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சர்வதேச லூதசோத ோன் ேிருவிழோ, த ோவோ (டிசம் ர் 03-06, 2022) 

நவம் ர் 29, 2022  
 

வவளியுறவு அமைச்ச ம் (MEA) இந்ேிய  லோச்சோர உறவு ள்  வுன்சில் (ICCR) ைற்றும் த ோவோ 

அரசோங் த்துடன் இமைந்து 03-06 டிசம் ர் 2022 வமர த ோவோவில் சர்வதேச லூதசோத ோன் 

ேிருவிழோமவ நடத்து ிறது. இந்ே விழோ லூதசோத ோன் உல த்துடன் இந்ேியோமவ தைலும் 

இமைக்  முயல் ிறது.  

 

இந்ேியோவில் த ோர்த்து ீசிய வைோழி ைற்றும்  லோச்சோரத்மே ஊக்குவிக்கும் ஓோியண்ட் 

அறக் ட்டமள ைற்றும் த தைோஸ் இன்ஸ்டிட்யூட் த ோன்ற த ோர்த்து ீசிய  லோச்சோர 

நிறுவனங் ளின் இருப்பு மூலம் த ோவோ லூதசோத ோன் உல த்துடன் வரலோற்று 

வேோடர்பு மளக் வ ோண்டுள்ளது. இது CPLP உறுப்பு நோடு ளுடன் நைது வ ோருளோேோர, 

 லோச்சோர ஒத்துமழப்பு ைற்றும் ைக் ளிமடதயயோன உறவு மள ஆழப் டுத்ேியுள்ளது. 

 

சர்வதேச லூதசோத ோன் ேிருவிழோமவ 03 டிசம் ர் 2022 அன்று த ோவோ முேல்வர் ஸ்ரீ  ிரதைோத் 

சோவந்த் ரோஜ் வனில் உள்ள ேர் ோர் ஹோலில் வேோடங் ி மவக் ிறோர். வ ௌரவ விருந்ேினரோ  

வவளியுறவுத் துமற இமையமைச்சரும்,  லோச்சோரத் துமற இமை அமைச்சருைோன ஸ்ரீைேி 

ைீன ோஷி தல ி  லந்து வ ோள் ிறோர். 

 

த ோவோவில் உள்ள ESG வளோ ம், ஆசோத் மைேோனம், சைஸ் ிருேி  வன், இன்ஸ்டிடியூட் 

வைதனசஸ்  ிர ன்சோ த ோன்ற  ல இடங் ளில் CPLP நோடு மளச் தசர்ந்ே  லோச்சோரக் 

குழுக் ள் (சுைோர் 70  மலஞர் ள்) வரும  ேரும் நி ழ்ச்சி ள் இந்ே விழோவில் அடங்கும். 

விழோவின் ஒரு  குேியோ ,  மலஞர் ள் ைற்றும் ேன்னோர்வலர் ளுக் ோன லூதசோத ோன் இமச 

குறித்ே  ட்டமற ள்,  ல்தவறு  ட்டமற ள் ைற்றும் வரலோற்று  ேிவு ளின் பும ப் ட ந ல் 

 ண் ோட்சி ள், ேனித்துவைோன த ோவோ  ட்டிடக் மல, த ோவோ ம விமனப்வ ோருட் ள் 

ைற்றும் த ோவோ ைரச்சோைோன் ள் ஏற் ோடு வசய்யப் டு ின்றன. கூடுேலோ , லூதசோத ோன் 

உைவு ைற்றும் ஆவி ள் ேிருவிழோ இந்ேியோவிற்கும் லூதசோத ோன் உல த்ேிற்கும் 

இமடயிலோன சமையல் வேோடர்பு மள வவளிப் டுத்தும். 

 

"உல ளோவிய வேற் ிற் ோன இந்ேியோவின் எல்மல - CPLP உடனோன ஒருங் ிமைப்ம  

ஆரோய்ேல்" ைற்றும் "இந்ேியோ-லூதசோஃத ோன் வரலோற்று ைற்றும்  லோச்சோர இமைப்பு ள்: 

 ின்தனோக் ி ைற்றும் வோய்ப்பு ள்" என்ற  ருப்வ ோருளில் வட்டதைமச விவோேங் ள் 

இந்ேியோவின் ேற்த ோமேய ைற்றும் வரலோற்று லூதசோத ோன் இமைப்ம  ைட்டும் ஆரோயும், 

ஆனோல் முன்தனோக் ி வசல்லும் வழிமயயும் ஆரோயும். எேிர் ோல நிச்சயேோர்த்ேத்ேிற் ோ . 

 



த ோர்த்து ீசிய வைோழி நோடு ளின் சமூ ம் (Communidade dos Países de Língua Portuguesa) 

லூதசோஃத ோன்  ோைன்வவல்த் (Communidade Lusofona) என்றும் அறியப் டு ிறது, இது 

 லேரப்பு ைன்றைோகும், இது 17 ஜூமல 1996 அன்று லிஸ் ன் ைோநில ைற்றும் அரசோங்  

உச்சிைோநோட்டில் 1வது CPLP ேமலவர் ள் ைோநோட்டில் நிறுவப் ட்டது. ஸ்ேோ   உறுப் ினர் ள் 

அங்த ோலோ,  ிதரசில்,  த ோ வவர்தட,  ினியோ  ிசோவ், வைோசோம் ிக், த ோர்ச்சு ல் ைற்றும் 

சோதவோ தடோம் ைற்றும்  ிோின்சிப்; ேிதைோர் வலஸ்தட ைற்றும் எக்குவதடோோியல்  ினியோ  ின்னர் 

இமைந்ேன. இந்ே 9 லூதசோத ோன் நோடு ளில் 4 வவவ்தவறு  ண்டங் ளில் (ஆப் ிோிக் ோ, 

லத்ேீன் அவைோிக் ோ, ஆசியோ ைற்றும் ஐதரோப் ோ) சுைோர் 300 ைில்லியன் ைக் ள் உள்ளனர். 

ஜூமல 2021 இல் இந்ேியோ CPLP இல் இமைப்  ோர்மவயோளரோ  இமைந்ேது. CPLP 

உடனோன இந்ேியோவின் ஈடு ோட்டின் ஒரு  குேியோ , CPLP இல் இமைந்ே உடதனதய, 

வவளியுறவு அமைச்ச ம் 05 தை 2022 அன்று வடல்லியில் உல  த ோர்த்து ீசிய வைோழி 

ேினத்மேக் வ ோண்டோடியது. இந்ே நிச்சயேோர்த்ேத்மே தைலும் முன்வனடுப் ேற் ோன 

எங் ளின் முயற்சி ளின் ஒரு  குேியோ  இந்ே விழோவும் உள்ளது. 

 

நியூ வடல்லி  

நவம் ர்  29, 2022 
 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


