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ஊடக     அறிக்கைக  

இலங்கைக     தேதசிய     சர்தே�ாதய     சிரமதான     சங்க     

நிகை!தே�ற்று     சகை$யின்     65      ஆ�து     �ருடாந்தக$ாதுக்கூட்டத்தில்  

   பிரதம     விருந்தினராக     பிரதி     உயர்     ஸ்தானிகர்  

இலங்கைக தேதசிய சர்தே�ாதய சிரமதான சங்க நிகை!தே�ற்று சகை$யின் 65  ஆ�து

�ருடாந்த க$ாதுக்கூட்டம் 2021  டிசம்$ர் 11  ஆம் திகதி கமாரட்டு�வில் நகைடக$ற்!

நிகைலயில்,  பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் திரு.விதேனாத் தேக தே3க்கப் அ�ர்கள் பிரதம அதிதியாக

அகை6க்கப்$ட்டிருந்தார். காந்தி அகைமதிப் $ரிசு க�ற்றியாளரும் இலங்கைகயில் சர்தே�ாதய

இயக்கத்தின் ஸ்தா$கருமான டாக்டர் ஏ.டி.ஆரியரத்ன அ�ர்கள் இங்கு

சி!ப்புகைரயாற்றினார்.  இந்நிகழ்வின் தே$ாது இலங்கைக தேதசிய சர்தே�ாதய சிரமதான சங்க

தகைல�ர் கலாநிதி வின்யா ஆரியரத்ன அ�ர்களும் உகைரயாற்றியிருந்தார்.

2.  பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் தே3க்கப் அ�ர்கள் தனது உகைரயில்,  காலநிகைல மாற்!ம்

மற்றும் சுற்றுச்சூ6ல் $ாதுகாப்பு ச�ால்களுக்கு க$ௌத்த மற்றும் காந்தியக் ககாள்கைகககைளப்

$யன்$டுத்துதல்,  ககாவிட்19  ஆல் $ாதிக்கப்$ட்ட உலகளாவிய சமூகம் மற்றும் இந்திய

சமூகத்தில் சர்தே�ாதய கதாடர்பு; இறுதியாக, இந்தியாவிற்கும் இலங்கைகக்கும் இகைடயிலான

நட்பு!வு,  புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மற்றும் சுற்றுச்சூ6ல் $ாதுகாப்பு ஆகிய துகை!களில்

$ரஸ்$ரம் நன்கைம தரும் உ!வுகளின் தன்கைம மற்றும் உள்ளீடு ஆகிய மூன்று சமகால

விடயங்கள்  கதாடர்$ாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

3. “Cool The Globe” கசயலி மற்றும் மத்தியப் பிரதேதசத்தில் உள்ள தனித்து�மான 750

கமகா�ாட் தேர�ா சூரிய சக்தி ஆகைல தே$ான்! இயற்கைகதேயாடு ஒன்றிகைHந்து

�ாழ்�தற்கும் கதாழில்நுட்$த்கைதப் $யன்$டுத்து�தற்குமான முன்கனடுப்புக்களின்



சமகால எடுத்துக்காட்டுக்கள் $ல�ற்கை! இந்தியா தன்�சம் ககாண்டுள்ளது.  ஏ!க்குகை!ய

3.5  பில்லியன் அகமரிக்க கடாலர்கள் மதிப்பிலான இந்திய-இலங்கைக அபிவிருத்தி

ஒத்துகை6ப்கை$ க$ாறுத்த�கைர,  உள்நாட்டில் கிகைடக்கும் கட்டுமான மற்றும் பி!

க$ாருட்களின் முக்கிய $யன்$ாடு,  $ல்தே�று திட்டங்களில் (1990 சு�கசரிய அம்புலன்ஸ்,

இந்திய வீடகைமப்புத் திட்டங்கள், மாதிரி கிராமம் தே$ான்!கை�யும் ஏகைனய மருத்து�மகைன,

$ாடசாகைல தே$ான்! திட்டங்கள்)  மிகக்குகை!�ான கா$ன் தடத்கைத உறுதி கசய்�துடன்

$யன்$டுத்தப்$டும் கட்டுமான நகைடமுகை!கள் சுற்றுச்சூ6லுக்கு உகந்தகை�யாகவும்

உள்ளன.

