
“வலுவவான நடட்புகட்கு முகட்ககியமவானது உறுதகியுமட் நமட்பகிகட்ககயுமம” என
இநட்தகிய உயரட் ஸட்தவானகிகரட் குறகிபட்பகிடுககினட்றவாரட்”

“ஒனட்றுபடட்டு எதகன நவாஙட்களட் அகடவதறட்கு முடியுமமனட்பது எஙட்களது ஒருஙட்ககிகணைநட்த எணைட்ணைஙட்களகினவாலட் மவாதட்தகிரமம
மடட்டுபட்படுதட்தபட்படட்டுளட்ளது”

மக 1. இநட்தகியவா  சுதநட்தகிரமட் மபறட்றதகினட்  72 ஆவது ஆணைட்டுபட் பூரட்தட்தகியகினட் மபவாது இநட்தகியவா மறட்றுமட் இலஙட்கக மகட்களுகட்கு நநீஙட்களட் எனட்ன மசெயட்தகிகய
மசெவாலட்வதறட்கு வகிகழைககிறநீரட்களட்?

இநட்தகியவா சுதநட்தகிரமட் மபறட்றதகினட்  72 ஆவது  ஆணைட்டுபட் பூரட்தட்தகி தகின கவபவதட்தகிலட், எனது செக இநட்தகியபட் பகிரகஜைகளட் மறட்றுமட் இலஙட்ககயகினட்
ஜைனநவாயககட்  குடியரசு  அரசெவாஙட்கமட்  மறட்றுமட்  அதனட்  செகிமநகபூரட்வமவான  மகட்களட்  அகனவருகட்குமட்  எனது  மனமவாரட்நட்த  நலட்வவாழைட்தட்துகட்ககள  முதலகிலட்
மதரகிவகிகட்ககிமறனட். 

இநட்த  வருடதட்தகினட்  மம  –  ஏபட்பகிரலகிலட்,  நவாஙட்களட்  இநட்தகியவாவகிலட்  மபவாதுதட்  மதரட்தகல  நடதட்தகி  நகிகறவு  மசெயட்மதவாமட்.  உலககினட்  மகிகபட்  மபரகிய
ஜைனநவாயகதட்  தகிருவகிழைவாவவாக  வகிபரகிகட்கபட்படுமட்  இதட்மதரட்தலகிலட்  சுமவாரட்  900 மகிலட்லகியனட்  தகுதகியவான  வவாகட்கவாளரட்களட்  பஙட்மகறட்றனரட்.  ஆடட்செகியகிலகிருநட்த
அரசெவாஙட்கதட்தகினட் உனட்னத மவறட்றகி,  அரசெவாஙட்கதட்தகினட் மகட்களட் கமய அபகிவகிருதட்தகிகட் மகவாளட்கககளகினட் மதவாடரட்தலகிறட்கவான ஆதரவகினட் ஒரு பகிரதகிபலகிபட்பவாக
அகமநட்தகிருநட்தது. 

எஙட்களட் அரசெவாஙட்கதட்தகினட் அயலுறவுகட் மகவாளட்ககயகினட் மூலவாதவாரமவாக உளட்ளது “செபட்கட்க செதட், செபட்கட்க வகிகஸட் ஓரட் செபட்கட்க வகிஸட்வவாஸட்  - Sabka
Saath, Sabka Vikas aur Sabka Vishwas” (அகனவருடனுமட் ஒனட்றவாக, அகனவரகினதுமட் அபகிவகிருதட்தகிகட்கவாக மறட்றுமட் அகனவரகினதுமட்
நமட்பகிகட்ககயுடனுமட்)  எனட்பதவாகுமட்.  இது  மவறுமமன  இநட்தகியவாவகிறட்கவாக  மடட்டுமவானதலட்ல.  அது  முழு  உலககிறட்குமமயவான  எஙட்களது  ஓரட்
அணுகுமுகறமயனட்பதுடனட், எஙட்களது அயலட்நவாடுகளுகட்கு மகிகவுமட் முகட்ககியமவானதவாக உளட்ளது. 

