
இ�தியஇ�திய உய�உய� �தானிகராலய��தானிகராலய� 

ெகா���ெகா��� 

ஊடகஊடக அறி�ைகஅறி�ைக 

இல�ைக�இல�ைக� ப�கைல�ப�கைல� கழக�களிேலேயகழக�களிேலேய மிக�மிக� ெபரியதானெபரியதான ேக�ேபா�ேக�ேபா� �ட��ட� இ�தியஇ�திய நிதி�தவி�ட�நிதி�தவி�ட� அ��பணி�க�ப�கிற�அ��பணி�க�ப�கிற� 

 

ஒ�ேடாப� 9, 2018 அ�� நைடெப�� ஒ� விேசட ைவபவ�தி�, இல�ைகயி� ெத� மாகாண�தி�, ��� ப�கைல� கழக�தி�              
இ�திய ந�ெகாைட நிதி�தவி 300 மி�லிய� இல�ைக �பா� ெசலவி� க�ட�ப�ட ரபீ�திரநா� தா�� ேக�ேபா� �ட�, இல�ைக              
ம�க��� அ��பண� ெச�ய�ப�ட�. 

 

இ�த� ேக�ேபா� �ட� இ�திய உய� �தானிக� தர�ஜி� சி� ச�� ம��� ��� ப�கைல� கழக உப ேவ�த� சிேர�ட                
ேபராசிரிய� காமினி ேசனநாய�கா ஆகிய இ�வரினா�� ��டாக� திற�� ைவ�க�ப�ட�. இ�த ைவபவ�, ப�கைல� கழக            
ஆசிரிய�க�, உதவி� பணியாள�க�, ப�கைல� கழக மாணவ�க� ம��� ஏைனய அைழ�க�ப�ட வி��தின�க� உ�பட 1000            
இ��� அதிகமான ஒ� ெப�� எ�ணி�ைக யானவ�களா� கல�� ெகா�ள�ப�ட�.  

 

நிக��சியி� ஓ� அ�கமாக, ம��� ஒ�ேடாப� 2, 2018 ஆர�பமாகிய உலகி� அரசிய� ேமதைக�� ம��� இ�திய� ேதச              
பிதா�மான மகா�மா கா�தியி� 150 ஆவ� ஜனன ஞாபகா��த� ெகா�டா�ட�களி� ஒ� ெதாட��சியாக, அவர� ெச�தி            
ம��� ேபாதைனக� நிர�பிய ஒ� ���கமான காெணாலி� கா�சி கா�பி�க�ப�ட�.  

 

இல�ைக� ப�கைல� கழக�களிேலேய�� ம��� ெத�னில�ைகயி�ேம ெபரியதான இ�த� ேக�ேபா� �ட� 1500 இ��ைக           
வசதிக� ெகா�டெத�ப� ஒ� விேசட அ�சமா��. ேக�ேபா� �ட� நவீன வசதிக�ட� இல�ைகயி� பிரப�யமான க��ட�            
கைல நி�ணரான ெஜ�ரி பாவா அவ�களா� “அயன ம�டல நவீன��வ� ” த��வ�தி�� இண�கியதாக வ�வைம�க�ப�ட�.           
அத� 40 ஆவ� வ�ட� ெதாட��சிைய� ெகா�டா�� ��� ப�கைல� கழக� க��ட�க� ெஜ�ரி பாவா அவ�களி�             
வழிகா��தலி� அவரினாேலேய வ�வைம�க�ப�ைவயா��. ேக�ேபா� �ட� அத� சிற�ப�ச� ெகா�ட�� ம��� அழகிய          
�ைரேயா�க�ட� ப�கைல� கழக க��ட� ேதா�ற�தி�� ேம�� அழ� ேச��கி�ற�.  

 

��ேத� ரபீ�திரநா� தா�� ெபயரிட�ப�ட இ�த ேக�ேபா� �ட� இ�தியா�டனான கலா�சார� ெதாட��களி� ஒ� சி�னமாக�            
திக�வ�ட� ம��� �� ெத�காசியா ம��� உலகி��ேம நிைலயான அழகிய� ம��� �லைமசா� பார�பரிய�ைத வி��� ெச�ற             
மாெப�� இ�திய� கவிஞ�� ம��� ேநாெப� பரி� ெப�றவ�மான ��ேதவ அவ�களி� நிைலயான மர��ப��கைள� ேப��.            
அ� மாணவ�களின�� ம��� ெத� மாகாண�தி� கான கலா�சார ம��� க�வி நடவ��ைக� ேதைவக��� பயனளி���.  

 

இ�த ேக�ேபா� �ட� இ�திய இல�ைக ம�க� நல� சா� அபிவி��தி� ப��டைமக��கான ம��ெமா� உதாரணமா��.            
இல�ைகயி� அபிவி��தி� ெசய� தி�ட�களி�� இ�தியாவி� ெமா�த ப���தி US$ 3 பி�லிய�கைள அ�மி�தைவயா��.           
அவ��� US$ 550 மி�லிய�க���� அதிகமான ெதாைக தனிேய ந�ெகாைட உதவிகளா�� எ�ப�ட� எ�சியைவ ச�ைக            
அ��பைடயிலான கட�களா��.  

 



இ�தியாவி� அபிவி��தி ஒ��ைழ�� ெசய�தி�ட�க� �றி�பி�ட ப�திக� அ�ல� �ைறக��� மா�திர�         
ம���ப��த�ப�டைவ அ�ல. இல�ைகயி� ேதைவக��� அைமவாகேவ இல�ைக�ட� இ�தியா ப��டைம ெகா�கி�ற�ட�         
அபிவி��தி� ெசய�தி�ட�க� இல�ைக ��வதி�மாக நிைறேவ�ற�ப�கி�றன.  

 

ெவளிநாெடா�றி� இ�தியாவின மிக� ெபரிய ெசய� தி�டமாக இல�ைகயி� 60000 வீ�கைள நி�மாணி�பத�கான ப���தி           
ம��� 1990 அவசர ேநாயாள� கா�வ��� ேசைவ எ�பவ���� ேமலதிகமாக, �காதார�, க�வி, ெசய�திறைன�           
க��ெய���த�, வா�வாதார உதவிக�, ெப�கைள வ����த�, திற� வி��தி, ைக�ெதாழி� ம��� ெதாழி� பயி�சி,           
உ�க�டைம�� அபிவி��திக� உ�பட அேநகமாக இல�ைகயி� அைன�� மாகாண�களி�� இ� வைர 70 இ�� அ�மி�த சிறிய             
அபிவி��தி� ெசய�தி�ட�கைள இ�தியா ���தி ெச���ள�.  

த�ேபா� 20 இ��� அதிகமான அ�தைகய ம�க� நல�சா��த ெசய�றி�ட�க� இ�திய அரசா�க�தி� ந�ெகாைட உதவியி�            
கீ� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கி�றன. அைவ மைழ நீ� ேசகரி��� தா�கிகளி� நி�மாணி�த�, மலசல �ட நி�மாண�க�,            
ெபால�ன�ைவயி� ��ெமாழி� பாடசாைல, ப�கைல� கழக�க��காக க��ட�களி� நி�மாணி�த� உ�பட பாடசாைலகைள         
ேம�ப���தத� ம��� நி�மாணி�த�க� எ�பவ�ைற உ�ளட��கி�றன.  

ெகா��� 

9 ஒ�ேடாப�  2018 


