
 
 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

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

ஊடக அறிக்கக 
 

வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் அரசியல் தகலவர்களுடன்  

உயர் ஸ்தானிகரின் சந்திப்புக்கள் 

 
 வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கான விஜயத்தின் மூன்றாம் நாளான 13 

மார்ச் 2021 அன்று யாழ்ப்பாணம் மற்றும் திருககாணமலையில் உள்ள 
பல்கவறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் உயர் ஸ்தானிகர் ககௌரவ  
ககாபால் பாக்லே அவர்கள் ஒரு கதாடர் சந்திப்புக்கலள கமற்ககாண்டிருந்தார். 

 

 இந்த சந்திப்புகளில் முதைாவதாக ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ககௌரவ குைசிங்கம் திலீபனுடனான சந்திப்பில் 
13ஆவது திருத்தத்லத அமுல்படுத்துவது கதாடர்பாக இந்தியாவின் 
உறுதியான நிலைப்பாட்டுக்கு அவர் நன்றியிலன கதரிவித்ததுடன் வன்னி 
கதர்தல் மாவட்டத்தில் கமைதிக இந்திய உதவி திட்டங்களுக்கும் ககாரிக்லக 
விடுத்திருந்தார். 

 

இலங்கை தமிழரசு ைட்சியின் தகலவர ் மாவை சேனாதிராஜா அவரை்ள் 

தகலகையிலான தமிழ் சதசிய கூட்டகைப்பின் பாராளுைன்ற 

உறுப்பினரை்ளான கைௌரவ கேல்வை் அகடை்ைலநாதன் (TELO),  கைௌரவ 

தரை்லிங்ைை்  (PLOTE),  கைௌரவ எை் ஏ சுைந்திரன்,  கைௌரவ எஸ். ஸ்ரீதரன், 

கைௌரவ ோரள்்ஸ் நிரை்லநாதன் ைற்றுை் ைடமாகாண சவையின் இளம் அரசியல் 

தகலவரை்ள் ைாைாண ைை்ைளின் அபிவிருத்திை்ைான சதகவைள் கதாடரப்ாை 

உயரஸ்்தானிைருக்கு விளை்ைைளிதத்னர.் நீர,் சுைாதாரை், ைல்வி, ஆளுகை 

விருத்தி, ஆசராை்கியை், விவோயை், கதாடரப்ுகள் ைற்றுை் மீன்பிடி உள்ளிட்ட 

துகறைளில் மிைவுை் ஆழைான ஈடுபாட்டிகன கைாண்டிருை்ை சவண்டிய 

பல்சவறு நகடமுகற ோத்தியைான கேயற்பாடுைள் குறித்துை் இங்சை 

ைருத்துை்ைள் முன்கவை்ைப்பட்டன. 

 

 தமிழ் ைை்ைள் சதசிய கூட்டணியின் தகலவர ் ககௌரை சி.வி.விை்சனஸ்வரன் 

அவரை்ள் தவைவமயிை் திரு சுசரஷ் பிசரைேே்ந்திரன் (EPRLF),  திரு.என்.ஸ்ரீகாந்தா,  
திரு எம்.கக.சிவாஜிைிங்கம் (தமிழ் கதசிய கட்சி), திருமதி அனந்தி சசிதரன், 
திரு கவந்தன், திரு கதிர் (ஜனநாயகப் கபாராளிகள் கட்சி) மற்றும் திரு 
ஐங்கரகநசன் (பசுலம தாயகம்) ஆகிய 8 கபர் அடங்கிய தமிழ் கட்சிகள் 
தற்கபாது காணப்படும் கபாருளாதார மற்றும் அரசியல் முன்னுரிலம 
கதாடர்பாக உயர் ஸ்தானிகர் அவர்களுக்கு விளக்கமளித்தனர். இந்நிலையில் 
கழிவு முகாலமத்துவம் மற்றும் ஆளுலம அபிவிருத்தி கதாடர்பாக முன் 
லவக்கப்பட்டிருந்த ஒத்துலழப்புக்கான பரிந்துலரகள் குறித்து உயர் ஸ்தானிகர் 
பாராட்டுக்கலள ததரிவித்தார்.  
 