மக 2. அணைட்கமகட் கவாலஙட்களகிலட் இநட்தகிய - இலஙட்கக உறவுகளகிலவான முனட்மனறட்றஙட்ககள நநீஙட்களட் எவட்வவாறு வகிபரகிபட்பநீரட்களட்?

இலஙட்கக,  எஙட்களுகட்கு  வகிமசெடமவான  ஓரட்  அயலட்நவாடு.  அணைட்கமகட்  கவாலஙட்களகிலட்,  இவட்வுறவு  நலட்ல  முகறயகிலட்  மநீளட்புதுபட்பகிகட்கபட்படட்டகம
கவாணைபட்படட்டது.  கடநட்த  ஐநட்து வருடஙட்களகிலட்  கமலட்கலட்லவாககட்  குறகிபட்பகிடகட்கூடிய தருணைஙட்களட்  பல இருநட்தன.  இநட்த இருதரபட்பு  உறவகிலட்,  மபவாருளவாதவார
ஆதவாரஙட்களகினட் கணைகிசெமவான வலுபட்படுதட்துதலட் இருநட்தது. கடநட்த நவானட்கு வருடஙட்களகிலட் பகிரதம மநட்தகிரகி மமவாடி மூனட்று தடகவகளட் இலஙட்கககட்கு வகிஜையமட்
மசெயட்தகிருகட்ககிறவாரட்.  மவாரட்செட்  2015 இலட்,  அவரது வகிஜையமட்  28 வருடஙட்களகிலட்  இநட்தகியபட் பகிரதம மநட்தகிரகிமயவாருவரகினவாலட் மமறட்மகவாளட்ளபட்படட்ட முதலவாவது
வகிஜையமவாக அகமநட்தகிருநட்தது.  மம  2017 இலட்,  மவசெவாகட்  தகின மகவாணைட்டவாடட்டஙட்களகினட் பகிரதம அதகிதகியவாக இலஙட்கககட்கவான அவரது வகிஜையமட்  எஙட்களட்
உவகககளகினட் ஒரு முகட்ககிய தருணைமவாக அகமநட்தகிருநட்தது.   

 ஈஸட்டரட்  தவாகட்குதலட்களகினட் பகினட் ஒரு செகில வவாரஙட்களகிமலமய,  இலஙட்கககட்கு வகிஜையமட் மமறட்மகவாணைட்ட முதலவாவது உலகதட் தகலவரவாக இநட்தகியபட்
பகிரதம  மநட்தகிரகி  நமரநட்தகிர  மமவாடி  வகிளஙட்ககினவாரட்.  இநட்த  மநருகட்கடியவான  தருணைஙட்களகிலட்  இலஙட்ககயுடனட்  இநட்தகியவா  எனட்றுமகிருகட்குமட்  எனட்பகத
அடிகட்மகவாடிடட்டுகட்  கவாடட்டுமட்  ஓரட்  ஒருகமபட்பவாடட்டு  வகிஜையமவாக  அது  அகமநட்தகிருநட்தது.  தனது  இரணைட்டவாவது  பதவகிகட்  கவாலதட்தகிலட்  தனது  முதலவாவது
மவளகிநவாடட்டுபட்  பயணைதட்தகினட்  ஒரு  பகுதகியவாக  இலஙட்கககய  ஆகட்ககியகம,  எஙட்களது  பகிகணைபட்புகளகினட்  வகிமசெட  தனட்கமகய  மநீணைட்டுமமவாரு  தடகவ
வலகியுறுதட்தகிகட்  கவாடட்டியது.  ஈஸட்டரட்  ஞவாயகிறுதட்  தவாகட்குதலட்களகினட்  பகினட்னரட்,  இலஙட்கக அரசெவாஙட்கதட்தகிறட்கு,  அவரட்களட்  மவணைட்டிய அகனதட்து ஆதரகவயுமட்
நவாஙட்களட் நலட்ககிமனவாமட்.

