
1 

 

ஊடக வெளியீடு 

 

'இந்து சமுத்திரம்: எமது எதிர்காலத்தத ெதரயறுத்தல்' மாநாடு 

2018 ஒக்டடாபர் 11 - 12ஆந் திகதிகளில் வகாழும்பில் நதடவபறவுள்ளது 

 

 

பரஸ்பர நலன்கள் மற்றும் கரிசனைகள் த ொடர்பொை பிரச்சினைகனள கலந்துனரயொடுவ ற்கொை 

பொன னய இந்து சமுத் ிர கனரயயொர நொடுகளுக்கும், பொரிய கடல்வழி பொவனையொளர்களுக்கும் 

அனமத்துக் தகொடுப்ப னை இலக்கொகக் தகொண்ட 'இந்து சமுத் ிரம்: எமது எ ிர்கொலத்ன  

வனரயறுத் ல்' மொநொடு 2018 க்யடொபர் 11 - 12ஆந்  ிக ிகளில் தகொழும்பில் நனடதபறவுள்ளது. 

 

உலகின் பணிமிகு ியொைதும், தநருக்கடியொை வணிக  ொழ்வொரங்களில் ன்றொக இந்து 

சமுத் ிரம் வளர்ச்சியனடந்து, உலகின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எண்தணய் கப்பல் 

சரக்குகனளமம், ரு பங்கு தமொத்  சரக்குகனளமம் ஏற்றிச்தசல்வ ன் வொயிலொக, மிகவும் 

தநருக்கடியொை கடல் வழிக்கொை த ொடர்பொடலுக்கு அனுசரனணயளித்து, உலகின் வணிகம் 

மற்றும் தபொருளொ ொரத் ின் வளர்ச்சியில் யநரடியொக  ொக்கம் தசலுத்தும்  ருணதமொன்றில் இந்  

மொநொடு நனடதபறுகின்றது.   

 

இந்து சமுத் ிரம்: எமது எ ிர்கொலத்ன  வனரயறுத் ல் மொநொடொைது, சர்வய ச பிரமுகர்கள், 

மற்றும் கனரயயொரம் மற்றும் அ ற்கு அப்பொலுள்ள நொடுகளின் நிபுணர்கனளக் தகொண்ட இரண்டு 

நொள் கருத் ரங்கில் பிரொந் ியத் ின் உறு ியொை சவொல்கள் மற்றும் சந் ர்ப்பங்கனள 

கண்டறியவுள்ளது. இந்து சமுத் ிரத் ில் இலங்னகயின் புவியியல் அனமவிடம் மற்றும் 

சர்வய ச சமூகத்துடைொை சமொ ொைமொை ஈடுபொட்டிலொை அ ன் நீண்டகொல வரலொறு ஆகியை, 

குறித்  சர்வய ச மொநொட்டிற்கொை முக்கியமொை னமயமொக இலங்னகனய மொற்றிமள்ளது. 

 

அலரி மொளினகயில் இடம்தபறுவ ற்கு அட்டவனணப்படுத் ப்பட்டுள்ள இந்  மொநொடொைது, 

ஜைொ ிப ி னமத் ிரிபொல சிறியசை அவர்களின் ஆ ரவுடைொை பிர ம மந் ிரி ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்களின் ரு முயற்சியொகும்.  

 

ஜைொ ிப ி னமத் ிரிபொல சிறியசை அவர்களிைொல் மொநொட்டின் அங்குரொர்ப்பண உனர 

நிகழ்த் ப்படவுள்ளதுடன், பிர மர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் அடிப்பனட குறிப்பு உனரனய 

நிகழ்த் வுள்ளொர். அங்குரொர்ப்பண அமர்வின் யபொது சமுத் ிர தூதுவருக்கொை ஐக்கிய நொடுகள் 

தசயலொளர் நொயகத் ின் வியஶட தூதுவர் பறீ்றர் த ொம்சன் அவர்களும் உனர நிகழ்த் வுள்ளொர்.  

