
இந்திய உதவி உயர்ஸ்தானிகராலயம் 

கண்டி 

****** 

ஊடக வெளியீடு 

 

இந்திய பிரதி உயர்ஸ்தானிகரின் மத்திய மாகாணத்திற்கான  விஜயம். 

  

இலங்கைை்ைான இந்திய பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் திரு. வினனாத் னை. னேை்ைப் 

அவரை்ள்  2022 நவம்பர ் 23ஆம் திைதி  முதல் 25ஆம் திைதி வகர  மத்திய 

மாைாணத்தின் நுவரரலியா மற்றும் ைண்டி மாவட்டங்ைளுை்கு   விேயம் 

னமற்ரைாண்டிருந்தார.் 

  

2. நுவரரலியாவிலிருந்து தனது விேயத்கத ஆரம்பித்த இந்திய பிரதி 

உயரஸ்்தானிைர ் ஹட்டனில் உள்ள ரதாண்டமான் ரதாழிற்பயிற்சி 

நிகலயத்திற்கு (TVTC) விேயம் ரெய்து அங்குள்ள சினரஷ்ட 

முைாகமயாளரை்ளுடன் ைலந்துகரயாடினார.் ரதாண்டமான் ரதாழிற்பயிற்சி 

நிகலயதக்த  னமம்படுத்துவது இந்தியாவின் தற்னபாகதய அபிவிருத்தி 

திட்டங்ைளில் ஒன்றாகும். னமலும், பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் டிை்னைாயா ஆதார 

கவத்தியொகலகயயும் பாரக்வயிடட்னதாடு முன்னாள் அகமெெ்ரும் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ரைௌரவ முத்து சிவலிங்ைம் அவரை்ளின் 

மகறவுை்கும் தனது இரங்ைகல  ரதரிவித்தார.் 

  

3. பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் நவம்பர ் 24ஆம் திைதி மத்திய மாைாணத்திற்ைான 

ரைௌரவ ஆளுநர ்திரு. லலித் யு. ைமனை அவரை்களெ ்ெந்திதத்ார.் ரைௌரவ ஆளுநர ்

அவரை்ள் மத்திய மாைாணத்தின் அபிவிருத்தித்  திட்டங்ைளுை்கு னமலதிைமாை 

ெமீபத்திய ரநருை்ைடிகய ெமாளிை்ை வழங்கிய உதவிைளுை்கும் இந்தியாவுை்கு 

தனது நன்றிகய ரதரிவித்தார.் இந்தியாவுை்கும் இலங்கைை்கும் இகடயிலான 

இருதரப்பு உறவுைள், வரலாற்று மற்றும் ைலாெெ்ார ரதாடரப்ுைள் 

குறித்தும்  இருவரும் தமது ைருத்துை்ைகள பரிமாறிை் ரைாண்டனர.் இந்திய பிரதி 

உயரஸ்்தானிைர ் அவரை்ள் 2023ம் ஆண்டில் நகடரபறவுள்ள முை்கிய 

நிைழ்வுைளான இந்தியாவின் G20 மற்றும் SCO தகலகமத்துவம், இந்தியா மற்றும் 

இலங்கைை்கிகடயிலான 75 ஆண்டுைால இருதரப்பு உறவுைள் மற்றும் ைண்டி 

இந்திய உதவி உயரஸ்்தானிைராலயம் ஸ்தாபிை்ைப்பட்டதன் நூற்றாண்டு 

நிகறவு னபான்றவற்கற ரைௌரவ ஆளுநரிடம் எடுத்துகரதத்ார.் அதகனத ்

ரதாடரந்்து, இந்திய பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் அவரை்ள் ரைௌரவ தியவதன 

நிலனம  ைலாநிதி. பிரதீப் நிலங்ை னதல அவரை்கள ெந்தித்தனதாடு இந்திய 

அரசின் உதவியுடன் பல்னலைல, SIBA-வில் நிரம்ாணிை்ைப்பட்டுவரும் ைண்டிய 

நடனை் ைகலை்கூடத்திற்கு விேயம் ரெய்து பணியின் முன்னனற்றம் குறித்து 

ஆய்வில் ஈடுபட்டார.் 

  

4. நவம்பர ் 25ஆம் திைதி, னபராதகனப் பல்ைகலை்ைழைதத்ில் (UoP) 'ெரவ்னதெ 

வாரம் 2022' இன் நிகறவு நிைழ்வாை இடம்ரபற்ற  ைலாெெ்ார நிைழ்கவ இந்திய 

பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் அவரை்ள் பிரதம விருந்தினராை 

ைலந்துை்ரைாண்டு  ஆரம்பித்து கவத்தார.் தனது ஆரம்ப உகரயில், 



பகிரப்பட்ட  விருப்புைளுடன்  அண்கட நாடுைளாை, நமது ைலாெெ்ார 

ரதாடரப்ுைகள  மதித்து, பாதுைாப்பனதாடு அதகன னமம்படுத்தல் னவண்டும் 

என்பகத பிரதி உயரஸ்்தானிைர ் வலியுறுத்தினார.் இந்திய அரசியலகமப்பு 

தினத்கத ரைாண்டாடும் வகையில், இந்திய பிரதி உயரஸ்்தானிைர,் 

னபராதகனப் பல்ைகலை்ைழை உபனவந்தர ்னபராசிரியர ் எம்.டி. லமாவங்ெவுடன் 

இகணந்து, னபராதகன பல்ைகலை்ைழைத்தின் பிரதான நூலைத்தில் ‘இந்திய 

அரசியலகமப்கப உருவாை்குதல்’எனும் தகலப்பிலான  புகைப்படை் 

ைண்ைாட்சிரயான்கற ஆரம்பித்து கவத்த அனதனவகள, இந்திய 

அரசியலகமப்பு குறிதத் குழுை் ைலந்துகரயாடரலான்றும் னபராதகனப் 

பல்ைகலை்ைழைத்தின் ெட்டை் ைல்வித் துகறயினால் ஏற்பாடு 

ரெய்யப்பட்டிருந்தது. இை் ைலந்துகரயாடலில் இந்திய பிரதி உயரஸ்்தானிைர ்

திரு. வினனாத் னை. னேை்ைப் மற்றும் னபராதகன பல்ைகலை்ைழைத்தின்  ெட்டை் 

ைல்வித் துகறத ் தகலவர ் னபராசிரியர ் தீபிைா உடைம ஆகினயார ் சிறப்புப் 

னபெெ்ாளரை்ளாை பங்னைற்றனர.் அதகனத் ரதாடரந்்து, ரைட்டம்னப 

ரானோபவனாராமவில் ஏற்பாடு ரெய்யப்பட்ட நிைழ்ரவான்றில் ைலந்துரைாண்ட 

இந்திய பிரதி உயரஸ்்தானிைர,் வணை்ைத்திற்குரிய ரைப்பிட்டியாரைாட ஸ்ரீ விமல 

னதரரிடம் E-ரநனெலவிற்ை்குத் னதகவயான ைணினிைகள கையளிதத்ார.் 

இதன்னபாது இந்தியா வழங்கிய உதவிை்ைாை வணை்ைத்துை்குரிய  னதரர ் தனது 

நன்றிகய ரதரிவிதத்ார.் 

 

*** 

 

ைண்டி 

26.11.2022 