மவளட்ளமட்,  வரடட்செகி  அலட்லது எரகிமபவாருளட்  மநருகட்கடி என எதுவவாயகினுமட்,  இலஙட்ககயகினட்  மவணைட்டுமகவாளட்களுகட்கு முதலகிலட்  பதகிலகிறுபட்பவரவாக
இநட்தகியவா உளட்ளது.  இலஙட்கக சுறட்றுலவாதட் மதவாழைகிலகிறட்கவான மகிகபட் மபரகிய மூலவளசெட் செநட்கத இநட்தகியவாவவாகுமட்.  இநட்தகிய சுறட்றுலவாபட் பயணைகிகளட் எநட்தமவவாரு
முனட்நகிபநட்தகனகளுமகினட்றகி  இலஙட்கககட்கு  வநட்து  இலஙட்கககட்  கலவாசெட்செவாரதட்கத  தழுவகிகட்  மகவாளட்ககினட்றனரட்.  தஙட்களது  தகிருமணை  நகிகழைட்வகிறட்கவான  ஓரட்



இடமவாக இலஙட்கககய மமலுமட் மமலுமட் இநட்தகியதட் தமட்பதகிகளட் பலரட் மதரகிவு மசெயட்ககினட்றனரட். ஓரட் அதகிகரகிதட்த எணைட்ணைகிகட்ககயகிலவான இலஙட்கக மவாணைவரட்களட்
உயரட் கலட்வகிகளுகட்கவாக இநட்தகியவாவகிலுளட்ள பகிரபல கலட்வகி நகிறுவனஙட்ககளதட் மதரகிவு மசெயட்ககினட்றனரட். இலஙட்ககயகிலட், முதலநீடுககள இநட்தகிய நகிறுவனஙட்களட்
மதவாடரட்நட்து மமறட்மகவாளட்ககயகிலட்,  இலஙட்கக நகிறுவனஙட்களட் இநட்தகியசெட் செநட்கதகளகிலுமட் புதகிய மவறட்றகிககள அகடககினட்றன.  இகவயகனதட்துமட் எஙட்களது
உறவுகளகிலட் வளருமட் நமட்பகிகட்கக மறட்றுமட் மநருகட்கமட் எனட்பவறட்றகினட் அறகிகுறகிகளவாக அகமநட்துளட்ளன.

தனகிபட்படட்டவரட்களட்  அலட்லது நவாடுகளுகட்ககிகடயகிலவான எநட்தமவவாரு நடட்பு  அலட்லது உறவகிலட்  முகட்ககியமவாக உளட்ள இரணைட்டு அமட்செஙட்ககள நவானட்
அழுதட்தகிகட் கூறுவதறட்கு வகிருமட்புககிமறனட்:  அகவ உறுதகி மறட்றுமட்  நமட்பகிகட்கக எனட்பகவயவாகுமட்.  1990 சுவமசெரகிய மநவாயவாளரட்  கவாவுவணைட்டிசெட் மசெகவயகினட்
ககத பறட்றகி  நநீஙட்களட்  எலட்மலவாருமட்  அறகிவநீரட்களட்  -  இது இநட்தகியவாவகிருநட்து இலஙட்கககட்கவான ஒரு நனட்மகவாகட எனட்பதுடனட்  அது இபட்மபவாழுது இலஙட்கக
முழுவதகிலுமவாககட்  ககிகடகட்ககினட்றது.  ஊகமட்  எபட்மபவாழுதுமட்  யதவாரட்தட்தமவானதவாக  இலட்லவாதகிருகட்கலவாமட்.  செரகியவான  கணைட்மணைவாடட்டதட்தகிலட்  வகிடயஙட்ககளகட்
கவாணைட்பது முகட்ககியமவானதவாகுமட். 

மக 3. 1990 சுவமசெரகிய மநவாயவாளரட் கவாவுவணைட்டிசெட் மசெகவ பறட்றகி நநீஙட்களட் குறகிபட்பகிடட்டீரட்களட், இலஙட்ககயகிலட் இநட்தகியவா மமறட்மகவாணைட்ட ஏகனய செகில
மசெயலட்தகிடட்டஙட்களட் எகவ?

