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ஊடக அறிக்கைக

பாரத் ககா ஜனிகய கபாட்டி க�ற்றியாளர்களுக்கான பரிசில் �ழங்கல்

இன்கை*ய  தினம் (26-07-2021)  நகைடகபற்*  விக-ட  க.ய்நிகர் பரிசில் �ழங்கல்

நிகழ்வின்கபாது 2020-21 பாரத் ககா ஜனிகய (இந்தியாகை� அறிக�ாம்) கபாட்டியின் மூன்*ா�து

பதிப்பின் முதல் சுற்றின் க�ற்றியாளர்கள் இந்திய  உயர் ஸ்தானிகராலயத்தால்

ககௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.  இந்நிகழ்வில் இலங்கைகக்கான  பதில் இந்திய  உயர் ஸ்தானிகர்

திரு.விகனாத் கக கஜக்கப் அ�ர்கள் பிரத. விருந்தினராக கலந்துககாண்டிருந்தார். 

2.  இந்தியா  கதாடர்பாக  அறிந்துககாள்�கைத ஊக்குவிக்கும் முக.ாக ,  இந்தியாவின் நண்பர்கள்

.ற்றும் இந்திய  புலம்கபயர் -மூகத்தினர் இகைடயிலான  ஈடுபாட்டிகைன �லு�ாக்கும் கநாக்குடன்

இந்திய  அர-ாங்கத்தினால் முன்கனடுக்கப்படும் முக்கிய.ான  நட�டிக்கைகயாக  2015-16 இல்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட  பாரத் ககா  ஜனிகய கபாட்டி உள்ளது .  நான்கு சுற்றுக்ககைளக் ககாண்ட

இப்கபாட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் க�ற்றிகபறுப�ர்களுக்குரிய  பரி-ாக  இந்திய  அர-ாங்கத்தின்

அனு-ரகைFயுடன் இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா  க-ல்�தற்கான  �ாய்ப்பு �ழங்கப்படும் .

நகைடகபற்றுமுடிந்த கபாட்டியில் இலங்கைகயில் எட்டுப்கபர் க�ற்றிகபற்றுள்ளனர் ;   க�ளிநாட்டு

பிரகைஜகளுக்கான பிரிவில் பாத்தி.ா ஹில்.ா ,  கலனி திலகரத்ன .ற்றும் ககௌ-ல்யா த-நாயக்கா ,

இந்தியாவில் �தியாத இந்தியர்களுக்கான பிரிவில் கஜயந்த் அஹர்�ால், விகாஸ் சிங்; இந்தியாகை�

பூர்வீக.ாக ககாண்ட�ர்கள் பிரிவில் நிதீஷ் மிஷ்ரா ,  தஷாலினி சி�ஞானம் .ற்றும் தர்ஷி ஶ்ரீதரன்

ஆகிகயார் க�ற்றியாளர்களா�ர் .  உலகளாவிய ரீதியில் முதல் சுற்றில் க�ற்றிகபற்றிருக்கும் 163

இகைளஞர்களில் இ�ர்களும் அடங்குகின்*னர். 

3. இலங்கைகயிலிருந்து பங்குபற்றிய -கலருக்கும் நன்றியிகைனத் கதரிவித்திருந்த பதில் இந்திய உயர்

ஸ்தானிகர் விகனாத் கக கஜக்கப் அ�ர்கள் இலங்கைக இந்திய  .க்களிகைடயிலான  �லு�ான

கதாடர்புகள் குறித்து சுட்டிக்காட்டியிருந்ததுடன் க�ற்றியாளர்ககைளயும் பாராட்டியிருந்தார் .  கடந்த



�ருடம் முதல் இவ்�ா*ான  நிகழ்வுகள் க.ய்நிகர் .ார்க்கம் ஊடாக  நகைடகபற்று �ந்தாலும்

.க்ககைள ஒன்றிகைFப்பதில் அகை� முக்கிய பங்களிப்கைப �ழங்கு�தாக அ�ர் குறிப்பிட்டார். 

4.  ககாவிட் கட்டுப்பாடுகளுக்கு .த்தியில் ,   எதிர்காலத்தில் .க்கள் –.க்கள் கதாடர்புககைளயும்

கலா-ார  பரி.ாற்*ங்ககைளயும் முன்கனடுத்துச்க-ல்�தற்கு இந்திய  உயர் ஸ்தானிகராலயம்

�குத்துள்ள திட்டங்கள் கதாடர்பாக  பதில் இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் சுட்டிக்காட்டினார் .   கபௌத்த

உ*வுககைள க.ம்படுத்துதல் ;  கதாழிலாளர்கள் .ற்றும் உத்திகயாகத்தர்களின் தி*ன் விருத்தி

க-யற்பாடுகளும்  அ�ர்ககைள ககௌரவித்தலும் ;  எம்.ரி.நியூ டய.ண்ட்  &  எம்.வி.  எக்ஸ் பிரஸ்

கபர்ள் கப்பல் -ம்ப�ங்கள் கபால கடல் அனர்த்த முகாகை.த்து�த்தில்  ஒத்துகைழப்பு ;  கதாடரும்

அபிவிருத்தி ஒத்துகைழப்பு பங்குகைடகை. ;  விகைளயாட்டு .ற்றும் இகைளஞர் கதாடர்புககைள

ஊக்குவித்தல்;  க-ன்கைன .ற்றும் யாழ்ப்பாFம் இகைடயிலான  வி.ான  க-கை�ககைள மீண்டும்

ஆரம்பித்தல்,  இலங்கைகயின் காங்கக-ன்துகை*க்கும்  இந்தியாவின் காகைரக்காலுக்கும் இகைடயிலான

படகுச்க-கை�ககைள ஆரம்பித்தல் ஆகிய  நட�டிக்கைககள் மூல.ாக  சி*ந்த  எதிர்காலத்துடனான

அக்ககை*யுடன் கதாடர்புககைள க.ம்படுத்தல் ஆகியகை� இத்திட்டங்களில் உள்ளடங்குகின்*ன. 

5. இந்த க.ய்நிகர் நிகழ்வின்கபாது க�ற்றியாளர்கள் த.து அனுப�ங்ககைள பகிர்ந்துககாண்டதுடன்

இச்-ர்�கத-  கபாட்டியில் கலந்துககாள்�தற்காக  -ந்தர்ப்பம் �ழங்கிய இந்திய அர-ாங்கத்துக்கும்

நன்றிககைள கதரிவித்திருந்தனர் .   .க்கள் –  .க்கள் கதாடர்புககைள க.ம்படுத்து�தற்காக  இந்திய

உயர் ஸ்தானிகராலயம் .ற்றும் சு�ாமி விக�கானந்த  கலா-ார  நிகைலயம் முன்கனடுத்துள்ள

நட�டிக்கைகககைளப் பாராட்டிய அ�ர்கள் ,  இந்தியா குறித்தும் அந்நாட்டு .க்கள் .ற்றும் கலா-ாரம்

குறித்தும் த.து ஆர்�த்திகைனயும் க�ளிப்படுத்தியிருந்தனர். 

 * * * * *
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