
 
 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

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

ஊடக அறிக்கக 
 
 

வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் விஜயம் – 

இரண்டாம் நாள் 
 

உயர் ஸ்தானிகரின் வட மாகாணத்துக்கான விஜயத்தின் இரண்டாம் 
நாளில் ததாடர்புகள், கலாசாரம், நாகரீகம், சமகால விவகாரங்கள் மற்றும் 
வர்த்தகரீதியான விடயங்கள் ப ான்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
வழங்கப் ட்டிருந்தது. 

 

2. காங்ககசன்துறற துறறமுகத்துக்கு விஜயம் பமற்தகாண்டிருந்த உயர் 

ஸ்தானிகர் இந்திய நிதி உதவியின்கீழ் 45.27 மில்லியன் அதமரிக்க ட ாலர் 
தசலவில் புனரறமக்கப் டும் துறறமுகத்தின் அ ிவிருத்திப்  ணிகறள 
 ார்றவயிட்டார். இந்த  ணிகள் நிறறவறடந்ததும் இத்திட்டத்தின் மூலமாக 
காங்பகசன்துறற மற்றும் இந்தியா இறடயிலான த ாருட்கள் மற்றும்  டகு 
பசறவயிறன ஆரம் ிக்க முடியும் என்பது குறிப்பி த்தக்கது. 
 

3.  உயர் ஸ்தானிகர்  லாலி விமான நிறலயத்திற்கும் விஜயம் 
பமற்தகாண்டிருந்தார். தசன்றனக்கும் யாழ்ப் ாணத்துக்கும் இறடயிலான 
விமான பசறவகறளயும் ஏனைய உள்ளூர் கசனவகனையும் மீண்டும் 
ஆரம் ிப் தற்கு இலங்றக அரசாங்கம் தயாராகியுள்ை  நிறலயில்,  லாலி 
விமான நிறலயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப் ட்டிருந்த சர்வபதச விமான 
பசறவகள் டகாவிட்-19 பநாய் காரணமாக கடந்த வருடம் முதல் 
இறடநிறுத்தப் ட்டுள்ள சூழலில் சர்வபதச விமான பசறவகளுக்காக அங்கு 

காணப்படும் வசதி வாய்ப்புக்கறள அவர்  ார்றவயிட் ார். இலங்றகயிலிருந்து 
இந்தியாவுக்கான ஏற்றுமதி அத்து ன் இந்தியா  ஊடாக ஏறனய இடங்களுக்கு 
ஏற்றுமதி தசய்தல் ப ான்ற வர்த்தக பமம் ாட்டு தசயற் ாடுகள் உள்ளிட்ட 
பதறவகறள பூர்த்தி தசய்வதற்காக ஏற்கைகவ காணப்படுவதும் வைர்ந்து 
வருவதுமாை  இந்திய வான் டதா ர்பினை கருத்தில்டகாண்டு விமான 
நிறலயத்தின் உட்கட்டறமப்பு அ ிவிருத்தியிறன பமம் டுத்தல் 
ததாடர் ாகவும் அவர் விவாதித்திருந்தார். 
 

4. வர்த்தக  ிரமுகர்களுடன் உயர் ஸ்தானிகர் பமற்தகாண்டிருந்த காறல 
உணவு சந்திப் ின்ப ாதும்  ல்பவறு நறடமுறறச் சாத்தியமான  ரிந்துறரகள் 
முன்னவக்கப் ட்டிருந்தது. உற்பத்தித்துறற மற்றும் சக்தித்துறற, ஆளுறம 
அ ிவிருத்தி, விவசாயம் மற்றும் உணவு  தனிடல், மீன் ிடி, சுகாதாரம் மற்றும் 

உட்கட்டறமப்பு  ஆகிய துறறகள்  சார்ந்த இந்திய முதலீட்டிறன 
ஊக்குவித்தல்  ப ான்ற விடயங்கள் ததாடர் ில் இங்கு 



 
 