இலஙட்ககயகினட்  அகனதட்து  மவாகவாணைஙட்களட்  முழுவதகிலுமவாக  70 இறட்கு  மமறட்படட்ட  அபகிவகிருதட்தகிசெட்  மசெயலட்தகிடட்டஙட்ககள  நவாஙட்களட்  பூரட்தட்தகி
மசெயட்துளட்மளவாமட்.  இகவ  அகனதட்துமம,  இலஙட்கக  மகட்களகினட்  முனட்னுரகிகமககள  மனதகிலகிருதட்தகி  மதரகிவு  மசெயட்யபட்படட்டு  மறட்றுமட்  அபகிவகிருதட்தகி
மசெயட்யபட்படட்டன.  இநட்த நனட்மகவாகடசெட்  மசெயலட்  தகிடட்டஙட்களகிலட்  இநட்தகிய வநீடகமபட்புசெட்  மசெயலட்தகிடட்டமட்  மகிகபட்  மபரகியதவாகுமட்.  63,000 இறட்குமட்  அதகிகமவான
வநீடுகளுகட்கு நவாஙட்களட் பறட்றுறுதகியளகிதட்துளட்மளவாமட், அவறட்றுளட் 47,000 வநீடுகளட் ஏறட்கனமவ நகிரட்மவாணைகிகட்கபட்படட்டு மறட்றுமட் ககயளகிகட்கபட்படட்டுளட்ளன. இநட்த
வருடமட் இநட்தகிய வநீடகமபட்புசெட் மசெயலட்தகிடட்டமட் கவாலகி,  மவாதட்தகற,  மககவாகல மறட்றுமட் இரதட்தகினபுரகி மவாவடட்டஙட்களுகட்குமட் வகிஸட்தரகிகட்கபட்படட்டுளட்ளன.  மமலுமட்,
இலஙட்ககயகினட்  ஒவட்மவவாரு  மவாவடட்டஙட்களகிலுமட்  ஒரு  மவாதகிரகிகட்  ககிரவாமதட்கதயுமட்  நவாஙட்களட்  அகமதட்து வருககிமறவாமட்.  ககிரவாமஙட்களகிலட்  வசெகிகட்குமட்  மகட்களகினட்
வவாழைட்கட்கககளுகட்குமட் நவாஙட்களட் பஙட்களகிபட்பதறட்கு இயலுமவாகவகிருபட்பது குறகிதட்து நவாஙட்களட் மககிழைட்செட்செகியவாக உணைரட்ககிமறவாமட்.

கடநட்த வருடமட்,  இலஙட்ககயகிலட் மகிகபட் மபரகிய பலட்ககலகட் கழைக மகடட்மபவாரட் கூடமவாக,  ருஹஹூணுபட் பலட்ககலகட் கழைக மவாணைவரட்களுகட்கவாக ஒரு
மகடட்மபவாரட் கூடதட்கத நவாஙட்களட் நகிரட்மவாணைகிதட்மதவாமட்.  வகிகரவகிமலமய,  நவாஙட்களட் செநீதமோவாஷட்ணைகட் கடட்டுபட்பவாடட்டு மசெயட்யகட்கூடிய ஒரு 5000 மமடட்ரகிகட்  மதவானட்
களஞட்செகிய குளகிரட்செவாதன வசெதகிகய தமட்புளட்ளவகிலட் அஙட்குரவாரட்பட்பணைமட் மசெயட்யவுளட்மளவாமட். இது, வகிவசெவாயகிகளகினட் பயகிரட் நடட்டஙட்ககளகட் குகறபட்பதறட்கு உதவுமட்.
மபவாலனட்னறுகவயகிலட் உளட்ள பகிளட்களகளுகட்கவாக ஒரு மதசெகிய முமட்மமவாழைகிபட் பவாடசெவாகலயுமட் நகிரட்மவாணைகிகட்கபட்படட்டு வருககினட்றது. 

