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க�வ� ம��� திற� வ���தி பய��சிகள�� ஒ��ைழ�ப�ைன வ�வா�க 

இ�திய உய� �தான�கராலய�தி� ITEC தின ெகா�டா�ட�தி� இ�தியா – 

இல�ைக திடச�க�ப�

இ�திய ெதாழி���ப ம��� ெபா�ளாதார ஒ��ைழ�� தி�ட�தி� 

(ITEC) அ��பைடய�� இ�தியா ம��� இல�ைக இைடய�� காண�ப�� 58 

ஆ��கால ஆ�ைம வ���தி ப��ைடைமைய� ெகா�டா�� ITEC 

தினநிக��க� 2022 ெச�ெட�ப� 28 ஆ� திகதி ெகா��ப���ள இ�திய 

உய� �தான�கராலய�தா� ஒ��கைம�க�ப����தன. 

2. க�வ� அைம�ச� ெகௗரவ �சி� ப�ேரமஜய�த அவ�க� ப�ரதம 

வ���தினராக��, க�வ� அைம�சி� ெசயலாள� தி�.நிஹா� ரணசி�ஹ, 

அவ�க� ெகௗரவ வ���தினராக�� இ�நிக��கள�� கல�� 

சிற�ப��தி��தன�.  ITEC தி�ட�தி�கீ� இ�தியாவ�� ப�ேவ� 

�ைறகள��� பய��சி ெநறிகைள� ���திெச�த அதிகா�க� ம��� 

இல�ைகய���ள ITEC ��னா� மாணவ�க�, உ�ள��ட 100��� 

அதிகமாேனா� இ�த நிக��கள�� கல��ெகா�டைம �றி�ப�ட�த�க�. 

3. இ�� உைர நிக��திய���த ெகௗரவ க�வ� அைம�ச� அவ�க�, 2000 

ஆ��க���� ேமலான வரலா�ைற�ெகா������ இ�திய இல�ைக 

உற� ெதாட�பாக� �றி�ப�����தா�. அ��ட� இல�ைக 

மாணவ�க��காக வழ�க�ப�� வ�டா�த �லைம�ப�சி� தி�ட�க� 

ம��� ITEC தி�ட�க��காக இ�தியாைவ ெம�சிய���த அைம�ச�, கட�த 

சில மாத�கள�� இ�தியாவா� இல�ைக�� வழ�க�ப�ட நிதி �தியான 

ஆதர��காக�� ந�றிய�ைன� ெத�வ����ளா�. �றி�பாக இ�தியாவ�� 

STEM (வ��ஞான�, ெதாழி���ப�, ெபாறிய�ய�, ம��� கண�த��ைற) 

ம��� தகவ� ெதாழி���ப��ைற ேபா�றவ�றிலி��� உய� க�வ�, 



ஆ�ைம வ���தி ம��� திற� வ���தி ஆகிய �ைறகள�� இ�தியா 

இல�ைக இைடய�லான ேமலதிக ஒ��ைழ�ப�� ேநா�க� �றி��� அவ� 

�றி�ப��டா�. அ�ம��ம�லாம�, இ�தியாவ�� பர�தளவ�லான ேதசிய 

க�வ��ெகா�ைக ெதாட�பாக�� அத� �லமாக மாணவ�க�� 

க�வ�யாள�க�� ெப���ெகா��� ந�ைமக� �றி��� அவ� இ�� 

����கா��ய���தா�. 

4. இேதேவைள இ�நிக�வ�� உைரநிக��திய���த உய� �தான�க�, இ�த 

ITEC தி�ட�தி�� இல�ைகைய� ேச��த அதிகா�க� ஆ�டா�� 

காலமாக மக�தான ஆ�வ�திைன ெவள��ப��திவ�வதாக 

�றி�ப�����தா�. ேம��, ITEC ஒ��ைழ�ப�� ��கிய��வ� 

ெதாட�பாக�� இ�� �றி�ப�����த அவ�, க�வ� ம��� திற� வ���தி 

ெசய�பா�கள�� இ�தியா இல�ைக இைடய�லான ஒ��ைழ�ப��� 

வானேம எ�ைல என�� ெத�வ��தி��தா�. ஒ�ெவா�வ�ட�� 

இல�ைக�காக வழ�க�ப�� 700 �லைம�ப�சி�க� ம��� ITEC 

பய��சிெநறிக��கான 402இட�க� ஆகியவ���� சமா�தரமாக இ�தியா 

ம��� இல�ைகய�� உ�ள உய� க�வ� நி�வன�க� இைடய�லான 

��டா�ைம ஊடாக உய�க�வ� உ�ள��ட க�வ���ைறய�� ப�ேவ� 

அ�ச�கள��� இல�ைக�கான உதவ�கைள வழ��வத�� இ�தியா 

ேம�ெகா������ ெப��ய�சி �றி��� உய� �தான�க� 

����கா��னா�. 

