
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

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

ஊடக அறிக்கக 
 

இந்தியாவின் 71 ஆவது குடியரசு தினம் மற்றும் இலங்ககயின் 72 ஆவது 
சுதந்திர தினம் ஆகியவற்கற ககாண்டாடிய இலங்கக – இந்திய சங்கம் 

 
இராஜாங்க அகமச்சர் சுசில் பிரரமஜயந்த பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தார் 

  

க ொழும்பு தொஜ் சமுத்ரொ ஹ ொட்டலில் 2020 கெப்ரவரி 28 ஆம் தி தி இந்தியொவின் 
71 ஆவது குடியரசு தின மற்றும் இலங்க யின் 72 ஆவது சுதந்திர தின 
க ொண்டொட்டங் ள் இலங்க  இந்திய சங் த்தொல் (SLIS)  நடத்தப்ெட்டிருந்தன.  இந்த 
நி ழ்வு ளில் ெிரதம விருந்தினரொ   சர்வஹதச ஒத்துகைப்புக் ொன இரொஜொங்  
அகமச்சர்  க ௌரவ சுசில் ெிஹரமஜயந்த அவர் ளும் க ௌரவ விருந்தினரொ  
இலங்க க் ொன ெதில் இந்திய உயர்ஸ்தொனி ர் விஹனொத் ஹ  ஹஜக் ப் அவர் ளும் 
 லந்துக ொண்டிருந்தனர். இலங்க  இந்திய சங் த்தின் தகலவர் திரு. கரொ ொன் 
துடொஹவ , இரொஜதந்திரி ள், கதொைில்துகை சொர் தகலவர் ள் மற்றும் ஏகனய 
விருந்தினர் ள் இந்த நி ழ்வில்  லந்துக ொண்டிருந்தனர்.  

 

  

இங்கு உகர நி ழ்த்தியிருந்த க ௌரவ சுசில் ெிஹரமஜயந்த, 19 ஆவது 
நூற்ைொண்டிலிருந்து இலங்க  அரசியலகமப்ெின் ெரிணொம வளர்ச்சி குைித்து 
விளக் மளித்திருந்தொர். இலங்க  தகலவர் ள் அண்கமயில் இந்தியொவுக்கு 
ஹமற்க ொண்டிருந்த கவற்ைி ரமொன விஜயங் ள் குைித்து சுட்டிக் ொட்டியிருந்த க ௌரவ 
அகமச்சர், இரு நொடு ளுக்கும் இகடயில் மி வும் ஆைமொன கெொருளொதொர 
உைவிகன  ட்டி எழுப்புதல் மற்றும் கெருமளவொன இந்திய முதலீடு ஆ ியவற்கை 
இலங்க  எதிர்ெொர்ப்ெதொ வும் குைிப்ெிட்டொர். 

  