இதட்தககய 20 மசெயலட்தகிடட்டஙட்ககள வடகட்ககிலகிருநட்து மதறட்கு மறட்றுமட் ககிழைகட்ககிலகிருநட்து மமறட்கு என தறட்மபவாது நகிகறமவறட்றகி வருககினட்மறறௌமட்.

 மக  4. இநட்தகியவாவகினட்  வளரட்செட்செகியகிலகிருநட்து  எழுககினட்ற  வவாயட்பட்புகளட்  பறட்றகி  நநீஙட்களட்  குறகிபட்பகிடட்டீரட்களட்,  அதகிலகிருநட்து  இலஙட்கக  எவட்வவாறு
பயனகடவதறட்கு முடியுமட்?

இநட்தகியவாவகிலட் மபவாருளவாதவார நகிகலமவாறட்றஙட்களகினட் அளவு மறட்றுமட் மவகமட் எனட்பன முனட்மனவாருமபவாதகிலுமகிலட்லவாத வவாயட்பட்புககள அளகிகட்ககினட்றன.
புவகியகியலட் ரநீதகியவான அகமவகிடசெட் செமநீபமட் மறட்றுமட் வரலவாறட்று ரநீதகியவான மதவாடரட்புகளட் கவாரணைமவாக இலஙட்கககட்கு இநட்த வவாயட்பட்புகளட் உடனடியவாகமவ அணுகுமட்
வகக மகவாணைட்டகவயவாக உளட்ளன. 

இநட்தகிய நகிறுவனஙட்களகினட்  உலக மறட்றுமட்  பகிரவாநட்தகிய  வகிநகிமயவாக  மறட்றுமட்  மபறுமதகிசெட்  செஙட்ககிலகிகளகினட்  ஒரு பகுதகியவாக அகமதறட்கு இலஙட்கக
நகிறுவனஙட்ககள நவாஙட்களட் ஊகட்குவகிபட்மபவாமட். தனகியவான இகட உறட்பதட்தகிககள உறட்பதட்தகி மசெயட்வதகிலட் தஙட்களுகட்கவான ஒரு மபயகர இலஙட்கக நகிறுவனஙட்களட்
உருவவாகட்ககியுளட்ளன.  பல  இலஙட்கக  வரட்தட்தக  நவாமஙட்களட்  இநட்தகியவாவகிலட்  பகிரபலட்யமவாக  வருவகதயகிடட்டு  நவானட்  மககிழைட்செட்செகி  அகடககிமறனட்.  1.3 பகிலட்லகியனட்
மகட்களகினட் ஒரு ஒருஙட்ககிகணைநட்த செநட்கதகய உருவவாகட்குவதறட்கு எஙட்களது வரகிசெட் செடட்டஙட்ககள நவாஙட்களட் எளகிகமபட்படுதட்தகியுளட்மளவாமட். இநட்தகியவா, ஓரட் அமநக
பனட்கமதட்துவமட் மகவாணைட்ட ஒரு மகிகபட் மபரகிய செநட்கதயவாகுமட். இநட்தசெட் செநட்கததட் மதகவகளுகட்குபட் மபவாருதட்தமவாக நகிறுவனஙட்களட் தஙட்களது உறட்பதட்தகிககள
வடிவகமதட்தலட்  மவணைட்டுமட்;.  இது  ஒரு  செவவாலட்  அமத  மபவானட்று  ஒரு  வவாயட்பட்புமவாகுமட்.  இகதபட்  புரகிநட்து  மகவாளட்தலட்,  இநட்தகிய  செநட்கதயகிலட்  மவறட்றகி
மகவாளட்வதறட்கவான ஒரு முகட்ககிய தகிறவுமகவாலவாகுமட்.   



இலஙட்கக  நகிறுவனஙட்களட்  இநட்தகியவாவகினட்  வளரட்செட்செகிகட்  ககதயகினட்  பஙட்குதவாரரட்களவாக  அகமவகத  நவானட்  ஊகட்கபட்படுதட்துமவனட்.  எஙட்களவாலட்
முடியுமவான எநட்த வககயகிலுமட் இலஙட்கக நகிறுவனஙட்களுகட்கு உதவுவதறட்கு, இநட்தகிய உயரட் ஸட்தவானகிகரவாலயதட்தகிலட்,  நவாஙட்களட் தயவாரவாக உளட்மளவாமட்.

