
இ�திய உய� �தான�கராலய�
ெகா���

ஊடக அறி�ைக
*********************

உய� �தான�க�� கிழ�� மாகாண வ�ஜய�

இல�ைக�கான இ�திய உய� �தான�க� ேம�ைமத�கிய �
ேகாபா� பா�ேல அவ�க� 2022 ஒ�ேடாப� 1 ம��� 2 ஆகிய
திகதிகள�� ம�ட�கள�� ம��� தி�ேகாணமைல�கான
வ�ஜயெமா�றிைன ேம�ெகா����தா�. இ�த இ�நா�
வ�ஜய�தி�ேபா�, இல�ைகய�� கிழ�� மாகாண�தி���
இ�தியா���� இைடய�லான ஆழமான�� நிைலேபறான�மான
கலாசார ம��� ச�க-ெபா�ளாதார உற� ம��� இ�தியா இல�ைக
இைடய�லான ப�ப�மாண ஒ��ைழ��க� ஆகியவ�ைற ����கா���
ப�ேவ� நிக��கள�� உய� �தான�க� கல��ெகா�டா�.

2. 2022 ஒ�ேடாப� �தலா� திகதி நைடெப�ற கிழ���
ப�கைல�கழக�தி� ப�டமள��� வ�ழாவ�� ப�ரதம வ��தினராக
கல��ெகா�� ம�ட�கள�ப��கான வ�ஜய�திைன உய� �தான�க�
ஆர�ப��தி��தா�. ெபா�ளாதார �திய�� ஆதர� ேதைவ�ப��
���ப�கைள� ேச��த 100 ப�கைல�கழக மாணவ�க���
க�வ��கான ஆதரைவ வழ��� �கமாக வ�ேசட நிதி உதவ� தி�ட�
ஒ�� உய� �தான�கரா� இ�நிக�வ��ேபா� அறிவ��க�ப����த�.
ITEC, �லைம� ப�சி�க� உ�ள��ட இ�திய அரசா�க�தி� ப�ேவ�
நிக��சி�தி�ட�க� ஊடாக ��ென��க�ப�� உய� க�வ� ம���
திற�வ���தி பய��சி ெநறிக� ம��� நி�ண��வமி�க இ�திய
நி�வன�க�டனான ப��ைடைமய�� ேம�ப�ட ஒ��ைழ�����
உய� �தான�க� இ�ச�த��ப�தி� அைழ�� வ���தா�.

3. ேம��, இ�தியாவ�� ந�ெகாைட உதவ�� தி�ட�தி� கீ�
ம�ட�கள�� ேபாதனா ைவ�தியசாைலய�� நி�மாண��க�ப��வ��
ச�திரசிகி�ைச அலகி� நி�மாண�பண�கள�� ��ேன�ற�
ெதாட�பாக�� உய� �தான�க� ம�ளா�� ெச�தா�. இ�தியா இல�ைக
இைடய�லான அப�வ���தி ஒ��ைழ�� ப��ைடைமய��
அ��பைடய�� ம�கள�� நல�கைள ைமய�ப��திய இ�தி�டமான�
நிைறவைட�� கால�ைத எ����ள�. இ�தியா இல�ைக
இைடய�லான அப�வ���தி ஒ��ைழ�� ப��ைடைமய��
அ��பைடய�� இல�ைகய�� 25 மாவ�ட�கள��� �காதார�, க�வ�
ம��� வா�வாதார� உ�ள��ட ெவ�ேவ� �ைறகள�� ப�ேவ�
அப�வ���தி தி�ட�பண�க� ��ென��க�ப�� வ�கி�றன.



4. இ�வ�ஜய�தி� ஓ� அ�கமாக ம�ட�கள�� இராமகி��ண
மிஷ���� வ�ஜயெமா�ைற ேம�ெகா����த உய� �தான�க�,
இல�ைகய���ள ம�க��� ஆதரவள��பத�காக �காதார�, க�வ�
ம��� ஆ�ம�க �ைறகள�� இராமகி��ண மிஷ�
ேம�ெகா��வ�� பண�கைள�� அ��பண��ப�ைன��
பாரா��ய���தா�. இ�வ�டய�தி� இ�திய உய� �தான�கராலய�
ஊடாக சா�தியமான சகல உதவ�கைள�� வழ��வத��� அவ�
உ�தியள��தா�.

