
இ�திய உய� �தான�கராலய�

ெகா���

************
ஊடக அறி�ைக

2021 அேயா�தி த�ேபா�ஸவ�தி� ப�ேக�க இல�ைகய�லி��� 15 

உ��ப�ன�க�டனான கலாசார ��ைவ அைழ�தி���� உ�தர 

ப�ரேதஷ அரசா�க�

உ�தர�ப�ரேதஷ�தி� அேயா�திய�� 2021 நவ�ப� 1 �த� 5ஆ� 

திகதி வைர ஏ�பா� ெச�ய�ப���ள ப�ரமா�டமான த�ேபா�ஸ� 

நிக��கள�� ப�ேக�பத�காக இல�ைகய�லி��� 15 ேப� ெகா�ட 

கலாசார� �� ஒ�� இ�தியாவ�� உ�தர� ப�ரேதச அரசா�க�தா� 

அைழ�க�ப���ள�. இராமாயண�தி� உலகளாவ�ய 

கைல�கள�சிய�தி� இல�ைக� ப��வ�� உ��ப�ன�களான 

தி�.ஞான�மா� சித�பர� ம��� தி�மதி காய�தி� �வ��திர� 

ஆகிேயா�� ெகா��ப���ள, �வாமி வ�ேவகான�தா கலாசார 

ைமய� ம��� நா��ய கலா ம�தி� ஆகியவ�றி� �க�ெப�ற பரத 

நா��ய ��வான கலா�� �மதி வா�கி ெஜகத��வர� அவ�க�� 

இ������� தைலைம தா��கி�றன�. 

02.  இ�கலாசார���வ�ன�� பயண���� ��னதாக  இ�திய 

உய� �தான�க� � ேகாபா� பா�ேல அவ�க� இ���வ�னைர 

ச�தி�� உைரயா�ய���தா�. இ�தியாவ���� இல�ைக��� 

இைடய�லான பல ��றா��க� பைழைமயான உற�கைள ேம�� 

வ��ப���வதி� இ�தைகய கலாசார ம��� ஆ�ம�க 

ெதாட��கள�� ��கிய��வ�ைத அவ� இ�ச�தி�ப��ேபா� 

எ���ைர�தா�. ேம�� இ�தியாவ�� அவ�கள�� கலாசார 

நிக��சிக��காக வா����கைள�� அவ� பகி���ெகா�டா�.

03. உ�தர�ப�ரேதஷ அரசி� கலாசார� திைண�கள�தி�  அேயா�தி 



ஆரா��சி நி�வன� இல�ைகய�லி��� 15 ேப� ெகா�ட 

இ�கலாசார� ��ைவ ஏ�பா� ெச���ள�. இ�தியாவ�� 

உ�தரப�ரேதஷ மாநில�தி� �ன�த நதியான சர�வ�� கைரய�� 

அேயா�தி அைம���ள�. இ� இராம� ப�ற�த இட� என 

ந�ப�ப�வதா� இ���கள�� மிக ��கியமான �ன�த யா�திைர 

தலமாக க�த�ப�கிற�. இ�நிைலய�� இ�� ப�ரமா�டமான 

ஆலய� ஒ�� நி�மாண��க�ப�� வ�கிற�.

