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********************* 

 
யாழ்ப்பாண கலாசார நிலலயம் மக்களுக்கு உரித்தாக்கப்பட்டது 

 
இந்திய அரசாங்கத்தின் நன்ககாடையின்கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ை யாழ்ப்பாண 

கலாசார நிலலயம், இலங்லக ஜனாதிபதி அதி மேதகு ரணில் விக்கிரேசிங்க, இந்திய 
அரசின் ேீன்வளம், கால்நலை பராேரிப்பு ேற்றும் பால்வளத்துலை &  தகவல் ேற்றும் 
ஒலிபரப்புத்துலை இலண அலேச்சர்  ோண்புேிகு ைாக்ைர்.எல்.முருகன்,  இந்திய உயர் 
ஸ்தானிதர் மகாபால் பாக்லே, ேீன்பிடித்துலை அலேச்சர் ககௌரவ ைக்ளஸ் மதவானந்தா, 
புத்தசாசன சேய ேற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அலேச்சர் ககௌரவ விதுர 
விக்ரேநாயக்க, கிராேிய கபாருளாதார இராஜாங்க அலேச்சர் ககௌரவ காதர் ேஸ்தான், 
ஏடைய பாராளுேன்ை உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பல்மவறு துலைகலளயும் மசர்ந்த 
முக்கியஸ்தர்களின் அதி உயர் பிரசன்னத்துைன் 2023 கபப்ரவரி 11 ஆம் திகதி 
நடைகபற்ற வண்ணமயமாை நிகழ்வுகளுைன் ேக்களுக்கு உரித்தாக்கப்பட்ைது. 

 2. யாழ்ப்பாணம் கலாசார நிலலயத்திலன பிரதேர் நமரந்திர மோடி அவர்களின் 
பரிகசை இங்கு வர்ணித்திருந்த அதி மேதகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரேசிங்க அவர்கள், 
இந்நிலலயத்லத நிர்ோணித்து வழங்கியலேக்காக அவருக்கும் இந்திய 
அரசாங்கத்திற்கும் நன்ைியிலனயும் கதரிவித்திருந்தார். அத்துைன் கபாருளாதார 
சவால்கடள எதிர்ககாண்ை காலத்தில் வழங்கிய உதவிகளுக்காகவும் அவர் 
இந்தியாவுக்கு நன்ைியிலனத் கதரிவித்திருந்தார். லமலும், இரு நாடுகளுக்கும் 
இலையிலான கலாசார ஒற்றுடமயிடைச் சுட்டிக்காட்டியதுைன் இந்தியாவும் 
இலங்லகயும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என்றும் குைிப்பிட்டிருந்தார். 
 
3.   இமதமவலள, இந்நிகழ்வில் உலர நிகழ்த்திய இலண அலேச்சர் ைாக்ைர் 
எல்.முருகன் அவர்கள், இலங்லகயுைனான இந்திய ஒத்துலழப்பானது பிரதேர் நமரந்திர 
மோடி அவர்களின் அயலுைவுக்கு முதலிைம் ககாள்லக மூலம் வழிநைத்தப்படுவதாக 
சுட்டிக்காட்டிைார். அத்துைன் யாழ்ப்பாண பல்கலலக்கழகத்தில் கல்வி பயிலும் 
ோணவர்களில் கபாருளாதார ரீதியில் நலிவலைந்த குடும்பங்கலள மசர்ந்த 100 
ோணவர்களுக்கான விமசை நிதி உதவி திட்ைகோன்றும் இடண அலேச்சர் அவர்களால் 
அைிவிக்கப்பட்ைது. வைோகாணத்தில் பல்மவறு விையங்கடளயும் உள்ளைக்கிய 



வடகயில் ேக்கலள இலக்காகக் ககாண்ை அபிவிருத்தி திட்ைங்கள் இந்திய 
அரசாங்கத்தினால் முன்கனடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் சுட்டிக் காட்டியிருந்தார். 
 