 

'இந்து சமுத் ிரத் ின் பிரயொண சவொல்கள் மற்றும் வொய்ப்புக்கள்: பகிரப்பட்ட புரிந்துணர்வு 

வொயிலொக' எை  னலப்பிடப்பட்டுள்ள அங்குரொர்ப்பண குழுவொைது இந் ிய பிர ி ய சிய 

பொதுகொப்பு ஆயலொசகர் பங்கஜ் சரண், ஐக்கிய அதமரிக்க அரச  ினணக்களத் ின் பிர ொை பிர ி 
உ விச் தசயலொளர் எலிஸ் ஜ.ீ தவல்ஸ் மற்றும் சீை தவளிநொட்டலுவல்கள் அனமச்சின்  

எல்னலத்  ினணக்களம் மற்றும் சமுத் ிர விவகொரங்களுக்கொை பணிப்பொளர் நொயகம் யி 
சியொன்லியொங் மற்றும் த ன்ைொபிரிக்கொவின் சர்வய ச உறவுகள் மற்றும் த்துனழப்புக்கொை 

பிர ி பணிப்பொளர் நொயகம் மற்றும் இந்து சமுத் ிர விளிம்பு சங்கத் ின் சியரஷ்ட 

உத் ியயொகத் ர்களுக்கொை குழுவின்  விசொளர் கலொநி ி அைில் சூக்லொல் ஆகிய அடிப்பனட 

தகொள்னக வகுப்பொளர்கனள உள்ளடக்கவுள்ளது. 

 

உனரயொற்றுபவர்களும், பங்குபற்றுபவர்களும்  மது கலந்துனரயொடல்களில், இந்து 

சமுத் ிரத் ின் தபொருளொ ொரம்: உலகின் பு ிய வளர்ச்சித்துருவம்; நீருக்கு கீழொை வொழ்க்னக: 

அபிவிருத் ி பரப்பொக சமுத் ிரங்கனள பலப்படுத்து ல்; த ளிவின்னமக்கொை ரு நினறவு: 

கடலில் பொதுகொப்பு மற்றும் அபொயமின்னம; மற்றும் இந்து சமுத் ிரத் ில் சர்வய ச சட்டத்ன  
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பலப்படுத்து ல்: கடல்சொர் சட்டம் பற்றிய ஐக்கிய நொடுகள் சொசைம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் 

பிரச்சினைகள் ஆகிய  னலப்புக்களிலொை நொன்கு விடயப்பரப்புக்களில் கவைம் 

தசலுத் வுள்ளைர்.  

 

இந்  மொநொட்டின் தசயற்பொடுகனள கட்டிதயழுப்புவ ற்கொகவும், இந்து சமுத் ிரத் ின் 

பொரியளவிலொை சமொ ொைம், பொதுகொப்பு மற்றும் தசழுனமக்கு பங்களிப்புச் தசய்மம் கனரயயொர 

நொடுகள் மற்றும் பொரிய கடல்வழி பொவனையொளர்களுக்கு மத் ியிலொை புரிந்துணர்வின் 

வொயிலொக நகர் ல் ஆகியவற்றுக்கொக, அடுத்  வருடத் ின் ஆரம்பத் ில் இலங்னகயில் 

நனடதபறவுள்ள பல் ரப்பு இரொஜ ந் ிர மொநொட்டிற்கொை முன்யைொடியொக இந்  மொநொடு 

அனமகின்றது.   

 

இவ்வொறொை நிகழ்வுகள் பிரொந் ியத் ின் வொணிப, கணிப்பியல்  ிட்ட மற்றும் நி ியியல் 

னமயமொக இலங்னகனய மொற்றுவ ற்கொை அரசொங்கத் ின் தகொள்னககனள யமலும் 

விஸ் ரிக்கும் வனகயில் அனமமம் எை எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றது. 

 

தகொள்னக வகுப்பொளர்கள், சியரஷ்ட அரச அ ிகொரிகள் மற்றும் கல்வியொளர்கனள 

உள்ளடக்கிமள்ள  டம் 1.5 பயிற்சியொை இந்  மொநொடொைது, யபொன ப்தபொருள் மற்றும் குற்றம் 

பற்றிய ஐக்கிய நொடுகள் அலுவலகத் ின் த்துனழப்புடன், பிர ம மந் ிரியின் அலுவலகம், 

தவளிநொட்டலுவல்கள் அனமச்சு மற்றும் லக்ஷ்மன் க ிர்கொமர் நிறுவகம் ஆகியவற்றிைொல் 

ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

  

 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அதமச்சு 

வகாழும்பு 
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