
ஜப்பான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு விஜயம் மமற்க ாள்ளவுள்ள  

ஜனாதிபதி மமத்திரிபால சிறிமசன  

 

ஜப்பானிய பிரதமர் ஷின்ம ா அமப அவர் ளின் அமைப்பின் மபரில், ஜனாதிபதி மமத்திரிபால சிறிமசன 

அவர் ள் 2018 மார்ச் 12 - 17 ஆந் தி தி வமரயான  ாலப்பகுதியில் ஜப்பானுக் ான உத்திமயா பூர்வ 

விஜயம் ஒன்மற மமற்க ாள்ளவுள்ளார்.  
 

ஜனாதிபதி சிறிமசன அவர் ள் மார்ச் மாதம் 13 ஆந் தி தி மமன்மம தங் ிய மபரரசர் அ ிஹிட்ம ா 
அவர் மள சந்திக் வுள்ளது ன், மார்ச் 14 ஆந் தி தியன்று உச்சிமாநாட்டு  லந்துமரயா ல் ளுக் ா  

பிரதம அமப அவர் ள் ஜனாதிபதிமய சந்திக் வுள்ளார். இப் மபச்சுவார்த்மதமயத் கதா ர்ந்து, ஜப்பான் 

பிரதமர் இலங்ம  ஜனாதிபதிக் ா  அரச இராப்மபாசண விருந்கதான்றிமனயும் வைங் வுள்ளார். 
இலங்ம  மற்றும் ஜப்பானுக் ிம யிலான ஒத்துமைப்மப ஆைமாக்குவது கதா ர்பான பரஸ்பர 
வி யங் ள் குறித்து இரு தமலவர் ளும்  லந்துமரயா வுள்ளனர்.  
 

சு ாதாரம் மற்றும் மருத்துவச் மசமவ மமம்படுத்தல் திட் த்மத நம முமறப்படுத்துவதற் ா   

இலங்ம  அரசாங் ம் மற்றும் ஜப்பான் சர்வமதச ஒத்துமைப்பு மு வர் அமமப்பு(JICA) 

ஆ ியவற்றுக் ிம மயயான கயன்   ன் உ ன்படிக்ம கயான்று இவ் விஜயத்தின் மபாது 

ம ச்சாத்தி ப்ப வுள்ளது.   

 

ஜப்பான் வர்த்த ம் மற்றும் ம த்கதாைில் சம்மமளனம் மற்றும் ம ாக் ிமயா வர்த்த ம் மற்றும் 

ம த்கதாைில் சம்மமளனத்தினால் இமண அனுசரமண வைங் ப்ப வுள்ள ஜப்பான் கவளியுறவு வர்த்த  

அமமப்பினால் ஒழுங் மமக் ப்பட்டுள்ள வர்த்த  சந்திப்பிலும் ஜனாதிபதி சிறிமசன அவர் ள் 

பங்ம ற் வுள்ளார். இந்த விஜயத்தின் மபாது, ஜப்பானிலுள்ள இலங்ம யர் மளயும் ஜனாதிபதி 
சந்திக் வுள்ளார்.  
 

ஜப்பானுக் ான இவ் விஜயத்திற்கு முன்னதா , இந்திய பிரதமர் ஸ்ரீ நமரந்திர மமாடி மற்றும் பிகரஞ்சு 

ஜனாதிபதி எமானுமவல் கமக்மரான் ஆ ிமயாரின் கூட்டு அமைப்பிற் ிணங் , மார்ச் 11 ஆந் தி தி 
புதுக ல்லியில் ஆரம்பமா வுள்ள சர்வமதச சூரியசக்தி கூட் ணி ஸ்தாபிப்பு அங் த்தவர் ளின்(ISA) 

முதலாவது மாநாட்டில் பங்குபற்றுவதற் ா  2018 மார்ச் 10 - 11 ஆந் தி தி வமரயான  ாலப்பகுதியில் 

ஜனாதிபதி சிறிமசன அவர் ள் இந்தியாவிற் ான உத்திமயா பூர்வ விஜயகமான்மற 

மமற்க ாள்ளவுள்ளார்.  
 

இந்த மாநாட்டில் முப்பத்திரண்டிற்கும் மமற்பட்  அரசத் தமலவர் ள் மற்றும் உயர் மட்  பிரமு ர் ள் 

 லந்து க ாள்ளவுள்ளனர். இலங்ம  2018 கபப்வரி 12 ஆந் தி தி சர்வமதச சூரியசக்தி கூட் ணியின் 

ஸ்தாப  உறுப்பினரானது. 

 

மாற்று சக்தி மூலமா  சூரியசக்தி வளங் மள மமம்படுத்துவதற் ான கூட் ணிமய உருவாக் ல் மற்றும் 

   ம் மற்றும் ம ர மரம  ளுக் ிம மய  ாணப்படும் சூரியசக்தி வளம் அதி முள்ள நாடு ளின் 

குறிப்பிட்  சூரியசக்தி கதாைில்நுட்ப பயன்படுத்தும  மதமவமய அம யாளப்படுத்தல் ஆ ியமவமய 

இந்த சர்வமதச சூரியசக்தி கூட் ணியின் மி ப்கபரிய குறிக்ம ாளா  அமமந்துள்ளது. இந்த முயற்சியின் 

ஊ ா  ISA ஆனது, சாத்தியமான சூரியசக்தி உற்பத்தி சூைல் நட்புறவான முமறமமயில்  ாணப்படும் 

இம கவளி மள சுட்டிக் ாட்டுவதும், சூரியசக்தி வளங் ள் அதி முள்ள நாடு ள் மு ங்க ாடுக்கும் 

கபாதுவான பிரச்சிமன ளா வுள்ள உல ளாவிய ரீதியில் வளங் மள அணுகுதல், வள சமத்துவம் 

மற்றும் ஒதுக் ீடு ஆ ியவற்மற உறுதிப்படுத்துவமதயும் குறிக்ம ாளா க் க ாண்டுள்ளது.  

 

மீளுறுவாக்  வள மூலங் ளின் வாயிலா  மக் ளின் அடிப்பம  ஆற்றல் மதமவப்பாடு மள பூர்த்தி 
கசய்வதற் ா  மதசத்திற் ான அடித்தளத்மத தயார்படுத்துவதற் ான அதன் க ாள்ம  

பிர  னத்திற் ிணங் , இலங்ம  அரசாங் மானது ISA உ ன் ம ம ார்த்துள்ளது. 

 

கவளிநாட் லுவல் ள் அமமச்சு 

க ாழும்பு  
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