
 
 

இந்$ய வம்சாவளி,ன.டன் இைணந்2 
அெமரிக்க-இந்$ய உற9களின் 75வ2 ஆண்;ைன 

அெமரிக்கா ெகாண்டா<=ற2 
 

ெசன்ைன ஏப்ரல்: இந்$யா'ல் உள்ள அெமரிக்க 1தரகம் (34 
$ல்56ல் உள்ள 1தரகம் மற்8ம் 9ம்ைப, ெசன்ைன, ெகால்கத்தா, 
ைஹதராபாத்$ல் உள்ள 4ைணத் 1தரகங்கைள உள்ளடக்Bய4) 
அெமரிக்க-இந்$ய உறCகளின் 75 ஆண்Eகைளக் ெகாண்டாEவதற்காக 
ஒH நடச்த்$ர ஒளிIJம் IKேயா ப$'ைன ெவளி6டE்ள்ள4.  கடந்த 75 
ஆண்Eகளில் அெமரிக்கா'ல் உள்ள இந்$யரக்ளின் MNப்Oடத்தக்க 
பங்களிப்3கைள Oர$ப5க்Mம் இந்த IKேயா'ல் அெமரிக்கா'ல் 
உள்ள Pகச ்Qறந்த மற்8ம் $றைமயான இந்$ய அெமரிக்கரக்ள் மற்8ம் 
அெமரிக்கா'ல் வQக்Mம் இந்$யரக்ள் பங்ேகற்8ள்ளனர.்  9R 
IKேயாைவSம் இங்ேக காணலாம்: https://youtu.be/d5E7keyyaVo   
 
இ4 MNத்4 அெமரிக்கத் 1தர ்(ெபா8ப்3) பாடர்ிQயா லQனா 
T8ைக6ல், “அெமரிக்கரக்Uம் இந்$யரக்Uம் பல்லாண்Eகளாக 
இைணந்4 பKத்தேபா4, பணியாற்Nயேபா4, வாழ்ந்தேபா4, ஒன்றாகக் 
கற்8க்ெகாண்டேபா4 ஏற்படட் தனிப்படட் நட3்களில்தான் நம4 
Tடட்ாண்ைம6ன் அKத்தளம் உள்ள4.  இந்த IKேயா'ல் 
பங்ேகற்NHப்பவரக்ள் தம4 4ைறகளில் 9ன்னணி6ல் இHக்Bறாரக்ள்.  
இந்த மக்கUக்M இைட6லான ெதாடர3்கள் எங்கள் இH நாEகUம் 
ெசYக்க உத'ய பல வYகைள எEத்4க்காடE்Bன்றன.” 
 
இந்த IKேயா'ல் ெடன்னிஸ் Iரர,் ெகாைடயாளர,் மற்8ம் $ைரப்படத் 
தயாரிப்பாளர ்அேசாக் அPரத்ராஜ்; எRத்தாளர ்மற்8ம் உடல் நல 
வல்]னர ்டாக்டர ்^பக் ேசாப்ரா; 2014 Pஸ் அெமரிக்கா நீனா தC]ரி; 
Qஎன்என் தைலைம மHத்4வ நிHபர ்டாக்டர ்சஞ்சய் Mப்தா; தேபலா 
'த்வான், இைசயைமப்பாளர,் மற்8ம் இைச 1தர ்ஜாBர ்ஹbைசன்; 
உணC மற்8ம் பயண எRத்தாளர,் ெதாைலக்காடQ் ெசஃப், மற்8ம் 



நKகர ்ம4ர ்ஜாஃப்ரி; நKகர,் தயாரிப்பாளர,் மற்8ம் ெகாைடயாளர ்
Oரியங்கா ேசாப்ரா ேஜானஸ்; ெதாைலக்காடQ் ெதாMப்பாளர,் 
தயாரிப்பாளர,் உணC நி3ணர,் மற்8ம் எRத்தாளர ்பத்மா லd்P; 
நைகசJ்ைவ நKகர ் மற்8ம் ெதாைலக்காடQ் ெதாMப்பாளர ்ஆQப் 
மாண்ட'்; இலக்Bய எRத்தாளHம் பத்$ரிைகயாளHமான Jேக4 
ேமத்தா; S.எஸ். சரஜ்ன் ெஜனரல் டாக்டர ்'ேவக் eரத்்$; $ைரப்பட 
இயக்MனHம் தயாரிப்பாளHமான fரா நாயர;் ெபப்Qேகா'ன் 
9ன்னாள் தைலவர ்மற்8ம் தைலைம நிரவ்ாக அ$காரிSம் 
எRத்தாளHமான இந்$ரா g6; 2019 ஸ்Bரிப்ஸ் ஸ்ெபல்5ங் h சாம்Oயன் 
ஸ்H$கா பா$; 2020ல் ைடம் இதழ் “Bட ்ஆஃப் $ இயர”் ஆகத் 
ேதரந்்ெதEத்த 'ஞ்ஞானி மற்8ம் கண்EOKப்பாளர ்iதாஞ்ச5 ராவ் 
ஆBேயார ்இடம்ெபற்8ள்ளனர.் 
 
மக்கUக்M இைட6லான உறCகள் அெமரிக்க-இந்$ய உற'ன் 
அKத்தளங்களில் ஒன்றாMம்.  2019 ஆம் ஆண்Kல், 15 Pல்5யன் 
இந்$யரக்ள் அெமரிக்காCக்M வHைக 3ரிந்தனர.்  ேம]ம் இப்ேபா4 
இந்$யாCக்M Pக அ$கமாக வHைக தHம் அயல்நாடK்னரில் 
அெமரிக்கா இரண்டாவ4 ெபரிய நாடாக உள்ள4.  Jமார ்200,000 இந்$ய 
மாணவரக்ள் தற்ேபா4 உயரக்ல்' வாய்ப்3கைளப் பயன்பEத்$க் 
ெகாண்E அெமரிக்கப் பல்கைலக்கழக வளாகங்கைள 
வளப்பEத்4Bன்றனர.்  இந்$ய அெமரிக்க வம்சாவளி6னர ்
எண்ணிக்ைக நான்M Pல்5யன்  என்8 கணக்Bடப்படE்ள்ள4.  ேம]ம் 
அெமரிக்கா'ல் 3லம்ெபயரந்்தவரக்ளால் நி8வப்படட் ஸ்டாரட்-்
அப்களில் Jமார ்eன்Nல் ஒH பங்M இந்$ய நி8வனரக்ைளக் 
ெகாண்Eள்ள4. 
 
இந்$யா'ல் உள்ள அெமரிக்க 1தரகம் தன4 75வ4 ஆண்E 'ழா 
ெகாண்டாடட்ங்கைள ெதாடHம் வைக6ல் இந்த ஆண்E நாE 9Rவ4ம் 
பல்ேவ8 நிகழ்சQ்கைள நடத்தCள்ள4. 
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