
இந்திய உயர ்ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

உயர் ஸ்தானிகர் தகலகமயிலான மூவர ்குழுவின்  

தமிழக மற்றும் புதுசச்சரி விஜயம் 

 

இலங்கைை்ைான இந்திய உயர ் ஸ்தானிைர ் கைௌரவ கைாபால் 

பாை்கல அவரை்ள் உயர ்ஸ்தானிைராலய உயரதிைாரிைள் இருவர ்சகிதம் 

2021 நவம்பர ் 21 முதல் 24 வகரயில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசக்சரிை்ைான 

விஜயகமான்கற கமற்கைாண்டிருந்தார.்  

2.  தமிழ்நாட்டில், மாண்புமிகு தமிழை ஆளுநர ் திரு ஆர.்என்.ரவி 

அவரை்கள உயர ்ஸ்தானிைர ்மரியாகதயின் நிமித்தம் சந்தித்திருந்தகம 

குறிப்பிடத்தை்ைது. 

3.  இந்த விஜயத்தின்கபாது மாண்புமிகு தமிழை முதல்வர ் திரு 

மு.ை.ஸ்டாலின் அவரை்களயும் உயர ் ஸ்தானிைர ் சந்தித்தார.் இந்திய- 

இலங்கை மை்ைளிகடயிலான உறவுைள் கதாடரப்ான முை்கிய 

விடயங்ைகள மாண்புமிகு தமிழை முதலகமசச்ர ் அவரை்ளுை்கும் 

தமிழைத்தின் சிகரஸ்ட அதிைாரிைளுை்கும் உயர ் ஸ்தானிைர ் எடுத்துை் 

கூறினார.் 

4.  தமிழைத்தின் மீன்பிடி, மீனவர ் நலத்துகற மற்றும் ைால்நகட 

பராமரிப்புத்துகற அகமசச்ர ் திரு.அனிதா ஆர.்ராதாகிருஷ்ணன், நிதி 

மற்றும் மனிதவள கமலாண்கமத்துகற அகமசச்ர ் டாை்டர.்பழனிகவல் 

தியாைராஜன் மற்றும் தமிழை சிறுபான்கமயினா ் நலன் மற்றும் 

கவளிநாடுவாழ் தமிழா ் நலத்துகற அகமசச்ா ் கசஞ்சி 

கை.எஸ்.மஸ்தான் ஆகிகயாகரயும் உயர ் ஸ்தானிைர ் அவரை்ள் 

கசன்கனயில் சந்தித்திருந்தார.் 

5.  முதல் நாள் விஜயத்தின்கபாது (21 நவம்பர)் இராகமஸ்வரம் 

ைகரகயார நைரப்பகுதிைளுை்கு கசன்றிருந்த உயர ் ஸ்தானிைர,் இந்திய 

மீனவரை்ளால் எதிரக்ைாள்ளப்படும் பிரசச்ிகனைள் குறித்து உள்ளூர ்

மீனவ சமூைங்ைளுடன் ைலந்துகரயாடினார.் அம்மாவடட்த்தில் ஆழ்ைடல் 

மீன்பிடிை்ைாை அபிவிருத்திகசய்யப்படட்ுள்ள உடை்ட்டகமப்பு மற்றும் 

ஏகனய வசதிைள் குறித்து தமிழை அதிைாரிைள் உயர ் ஸ்தானிைருை்கு 

விளை்ைமளித்திருந்தனர.் இந்திய இலங்கை மை்ைளிகடயிலான 

உறவுைளுை்கு வழிகைாலிய தனுஷ்கைாடி பகழய  துகறமுைதத்ுை்கும் 

உயர ்ஸ்தானிைர ்விஜயம் கமற்கைாண்டிருந்தகம குறிப்பிடத்தை்ைதாகும்.    

