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ஊடக அறிக்கக 
********************* 

 

2022 ஜூன் 21ஆம் திகதி இலங்ககயில்  

8ஆவது சர்வததச தயாகா தினம் 

 

க ொழும்பிலுள்ள இந்திய உயர ் ஸ்தொனி ரொலயம், 

யொழ்ப்பொணத்திலுள்ள இந்திய க ொன்சுலலட் கெனரல் அலுவல ம், 

ஹம்பொந்லதொடட்டயில் உள்ள இந்திய க ொன்சுலலட் கெனரல் அலுவல ம் 

மற்றும்  ண்டியில் உள்ள இந்திய துடண உயர ் ஸ்தொனி ரொலயம் 

ஆகியடவ இடணந்து, 8ஆவது சரவ்லதச லயொ ொ தினத்டத 

க ொண்டொடும் மு மொ , இலங்ட யின் பல்லவறு பகுதி ளிலும் 2022 

ெூன் 21ஆம் தி தி  நி ழ்வு ள் பலவற்டற நடத்துவதற் ொன 

ஏற்பொடு டள முன்கனடுத்துள்ளன.  

 

2.  “மனிதத்திற் ொ  லயொ ொ” என்ற கதொனிப்கபொருளின்கீழ் பொரிய 

கபொது நி ழ்கவொன்று அன்டறயதினம் க ொழும்பு சுதந்திர சது ் த்தில் 

 ொடல 06.00 மணிமுதல் நடடகபறவுள்ளது.  இலங்ட யின்  லொசொர 

அடமசச்ு உட்பட பல்லவறு பங் ொளர ்ளின் ஒன்றிடணவுடன் 

நடடகபறும் இந்நி ழ்வில் கபொதும ் ளும் இலவசமொ  பங்ல ற்  

முடியும்.  

 

3.  இலதலவடள பல்லவறு நொடு ளிலிருந்தும் லயொ ொ ஆரவ்லர ்ள் 

பங்ல ற்கும் "Guardian Ring" எனப்படும் கிழ ்கிலிருந்து லமற்கு வடர 

சூரியனின் இய ் த்துடன் கதொடரட்ப ஏற்படுத்தும் ஒரு புதுடமயொன 

நி ழ்கவொன்று  சரவ்லதச லயொ ொ தினத்தின் எட்டொவது பதிப்பின் விலசட 

அம்சமொகும். 

 

4.   ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ெூன் 21ஆம் தி திடய சரவ்லதச லயொ ொ 

தினமொ  பிர டனம் கசய்ய ்ல ொரும் இந்தியொவின் பிலரரடண 2014இல் 

ஐ ்கிய நொடு ள் கபொதுச ் சடபயினொல் தீரம்ொனமொ  

அங்கீ ரி ் ப்பட்டிருந்தது. இந்த தீரம்ொனத்து ்கு 170 ்கும் அதி மொன 

நொடு ள் ஆதரவு வழங்கியிருந்த அலதசமயம் இடண அனுசரடண 

வழங்கிய நொடு ளில் இலங்ட யும் ஒன்று. 

5.  ஆயுரல்வதம் லபொன்லற லயொ ொவும் இந்தியொவு ்கும் இலங்ட  ்கும் 

இடடயிலொன கபொதுவொன மரபு ளின் ஒரு பகுதியொ   ருதப்படுகின்றது. 

இலங்ட  தடலவர ்ளின் பங்ல ற்புடன் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 

இலங்ட யில் உள்ள இந்திய இரொெதந்திர அலுவல ங் ள் சரவ்லதச 



லயொ ொ தினத்டத மிகுந்த ஆரவ்த்துடன் க ொண்டொடி வருகின்றன.  டந்த 

ஆண்டு ளில் சரொசரியொ  பல்லொயிர ் ண ் ொலனொர ் இந்த 

நி ழ்வு ளில் பங்ல ற்றிருந்தனர.் க ொவிட் 19  ொரணமொ  நி ழ்வு டள 

லநரடி பிரசன்னத்துடன் நடத்துவதில்  டட்ுப்பொடு ள்  ொணப்பட்டிருந்த 

நிடலயில் 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டு ளில் கமய்நி ர ்மொர ்் ங் ள் 

ஊடொ  நடத்தப்படட் நி ழ்வு ளிலும் உற்சொ ம் நிடறந்த பங்ல ற்பு 

 ொணப்பட்டிருந்தடம குறிப்பிடத்த ்  விடயமொகும்.       
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