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ஊடக அறிக்கைக

இலங்கைக இந்திய சங்கம் இந்தியாவின் 73ஆவது சுதந்திர தினத்கைதக் ககாண்டாடுகிறது

அகை'ச்சர் சாகல ரத்நாயக்க பிரத' விருந்தினாராக கலந்து ககாண்டார்

    இலங்கைக இந்திய சங்கம் இந்தியாவின 73 ஆவது சுதந்திர தினத்கைத கசப்கடம்பர் 1, 2019 அன்று ககாழும்பு தாஜ் சமுத்திரா

ஹ2ாட்டலில் நகைடகபற்ற ஒரு கைவபவத்தில் ககாண்டாடியது .  இலங்கைக துகைறமுகங்கள்,  கப்பற்றுகைற 'ற்றும் கதற்கு அபிவிருத்தி

அகை'ச்சர் ககௌரவ சாகல ரத்நாயக்க  பிரத' விருந்தினராகவும் ,  இலங்கைகக்கான இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் சந்து

அவர்கள் ககௌரவ  விருந்தினராகவும் கைவபவத்தில் கலந்து ககாண்டனர் .  இலங்கைக உயர் நீதி'ன்ற  நீதிபதி ,  நீதியரசர்

எஸ்.துகைரராஜா,  இலங்கைக இந்திய சங்கத்தின் தகைலவர்  T.S.பிரகாஷ்,  இராஜதந்திர சமூக உறுப்பினர்கள்,  கதாழில் அதிபர்கள்

'ற்றும் ஏகைனய பிரமுகர்களும் இந்த கைவபவத்தில் பிரசன்ன'ாக இருந்தனர்.    

கைவபவத்தில் ஹபசும் ஹபாது, ககௌரவ. சாகல ரத்நாயக்க நூற்றாண்டுகள் பழகை'யான கலாசாரப் பிகைIப்புகள், பகிர்ந்து ககாள்ளும்

நலன்கள் 'ற்றும் சாதாரI  வாழ்க்கைக முகைற என்பவற்றால் காண்பிக்கபடும் இந்தியா 'ற்றும் இலங்கைகக்கிகைடயிலான  விஹசட

பிகைIப்கைப வலியுறுத்திக் காட்டினார் .  'கிந்த ஹதரர் இலங்கைகக்கு விஜயம் கசய்து ஹதவநம்பியதீசன் 'ன்னகைரச் சந்தித்த ஹபாது

இலங்கைகக்கு ககாண்டு வரப்பட்ட கபௌத்த 'தம் - இலங்கைகக்கு இந்தியாவிலிருந்து கிகைடக்கப்கபற்ற மிகப் கபரிய கவகு'திகயன

விஹசட  கவனத்கைத தனதுகைரயில் எடுத்துக் கூறினார் .  'கைலயகம் 'ற்றும் கதற்கில் ஹதாட்டத் கதாழிலாளர்களுக்காக  14000

வீடுககைளக் கட்டும் வீடகை'ப்பு கசயல்திட்டம் , 1990 சுவகசரிய ஹநாயாளர் காவுவண்டிச் ஹசகைவ ஹபான்ற இலங்கைகயில் பல்ஹவறு

பகுதிககைளயும் உள்ளடக்கி இந்திய  அபிவிருத்தி உதவிககைளப் பயன்படுத்தி நகைடமுகைறப்படுத்தப்படும் 'க்கள் நலன் சாரந்த

பல்ஹவறு அபிவிருத்தி கசயல்திட்டங்கள் பற்றி அகை'ச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.  

இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தனது உகைரயில் ,  இந்தியாவில் அண்கை'யில் முடிவகைடந்த கபாதுத் ஹதர்தல் 'னித வரலாற்றில் மிகப்

கபரிய ஜனநாயக அப்பியாசம் என்பகைதயும் அது தற்ஹபாகைதய ககாள்கைககள் 'ற்றும் ஸ்திரத்தன்கை' கதாடர்வதற்கு சார்பாக ஒரு

மிகப் கபரிய ஆகைIகையக் ககாடுத்தது என சுட்டிக்காட்டினார் .  ஏழு தசாப்த கால சுதந்திரத்தில் ,  இந்திய கதாழிலநுட்ப நிறுவகம்

'ற்றும் இந்திய முகாகை'த்துவ நிறுவகம் ஹபான்ற மிகச் சிறந்த பல பிரசித்த'ான கல்வி நிகைலயங்ககைள இந்தியா கட்டியுள்ளதுடன்

அகைவ இன்று உலகில் தகைல சிறந்தவற்றில் ஒன்றாக உள்ளன என உயர் ஸ்தானிகர் குறிப்பிட்டார் . சந்திரன் 'ற்றும் கசவ்வாய்க்கும்



கூட இந்தியா விண்கலங்ககைள அனுப்பியுள்ளதுடன் இன்று சர்வஹதச தகவல் கதாழில்நுட்பம் 'ற்றும் நிதி கூட்டுத் தாபனங்ககைளத்

தகைலகை' வகிக்கும் 'னங்ககைளயும் உருவாக்கியுள்ளது என்றார்.  

