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

ஊடக அறிக்கக 

 
இந்திய மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக இலங்கக முழுவதும்  

சிறப்பு பிரார்த்தகனகள் மற்றும் பூகைகள் 
 
        க ோவிட் -19 ததோற்றுக ோயைத் ததோடர்ந்து இந்திை மக் ளின் 
 ல்வோழ்வுக் ோ  2021 கம 8 ஆம் தி திைன்று இலங்ய  முழுவதும் 
பல்கவறு மதங் யளச் கேர்ந்தவர் ள் ேிறப்பு பிரோர்த்தயை ள் மற்றும் 
வழிபோடு யள  டத்திைர். இந்த கூட்தடோருயமப்போட்டு  ி ழ்வு ளில் 
 ோணப்பட்ட பன்மு த்தன்யமைின் விைோப மோைது இந்திை இலங்ய  
மக் ளுக் ியடைிலோை  ட்புறவின் உண்யமைோை விஞ்ஞோபைமோ  
அயமந்திருந்தது. 
 
2.  பிரதமர் த ௌரவ .மஹிந்த ரோஜபக்ஷ  தயலயமைில் புத்தேோேை, 
 லோேோர மற்றும் மத விவ ோர அயமச்ேின் ஏற்போட்டில் விஷ்வ 
ஆஷிர்வோத பூயஜ’  ோடு முழுவதிலும் 17:30 மணி முதல் 18:30 மணி 
வயர பல்கவறு மதஸ்தலங் ளிலும் இடம்தபற்றிருந்தது. ஸ்ரீ 
 ங் ோரோயம ஆலைத்தில்  யடதபற்ற ேிறப்பு பிரோர்த்தயை ளில் உைர் 
ஸ்தோைி ர் க ோபோல் போக்கல  லந்து த ோண்டோர். புைித ரத்ை சூத்திரம் 
மற்றும் ஜ்வோரோ பிரித்  போரோைணமும் இடம்தபற்றது. இந்த 
 ி ழ்வு ளில்  ஜப்போன், விைட் ோம்  ோடு ளின் தூதுவர் ளும் பல்கவறு 
 ோடு ளின் இரோஜதந்திரி ளும்  லந்து த ோண்டைர். 
 
3.  இலங்ய ைில் உள்ள பஞ்ே ஈஸ்வரங் ளில் ஒகர க ரத்தில் 
ம ோமிருதுஞ்ஜை ம ோ ைோ ம்  யடதபற்றது. இவற்றில், பிரதமர் 
 கரந்திர கமோடி 2015 மோர்ச் மோதம் இலங்ய க்கு விஜைம் தேய்தகபோது 
 குகலஸ்வரம் ஆலைத்துக்கு  விஜைம் தேய்தயம 
 ியைவில்த ோள்ளப்படகவண்டிை விடைமோகும். அத்துடன்  



 
 

இந் ி ழ்வில் அவரின் குறிைீட்டளவிலோை பிரேன்ைமோ  அந்த 
விஜைத்தின் புய ப்படங் ள்  இந்த பிரோர்த்தயை  ி ழ்வு ளின்கபோது 
 ோட்ேிக்கு யவக் ப்பட்டிருந்தது.  குகலஸ்வரம் ஆலை அதி ோரி யளப் 
கபோலகவ, க ோண்டோவில் ஐைப்பன் மற்றும் மோவிட்டபுரம்  ந்தேோமி 
க ோைில் ளின் அலுவலர் ளும் ஜைோதிபதி ரோம் ோத் க ோவிந்த் மற்றும் 
பிரதமர் கமோடி ஆ ிகைோருக்கு மு வரிைிட்ட கூட்தடோருயமப்போட்டு 
 டிதங் யள ைோழ்ப்போணத்தில் உள்ள இந்திை த ோன்சூல் தஜைரல்  
திரு. எஸ். போலச்ேந்திரைிடம் ய ைளித்தைர். 
 
4.  ைோழ்ப்போணத்தில் உள்ள  த்கதோலிக்  கதவோலைங் ள் இலங்ய , 
இந்திைோ மற்றும் ஏயைை  ோடு ளின் மக் ளுக்கு ஒரு மணி க ர 
பிரோர்த்தயைைில் ஈடுபட்டிருந்தை. ேம க ரத்தில் வடீு ளிலும்  
பிரோர்த்தயை ள்  டத்தப்பட்டை. 
 
5.   ோடளோவிை ரீதிைில் முந்யதை வோரங் ளில்  யடதபற்ற 
இத்தய ை பிரோர்த்தயை ள் மற்றும் பூயஜ ள் குறித்து 2021 கம 5 
அன்று உைர் ஸ்தோைி ரோலைம் தவளிைிட்ட தேய்தி அறிக்ய ைில் 
பட்டிைலிடப்பட்டுள்ளை. இந்திைோவில் உள்ள தங் ள் ேக ோதர 
உறவு ளுக் ோ  உறுதிைோ  துயண  ிற்பதற்கும், முன்தைோருகபோதும் 
இல்லோத வய ைில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த த ருக் டிைோை  ோலத்தில் 
தவளிப்படுத்திை உணர்வின் எழுச்ேி ள், ஆதரவு மற்றும்  வயல 
கபோன்றவற்றுக் ோ  இலங்ய  ேமூ ங் ளின் அயைத்து பிரிவு ளுக்கும் 
உைர் ஸ்தோைி ரோலைம் தைது உண்யமைோை  ன்றி யளயும் 
போரோட்டுக் யளயும் ததரிவிக் ின்றது.  
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