 
 

தமிழ் கதசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான 
ககஜந்திரகுமார் கபான்னம்பைம் மற்றும் தச.கலேந்திரன் ஆகிகயார் வடக்கு 
கிழக்கில் தமிழ்கதசிய மக்கள் முன்னணியின் முன்னுரிலமக்குரிய 
விடயங்கள் கதாடர்பாக குறிப்பிட்டிருந்தனர். 

 

கிழக்கு மாகாணத்தின் தமிழ் கதசியக் கூட்டலமப்பு அரசியல் 
தலைவர்களான ககௌரவ சாணக்கியன் எம்பி மற்றும் திருககாணமலை 
மாவட்ட தலைவரான திரு குகதாசன் ஆகிகயாருடன் உயர் ஸ்தானிகர் 
சந்திப்பிலன கமற்ககாண்டிருந்தார். உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி, ஆளுலம 
விருத்தி,  நீர் மற்றும் நீர்ப்பாசனம், கபண்கள் ஊக்குவிப்பு மற்றும் சக்தி 
துலறசார் முதலீடுகள், தகவல் கதாழில்நுட்பம் ஆகிய துலறகளில் 
சாத்தியமான கசயற்பாடுகள் குறித்து உயர் ஸ்தானிகருக்கு, பரிந்துலர 
கசய்யப்பட்டிருந்தது. கிழக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்திக்காக இந்தியாவின் 
கதாடர்ச்சியான ஈடுபாட்டிற்கு உயர் ஸ்தானிகர் இந்தச் சந்திப்பில் உறுதி 
அளித்திருந்தார். 

 

இந்த சகை சந்திப்புகளிலும் தமிழ் தலைவர்கள்,  மாகாணத்தில் இந்திய 
நன்தகாடடயின் கீழான அபிவிருத்தி ஒத்துடழப்பு திட்டங்களின் 
அடிப்படடயில் கமைதிக கபாருளாதாரம் ,முதலீடு மற்றும் கமைதிக 
உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஆகியவற்றுக்கான உதவியிலன 
தமிழ் தலைவர்கள் ககாரியுள்ளனர். இந்தியா இந்த விடயங்களில் தனது 
கதாடர்ச்சியான ஒத்துலழப்பிலன வழங்குகமன உயர் ஸ்தானிகர் 
உறுதியளித்திருந்தார். வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மக்களால் கதரிவு 
கசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளாலும்  மக்களாலும் முன்லவக்கப்படும் 
லதலவகளுக்கு அலமவாக மாகாணங்களின் அபிவிருத்திக்காக இந்தியா 
நீண்டகாைமாக ஒத்துலழப்பிலன வழங்குவதலன அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

 
ககௌரவம், சமாதானம், நீதி மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றுக்கான தமிழ் 
சமூகத்தின் நியாயபூர்வமான அபிைாலசகள் கதாடர்பாக இைங்லக 
அரசாங்கத்தின் ஈடுபாடு கதாடர்பில் நிலனவூட்டியிருந்த அவர், ஓர் ஐக்கிய 
இைங்லகக்குள் அர்த்தமுள்ள அதிகாரப்பகிர்வு ஒன்றின் ஊடாக அவற்றிலன 
உறுதிப்படுத்துவது நாட்டின் சமாதானம் நல்ைிணக்கம் விலனத்திறன் மிக்க 
முன்கனற்றம் மற்றும் ஐக்கியம் ஆகியவற்றிற்கு பங்களிப்பு வழங்குதமனவும் 
குறிப்பிட்டார்.  
 

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

 
ககாழும்பு 

14 மார்ச் 2021 
 


