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DefExpo 2022 க�கா�சிய�� இல�ைகய�� உய�ம�ட ேபராள�க� ப�ேக��
இல�ைக�டனான பா�கா�� ஒ��ைழ�ப�ைன வ�வா�க இ�தியா திடச�க�ப�

இல�ைக பா�கா�� இராஜா�க அைம�ச� ெகௗரவ ப�ரமி�த ப�டார
ெத�ன�ேகா� அவ�க� தைலைமய�� கட�பைட ம���
இரா�வ�ைத�ேச��த சிேர�ட அதிகா�க� உ�ள��ட �வரட�கிய
ேபராள�க�, இ� வ�ட�க��� ஒ��ைற இ�தியாவ�� நைடெப�� உலக
பா�கா�� க�கா�சியான DefExpo 2022� கல�� ெகா�வத�காக
இ�தியாவ��கான வ�ஜய� ஒ�றிைன ேம�ெகா���ளன�.
இ�க�கா�சியான� �ஜரா�தி� உ�ள கா�திநக�� 2022 ஒ�ேடாப� 19ஆ�
திகதி ப�ரதம� நேர�திர ேமா� அவ�களா� ஆர�ப��� ைவ�க�ப�ட�. கட�த
ஒ� வ�ட கால�ப�தி��� ப�ரதம� நேர�திர ேமா� அவ�களா� ஆர�ப���
ைவ�க�ப�ட நிக�வ�� இல�ைகைய� ேச��த அைம�ச� ஒ�வ� ப�ேக���
இர�டாவ� ச�த��ப� இ�ெவ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. 2021 ஒ�ேடாப��
�ஷிநக� வ�மான நிைலய���கான ச�வேதச வ�மான ேசைவய��
அ��ரா��பண� இட�ெப�றேபா� இல�ைகைய� ேச��த அைம�ச�க�
ப�ேக�றி��தைம இ�ச�த��ப�தி� நிைனவ��ெகா�ள�படேவ���.

2.  DefExpo 2022 க�கா�சிய�� கல��ெகா�� உைரநிக��திய ெகௗரவ
பா�கா�� இராஜா�க அைம�ச� ப�ரமி�த ப�டார ெத�ன�ேகா� அவ�க�
பா�கா��� �ைறய�� இல�ைக��� இ�தியா���� இைடய�� காண�ப��
ஒ��ைழ�ப�ைன பாரா��ய�ட� பா�கா�� ெகா�ைககைள ேம��
வ��ப���வதி� பா�கா��சா� உ�ப�தி� �ைறய��
��கிய��வ�திைன�� ����கா��ய���தா�. அ��ட�, ஐ�� ப�மாண�க�
ஊடாக நவ �ன ேபா� �ைனகள�� காண�ப�� மா�ற�கள�� த�ைமக�
�றி�த ஆழமான ����ண�ைவ எ��வத�� இ�க�கா�சி ��கியமான
வா��ப�ைன வழ��வதாக�� இராஜா�க அைம�ச� அவ�க� �றி�ப��டா�.

3. ‘Make in India” ம��� “Make for the World’ ேபா�ற தி�ட�க�
ஊடான இல��கைள�� பா�கா��� �ைறய�� த�ன�ைறவ�ைன��
அைடவத�� இ�திய பா�கா����ைறசா� உ�ப�தி� �ைறய��
வள���வ�� ெசய�திறைன இ�க�கா�சி ெவள��கா��கிற�.
இ�க�கா�சிய�� அ�கமாக ஆ�த� பைடய�ன�, ெபா� பா�கா�� ப���
ம��� உ�ப�தி��ைற ஆகியவ�றி� ெதாழி�திற�கைள��
சாதன�கைள�� கா�ப���� ேநர� ெச��ைற வ�ள�க�க�� இ��
ஒ��கைம�க�ப����தன.

 4. பா�கா�� சா� க�கா�சி 2022இ�ப�க நிக�வாக 2022 அ�ேடாப� 17ஆ�
திகதி இ�திய பா�கா�� ம��� ���லா��ைற இைண அைம�ச� � அஜ�
ப� அவ�கைள இல�ைகைய ப�ரதிநிதி��வ�ப���� ேபராள�க�
ச�தி�தி��தன�. இ�த ச�தி�ப��ேபா� பா�கா��� �ைறய�� இல�ைக��
ஆதர� வழ��வத�� இ�தியா எ�ேபா�� தயா� நிைலய�� இ��பதாக
ம���� வலி���தி �ற�ப����த�. அ�ம��ம�லாம� இ�திய பா�கா��
அைம�ச�, பா�கா�� ெசயலாள�, பா�கா�� பைடகள�� ப�ரதான� ம���
��பைடகள�� தளபதிக�ட�� இல�ைக ேபராள�க� ச�தி���கைள
ேம�ெகா����தைம �றி�ப�ட�த�க வ�டயமா��.