4.  அத்துைன், யாழ்ப்பாணம் கலாசார நிலலயத்லத நிர்ோணித்தலேக்காக நன்ைி 
கதரிவிக்கும் வடகயில் அதி மேதகு ரணில் விக்ரேசிங்க ேற்றும் ககௌரவ விதுர 
விக்ரே நாயக்க ஆகிமயார் இலணயலேச்சர் ைாக்ைர் எல்.முருகன் அவர்களுக்கு விமசை 
நிலனவுப் பரிகசான்டறயும் வழங்கிச் சிறப்பித்தைர். இந்நிகழ்வில் இைம்கபற்ற  
பல்மவறு கலாசார நிகழ்வுகள் இலங்லக கலாசாரத்தின் கசழுலே ேற்றும் 
பன்முகத்தன்லேலய பிரதிபலித்திருந்தடம குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
5.  பிரத்திலயகமாக வடிவலேக்கப்பட்ை இந்த அதிநவைீ கலாசார நிலலயமாைது 
இரண்டு தளங்களில் நூதன சாலல,  600க்கும் அதிகோலைார் அேரக்கூடிய 
வசதிலயக்ககாண்ை நவனீ மகட்லபார் கூைம், 11 ோடிகலளக் ககாண்ை கற்ைல் 
நிலலயம், திைந்த கவளி அரங்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சதுக்கம், குளிரூட்ைப்பட்ை 
கண்காட்சி நிலலயம், திைந்த கண்காட்சி லேயம், நூறு இருக்லககலளக் ககாண்ை 
ோநாட்டு ேண்ைபம் உள்ளிட்ை பல்மவறு வசதிகலளக் ககாண்டுள்ளது. 
 
6.  இந்திய பிரதேர் ஒருவரால் யாழ்ப்பாணத்திற்கு மேற்ககாள்ளப்பட்ை முதலாவது 
விஜயோன, பிரதேர் நமரந்திர மோடி அவர்கள் 2015 லமயில் லமற்ககாண்ை 
விஜயத்தின்மபாது யாழ்ப்பாண கலாசார நிலலயத்திற்கான அடிக்கல் நாட்ைப்பட்ைது. 
இதன் நிர்மாண பணிகள் நிலைவலைந்திருந்த நிலலயில், 2022 ோர்ச் ககாழும்புக்கு 
விஜயம் மேற்ககாண்டிருந்த கவளியுைவுத்துலை அலேச்சர் கலாநிதி எஸ்.கஜய்ஷங்கர் 
அவர்கள் கேய்நிகர் ோர்க்கம் மூலோக இந்நிலலயத்திலன அங்குரார்ப்பணம் 
கசய்துடவத்தார்.  
 
 7. வை ோகாணத்திலுள்ள ேக்கள் உட்பை இலங்லக ேக்கள் அலனவருக்குோன 
இந்திய அரசின் அர்ப்பணிப்பின் தலலசிைந்த உதாரணமே யாழ்ப்பாண கலாசார 
நிலலயோகும். இந்திய அரசாங்கம்,  இலங்லகயுைன் லமற்ககாள்ளும் அபிவிருத்தி 
ஒத்துலழப்பு பங்குடைலேயானது, உட்கட்ைலேப்பு அபிவிருத்தி, கல்வி, சுகாதாரம், 
வைீலேப்பு, வாழ்வாதார அபிவிருத்தி மபான்ை நாளாந்த வாழ்வின் சகல 
அம்சங்கலளயும் உள்ளைக்கியதாக காணப்படும் அமத மவலள இந்த ஒத்துலழப்பானது 5 
பில்ேியன் அகேரிக்க கைாலலர எட்டியுள்ளலே குைிப்பிைத்தக்கது. 

 
 ************ 

 
ககாழும்பு 
11 பபப்ரவரி 2023 


