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தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகத்திற்கு  

எத்திவயாபியா நாட்டின் உயர்ைட்டக் குழு வருமக புரிந்தது 

எத்தியனோபினோ ோட்டிலிருந்து , நோண்புமிகு நோநி யயோண்ரநத் துர அரநச்சர் 
முரயர். மநல்ஸ் மநக்ய ோமன் ஐநர் அயர் ளுரைன தரரநயில் ரு உனர்நட்ைக் குழு 
ய ோரய தமிழ்ோடு யயோண்ரநப் ல் ரக் ம த்திற்கு அக்யைோர்  9-11, 2022 ஆகின மூன்று 
திங் ளுக்கு யருர  புரிந்தது. உ  யங்கியின் ‘இந்தினோ–எத்தியனோபினோ ல்முர யயோண் 
விரியோக் ம் ற்றின அறிவு ரிநோற்ம் ‘என் திட்ைத்தின் கீழ் இந்த உனர்நட்ைக் குழு இந்தினோவிற்கு 
அக்யைோர் 9-15, 2022  ல்வி சுற்றுோ னணம் யநற்ம ோண்டுள்ர் . இந்தினோவிலுள், அபசு, அபசு 
சோபோ அரநப்பு ள் , கூட்டுவு நிறுயங் ள் நற்றும் தனினோர் நிறுயங் ள் யநற்ம ோள்ளும் 
யயோண் விரியோக் ப் ணி ள் ற்றி அறிந்து ம ோள்யயத இந்தக் குழுவின் முக்கின யோக் நோகும். 
        தமிழ்ோடு யயோண்ரநப் ல் ரக் ம த்தின் விரியோக் க்  ல்வி இனக்குர் முரயர்  
பி.மோ. முரு ன் அயர் ள் எத்தி யனோபினோ உனர்நட்ைக் குழுவிர ய ோரயயில் யபயயற்ோர் .  
10-10-2022 அன்று, இக்குழுயோது ஈயபோடு நோயட்ைத்தில் ம்பியூர் யட்ைோபத்தில் அரநந்துள் 
அபசு யயோண்ரநத் துரயின் ருங்கிரணந்த யயோண் விரியோக்  ரநனத்திற்கு மசன்ர் . 
ஈயபோடு நோயட்ைத்தின் இரண யயோண் இனக்குர் திரு . சின்னுசோமி அயர் ள் அக்குழுவிர 
யபயயற்று, அம்ரநனம் வியசோயி ள் னன்  ருதி  யநற்ம ோள்ளும் விரியோக் ப் ணி ள் நற்றும் 
யயோண் திட்ைங் ள் ற்றி விக்கிோர் . அதரத் மதோைர்ந்து அக்குழுவின் உறுப்பிர் ள் 
அங்கு குழுமியிருந்த வியசோயி ளு ைன் உரபனோடி , அம்ரநனம் யநற்ம ோள்ளும் விரியோக் ப் 
ணி ள், எவ்யர னோ ன்ரந ர அரைந்தர் என்து ற்றி மதரிந்து ம ோண்ைர். 

அதன் பின்ர் , அக்குழு ஈயபோடு ய ோபிமசட்டிப்ோரனத்தில் அரநந்துள் ரநபோைோ 
(MYRADA) நிறுயத்தின் யயோண் அறிவினல் நிரனத்திற்கு மசன்ர் . அந்நிரனத்தின் 
தரயர் முரயர்  அமய சன் அயர் ள், அக்குழுவிர யபயயற்று, அயர் ள் யநற்ம ோள்ளும் 



யயோண் விரியோக் ப் ணி ள் ற்றி  ருத்துக் ோட்சி நற்றும்  ந்துரபனோைல் நி ழ்ச்சி மூநோ  
வியபநோ  எடுத்துரபத்தோர் . அந்நி ழ்ச்சியில், அப்குதி வியசோயி ள் ,  மனி உமயர் உற்த்தினோர் 
நிறுயத்தின் தரரந மசனல் அலுயர் நற்றும் சத்தினோநங் ம் தோமயோடி நரப் குதிரனச் 
யசர்ந்த யசோளி ர் நரயோழ் நக் ள் ஆகியனோர்  ந்து ம ோண்ைர். 

அன்ரன நோரப் மோழுதில், தமிழ்ோடு யயோண்ரநப் ல் ரக் ம த்தின் 
துணயயந்தர் முரயர் மய . கீதோட்சுமி அயர் ளுைன் அக்குழு சந்தித்து , எந்மதந்த யர யில் 
தமிழ்ோடு யயோண் ல் ரக் ம மும் எத்தியனோபினோ ோட்ரைச் யசர்ந்த யயோண்ரநத் 
துரயும் இரணந்து மசனல்ைோம் என்று  ந்துரபனோடிர். 

11-10-2022 அன்று, அந்த உனர்நட்ைக் குழுயோது , தமிழ்ோடு யயோண்ரநப் 
ல் ரக் ம த்திலுள் வியசோயி த யல் ரநனம் (Kisan Call Center), தண்ணீரில்  ரபனக் 
கூடின உபங் ள் தனோரிக்கும் யசதி , ோயோ அறிவினல் நற்றும் மதோழில்நுட்த் துர , பூச்சி ள் 
அருங் ோட்சின ம் ஆகின இைங் ளுக்கு மசன்று அங்கு யநற்ம ோள்ப்டும் ணி ள் ற்றி அறிந்து 
ம ோண்ைர். யநலும், யயோண் அறிவினல் நிரனங் ள் , பூச்சி – யோய்  ட்டுப் ோடு குறித்த 
அறிவுரப ள், யோனிர அறிவிப்பு ள் , உயிர் ட்டுோடு  ோபணி ள் , தனினோர் நிறுயங் ள் 
யநற்ம ோள்ளும் விரியோக் ப் ணி ள் யோன்ரய குறித்து இப்ல் ரக் ம த்தின் 
விஞ்ஞோனி ளுைன்  ந்துரபனோடிர். 

இதன் அடுத்த  ட்ைநோ , இந்தக்குழு ஆந்திப பிபயதசம் நோநித்தின் விஜனயோைோ நற்றும் புது 
தில்லிக்கு மசல்கின்ர் .  இந்தக்  ல்வி சுற்றுோ சம்நந்தப்ட்ை அரத்து ஏற்ோடு ரயும் புது  
தில்லியிலுள் உ  யங்கியின் ஆயோச ர் திரு . இம்நத் ட்யைல் அயர் ள் மசய்திருந்தோர் . 
தமிழ்ோடு யயோண்ரநப் ல் ரக் ம த்திற்கு யருர  மதோைர்ோ ஏற்ோடு ர  
இப்ல் ரக் ம த்தின் விரியோக் க்  ல்வி இனக்  மும் , திட்ைமிைல் நற்றும்  ண் ோணிப்பு 
இனக்  மும் இரணந்து மசய்திருந்தர். 

 

 

 

நக் ள் மதோைர்பு அலுயர் 


