
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
************ 

 

ஊடக அறிக்கக 

 

சப்ரகமுவ பல்ககலக் கழகத்தில்  

இந்தி கமாழி இருக்கக அங்குரார்ப்பணம் 

 

இந்திய உயர ் ஸ்தானிகர ் ககௌரவ ககாபால் பாக்கல அவரக்ள் 

2023 ஜனவரி 11ஆம் திகதி கபலிஹுகலாயாவில் உள்ள சப்ரகமுவ 

பல்கலலக் கழகத்துக்கு முதன்முதலாக விஜயம் கமற்ககாண்டிருந்தார.் 

இவ்விஜயத்தின்கபாது இப்பல்கலலக் கழகதத்ில், கலாசார 

உறவுகளுக்கான இந்திய கபரலவயின் (ICCR) இந்திகமாழி 

இருக்லகயிலன ஸ்தாபிப்பதற்கான புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்லக 

அப்பல்கலலக் கழகத்தின் துலணகவந்தர ் கபராசிரியர ் R.M.U.S.K. 

ரத்நாயக்க மற்றும் உயர ் ஸ்தானிகரால் லகசச்ாதத்ிடப்பட்டது. இந்த 

புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்லகயின் பிரகாரம் இந்திய கபராசிரியரக்ளும் 

இப்பல்கலலக் கழகத்தில் இந்தி கமாழிக் கற்லககநறியிலன கற்பிக்க 

வழிசலமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

2.   அத்துடன் அங்கு புதிதாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கலாசார 

உறவுகளுக்கான இந்திய கபரலவயின் (ICCR) இந்திகமாழி 

இருக்லகயில் சிறந்த கபறுகபறுகலளப்கபறும் மாணவருக்கு உயர ்

ஸ்தானிகரின் தங்கப்பதக்கம் வழங்கப்படுகமனவும் உயர ் ஸ்தானிகர ்

இங்கு அறிவித்திருந்தார.் கமலும், கண்டியில் உள்ள உதவி இந்திய உயர ்

ஸ்தானிகராலயத்துடன் இலணந்து இப்பல்கலலக் கழகத்தால் 

நடத்தப்பட்ட இந்தி கவிலதப் கபாட்டியில் கவற்றிகபற்றவரக்ளும் உயர ்

ஸ்தானிகரால் ககௌரவிக்கப்பட்டனர.்  

 

3.  கமலும், சப்ரகமுவ பல்கலலக் கழகத்தின் சமூக விஞ்ஞான 

மற்றும் கமாழிகள் பீடத்தினால் ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட சமூக விஞ்ஞான 

மற்றும் கமாழிகளுக்கான சரவ்கதச மாநாட்டிலும் உயர ் ஸ்தானிகர ்

அவரக்ள் பிரதம விருந்தினராக கலந்துககாண்டார.் புலலமயாளரக்ள், 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள், மாணவரக்ள் மற்றும் உத்திகயாகத்தரக்ளுக்காக 

நடத்தப்படும் இம்மாநாட்டில் சமூக விஞ்ஞான மற்றும் கமாழிகள் 

குறித்த தமது ஆய்வுகலள அவரக்ள் சமரப்்பிக்கமுடியும். அத்துடன் இந்த 

மாநாடட்ுக்கான இலணயகசலவயும் உயர ் ஸ்தானிகர ் மற்றும் 

துலணகவந்தரால் இந்நிகழ்வின்கபாது ஆரம்பித்துலவக்கப்பட்டது.  

 

4.  இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக உலர நிகழ்த்தியிருந்த உயர ்

ஸ்தானிகர,் ஸ்திரத்தன்லம மற்றும் நிலலகபறான அபிவிருத்தி 

இலக்குகளில் இந்தியாவின் சாதலனகலள பட்டியிலிட்டிருந்தார.் 

அத்துடன் பிரதமர ் நகரந்திர கமாடி அவரக்ளின் கருத்துக்கலள 



கமற்ககாளிடட்ு உலரயிலன கதாடரந்்த அவர ்மீள்பாவலன, மீள்சுழற்சி, 

மீள்வடிவலமப்பு, மீள்பயன்பாடு, மீளுற்பத்தி கபான்றலவ இந்தியாவின் 

கலாசார கநறிமுலறயின் அங்கங்களாக ஸ்திரத்தன்லமயிலன 

கநாக்கிய பயணத்தில் எவ்வாறான முக்கியத்துவத்திலனக் 

ககாண்டிருக்கின்றது என்பது கதாடரப்ாகவும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார.் 

இலங்லகயில் அபரிமிதமான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வளங்கள் 

உள்ளது என்பலத சுட்டிக்காட்டிய அவர,்  ஸ்திரமான எரிசக்தி 

மூலங்களிலிருந்து அதிக சக்திலய உற்பத்தி கசய்வதற்காக இந்தியா 

இலங்லகயில் கதாடரந்்து முதலீடுகலள கமற்ககாள்ளும் என்றும் 

குறிப்பிட்டார.் அதுமடட்ுமல்லாமல், இப்பல்கலலக்கழகத்திற்கு உயர ்

ஸ்தானிகராலயதத்ின் கதாடரச்ச்ியான ஆதரலவயும் அவர ்

உறுதியளித்தார.் 

 

5.  இந்தியா இலங்லக இலடயிலான ஒத்துலழப்பில் கல்வி மிகவும் 

முக்கியமான இடத்லதப் கபறுகின்றது. அண்லமயில் கமடர்ாஸ் இந்திய 

கதாழில்நுடப்க் கழகம் தனது முதுமாணிக்கற்லக கநறிகலள  இலங்லக 

கதாழில்நுட்ப பல்கலலக் கழகத்தில் ஆரம்பித்துள்ளது. 

அதுமடட்ுமல்லாமல் ஒவ்கவாரு வருடமும் பட்டப்படிப்பு முதல் முலனவர ்

கற்லககநறிகள் வலரயிலான பல்கவறு கற்லககளுக்காக 

பலநூற்றுக்கணக்கான புலலமப்பரிசில்கள் வழங்கப்படுகின்றன.  

கமலும், இலங்லகயில் தமது கல்வியிலனத் கதாடரவ்தற்காக 

கபாருளாதார ரீதியில் நலிவலடந்த மாணவரக்ளுக்கும் நிதி ஆதரவு  

வழங்கும் திடட்ங்களும் முன்கனடுக்கப்படட்ு வருகின்றலம 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

 
************* 

 

ககாழும்பு 

13 ஜனவரி 2023. 


