
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்ககயின் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்துக்கான  

இந்திய-இலங்கக பாராளுமன்ற நட்புறவு சங்க அங்குரார்ப்பணம் 

 

   இலங்கையின் 9வது  பாராளுமன்றத்துை்ைான இந்திய இலங்கை 

பாராளுமன்ற நடப்ுறவு சங்ைமானது கைௌரவ சபாநாயைர ் மஹிந்த யாப்பா 

அபபவரத்்தன அவரை்ளின் ஆதரவுடன் இன்கறய தினம் பாராளுமன்ற 

வளாைத்தில் ஸ்தாபிை்ைப்பட்டது. இந்நிைழ்வுை்ைாை, இலங்கைை்ைான இந்திய 

உயர ் ஸ்தானிைர ் கைௌரவ பைாபால் பாை்பல அவரை்ள் கைௌரவ விருந்தினராை 

அகழை்ைப்பட்டிருந்தார.்  
 

 02.  இந்த அங்குராரப்்பண கூட்டத்தில் பல்பவறு அகமசச்ரை்ள், இராஜாங்ை 

அகமசச்ரை்ள், பாராளுமன்ற உறுப்பினரை்ள் உட்பட 100ை்கும் அதிைமான 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரை்ள் ைலந்துகைாண்டிருந்தனர.் பாராளுமன்ற நட்புறவு 

சங்ைம் ஒன்றின் அங்குராரப்்பண நிைழ்வில் அதிைளவான பிரதிநிதிைள் ைலந்து 

கைாண்டிருப்பகத இங்கு ைாணை்கூடியதாை இருந்ததாை இந்த கூட்டத்தில் 

ைலந்து கைாண்டிருந்த உகரயாளரை்ள் குறிப்பிட்டிருந்தனர.் இந்திய இலங்கை 

இருதரப்பு உறவின் பலத்திகன நிரூபிை்கும் சாட்சியமாை இது 

சுட்டிை்ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

3.  இந்த அமரவ்ின் பபாது நீரப்்பாசன அகமசச்ர,் பதசிய பாதுைாப்பு மற்றும் 

அனரத்த் முைாகமத்துவ இராஜாங்ை அகமசச்ர ் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்ைள் 

இராஜாங்ை அகமசச்ரான கைௌரவ சமல் ராஜபை்ஷ அவரை்ள் இசச்ங்ைத்தின் 

தகலவராை கதரிவுகசய்யப்பட்டதுடன் கைௌரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரை்ளான ரவூப் ஹை்கீம், எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் டாை்டர ்

வி.இராதாகிருஷ்ணன் ஆகிபயார ் இந்த சங்ைத்தின் துகணத் தகலவரை்ளாை 

கதரிவுகசய்யப்பட்டனர.் பமலும், கைௌரவ அனுர பிரியதரஷ்ன யாப்பா எம்பி, 

பதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் சமுதாய உடை்ட்டகமப்பு வசதிைள் இராஜாங்ை 

அகமசச்ர ் கைௌரவ ஜீவன் கதாண்டமான் ஆகிபயார ் முகறபய, 

கசயலாளராைவும் துகணச ் கசயலாளராைவும் கதரிவு கசய்யப்பட்டிருந்தனர.் 

அத்துடன் கைௌரவ கஜைத் குமார சுமித்ராஆராசச்ி  எம்பி அவரை்ள் இந்த 

அகமப்பின் கபாருளாளராை கதரிவு கசய்யப்பட்டிருந்தகம குறிப்பிடத்தை்ைது. 

 

 04.  இந்நிைழ்வின்பபாது உகர நிைழ்த்திய கவளிவிவைார அகமசச்ர ்

பபராசிரியர ்கைௌரவ. ஜி.எல்.பீரிஸ் அவரை்ள், இலங்கை இந்தியா இகடயிலான 

மிைவும் கநருை்ைமான நாைரைீ உறவுைள் கதாடரப்ில் சுட்டிை்ைாட்டியிருந்தார.் 

அத்துடன் இந்தியாவால் இலங்கைை்கு வழங்ைப்பட்ட மிைச ் சிறந்த பரிசாை 

கபௌத்தமதம் ைாணப்படுவதாைவும் குறிப்பிட்ட அவர,் இருநாடுைளுை்கும் 

இகடயிலான மை்ைள்-மை்ைள் கதாடரப்ின் முை்கியத்துவம் குறித்தும் 

வலியுறுத்தியிருந்தார.் 

 



05.  இசச்ங்ைத்தின் புதிய நிரவ்ாகிைளாை கதரிவு கசய்யப்பட்ட தகலவர ்

மற்றும் ஏகனய நிரவ்ாை உறுப்பினரை்ளுை்கு உயர ் ஸ்தானிைர ் அவரை்ள் தனது 

உகரயின்பபாது பாராட்டுை்ைகள கதரிவித்திருந்தார.் இசச்ங்ைத்தின் 

அங்குராரப்்பணம் இரு ஜனநாயை நாடுைளுை்கும் இகடயிலான பாராளுமன்ற 

பரிமாற்றங்ைள் மற்றும் ஏகனய கதாடரப்ுைளுை்கு புத்துயிரளிை்கும் என்ற 

நம்பிை்கைகயயும் அவர ் இசச்ந்தரப்்பத்தில் கவளிப்படுத்தியிருந்தார.் 

விபசடமாை,  கபாருளாதார கபறுமானங்ைகள பகிரவ்கத பமம்படுத்துதல், 

கபாதுவான சவால்ைகள எதிரத்்துப் பபாராடுவதில் ஒத்துகழப்பு, மை்ைள்-

மை்ைள் கதாடரப்ுைளில் பமம்பாடு, சிறந்த கபாருளாதார ஈடுபாடுைகள 

ஊை்குவித்தல், ைலாசார கதாடரப்ுைகள வலுவாை்குதல் மற்றும் அபிவிருத்தி 

பங்குடகமயின் நற்பலன்ைகள பகிரந்்து கைாள்ளுதல் உள்ளிட்ட ஆறு 

விடயங்ைள் கதாடரப்ாை இருநாடுைளுை்கும் இகடயில் ைாணப்படும் இருதரப்பு 

பன்முை உறவுைகள பமலும் வலுவாை்குவதற்கு இந்த அகமப்பானது ஆதரவாை 

அகமயும் என்றும் அவர ்இங்கு குறிப்பிட்டிருந்தார.் அத்துடன் இசச்ந்தரப்்பத்தில் 

இலங்கை பாராளுமன்ற சபாநாயைருை்கு தனது இதயபூரவ்மான 

வாழ்த்துை்ைகளதக்தரிவித்து மை்ைளகவ சபாநாயைர ் கைௌரவ ஓம் பிரல்ா 

அவரை்ளால் அனுப்பப்பட்டிருந்த கசய்தியின் சுருை்ைத்திகனயும் உயர ்

ஸ்தானிைர ்இங்கு வாசித்திருந்தகம குறிப்பிடத்தை்ைது.  
  

********** 

கைாழும்பு  

11 நவம்பர ்2021 

 

 

 