 



6.  திருசச்ிராப்பள்ளியிலுள்ள இலங்கை புனரவ்ாழ்வு முைாமுை்கு 

கசன்ற உயர ் ஸ்தானிைர ் அங்கு தங்கியுள்ள இலங்கை அைதிைளுடன் 

உகரயாடினார.்  

 

7.  கதன்னிந்திய கதாழில் வரத்்தை சகபயால் 

ஒழுங்ைகமை்ைப்பட்டிருந்த வரத்்தை மற்றும் முதலீட்டு நிைழ்கவான்றில் 

தமிழைத்கதசக்சரந்்த வரத்்தை சமூைத்துடன், இலங்கையில் இந்திய 

வணிைதத்ுகறை்கு ைாணப்படும் முதலீட்டு வாய்ப்புை்ைள் மற்றும் வரத்்தை 

கமம்பாடட்ுை்ைான கநருை்ைமான ஒதத்ுகழப்பின் முை்கியத்துவம் குறித்து 

உயர ்ஸ்தானிைர ்அவரை்ள் ைலந்துகரயாடினார.்  

 

8.  புதுசக்சரியில் மாண்புமிகு துகணநிகல ஆளுநர ்டாை்டர ்தமிழிகச 

கசௌந்தரராஜன் மற்றும் மாண்புமிகு முதலகமசச்ர ் திரு.என்.ரங்ைசாமி 

ஆகிகயாகர சந்தித்த உயர ் ஸ்தானிைர ்ஒன்றிய பிரகதசத்தின் ஏகனய 

சிகரஸ்ட அதிைாரிைகளயும் சந்தித்து ைலந்துகரயாடியிருந்தகம 

குறிப்பிடத்தை்ைது. 

9.  தமிழை அரசின் சிகரஸ்ட அதிைாரிைள் மற்றும் ஏகனய முை்கிய 

தரப்பினருடனான ஆை்ைபூரவ்மான சந்திப்பின்கபாது, இரு நாடுைளுை்கும் 

இகடயிலான மீனவ சங்ைங்ைளுை்கு இகடயிலான சந்திப்புை்ைள் மற்றும் 

மீன்பிடி குறித்த இந்திய இலங்கை கூடட்ு கசயற்குழு அமரவ்ு 

ஆகியவற்கற முற்கூட்டிகய நடத்துவதற்கு இணை்ைம் ைாணப்பட்டது. 

அத்துடன் இலங்கையின் பல்கவறு துகறமுைங்ைளில், 

இயை்ைமுடியாதநிகலயில் உள்ள இந்திய மீன்பிடி படகுைகள 

ஏலம்விடுவது கதாடரப்ான வாய்ப்புை்ைள் குறிதத்ு தீரம்ானிப்பதற்ைாை 

தமிழைத்கதச ் கசரந்்த குழு ஒன்று இலங்கைை்கு விஜயம் 

கசய்யவிருப்பதாைவும் உயர ்ஸ்தானிைரிடம் கூறப்பட்டது. 

10. வணிைம், வரத்த்ைம், கதாடரப்ாடல், சுற்றுலா உள்ளிட்ட துகறைளிலும்  

குறிப்பாை விவசாயம், இயற்கை கவளாண்கம, மீன்வளம், மீன்வளரப்்பு, 

உணவு பதப்படுதத்ுதல், பசுகம மற்றும் புதுப்பிை்ைத்தை்ை சை்தி, ைப்பல் 

மற்றும் துகறமுைங்ைள், மருத்துவ சுற்றுலா மற்றும் ைலாசார பரிமாற்றம் 

சாரந்்த துகறைளிலான ஒத்துகழப்பு உள்ளிட்ட இந்திய மற்றும் இலங்கை 

மை்ைளின் முை்கியத்துவம் வாய்ந்த பல அம்சங்ைகளப் பற்றிய 

ைலந்துகரயாடல்ைகள முன்கனடுப்பதற்கு உயர ் ஸ்தானிைராலய 

அதிைாரிைளின் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசக்சரி விஜயம் பயனுள்ள 

வாய்ப்புை்ைகள வழங்கியது. 

 ********** 

கைாழும்பு  

01 டிசம்பர ்2021 

 



 


