
க ா் ி 'ஐகவாி்ு ஜனாதிபதி வுக  
ுி ிறா் (ஜூ் 14-15, 2016) 

ஜூ் 06, 2016 

1. க ா் ி ஐவி ுியரசி் ஜனாதிபதி அதிகேது திு 
அலசாகன ்வ்டாரா அவ் ளி் அழை்பி் கபி், 

ோ்ுேிு ஜனாதிபதி பிரணா் ு ்ஜி அவ் ் க ா் ி 
ஐவி ுியரசி்ு ஜூ் 14-15, 2016 இ் ஒு உ்திகயா ூ்வ 
விஜய்  சசு்த உ்ளா். இு நாு ு்ு் இழடகய 
இராஜத்திர உறு ் நிுவ்ப்ட பி்ன் இுகவ ுத் 
இ்திய உய் ே்ட விஜயோ  இு்ு். ோ்ுேிு 
ஜனாதிபதி ஒு இழண அழே்சுட் கச்்ு ே்ு் 
நா்ு பாராுே்ற உு்பின் ், ூ்த அதி ாி ் 
ே்ு் ஊட ் ் பிரதிநிதி ் ுுுட் சச்ல உ்ளா். 

2. இ்தியா ே்ு் க ா் ி ஐவி ஜனநாய ், வள்்சி ே்ு் 
ேத்சா்பி்ழே ஆ யவ்றி் சபாுவான ேதி்ு ழள 
ப ி்்ு, இதோன ே்ு் சிகந ூ்வோன உறு ழள 
அுபவி்ு வு ி்றன. இுதர்ு உறு ் ப்கவு 
இுதர்ு ே்ு் பலதர்ு பிர்சிழன ் ேீு பர்பர 
ேியாழத ே்ு் ுிதழல ுறி் ்பு ி்றன. இ்தியா 
ே்ு் க ா் ி ஐவி இழடயிலான இுதர்ு வ்்த ் 
2010-11 இ் அசேி்  $ 344,99 ேி்லிய் இு்ு 2014-15 ் 
அசேி்  $ 841,85 ேி்லிய் அளவி்ு வள்்து. சபாு 
கபா்ுவர்ு, ஊர  ேி்ேயோ் ், அிசி த்னிழறு, 

ு்திி பத்பு்ு்,  ா் றி எ்சண் ு்தி ி்ு, 
கத் ா் நா் சசயலா் ், ேீ்வள் சசய்பு்த்  
ே்ு் ே ா்ோ  ா்தி ே்ு் உயிி சதாைி்ு்ப ூ் ா 
ுதலியன ப்கவு ுழற ளி் வள்்சி தி்ட் ு்ு 

இ்தியா, சத்ு் சத்ு ஒ்ுழை்ு்ு எ்ற ேழற்பி் 



க ா் ி ஐவி அரு அசேி்  $ 156,3 ேி்லிய்  ட் 
அளவி்ு சேோன சதாழ  வி ழள நீி்ுவு ி்று. 

3. ோ்ுேிு ஜனாதிபதி, க ா் ி ஐவி ுியரசி் ஜனாதிபதி 
ேதிபி்ுிய திு அலசாகன ஔ்டாரா ூல் சபற்புவா். 
ஜனாதிபதி க ா் ி ஐவி ுியரு ஜனாதிபதிுட் ஒ்ு-

ஒ்ு ச்தி்ு ச ா்ு, சதாட்்ு ூு்ுுுட் ே்ட 
கப்ுவா்்ழத ் நட்த உ்ளன். க ா் ி ஐவி ுியரு  
நா்ி் ேி  உய்்த ஆழணயான கநஷன் ஆ்ட் 
ோ்ுேிு ஜனாதிபதி்ு வை் ்புவசதாு  அவு்ு 
பி்ஜ் ந ர்தி் திறுக ாலா சே்்பி் ்பு்.  

4. பி்ஜ்ணி் எ்ஸி் பிரதிநிதி / பிரா்திய வ் ி திற்ு 
ப்றிய ஒ்ப்த் ், இு ஜனாதிபதி ் ு்னிழலயி் 
ஒ்பழட் ்படலா். 

5. ோ்ுேிு ஜனாதிபதி, ஜூ் 15, 2016 இ், நேீபியாவி்ு 
 ிள்ுவா்.  
 

ுு தி்லி 

ஜூ் 6, 2016 