5. இ�த நிக�வ�� கல��ெகா����தவ�க�  இ�தியாவ�� ITEC பய��சி 

�றி�த நிைன�க� ம��� அ�பவ�கைள பகி���ெகா�ட�ட� 

ப�ேவ� ITEC தி�ட�கள�� ��ைமயான உ�ளட�க�ைத� பாரா��யைம 

�றி�ப�ட�த�க�. ெப�க��வ�� உ�ள இ�திய அறிவ�ய� கழக�தி� (IISC) 

'வ��ஞான�, ெதாழி���ப� ம��� ��தா�க� ெகா�ைக' ெதாட�பான ITEC 

பய��சி� தி�ட�தி� இைண�தி��த  இல�ைக ைக�ெதாழி� ெதாழி���ப 

நி�வன�தி� (ஆரா��சி ம��� அப�வ���தி) ேமலதிக பண��பாள� 

நாயக� ேபராசி�ய� தி�மதி இ�மி க�கா ெஹவாஜூலிேக அவ�க�, 

'அறி�� அ�பவ�� நிைற�த ��ைமயான பய��சிெநறி' என இ�த 

தி�ட�கைள வ�வ��தா�. இேதேவைள, ெகா�ைக வைர� ம��� I-STEM 



�றி�� ெபற�ப�ட தகவ�க� மிக�� ெப�மதியானைவ எ���, இ�திய 

�ைறைம�ட� ஒ��ைழ�ப�ைன� ெப���ெகா�வத�காக I-STEM ேபா�ற 

க��தி�ட� ஒ�ைற இல�ைக ேதசிய வ��ஞான ம�ற� 

ஆர�ப��தி���� நிைலய�� இத��லமான அறிவ�ைன ஏ�கனேவ 

இல�ைகய�� பய�ப��த ஆர�ப��தி��பதாக�� அவ� �றினா�. 

����லி �ன�த ��ப� க���ய�� அய�நா�கள���ள இள� 

தைலவ�க��கான பய��சிெநறிய�� கல��ெகா�ட ச�ைஷ� 

ேஹா���� ப�எ�சிய�� இைணய பா�கா�� ம��� இண�க�பா�� 

ப��வ�� �காைமயாள� தி�. �ஷா� அ�ர� ராப� ெபா�ளாதார�, அரசிய� 

வ��ஞான�, ெகா�ைக வ���, ச�ட�, அரசியலைம��, �காதார� ம��� 

தி�டமிட� ேபா�ற ப�ேவ� �ைறகள�� இ�பய��சிகள��ேபா� 

வழ�க�ப����த வ���ைரக� ம��� அ�பவ�கைள எ���ைர�தா�. 

ெநா�டாவ�� ெஜ���� �காைம��வ நி�வன�தினா� நட�த�ப�ட 

“��தா�க��ைறசா� நி�வன�க��கான வ�வைம��� சி�தைன�கான 

அ���ைற” எ�ற ITEC பாடெநறிய�� கல��ெகா�ட சிலாப� க�வ� 

வலய ப�ரதி� க�வ�� பண��பாள� தி�மதி. சசிஜா கேயஷின� சி�வா, ITEC 

பய��சியான� தா�நா���காக� �திய உ�ேவக��ட� பண�யா�ற� 

த�ைன� ���யதாக ெத�வ��தா�. ெப�க�� �வாமி வ�ேவகான�தா 

ேயாகா அ�ச�தனா ச��தானாவ�� (SVYASA) ITEC பய��சி� தி�ட�தி� 

கல��ெகா�ட ெகா��� ப�கைல�கழக�தி� ெதாழி�வள ஆேலாசக� 

ெச�வ�. ச��தி உதா� வ�த�ேக, அ�பய��சிைய “வா��ைகைய மா��� 

அ�பவ�” எ�� �றி�ப��டா�. அ��ட� ஏைனேயா�� ேயாகா �ல� 

மன அைமதி ம��� மகி��சிைய கா�பத�� இ�த பய��சி 

அ�பவ�திைன பய�ப��தி உதவ� வ�வதாக�� அவ� ெத�வ��தா�. 

இேதேவைள, இ�தி�ட�கள�� பய��சி மாதி�க� நவ�ன 

ெதாழி���ப�க�ட� ஒ�திைச��தாக�� ச�க� 

ெபா��த�பா�ைட�ெகா����பதாக�� இ�தி�ட�கள�� 

ப�ேக�றி��தவ�க� ேம�� �றி�ப��டன�.

6. அப�வ���தி அைட��வ�� ந�� நா�கள�� ஆ�ைமவ���திய�ைன 

ேம�ப��த�� ெதாழி���ப �திய�லான உதவ�கைள வழ��வத�காக�� 

இ�திய அரசி� ��ேனா��தி�டமான இ�த ITEC நிக��சி�தி�ட�க� 1964 



ஆ� ஆ�� ஆர�ப��க�ப����தன. இ�த தி�ட�கள�� ப�ேக��வ�� 

160��� அதிகமான சக அப�வ���திஅைட��வ�� நா�கள�� உ�ள 

200,000��� அதிகமானவ�க� பய�ெப�ற இ�நிக��சி�தி�ட�தினா� 

ப�காள� நா�கள�� மன�த வள அப�வ���திய�� இ�தியாவ�� 

ப�கள��ப�ைன உ�திெச��� மிக�� ��கியமான க�வ�யாக இ�தி�ட� 

உ�வாகி��ள�.  ITEC நிக��சி�தி�ட�தி� இல�ைக�காக வ�டா�த� 402 

இட�க� ஒ��க�ப�கி�றன. ஒ�ெவா� வ�ட�� இ�திய இராஜத�திர 

��வராலய�களா� ெத��-ெத�� ஒ��ைழ�� தி�டமான� உலக� 

��வதி�� ITEC தினமாக� ெகா�டாட�ப�� வ�கி�றைம 

�றி�ப�ட�த�க�. 

*****************
ெகா���
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