5. அ��ட� ம�ட�கள��, கா�தா���ய�� உ�ள ப��யா ஜு�ஆ
ம�தி ம��� ெம�ைத ெப�ய ப�ள�வாச� ஆகியவ����� வ�ஜய�
ேம�ெகா����த உய� �தான�க�, இ�திய இல�ைக ம�கள��
அைமதி, ெச�ைம ம��� ��ேன�ற� ஆகியவ���காக
ப�ரா��தைனய�� ஈ�ப�டா�. ப��யா ஜு�ஆ ம�திய��
இ�திய-இல�ைக �ப� ந��ற� ச�க� ம��� ப��யா ஜு�ஆ
ம�திய�� ஊடக அல� ஆகியவ�றி� ெபய��ப�க�க�� உய�
�தான�கரா� திற�� ைவ�க�ப�டன. ேம��, ெம�ைத ெப�ய
ப�ள�வாசலி� அகில இல�ைக ஜ�இ�ய��� உலமா சைபய��
ப�ரதிநிதிக�, ஆ�ம�க ம��� ச�க� தைலவ�க�ட� கல��ைரயாட�
ஒ�ைற�� உய� �தான�க� ேம�ெகா����தா�.

6. ேதசப�தா மகா�மா கா�திய�� ப�ற�ததின� ஒ�ேடாப� 2 ஆ� திகதி
அ����க�ப�� நிைலய��, ம�ட�கள�ப�� 1967 இ�
நி�வ�ப����த மகா�மா கா�தி சிைல�� உய� �தான�க� மலர�சலி
ெச��தினா�. ம�ட�கள�� பாரா�ம�ற உ��ப�ன� ெகௗரவ
ேகாவ��த� க�ணாகர� ம��� ம�ட�கள�� ேமய� ெகௗரவ
தியாகராஜா சரவணபவ� ஆகிேயா�� இ�த நிக�வ�� கல��ெகா��
சிற�ப��தன�.

7. 2022 ஒ�ேடாப� 02 ஆ� திகதிய�� ெதா�ைமமி� இ��
ஆலயமான தி��ேகாேண�வர� ஆலய�தி� நைடெப�ற �ைஜகள��
ப�ேக�� தி�ேகாணமைல�கான தன� வ�ஜய�திைன உய� �தான�க�
ஆர�ப��தி��தா�. அ�� நவரா�தி�ைய ��ன��� நைடெப�ற வ�ேசட
�ைஜகைள அ��� ஆலய�தி� ப�ரதம ���களா� உய�
�தான�க��� ஆசி வழ�க�ப�ட�. அ��ட� ஆலய�தி� வரலா�
�றி�� ஆலய அற�காவல� சைபய�� தைலவ� தி�.��ய�த�
அவ�களா� உய� �தான�க��� ெத�வ��க�ப�ட�ட�, ஆலய�தி��
அ�ைமய��� ெவ��ர�தி�� இ���� ப�த�க��கான யா�திைர
�தலமாக இ�த ஆலய�திைன �ன��தாரண� ெச�வத�கான
ேகா��ைக ஒ��� அவரா� ைகயள��க�ப�ட�.



8. தி�ேகாணமைலய�� உ�ள ல�கா இ�திய எ�ெண�
����தாபன (LIOC) வளாக�தி� மகா�மா கா�திய�� 153ஆவ�
ப�ற�ததின நிைன� தின�ைத ��ன��� வ�ேசட நிக�ெவா��
ஒ��கைம�க�ப����த�ட� இ�நிக�வ�� கல�� ெகா����த உய�
�தான�க�, மகா�மா கா�திய�� உ�வ�பட���� மலர�சலி ெச��தி
மகா�மா கா�தி அவ�க� 1927இ� இல�ைக�� வ�ஜய�
ேம�ெகா�டைத�� இல�ைக ம�க�ட� அவர� ெந��கமான
உறவ�ைன�� நிைன���ய���தா�. இ�நிக�வ��காக LIOC
வளாக�தி�� வ�ஜய� ேம�ெகா����தைம�காக உய� �தான�க���
தன� ந�றிய�ைன� ெத�வ��தி��த LIOC �காைம��வ� பண��பாள�
தி� மேனா� ��தா, தி�ேகாணமைலய�� LIOC வ��தக�
ெசய�பா�கைள ப��ைறய��� வ��வா��� தி�ட�க� �றி��
வ�ள�கமள��தா�. இேதேவைள, �றி�பாக கட�த சில மாத�க� உ�பட
அ�ைமய கால�ப�திய�� இல�ைகய�� ச�தி� ேதைவய�ைன நிவ��தி
ெச�வதி�� உ�ப�தி��ைறய�� அதிக���வ�� ச�தி ேதைவய�ைன
���தி ெச�வதி�� LIOCய�� வகிபாக�ைத உய� �தான�க� ெவ�வாக�
பாரா��ய���தா�. அ��ட� LIOC நி�வன�தா� அ�ைமய��
நி�வ�ப�ட இல�ைகய�� �தலாவ� உரா�� ந��கி (கிற��) உ�ப�தி
ஆைல ம��� இய�திர ஒய�� கல�� நிைலய� ஆகியவ�ைற�� உய�
�தான�க� பா�ைவய��டா�. அ��ட� LIOC ம��� இல�ைக
ெப�ேறாலிய� ����தாபன� ஆகியவ�றி� ஒ�றிைணவ��
அப�வ���தி ெச�ய�பட��ள ேம�நிைல எ�ெண� தா�கி
ெதா�திய�� அப�வ���தி தி�ட�க� �றி��� உய� �தான�க���
மேனா� ��தாவா� வ�ள�கமள��க�ப�ட�.