 
இந்திய அரசியலகமப்ெின் தந்கத டொக்டர் ெமீ்ரொவ் அம்ஹெத் ரின் 129 வது ெிைந்த 
நொள் நிகனவு தினத்கத 2020 ஆம் ஆண்டு குைிப்ெிடுவதொ   தனது உகரயில் 
கதரிவித்த  ெதில்  உயர் ஸ்தொனி ர் ஹஜக் ப்,  இந்திய அரசியலகமப்ெில் இந்திய 
சுதந்திர ஹெொரொட்டம் கெருகமக்குரிய இடத்திகன தனதொக் ிக்க ொள்வதற்கு 
வைி ொட்டிய  க ொள்க  ள் மற்றும் கெறுமொனங் கள எடுத்துகரத்தொர். இலங்க  
ஜனொதிெதித் ஹதர்தகலத் கதொடர்ந்து அண்கமயில் இலங்க த் தகலவர் ள் 
இந்தியொவுக்கு ஹமற்க ொண்ட உயர் மட்ட விஜயங் ள் குைித்து அவர்  விஹசடமொ  
குைிப்ெிட்டதுடன் , ஹமலும் இரு நொடு ளுக்கும் வலுவொன ஆகண களக் க ொண்ட 
தகலகமத்துவங் ள்  ொணப்ெடுவதன் விகளவொ  இருதரப்பு  உைவில் ஒரு புதிய 
உத்ஹவ ம்  ொணப்ெடுவதொ வும் ஹமலும் சுட்டிக் ொட்டினொர்.  2019 இல் நடந்த உயிர்த்த 
ஞொயிறு  ெயங் ரவொத தொக்குதல் களத் கதொடர்ந்து ெிரதமர் நஹரந்திர ஹமொடி 
இலங்க க்கு ஹமற்க ொண்ட விஜயம் இரு நொடு ளுக்கும் இகடயிலொன நட்பு 
ரீதியிலொன உைவில்  சொத மொன தொக் த்கத ஏற்ெடுத்தியது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 
இலங்க க்கு 4.6 லட்சம்  சுற்றுலொ ெயணி ள் வருக யுடன் சுற்றுலொத்துகைக் ொன  
ெொரிய  தளமொ  இந்தியொ உள்ளது. ஆசியொவில் உள்ள வர்த்த ர் ள் மற்றும் 
கதொைில்முகனஹவொருக்கு ஒரு முக் ிய ஹமற்ஹ ொளொ  மொைியுள்ள இந்தியொவின் 
சமீெத்திய வரவு கசலவுத்திட்டம்  மற்றும் கெொருளொதொர ஆய்வின் முக் ிய 
விடயங் கள  ெதில் உயர் ஸ்தொனி ர் ஹஜக் ப் ஹமலும் விவரித்திருந்தொர்.  உல ின் 
ஐந்தொவது கெரிய கெொருளொதொர நொடொன  இந்தியொ, 2024க்குள் 5 திரில்லியன் 
அகமரிக்  கடொலர் கெறுமதியுடனொன கெொருளொதொரத்திகன எட்டும் ெயணத்திகன 



கதொடர் ிைது. கமொத்த உள்நொட்டு உற்ெத்தியின் வளர்ச்சி   6 முதல் 6.5 வதீமொ   
உயரும் என்று எதிர்ெொர்க் ப்ெடு ிைது. 2006 முதல் 2016 வகரயிலொன தசொப்தத்தில் 271 
மில்லியன் மக் ள் வறுகமயிலிருந்து மீட்சி கெற்றுள்ளனர். உல  வங் ியின் இலகு 
வர்த்த   தரவரிகசயில் இந்தியொ 2014ல் 142 ஆ  இருந்த நிகலயில் 79 இடங் களக் 
 டந்து 2019ல் 63ஆம்  இடத்கத எட்டியுள்ளது. 
  

சீக் ிய மதத்தின் ஸ்தொெ ர் குரு நொணக் ஹதவ் ஜி அவர் ளின் 550ஆவது ெிைந்த தின 

நிகனவு நொகள முன்னிட்டு க ொழும்ெிலுள்ள ஸ்ரீ குரு நொணக் தர்ெொகரச் ஹசர்ந்த திரு 

மன்வந்தர் சிங் அவர் ள் குரு நொணக் ஹதவ் ஜி அவர் ளின் ஹெொதகன ள் மற்றும் 

வொழ்க்க  கதொடர்ெொன ஒரு ெிரசங் த்கதயும் நி ழ்த்தியிருந்தொர்.  

  

இலங்க  இந்திய சங் த்தின் கமத்ரி சஞ்சிக யும் இங்கு கவளியிடப்ெட்டது. 

  
இலங்க யில் உள்ள மி வும் ெைகமயொனதும் ெொரிய நட்புைவு சங் முமொன இலங்க  

இந்திய சங் ம் 1949 இல் இந்தியொ மற்றும் இலங்க  சுதந்திரமகடந்த நிகலயில் 

ஸ்தொெிக் ப்ெட்டது.  

 
* * * * * 

 
க ொழும்பு 
03 மொர்ச் 2020 