கவனஞ்டசலுத்தப்படிருந்தது. இவ்வாறான  ரஸ் ர நலன்கறள 
அடிப் றடயாகக்தகாண்ட சகல முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவிறன 
வழங்குவதற்கான இந்தியாவின் தயார் நிறலறய உயர் ஸ்தானிகர் இங்கு 
வலியுறுத்தி கூறியிருந்தார்.  லாலி விமான நிறலயத்தின் விஸ்தரிப்பு மற்றும் 
காங்பகசன்துறற துறறமுகத்தின் அ ிவிருத்தி ஊடாக கடல் மற்றும் வான் 
ததாடர்புகறள பமம் டுத்துவதன் மூலம்  ிராந்தியத்திற்கு சிறந்த த ாருளாதார 
நலன்கறளயும் அபதப ால தசழுறமறயயும் ஏற் டுத்த முடியும் எனவும் அவர் 
இங்கு சுட்டிக்காட்டிைார்.  
 

5. யாழ் பமயர் திரு வி மணிவண்ணன் அவர்கறள சந்தித்த உயர் ஸ்தானிகர் 
இந்திய நன்தகாறடயில் நிர்மாணிக்கப் ட்ட யாழ்ப் ாணம் கலாசார 
நிறலயத்திற்கும் அவருடன் விஜயம் ஒன்றிறன பமற்தகாண்டிருந்தார். 
இந்தியாவுடனான மிகவும் தநருக்கமான கலாசார மற்றும் கட்டிடக்கறல 
சார்ந்த ததாடர்புகறள எடுத்தியம்பும் இந்த கலாசார நிறலயமானது நாகரீகம், 
மரபுரிறமகள் மற்றும் கடல் கடந்த உறவுகறள வலியுறுத்தும் கலாசாரம் 
சார்ந்த தசயற் ாடுகளுக்காக மக்கனை னமயப்படுத்திய பசறவயிறன 
வழங்குவதனை இலக்காகடகாண்டுள்ைது. விறரவில் இந்த கலாசார 
நிறலயத்றத திறந்து றவத்து கூட்டு முகாறமத்துவத்தின் அடிப் றடயில் 
அதன் தசயற் ாடுகறள முன்தனடுப் து உள்ளிட்ட  ல்பவறு பகாணங்களில் 
உயர் ஸ்தானிகர் இங்கு கலந்துறரயாடறல பமற்தகாண்டிருந்தார். 
 
6. யாழ்ப் ாணம் த ாது நூலகத்தின் நுறழவாயிலில் அறமக்கப் ட்டிருக்கும்  
கல்வியின் டதய்வமாை சரஸ்வதி சிறலக்கும், திருவள்ளுவர் சிறலக்கும் 
உயர் ஸ்தானிகர் மரியாறத தசலுத்திைார். இந்தியாவுடனான தமாழி, இலக்கிய 
மற்றும் கல்வி ரீதியான ததாடர்புகறள தகாண்டாடும் யாழ் த ாது நூலகத்தில் 
அறமந்திருக்கும் இந்திய றமயத்திற்கும் அவர் விஜயம் ஒன்றிறன 
பமற்தகாண்டிருந்தறம குறிப் ிடத்தக்க விடயமாகும். பின்தங்கிய  
சிறு ான்றம மக்களின் உரிறமகளுக்காக குரல்தகாடுத்த தியாகியும் இந்திய 
அரசியலறமப் ின் தந்றத எனவும் கூறப் டும்  ா ாசாகிப் டாக்டர் 
பி.ஆர்.அம்ப த்கர் அவர்களின்   தசயற் ாடுகள் மற்றும் வாழ்க்றகயிறன 
நிறனவு கூறும் வறகயில் இந்திய றமயத்தின் நிகனைகவந்தனல உயர் 

ஸ்தானிகர்  ாராட்டிைார். அத்துடன் மறறந்த ஜனாதி தி டாக்டர் ஏ ிபஜ 
அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கும் உயர் ஸ்தாைிகர் மலரஞ்சலி 
தசலுத்தியிருந்தனம குறிப் ிடத்தக்கது 

 
7. யாழ்ப் ாணத்தின் இராமநாதன் கல்லூரியில்  ாடசாறல கட்டடங்கறள 
திறந்து றவப் தற்கான நிகழ்தவான்றில் இலங்றகயின் மனித வலு 
அ ிவிருத்திக்கான இந்திய உறவு மற்றும் ஒத்துறழப்பு டவைிப் டுத்த 
 ட்டிருந்தது. சமூக, த ாருளாதாரம் மற்றும் அரசியல், நீதி மற்றும் சமத்துவம் 
ஆகியவற்றற உறுதிப் டுத்துவதற்கும் திறன்மிகு அ ிவிருத்திக்கும், குறிப் ாக 
த ண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் தரமான கல்விக்கான முக்கிய பதறவ குறித்து 
உயர்ஸ்தானிகர் இங்கு சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். 