9. அதைன ெதாட���, கிழ�� ப�ரா�திய கட�பைட� க�டைள�
தளபதியான �ய� அ�மிர� ெஜய�த �லர�ேன ம��� வ�மான� பைட
அ�கடமிய�� க�டைள� தளபதி எயா� ெகாமேடா� அேசல ஜயேசகர
ஆகிேயாைர�� உய� �தான�க� ச�தி�தி��தா�. அ��ட�
ப�ரா�திய�தி� ஒ��ெமா�த பா�கா���� ப�கள��ப�ைன வழ�க��
இல�ைகய�� கட� பா�கா�ப�ைன உ�தி�ப���வத��மாக 2022
ஆக�� 15 ஆ� திகதி இ�தியாவா� இல�ைக�� அ�பள���
ெச�ய�ப�ட ேடான�ய� வ�மான�தி� ெசய�பா�கைள ேம�ெகா�வத��
இல�ைக ஆ�த�பைடய�ன��� உ��ைணயாக இ���வ�� இ�திய
கட�பைடய�ன�� ெதாழி���ப ப��வ�ன�ட�� உய� �தான�க�
ச�பாசைனய�� ஈ�ப����தா�.

10. இ�தியாவா� இல�ைக�� வழ�க�ப��வ�� ெதாட��சியான
ஆதரவ��� ேம�� வ��ேச���� வைகய�� ம�ட�கள�� ம���
தி�ேகாணமைலைய ேச��த �ைற�த வ�மான� ெப�� 400���
அதிகமான ���ப�க��� இ�த இ�நா� வ�ஜய�தி�ேபா�
மன�தாப�மான உதவ� அ��பைடய�லான நிவாரண� ெபாதிக� உய�



�தான�கரா� வழ�க�ப�டன. வ��தக��ைற இராஜா�க அைம�ச�
ெகௗரவ ச.வ�யாேழ�திர� அவ�கள�� ப�ரச�ன��ட� ம�ட�கள�ப��
இ�ெபா��க� ைகயள���� நிக�� நைடெப�ற�. அ��ட�
தி�ேகாணமைலய�� நைடெப�ற நிக�வ�� தமி� ேதசிய�
��டைம�ப�� தைலவ� ெகௗரவ இரா.ச�ப�த� அவ�கைள�
ப�ரதிநிதி��வ�ப��தி பாரா�ம�ற உ��ப�ன� ெகௗரவ த.கைலயரச�
அவ�க� ப�ேக�றி��தா�. இ�தியாவா� இல�ைக�� வழ�க�ப�ட
தாராள ஆதர���� ந�ெகாைட உதவ��தி�ட�க���� இ�
மாவ�ட�கள��� இ�த நிக��கைள ஒ���ப��தியவ�க�
இ�தியா��� ந�றிய�ைன� ெத�வ��தி��தன�. ஓ� இர�ைட
சேகாதரராக, �றி�பாக ேதைவ�ப�� சகல ச�த��ப�க� உ�பட
எ�ெபா���, இ�தியா இல�ைக�� �ைண நி��ெமன உய� �தான�க�
இ�� ெத�வ��தா�.

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