மக 5. இறுதகியவாக, இநட்தகிய - இலஙட்கக உறவு எநட்த வகிடயபட் பரபட்புகளகிலட் கவனமட் மசெலுதட்துதலட் மவணைட்டுமமன நநீஙட்களட் உணைரட்ககிறநீரட்களட்?

இநட்தகியவா  மறட்றுமட்  இலஙட்கக  ஆககிய  இரணைட்டுமம  மதவானட்கமயவான  நவாகரநீகமட்  மகவாணைட்டகவ  எனட்பமதவாடு  இளகமயவான  மகட்கடட்  மதவாகக
மகவாணைட்ட  மதசெஙட்களவாகுமட்.  எஙட்களது  இரு  நவாடுகளகிறட்குமவான  இலகட்கு,  ஒரு  சுபகிடட்செமவான,  பவாதுகவாபட்பவான  எதகிரட்கவாலதட்கத  அவரட்களுகட்கு
வழைஙட்குவதறட்கவாக இகளஞரட்களகினட் அபகிவகிருதட்தகி அபகிலவாகசெககளபட் பூரட்தட்தகி மசெயட்வதவாக இருதட்தலட் மவணைட்டுமட்.  இதகன அகடவதறட்கு,  எஙட்களட் மகிகபட்
மபரகிய முதலநீடு எஙட்களது இகளஞரட்களட் மநீதவானதவாக இருதட்தலட் மவணைட்டுமட். கலட்வகி மறட்றுமட் தகிறனட் வகிருதட்தகி எனட்பகவ மநீது நவாஙட்களட் கவனமட் மசெலுதட்துதலட்
மவணைட்டுமமனட்பதுடனட், அவரட்ககள வழைகமயவான முகறகய வகிடட்டு, கடட்டதட்தகிறட்கு மவளகிமய செகிநட்தகிபட்பதறட்கு, மபரகிதவான வககயகிலட் செகிநட்தகிபட்பதறட்கு உநட்துதலட்
மவணைட்டுமட்.

இநட்தகிய மறட்றுமட் இலஙட்கக இகளஞரட்களட்  ஒருவரகிடமகிருநட்து மறட்கறயவரட்  கறட்றுகட்  மகவாளட்வதறட்கு அதகிகமட்  உளட்ளது என நவானட் உணைரட்ககிமறனட்.
செநட்தகிரனுகட்கவான பயணைதட்தகிறட்மகன உளட்நவாடட்டிலட்  கடட்டியகமதட்த செநட்தகிரவாயனட்  2 வகிணைட்கலதட்கத அணைட்கமயகிலட்  நவாஙட்களட்  மவறட்றகிகரமவாக ஏவகியகிருநட்மதவாமட்.
இகவ,  எஙட்களுகட்கு பககிரட்நட்து  மகவாளட்வதறட்குமட்  மறட்றுமட்  கறட்றுகட்  மகவாளட்வதறட்குமவான  செகிறநட்த  வவாயட்பட்புகளவாகுமட்.  வகிஞட்ஞவானமட்  மறட்றுமட்  மதவாழைகிலட்நுடட்பமட்,
வகிணைட்மவளகிதட் துகறயகிலட் ஆரவாயட்செட்செகிகட் கூடட்டிகணைதலட்ககள நவாஙட்களட் ஊகட்குவகிதட்தலட் மவணைட்டுமட். 