இலங்கைகயில்,  உயிர்த்த  ஞாயிறுத் தாக்குதல்களின் ஹபாது ஜிகாதிப் பயங்கரவாதம் அதன் ஹகார'ான தகைலகைய தூக்கியதானது ,

கவறு'ஹன இலங்கைகக்கு எதிரான ஒரு தாக்குதலாக 'ட்டு'ன்றி ,  எல்லா 'னிதப் பிறவிகளுஹ' ஒன்ஹற என நம்பும் அகைனத்து

'னிதாபி'ானத்திற்கும் எதிரானது என உயர் ஸ்தானிகர் கூறினார் .  இந்த கநருக்கடியான தருIங்களில் இலங்கைகயுடன் இந்தியா

உள்ளது என்பகைத வலியுறுத்திக் காட்டுவதற்கு ஈஸ்டர் தாக்குதல்களின் பின் ஒரு ஒருகை'ப்பாட்டு விஜயத்கைத இலங்கைகக்கு

ஹ'ற்ககாண்ட முதலாவது உலகத் தகைலவர் இந்தியப் பிரத' 'ந்திரியாவர் என உயர் ஸ்தானிகர் குறிப்பிட்டார். இலங்கைகயின் பலம்;

இலங்கைகயின் மீகளழும் தன்கை' ;  எழுவதற்கான இலங்கைகயின் ஆற்றல் 'ற்றும் அதன் அகைனத்து ஹ'ன்கை'களுக்கு'ாக எழுதல்

என்பவற்கைற இந்தியா  கதாடர்ந்து நம்புகின்றது எனச் சுட்டிக்காட்டிய  உயர் ஸ்தானிகர் இந்திய  சுற்றுலாப் பயணிகள் மீண்டும்

இலங்கைகயில் கபரும் எண்ணிக்கைகயில் வருவகைதயும், இலங்கைகப் கபாருளாதாரத்திலுள்ள அகைனத்து விநிஹயாகச் சங்கிலிககைளயும்

முன்ககாண்டு கசல்கிறார்கள் என்பகைதயும் குறிப்பிட்டார் .  இந்திய நிறுவனங்கள் இலங்கைகயில் 'ாநாடுகள் 'ற்றும் கண்காட்சிகள்

என்பவற்றில் முழு'னஹதாடு பங்குபற்றுவகைதயும் 'ற்றும் கணிச'ான முதலீடுககைள ஹ'ற்ககாள்வகைதயும் கதாடர்கின்றன.  

இலங்கைகயின் கசாந்த  முன்னுரிகை'கள் 'ற்றும் ஹதகைவகளின் படிஹய ,  இலங்கைகயுடன் பங்காண்கை' ககாள்வதற்கு இந்தியா

பற்றுறுதி ககாண்டுள்ளது என உயர் ஸ்தானிகர் குறிப்பிட்டார் .  கடந்த சில வருடங்களுக்கு ஹ'லாக பல்ஹவறுபட்ட நிகழ்வுககைள

ஒழுங்ஹகற்பாடு கசய்வதில் ;  திரு. T.S.பிரகாஷ் அவர்களின் தகைலகை'த்துவத்தின் கீழ் சங்கத்தின் நிகைறஹவற்றுக் குழு மிகவும்

முகைனப்பாக கசயற்படுவகைதயும் உயர் ஸ்தானிகர் பாராட்டினார். 

ககாழும்புஇ இந்திய கலாச்சார நிகைலயத்தின் முன்னாள் பணிப்பாளர் திரு . ஆ.ரா'ச்சந்திரனால் எழுதப்பட்ட ‘Ritualistic visual

traditions : Sri Lanka and Kerala’  எனும் தகைலப்பிலான ஒரு நூலும் இந்த நிகழ்வில் கவளியிட்டு கைவக்கப்பட்டது. 

இந்தியா  'ற்றும் இலங்கைகயின் சுதந்திரங்களுக்கு உடன் பின்னதாக ,  1949 இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ,  இலங்கைக இந்திய  சங்கம்

இலங்கைகயிலுள்ள மிகவும் பழகை'யானதும் 'ற்றம் கபரியது'ான நட்புச் சங்க'ாகும். 
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