 5. பா�கா�� �ைறய�� காண�ப�� இ�தர�� ஈ�பாடான� இய�பாகேவ
ப�ேவ� ப�மாண�கைள ெகா����கி�ற வ�டயமா��. Covid-19 காரணமாக
ப�ேவ� சவா�க� எதி�ெகா�ள�ப����த நிைலய��� இ�தர�ப�ன�
இைடய�லான உய�ம�ட ப�மா�ற�க�� பய��சிக�� ெதாட����
நைடெப�றி��தன. SLINEX கட�பைட பய��சி ம��� MITRA SHAKTI

இரா�வ பய��சி ஆகியைவ இ�தியாவ��� இல�ைகய��மாக
ஒ�ெவா�வ�ட�� ெதாட��� நட�த�ப�� வ�கி�ற�. ேபாைத�ெபா��
ம��� ஆ�கட�த� உ�ள��ட ெபா�வான பா�கா�� சவா�கைள
எதி�ெகா�வதி� இ� நா�கள�ன�� ஆ�த� பைடய�ன� ஒ�றிைண��
ெசய�ப�� வ�கி�றன�. ப�ரா�திய ம�ட�தி� இ�வாறான சவா�கைள
எதி�ெகா�வத�� ெகா��� பா�கா�� ���� ��ம�தி� வகிபாக� மிக��
��கியமான ஒ�றாக அ�ைம�கால�கள�� மா�றமைட���ள�. அ��ட�,
இல�ைகய�� கட� க�காண��� திறைன ேம�� ேம�ப����
ேநா�க��ட� �த�தடைவயாக ேடான�ய� வ�மானெமா�� இ�தியாவா�
இல�ைக�� வழஙக�ப�� 2022 ஆக�� 15ஆ� திகதி அதிேமத� ஜனாதிபதி
ரண�� வ��கிரமசி�க அவ�கள�� உய�வான ப�ரச�ன��ட� இல�ைக
வ�மான�பைடய�� ேசைவய�� இைண�க�ப����தைம �றி�ப�ட�த�க
வ�டயமா��.

5. இ�நா�கள�ன�� ெபா�வான பா�கா�ப�ைன ேம�ப���வதி� பர�பர
நல� ம��� சிற�த ேதாழைம ஆகியவ�றா� வ���ட�ப�ட இ�திய
இல�ைக பா�கா�� ஒ��ைழ�ப�� அ�பவ� பகி�� ம��� ஆ�ைம
வ���தி ெசய�பா�க� மிக ��கியமான ப�கள��ப�ைன வழ�கி வ�கி�றன.
ேதசிய பா�கா�� க��� உ�பட ப�ேவ� இ�திய இரா�வ நி�வன�க�
கட�த பல தசா�த காலமாக இல�ைக ஆ�த� பைடய�ன�� ����ைம
ெத�வாக உ�ள அேதசமய� இவ�றி��ல� இல�ைக ஆ�த பைடகள��
தைலைம அதிகா�க� பல� உ�வா�க�ப����தன�. வ�டா�த� 1500 �த�
1700 இடஒ��கீ�க� இல�ைகைய�ேச��த பய��ன�க��காக
ஒ��க�ப�கி�ற�. இைவ கி�ட�த�ட 500 �த� 550 மி�லிய� இ�திய �பா
(ஆ� மி�லிய� அெம��க ெடால���� அதிகமான ெப�மதி)
ெப�மதிய�ைன� ெகா���ள�. இேதேபால கிள��சிகைள �றிய��த�
ேபா�ற ப�ேவ� வ�டய�க��கான வ�ேசட பய��சி தி�ட�க� உ�ள�ட
பய��சிக��காக இ�திய பைடய�ன�� இல�ைக ஆ�த� பைடய�னரா�
வரேவ�க�ப�கி�றன�.

 8. �����ழ� அன��த�கைள� தவ���த�, திரவநிைல ம���வ
ஒ�சிச� ம��� ஏைனய அ�தியாவசிய� ெபா��கைள ��தமாக
வழ��த�, 700 இ�திய�கைள ம���� ெசா�த நா���� அ��ப�ைவ�தைம
உ�ள��ட ப�ேவ� மன�தாப�மான அ��பைடய�லான ஒ��ைழ��
ெசய�பா�க�� ெகாவ��-19 ெப�ேநா� கால�ப�திய�� இல�ைக ஆ�த�
பைடகள�� உதவ��ட� ேம�ெகா�ள�ப����த�.

  8. இ� அய� நா�க���� இைடய�லான எதி�கால ஒ��ைழ�பான�
இ�தியாவ�� அய�ற��� �தலிட� ெகா�ைக ம��� ப�ரா�திய�தி�
அைனவ���� பா�கா��� வள��சி�� எ�ற சாக� ேகா�பா�
ஆகியவ�றிைன ����கா��வதாக அைமகி�ற�. ப�ரா�திய சமாதான�,
பா�கா��, �திர�த�ைம ஆகியவ�றிைன ேம�ப���வத�காக�� பர�பர
நல�க� அ��பைடய��� இல�ைக�டனான ப�ப�மாண ஒ��ைழ�ப�ைன
இ�தியா ெதாட���� வ��ப����.
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