04. 2017 ஆ� ஆ�� �த�, ஒ�ெவா� ஆ���,  உ�தர�ப�ரேதச 

அர� அேயா�திய�� த�பாவள�ைய ��ன��� த�ேபா�ஸ� எ�ற 

வ�ழாவ�ைன� ெகா�டா�கிற�. இ�த ஆ�� நைடெப�� ஐ�தாவ� 

த�ேபா�ஸ� பதி�ப��ேபா�, �த��ைறயாக 500 �ேரா�க� 

அேயா�திய�� வான�தி� இராமாயண� கா�சிகைள 

சி�த��க��ளன. இ�தியாவ�� ப�ேவ� ப�திகள�லி����, 

இல�ைக உ�பட உலக� ��வதி�மி��� வ�� கலாசார� 

���க� இராமாயண�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட கலாசார 

நிக��சிகைள இ�� கா�சி�ப���வா�க�. த�பாவள�ைய ��ன��� 

நவ�ப� 3 ஆ� திகதிய�� 12 ல�ச� த�ப�க� ஏ�றி சாதைன 

பைட�க உ�தரப�ரேதஷ அர� தி�டமி���ள�. அேயா�திய�� 

நைடெப�� த�ேபா�ஸ� ெகா�டா�ட�கள�� ேபா� சர� நதிய�� 

கைரய�� அைம�தி���� க�ப�ரமான ‘ரா� கி ைபதிய��’ பார�ப�ய 

���லா, மாநா�, ��தக ெவள�ய��� வ�ழா, இராமாயண ஊ�வல� 

�ைக�பட� க�கா�சி, ��ப�மாண ஒள��கீ�� கா�சிக�, 

தி�டப�ரதிைமகள�� திைரய�ட�  ம��� ேலச� ஒள��க�ைற 

கா�சிக� உ�ள��டைவ நைடெபற��ளன.

05. �வெர�யாவி� உ�ள சீைத அ�ம� 
ஆலய�திலி

���
 அ��ப�ப�ட ஓ� 

அைடயாள �னித சி�ன� அேயா�தியி� உ�ள ராம ெஜ�ம�மி 
ஆலய

 தைலைம 

��வ�ட�
 இ�தியா��கான இல�ைக உய� �தானிக� 

ெகௗரவ 
மி��த 

ெமாரெகாட 
அவ�களா� 2021 ஒ�ேடாப� 28 ஆ� திகதி 

ைகயள��க�ப����த�. இ��ன�த சி�ன� 
இல�ைகயி� உ�ள சீைத 



அ�ம� 
ஆலய�திலி���

 உய� �தானிகரா� இ�தியாவி�� 

எ���வர�ப�டைம �றி�ப�ட�த�க�.

06. 2021 ஆ� ஆ�� ஒ�ேடாப� மாத� 20 ஆ� திகதி ம�களகரமான வ� 
ேபா

யா 

தின�த�� ெகா��பி
லி

��� �னித நகரமான 
�ஷிநக��� �தலாவ� 

ச�வேதச வ�மான� வ�தைட�தைம இ�த ச�த��ப�தி� 

நிைனவ��ெகா�ள�படெவ��யதா��. இல�ைகய�லி��� இைளஞ� 

ம��� வ�ைளயா����ைற அைம�ச�, அப�வ���தி� ���ைண�� 

ம��� க�காண��� அைம�ச� ம��� �ஜி�ட� ெதாழி���ப� 

ம��� ெதாழி� �ய�சி அப�வ���தி இராஜா�க அைம�ச� நாம� 

ராஜப� ஷ தைலைமய�லான �� இ�நிக��கள�� ப�ேக�ற�ட� 

இ���வ�� 4 இராஜா�க அைம�ச�க�, சிேர�ட அதிகா�க�ட� 

இல�ைக ��வதி�� உ�ள ப�ேவ� ப���க� ம��� �ன�த 

வ�காைரகைள ேச��த 100 ��� ேம�ப�ட சிேர�ட ெபௗ�த 

மத��மாரா� ப�ரதிநிதி��வ�ப��த�ப�ட அதி வண�க�தி���ய 

மகாச�க�தின�� உ�வா�க�ப����தன�. இ�தைகய கலாசார
 

ம��� ஆ�மிக நிக��க� மத�க
ைள

 கட�� இ� நா�க���� இைடேய உ�ள 

நிைலயான ம�க
� - ம�க�

 ெதாட�ைப உ�தி�ப���கி�றன.

**********

ெகா��� 

30 ஒ�ேடாப� 21


