
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 
ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

நன்க ொடை அடிப்படையிலொன உதவித் திட்ைங் டை 
துரிதப்படுத்த சந்திப்பு ள் 

 

இந்தின அபசிால் ன்க ாடை அடிப்டைனிா 
உதயித்திட்ைத்தின்  ீழ் அபாக் ப்டும் கௌத்த நத மநம்ாட்டுக் ா 
15 நில்ினன் அகநரிக்  கைார் ிதி உதயி நற்றும் னாழ்ப்ாணக் 
 ாசாப ிடன கசனற்ாடு ள் ஆ ினயற்ின் அபாக் ம் குித்து 
புத்தசாசன, ச ற்றும் கயாசா அலுவல்கள் அமச்சர் க ௌபய யிதுப 
யிக்பநானக்  அயர் ளுைன் உனர் ஸ்தாி ர் ம ாால் ாக்ம அயர் ள் 
இபேமயறு ிபத்திமன  சந்திப்பு ட 2022 யம்ர் பதாம் தி தி 
க ாழும்ில் மநற்க ாண்டிபேந்தார்.  புத்தசாசன, ச ற்றும் கயாசா 
அலுவல்கள் அடநச்சின் கசனார் திபே மசாநபத் யிதாத்திபண, 
உனர் ஸ்தாி பானத்தின் பதன்டநச் கசனார் (அியிபேத்தி 
ஒத்துடமப்பு) திபே ல்மைாஸ் நத்திபெ புண்ணூஸ், இந்தின நற்றும் 
இங்ட  அபசாங் ங் ட ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் டன அதி ாரி ள் 
இந்த சந்திப்பு ில்  ந்து க ாண்டிபேந்தர்.   

2. 2020 கசப்கைம்ர் 26ஆம் தி தி இைம்கற் கநய்ி ர் இபேதபப்பு 
நாாட்டின்மாது கௌத்த உவு ட மநம்டுத்துயதற் ா யிமசை 
ன்க ாடைனா  15 நில்ினன் அகநரிக்  கைார் ிதி உதயித் 
திட்ைத்திட ிபதநர் மபந்திப மநாடி அயர் ள் அியித்திபேந்ததுைன் 
அதற் ா புரிந்துணர்வு உைன்டிக்ட னாது கயிபவுத்துட 
அடநச்சர் ைாக்ைர் ஸ்.கெய்சங் ர் அயர் ின் இங்ட  
யிெனத்தின்மாது 2022 நார்ச் 28ஆம் தி தி ட ச்சாத்திைப்ட்டிபேந்தடந 
ிடயில் க ாள்ப்ட்ைமயண்டினதாகும். 

3. கௌத்த நதத்துைன் கதாைர்புடைன ல்மயறு யிைனங் ின் 
அடிப்டைனில் கூட்ைா  அடைனாப்டுத்தப்ட்ை பன்னுரிடநத் 
திட்ைங் ட துரிதநா  அபாக் ம் கசய்யதற் ா ையடிக்ட  ட 
உைடினா  ஆபம்ிக்  மயண்டுகந உனர் ஸ்தாி பேம் க ௌபய 
அடநச்சர் யிதுப யிக்பநானக்  அயர் ளும் இச்சந்திப்ின்மாது 



இணங் ினிபேந்தர். அத்துைன் இங்ட னின் ல்மயறு குதி ிலுபள் 
யணக் ஸ்தங் ள் நற்றும் ிரிமயாக் ில் சூரினக்  நின் 
யசதி ட அடநத்தல் கதாைர்ா பக் ின யிைனங் ள் குித்தும் 
இப்மச்சுக் ின்மாது அடைனாம்  ாணப்ட்ைது.  
 

4.  அத்துைன், னாழ்ப்ாணக்  ாசாப ிடனம் கதாைர்ா  
இைம்கற்  ந்துடபனாைின்மாது, யீ யசதி ளுைா 
இக் ாசாப ிடனத்திட நக் ள் ாயடக் ா  அனுநதிப்து குித்த 
கூட்டு  ட்ைடநப்பு ஒன்ிட உபேயாக்குயது கதாைர்ா   யம் 
கசலுத்தப்ட்ைது.  11 நில்ினன் அகநரிக்  கைார் இந்தின ன்க ாடை 
உதயித்திட்ைத்தின் ீழ் ிர்நாணிக் ப்ட்ை இந்த  ாசாப ிடனம் 
இந்தின இங்ட  அியிபேத்தி ஒத்துடமப்ிட ிபதிிக்கும் சிந்த 
உதாபணநா  உள்துைன் இதில் இபே த நூதசாட, 600க்கும் 
அதி நா ார்டயனார் ளுக் ா யசதினிடக் க ாண்ை ம ட்மார் 
கூைம், 11 நாடி டக் க ாண்ை  ற்ல் ிடனம், திந்த அபங் நா  
னன்டுத்தக்கூடின யசதிபைா காது சதுக் ம் உள்ிட்ை ல்மயறு 
யசதி டக் க ாண்டுள்து. 
 
5. நக் ட டநனநா க் க ாண்ை இந்த ன்க ாடைத் திட்ைங் ள் 
ஊைா  நக் ின் ாாந்த யாழ்யில் கதியா நாற்த்டத ற்டுத்த 
யிபேம்பும் இந்தினாயின் திைசங் ற்த்திட சுட்டிக் ாட்டுயதா  இந்த 
இபே சந்திப்பு ளும் அடந ின். இங்ட  அபசிால் 
பன்னுரிடநப்டுத்தப்ட்ைதும் இங்ட னின் ச  சப ங் ிதும் 
மதடய டப் பூர்த்தி கசய்பம் யட னிலும் இந்த திட்ைங் ள் 
அடநந்துள். இதுயடப இங்ட னில் இந்தினாயால் 85 
ன்க ாடைத்திட்ைங் ள் அபல்டுத்தப்ட்டுள்துைன் புதின திட்ைங் ில் 
இயங்மகின்  பித்தியக டிஜிட்டல் அமடார முமமம திட்ட பம் 
உைங் ிபள்டந குிப்ிைத்தக் து.  
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