இநட்தகியவா  மறட்றுமட்  இலஙட்ககயகிலட்  கலட்வகி  கறட்பதறட்கு  750 இறட்குமட்  மமறட்படட்ட  புலகமபட்பரகிசெகிலட்ககளயுமட்,  மறட்றுமட்  பலட்மவறு  துகறகளகிலட்

இகளஞரட்களட்  பணைகியவாறட்றுவதறட்கு இநட்தகிய மதவாழைகிலட்நுடட்ப  மறட்றுமட்  மபவாருளவாதவார ஒதட்துகழைபட்பு  நகிகழைட்செட்செகிதட்தகிடட்டதட்தகினட்  கநீழைட்  400 இறட்குமட்  அதகிகமவான
பயகிறட்செகி இடஙட்ககளயுமட் இலஙட்கக மவாணைவரட்களுகட்கவாக நவாஙட்களட் வழைஙட்குககிமறவாமட். பகிரபலட்யமவான இநட்தகியதட் மதவாழைகிலட்நுடட்ப நகிறுவனஙட்களுகட்கவான நுகழைவுபட்
பரநீடட்கசெகளட்  இபட்மபவாழுது  இலஙட்ககயகிலட்  நடதட்தபட்படுககினட்றன.  இநட்தகியவாவகிலுளட்ள  மருதட்துவகட்  கலட்லூரகிகளுகட்கு  அனுமதகிகட்கவாகவுமட்  இலஙட்கக
மவாணைவரட்களட் வகிணைட்ணைபட்பகிபட்பதறட்கு முடியுமட்.  

இநட்த  ஒதட்துகழைபட்புககள  மமலுமட்  அதகிகரகிபட்பதறட்கு  முடியுமமன  நவானட்  நமட்புககிமறனட்,  மமலுமட்  நகிறுவன  ரநீதகியவான  பஙட்குடகமகளட்  மறட்றுமட்
இகடவகிகனயவாறட்றுதலட்ககள நவாஙட்களட் ஆரமட்பகிதட்தலட் மவணைட்டுமட்.  களனகிபட் பலட்ககலகட் கழைகமட் மறட்றுமட் மடலட்லகிபட் பலட்ககலகட் கழைகதட்தகினட் கநீழைவான ஸட்ரநீ ரவாமட்
கலட்லூரகி எனட்பன ஒரு பஙட்குடகமயகிலட் இகணைநட்துளட்ளன. மகவாழுமட்பு மரவாயலட் கலட்லூரகி மறட்றுமட் செனட்வவாரட், மலவாரனட்ஸட் பவாடசெவாகல எனட்பனவுமட் ஒரு மவாணைவரட்
பரகிமவாறட்ற நகிகழைட்செட்செகிதட்தகிடட்டதட்கத ஆரமட்பகிதட்துளட்ளன. இகவ ஒரு செகில உதவாரணைஙட்களவாகுமட், ஆனவாலட் இவறட்கற அடிபட்பகடயவாககட் மகவாணைட்டு மமலுமட் நவாஙட்களட்
கடட்டியகமபட்பதறட்கு முடியுமட்.   

வகிவசெவாயமட்,  மதவாடட்டகட்ககல,  கவாலட்நகட மறட்றுமட்  வகிலஙட்கு மவளவாணைட்கம மபவானட்ற துகறகளகிலுமட்  நவாஙட்களட்  அமநகமட்  பககிரட்நட்து மகவாளட்வதறட்கு
முடியுமட்.  இதறட்கவான  படட்டியலட்  முடிவறட்றது.  இநட்தகிய  -  இலஙட்கக  உறவுகளட்  எஙட்களது  கூடட்டு  இலடட்செகியஙட்களட்  மறட்றுமட்  அபகிலவாகசெகளட்  எனட்பவறட்றகினவாலட்
வவாரட்தட்து வடிவகமகட்கபட்படட்டு,  மநறகிபட்படுதட்தபட்படட்டு மறட்றுமட்  வலுபட்படுதட்தபட்படட்டகவயவாகுமட்.  ஒனட்றுபடட்டு நவாஙட்களட்  எதகன அகடவதறட்கு முடியுமமனட்பது
எஙட்களது ஒருஙட்ககிகணைநட்த எணைட்ணைஙட்களகினவாலட் மவாதட்தகிரமம மடட்டுபட்படுதட்தபட்படட்டுளட்ளது.
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