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1. தலாய் லாமா (HHDL) அவர ்கள் அருணாச ்சல பிரததஷிற் கு
சசல் ல உள் ளார.்
2. தனது வலலத்தளத்தில் படி, அவரது புனிதத்தன்லம
உலையவர ், முந்லதய சந்தரப
் ்பங் களில் ஆறு முலற
அருணாச ்சல
பிரததசத்திற் கு
பார ்லவயிை்டுள் ளார.்
அருணாச ்சல பிரததசத்தில் அவரது முந்லதய விஜயம்
இைங் கள் கீதே தரப்பை்டுள் ளன (ஆதாரம் : www.dalailama.com)
(i). 1983: மார ்ச ் 24 – தம 6[(மார ்ச ் 24-27), மியாவ் (March 27-29),
சைன்ஜிங் காங் க் (மார ்ச ் 29-ஏப்ரில் 10), தபாம் டிலா (ஏப்ரில் 1011), தாவாங் க் (ஏப்ரில் 11-17), திராங் க் (ஏப்ரில் 17-29),
தபாம் திலா (ஏப்ரில் 29-தம 4), இைாநகர ் (தம 4-6)]
(ii). 1996: டிசசம் சபர ் 7 – 16 [மியாவ் (டிசசம் சபர ் 8-11), சைஜூ
(டிசசம் சபர ் 11-14) & மீரிக் (லமரிங் க்) (டிசசம் சபர ் 14-16)]
(iii). 1997: அக்தைாசபர ் 9 – 21 [சைன்ஞின் காங் க் (அக்தைாபர ் 1013), சபாம் டிலா (அக்தைாபர ் 13-14), திராங் க் (அக்தைாபர ் 14-15),
ைாவாங் க் (அக்தைாபர ் 15-21)]
(iv). 2003: ஏப்ரில் 29 – தம 9 [சைன்ஜின்காங் க் (ஏப்ரில் 29 - தம 1),
ைாஹுங் க் (தம 1), தபாம் டிலா (தம 1-3), திராங் க் (May 3) &
தாவாங் க் (தம 3-9)]
(v). 2003: டிசசம் பர ் 11-17 [மியாவ் (டிசசம் பர ் 11-13), ை்யுடிங் க்
(டிசசம் பர ் 13), தைஜு (டிசசம் பர ் 13-15), தமசுகா (டிசசம் பர ் 15),
இைாநகர ் (டிசசம் பர ் 15-17) & சசாவ் காம் (டிசசம் பர ் 17)]
(vi). 2009: நவம் பர ் 8-15. அவர ், நவம் பர ் 8 அன்று தவாங் க்கில்
இருந்து வருலக சதாைங் கியது மற்றும் அங் கு 4 நாை்கள்
இருந்தார.்
அவர ் மதிப்பிற் குதகு (HHDL), சபாதுவாக இந்திய மக்களால்
ஆேமாக மதிக்கப்படும் ஒரு தபாற் றப்பை்ை மத தலலவர ்
என்று பல சந்தரப
் ்பங் களில் அரசு சதளிவாக கூறியுள் ளது.

அவரின் மத மற்றும் ஆன்மீக சசயல் பாடுகள் மற்றும்
இந்தியாவின் பல் தவறு மாநிலங் களிற் கான வருலககள்
குறித்து கூடுதல் நிறம் காரணப்படுத்த கூைாது.
3.
எனதவ,
அருணாச ்சல
பிரததசத்திற் கான
தனது
தற் தபாலதய
விஜயம் சுற் றி, எந்த சசயற் லக
சர ்ச ்லசயும் உருவாக்கப்பை கூைாது என்று அரசு வற் புறுத்தி
உள் ளனர.்

புது தில் லி
ஏப் ரல் 4, 2017