4. இத்தகைகய அணுகுமுகை!கள் இந்தியப் பிரதமர் ஸ்ரீ நதேரந்திர தேமாடி அ�ர்களால்

காலநிகைல மாற்! ச�ாகைலச் சமாளிக்க முன்கனடுக்கப்$டும்  '$ஞ்சாமிர்தம்'  அல்லது ஐந்து

கூறுகள் $ற்றிய கட்டகைமப்புடன் ஒத்துப்தே$ாகின்!ன.  இக்கட்டகைமப்பினுள்

உள்�ாங்கப்$ட்டிருக்கும் ஐந்து திட்டங்களில் முதலா�தாக, இந்தியா தனது $டிமமற்!  சக்தி

தி!கைன 2030 க்குள் 500  ஜிகா�ாட்டாக உயர்த்துதல்;  இரண்டா�தாக,  2030 க்குள் இந்தியா

தனது சக்தி தேதகை�களில் 50  சதவீதத்கைத புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திகளில் இருந்து பூர்த்தி

கசய்தல்;  மூன்!ா�தாக,  இந்தியா இன்கை!யகாலப்$குதி முதல் 2030  �கைரயான

காலப்$குதிக்குள் கரியமில �ாயு க�ளிதேயற்!த்கைத ஒரு பில்லியன் கதான்களாக

குகை!த்தல்,   நான்கா�தாக  2030 க்குள் இந்தியா தனது க$ாருளாதாரத்தில் கா$ன்

க�ளிதேயற்!த்தின் தீவிரத்கைத 45 சதவீதத்திற்கும் குகை!�ான அளவுக்குள் கட்டுப்$டுத்துதல்,

அத்துடன் ஐந்தா�தாக 2070  ஆம் ஆண்டுக்குள்,  காபன் வெ�ளியே�ற்றத்தில் இந்தியா நிகர

பூஜ்ஜிய மட்டத்கைத அகைடதல் ஆகியகை� காHப்$டுகின்!ன.

5.  பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் விதேனாத் தேக தே3க்கப் அ�ர்கள் தனது உகைரயில்,

கதாகைலதேநாக்கு $ார்கை�யுள்ள டாக்டர்.  பி.ஆர்.  அம்தே$த்கர் தகைலகைமயில்

உரு�ாக்கப்$ட்ட இந்திய அரசியலகைமப்பில் அரச ககாள்கைகயின் �ழிகாட்டுதல்

தேகாட்$ாடுகளில் பிரதி$லிக்கப்$ட்ட அகைன�ரின் நலன் மற்றும் அகைன�ரின்



தேமம்$ாட்டிற்கான கருத்துகளின் க$ாருத்தத்கைதயும் இந்தச் சந்தர்ப்$த்தில்

எடுத்துக்காட்டினார். இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆ�து ஆண்டு வி6ாவிகைனக்  ககாண்டாடும்

‘ஆசாதி கா அம்ரித் மதே\ாத்சவ்’  என்! முக்கிய நிகழ்வுகளின் ஒரு $குதியாக,  டாக்டர்

அம்தே$த்கரின் நிகைனவு நாளான 2021  டிசம்$ர் 06 ஆம் திகதி அன்று மகா$ரிநிர்�ாH

தி�ாகை^ நாடு தழுவிய அளவில் அனுசரிக்க இந்திய அரசு தீர்மானித்தது.  மாண்புமிகு

இந்திய குடியரசுத் தகைல�ர் மற்றும் பிரதமர்,  அகைமச்சர்கள் மற்றும் $ல்தே�று

அகைமச்சகங்களின் முக்கிய பிரதிநிதிகள்,  $ாராளுமன்! �ளாகத்தில் $ா$ா சாதேகப்

அ�ர்களின் சிகைலக்கு மலரஞ்சலி கசலுத்திய அதேததேநரம் கதாடர்ந்து க$ௌத்த குருமாரால்

தம்ம பூகை3 நிகழ்வுகள் நடத்தப்$ட்டன.
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