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

 

கெண்களின் சுகாதாரத்ததகைகளுக்கு ஆதரைளிக்கும் 

சினிது திட்டத்கத தமம்ெடுத்தும் இந்திய-இலங்கக மன்றம் 

 

இலங்கையில், வசதிகுகைந்த பெண்ைளின் சுைாதார ததகவைகள 

நிவரத்்தி பசய்வதை்ைாை இந்திய இலங்கை மன்ைத்தினால் 

ஆதரவளிை்ைெ்ெடட்ு, சினிது அகமெ்பினால் அமுல்ெடுத்தெ்ெடும் திட்டம் 

ஒன்றிகன அறிமுைம் பசய்வதை்ைாை இந்திய இலங்கை மன்ைம் (ISLF) 
2022 ஏெ்ரல் 05 ஆம் திைதி த ாட்டல் தாஜ் சமுத்ராவில் 

நிைழ்பவான்றிகன ஏை்ொடு பசய்திருந்தது. இலங்கைை்ைான இந்திய 

உயர ் ஸ்தானிைரும் இந்திய இலங்கை மன்ைத்தின் 

இகணத்தகலவருமான தமன்கமதங்கிய திரு.தைாொல் ொை்தல, 

இராஜதந்திரிைள், உலை வங்கி மை்றும் பைாழும்பு திட்டம் ஆகியவை்றின் 

பிரதிநிதிைள், சினிது அகமெ்பின் இகணத்தகலவரை்ளான  Ms.ரிொ 

முஷ்தொ மை்றும் Ms.ஜாஷயா பமாஹினுதீன்,  தெராசிரியர ் கமத்ர ீ

விை்கிரமசிங்தை மை்றும்  ெல்தவறு அகமெ்புை்ைளில் 

தகலகமெ்ெதவிைளிலுள்ள பெண்ைளும் இந்த நிைழ்வில் 

ைலந்துபைாண்டனர.்  

 

2. பெண்ைளின் சுைாதாரம் மை்றும் ஆதராை்கியம் சாரந்்த விடயங்ைள் 

பதாடரெ்ாை “பெண்ைளுை்ைாை பெண்ைளால்” என்ை திட்டத்கத சினிது 

அகமெ்பு முன்பனடுத்து வருகின்ைது. இலங்கையிலுள்ள பெண்ைளில் 

கிட்டத்தட்ட 50 வீதமான பெண்ைள் அதிை விகல ைாரணமாை சுைாதார 

அகணயாகடைகள ெயன்ெடுத்துவதில்கலபயன ரிொ முஷ்தொ தனது 

விளை்ைை்ைாட்சி சமரெ்்ெணத்தில் குறிெ்பிட்டிருந்தார.்  இந்தியாவில் 

ெத்மன் என அகழை்ைெ்ெடும் பிரெலமான டாை்டர ் அருணாசச்லம் 

முருைானந்தம் அவரை்ளின் ைண்டுபிடிெ்பினால் ைவரெ்ெட்ட சினிது 

அகமெ்பு இலங்கையில் உள்ள வசதி குகைந்த பெண்ைளுை்ைாை குகைந்த 

பசலவிலான சுைாதார அகணயாகடைகள தயாரிெ்ெதை்ைாை குகைந்த 

பசலவிலான அகணயாகடைகள உை்ெத்திபசய்யும் இயந்திரம் மை்றும் 

உை்ெத்தி பொருடை்களெ் பெை்றுை்பைாண்டுள்ளது. சினிது 

அகமெ்பினால் இவ்வாைான இயந்திரத்கத நாடு முழுவதும் உருவாை்ை 

முடியும் என்று ரிொ முஸ்தொ பதரிவித்தார,் அத்துடன் இதன் மூலம் 

பெண்ைள், குகைந்த விகல சுைாதார அகணயாகடைகள உை்ெத்தி 

பசய்வது மடட்ுமல்லாமல் தவகலவாய்ெ்கெ பெறுவதை்கும் உதவும் 

எனவும் அவர ் குறிெ்பிட்டார.் இந்த உன்னத தநாை்ைத்திை்ைாை இந்த 



ஆண்டு பதாடை்ைத்தில் இந்திய இலங்கை மன்ைத்தால் சினிது 

அகமெ்புை்கு  500,000 இலங்கை ரூொ வழங்ைெ்ெடட்ுள்ளது..  

 

3.  இந்த நிைழ்வில் உகர நிைழ்த்திய உயர ் ஸ்தானிைர ்

தமன்கமதங்கிய திரு.தைாொல் ொை்தல அவரை்ள், நாடுைளின் 

முன்தனை்ைம் மை்றும் பசழுகமயில் பெண்ைளின் வகிொைம் குறித்து 

சுட்டிை்ைாட்டியிருந்தார.் இவ்விடயம் குறித்து இந்தியாவில் ஏை்ெடட்ுள்ள 

முன்தனை்ைத்திகனயும், சுைாதாரம் மை்றும் ஆதராை்கியம் மீதான 

அை்ைகையுடன் இந்த திட்டத்கத முன்பனடுெ்ெதை்ைாை சினிது 

அகமெ்கெயும் ொராட்டிய உயர ் ஸ்தானிைர,் குறிெ்ொை கிராமெ் 

புைங்ைளில் இந்த திட்டம் குறித்து விழுெ்புணரவ்ு முைாம்ைகள நடத்த 

தவண்டியதன் அவசியம் பதாடரெ்ாைவும் வலியுறுத்தியிருந்தார.்  

 

4. 1998ஆம் ஆண்டில் இந்திய இலங்கை மன்ைம் ஸ்தாபிை்ைெ்ெட்டகம 

முதல் பொருளாதாரம், ைல்வி, விஞ்ஞானம், பதாழில்நுட்ெ மை்றும் 

ைலாசார ஒத்துகழெ்பு ஆகியவை்றின் தமம்ொட்டின் ஊடாை இரு 

நாடுைளினதும் மை்ைளிகடயிலான உைகவ இம்மன்ைம் 

ஊை்குவித்துவருகின்ைது.  தமலும், ஆை்ைபூரவ்மான சிந்தகனைள் மை்றும் 

முன்பனடுெ்புை்ைளுை்கு ஆதரவளித்தல், அபிவிருத்தி மை்றும் 

பசழுகமை்ைாை இரு நாடுைளினதும் சிவில் சமூைங்ைள் மை்றும் 

இகளஞரை்கள ஒருங்கிகணத்தல், ஆகிய விடயங்ைளிலும் இந்திய 

இலங்கை மன்ைம் விதசட ைவனம் பசலுத்துகின்ைது.  இதுவகர 

இம்மன்ைம் 150 மில்லியன் இலங்கை ரூொ பெறுமதியான 300ை்கும் 

அதிைமான திட்டங்ைளுை்கு நிதி அனுசரகண வழங்கியுள்ளது, அத்துடன் 

ஆராய்சச்ி, ைகல மை்றும் ைலாசாரம், சமூைெ்ெணிைள், விஞ்ஞானம் 

மை்றும் பதாழில்நுட்ெம் தொன்ை துகைைளில் தை்தொது  

முன்பனடுை்ைெ்ெடட்ு வரும் 20 திட்டங்ைளுை்கும் ஆதரவு 

வழங்ைெ்ெடட்ுள்ளகம குறிெ்பிடத்தை்ைது.  

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

பைாழும்பு 
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