
 
 

 இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

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

 

ஊடக அறிக்கக 

 

தமிழ் ததசிய கூடட்கமப்பின் பிரதிநிதிகளுடன்  

உயர் ஸ்தானிகர் சந்திப்பு 

 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர ் க ௌரவ. இரா.சம்பந்தன் அவர ்ள் 

தலைலமயிை் ஐந்துபபரடங்கிய தமிழ் பதசிய கூட்டலமப்பின் பிரதிநிதி ள் 

குழுவினர ் இந்திய உயர ் ஸ்தானி ர ் க ௌரவ ப ாபாை் பா ்பை அவர ்லள 

சந்தித்துள்ளனர.் ஏற் னபவ திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த சந்திப்பானது இன்லறய 

தினம் (17 ஜூன் 2021) இந்திய இை்ைத்திை் நலடகபற்றுள்ளது. இைங்ல  

தமிழரசு ்  ட்சியின் தலைவர ் மாலவ பசனாதிராஜா,  தமிழ் பதசிய ் 

கூட்டலமப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர ்ளான க ௌரவ தரம்லிங் ம் 

சித்தாரத்த்ன், க ௌரவ.கசை்வம் அலட ் ைநாதன் மற்றும் 

க ௌரவ.எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஆகிபயாரும் இந்த சந்திப்பிை்  ைந்து 

க ாண்டிருந்தனர.் இபதபவலள, பிரதி உயர ் ஸ்தானி ர ் திரு.விபனாத் ப  

பஜ ் ப் மற்றும் அரசியை் பிரிவு ் ான  வுன்சிைர ் திருமதி.பானு பிர ாஷ் 

ஆகிபயார ் உயர ் ஸ்தானி ருடன் இந்த சந்திப்பின்பபாது இலணந்திருந்தலம 

குறிப்பிடத்த ் து 

 

க ாவிட் பநாய் ்கு பின்னரான  ாைப்பகுதியிை் இருநாடு ளு ்கும் 

இலடயிைான கதாடரப்ிலன பமம்படுத்துதை் மற்றும் இைங்ல யின் வட ்கு 

கிழ ்கு பகுதி ளிை் அபிவிருத்தி ஆகிய விடயங் ளும் இந்த சந்திப்பின்பபாது 

 ைந்துலரயாடப்பட்டிருந்தது.   வட ்கு கிழ ்கு மா ாணங் ளிை் உள்ள ம ் ள் 

உட்பட அலனத்து இைங்ல யர ்ளும் சமாதானதத்ின் நைன் லள 

அனுபவிப்பலத உறுதிப்படுத்தும் வல யிை் வீடலமப்பு திட்டம் பபான்ற 

திட்டங் ளாை் சமூ  உட ்ட்டலமப்பு ஒன்றிலன உருவா ்குதலை பநா ்கி 

நிலையான பங் ளிப்பிலன இந்தியா வழங்கி வருவதலன உயர ் ஸ்தானி ர ்

எடுத்துலரத்திருந்தார.் அத்துடன் கதாடரப்ாடை், சு ாதாரம் மற்றும்  ை்வி 

பபான்ற துலற ளிை் அபிவிருத்தியிலன பமற்க ாள்வதற்கும் புனரவ்ாழ்வு 

நடவடி ்ல  ளு ் ா வும் இந்தியா தனது ஆதரவிலன கதாடரந்்து வழங்கும் 

என்றும் உயரஸ்்தானி ர ் இந்த சந்திப்பிை் வலியுறுத்தியிருந்தலம 

குறிப்பிடத்த ் து. 

 

  வட ்கு கிழ ்கு ம ் ளின் அபிவிருதத்ி ் ான அபிைாலச ள் மற்றும் 

அதி ாரப் பகிரவ்ு குறித்த பை்பவறு பநா ்கு ள் கதாடரப்ா வும் இரு 

தரப்பினரும் இந்த சந்திப்பின்பபாது  ைந்துலரயாடியிருந்தனர.் இைங்ல யின் 

அரசியைலமப்பு மற்றும் ஆடச்ியலமப்பின் ஒருங்கிலணந்த பகுதியான   

மா ாணசலப பதரத்ை் ள் கதாடரப்ான தற்பபாலதய நிலை குறித்து தமிழ் 



 
 

பதசிய ் கூட்டலமப்பின் பிரதிநிதி ள் குழுவினர ் உயர ் ஸ்தானி ரு ்கு 

கதரிவித்திருந்தனர.் சமத்துவம், சமாதானம், நீதி மற்றும் நை்லிண ் ம் 

ஆகியவற்று ் ான தமிழ் ம ் ளின் அபிைாலச ளு ்கு அலமவா வும் 

வலுவான இைங்ல லய உருவா ் வும் 13ஆவது திருத்ததல்த முழுலமயா  

அமுை்படுத்துதை் என்ற அடிப்பலடயிை் ஐ ்கிய இைங்ல  என்ற 

 ட்டலமப்பிற்குள் அதி ாரங் லள பகிரவ்தற் ான இந்தியாவின் 

ஆதரவிலனயும் உயர ்ஸ்தானி ர ்இந்தச ்சந்தரப்்பத்திை் வலியுறுத்தியிருந்தார.்  
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