ஒ்ுழை்ு ஆைிய ு்ைிய 
புதிைளி் ு்மன்ற் ைாை உதவிு்ளு. இ்தியா ே்ு் 
தா்லா்ு வுவான ஜபாுளாதார ஒ்ுழேைழள ஜைா்ு்ளு 
ே்ு் வள்்ு வு் இுதர்ு வ்்தை் ே்ு் ுதீ்ி் 

ப்ுை ுயவிவர், இர்ு ஜபாுளாதார்ை் இழடமய உ்ள 
ஜதாட்ு வள்்சி ே்ு் ுதி்்சிழய பிரதிபலி்ைிறு. விிவான 
ே்ை்-ுத்-ே்ை் ஜதாட்ுை், இ்தியா-தா்லா்ு உறவி் 
ழேயோை உ்ளன. 2015 ஆ் ஆ்ி், 1 ேி்லியு்ு் 
அதிைோன இ்திய ு்ுலா பயைிை் தா்லா்தி்ு் ே்ு் 
100,000 ்ு் மே்ப்ட தா் ு்ுலா பயைிை் இ்தியாு்ு 
விெய் ஜச்ு்ளன். 
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