 



 
 

8. யாழ்ப் ாணத்திலுள்ள இந்திய டகான்சூல் தஜனரலால் ஏற் ாடு 
தசய்யப் ட்டிருந்த முன்னணி ஊடகவியலாளர்கள் உடனான மதியபநர 
சந்திப்த ான்றின்ப ாது கருத்துச் சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயக டவைிப் ாடுகள் 
ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் ததாடர் ாக எடுத்தியம் ப் ட்டிருந்தது. 
டகான்சுகலட் அலுவலகத்துடன் கிரமமான உறடவான்றிறன ஊடகங்கள் 
கபணும் வறகயிலான தளம் ஒன்றிறன அறமப் தற்கான  ரிந்துறர 
வரகவற்கப்பட்டிருந்தது. 
 

9.  நாளின் ஆரம் த்தில் இலங்றகயின் மிகவும்  ிரசித்தமான வழி ாட்டுத் 
தலங்களில் ஒன்றான நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தில் உயர் ஸ்தானிகர் 
வழி ாடுகறள பமற்தகாண்டிருந்தார். அத்துடன் ஸ்ரீலஸ்ரீ பசாமசுந்தர 
ஞானசம் ந்த  ரமாச்சாரிய சுவாமிகள் மற்றும் ஏனைய இந்துமத ஆன்மீக 
தறலவர்களுடன் சந்திப்புக்கனை பமற்தகாண்டிருந்த உயர் ஸ்தானிகர் இந்தியா 

- இலங்றக நாடுகைிைதும், இருநாடுகைிைது மக்கைிைதும் பாரம்பரிய 
ரீதியிலாை உறவுகறள பமலும் வலுவாக்க ஆசியினை கவண்டியிருந்தார்.   

 

10. இலங்றகயின் சமாதானத்துக்காக தமது வாழ்விறன தியாகம் தசய்த 
இந்திய இராணுவ வரீர்களுக்கு இந்திய அறமதி காக்கும்  றடயினரின் 
தூபியில் உயர் ஸ்தானிகர்,   ாதுகாப்பு  றடகளின் தள தி பமஜர் தஜனரல் 
 ிரியந்த த பரரா மற்றும் இலங்றக இராணுவத்தின் ஏறனய சிபரஷ்ட 
அதிகாரிகள் உள்ளிட்படார் அஞ்சலி டசலுத்தி நிறனவு கூர்ந்தைர். 
யாழ்ப் ாணம்  ாதுகாப்புப் றட தறலறமயகத்தில் இடம்த ற்றிருந்த சிறிய 
சந்திப்த ான்றில் உயர் ஸ்தானிகரும் விகச  பன கைின் தைபதியும் 
பகிரப்பட்  எமது பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பினை கமம்படுத்துவதற்காக 
டசனவயாற்றும் நட்புமிகு இரு நாட்டு பன கைின யிலுமாை வைர்ந்துவரும் 
ஒத்துனழப்பு குறித்து கலந்துனரயாடியிருந்தனம குறிப்பி த்தக்கது.  

 
11. யாழ்ப் ாணத்தில் உள்ள இந்திய டகான்சுகலட் தஜனரல் அலுவலகத்தில் 
 ணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் குடும் த்தினருடன் சந்திப்த ான்றற 
பமற்தகாண்டிருந்த உயர் ஸ்தானிகர் சகல துறறகளிலும் இந்திய-இலங்றக 
உறவிறன பமம் டுத்துவதற்காக கடினமாக உறழக்கும் அவர்களுக்கு 
நன்றியினைத் ததரிவித்தார்.   
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