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இளம் தகைவர்ககள உருவரக்குவதற்கரக இகளஞர் ென்ற தகைகெத்துவ உச்சி ெரநரடு 

2023இகன நடத்தும் அமெரிக்கத் தூதரகம்  

 

மகரழும்பு, மபப்ரவரி 13, 2023: இைங்ககக்கும் அமெரிக்கரவுக்கும் இகடயிைரன இருதரப்பு 

உறவுகளின் 75 ஆவது ஆண்டு நிகறகவக் மகரண்டரடும் வககயில் இைங்ககயிலுள்ள 

அமெரிக்கத் தூதரகத்தினரல் ஏற்பரடு மசய்யப்பட்ட இகளஞர் ென்றத் தகைகெத்துவ உச்சி 

ெரநரடு 2023, மகௌரவ இைங்கக ஜனரதிபதி ரைில் விக்கிரெசிங்க, அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ 

சங் ெற்றும் இைங்கக முழுவதிலிெிருந்து வருககதந்த 60 இகளஞர் ென்ற உறுப்பினர்கள் 

ஆகிபயரரின் பங்பகற்புடன் மகரழும்பில் இன்று கரகை ஆரம்பெரனது. 

 

இகளஞர்களிகடபய அகனவகரயும் உள்ளடக்குதல், செத்துவம் ெற்றும் மவளிப்பகடத்தன்கெ 

ஆகியவற்றிகன முன்ெரதிரியரகக் மகரண்ட தகைகெத்துவ திறன்ககள விருத்தி மசய்வபத 

மகரழும்பு, கண்டி, யரழ்ப்பரைம் ெற்றும் ெரத்தகறயில் அகெந்துள்ள American Spaces இனரல் 

நடத்தப்படும் இகளஞர் ென்றத் தகைகெத்துவ உச்சி ெரநரடு 2023 இன் பநரக்கெரகும். 

பரரரளுென்ற உறுப்பினர் மகௌரவ (கைரநிதி) ஹர்ஷ டி சில்வர, அமெரிக்க – இைங்கக 

ஃபுல்பிகரட் ஆகைக்குழு, ஏகனய தூதரக நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் பரிெரற்ற பகைய 

ெரைவர்கள் ெற்றும் American Spaces பங்குதரரர்கள் ஆகிபயரரின் பங்பகற்புடன்  நகடமபறும் 

இவ்வருட உச்சிெரநரடரனது 2018 ஆம் ஆண்டிற்குப்பின்பு நகடமபறும் முதைரவது உச்சிெரநரடு 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வுச்சிெரநரடரனது இகளஞர் ென்ற உறுப்பினர்களின் சமூகப் 

பிரச்சிகனககளக் கண்டறியும் திறன் ெற்றும் இந்தப் பிரச்சிகனகளுக்கு இைங்ககயின் 

எதிர்கரைத்கத வலுப்படுத்தக்கூடிய புதுகெயரன தீர்வுககள வடிவகெக்கும் திறன் 

ஆகியவற்கறக் கட்டிமயழுப்பும் பநரக்கத்துடனரன ஊடரடும் மசயைெர்வுகள் ெற்றும் ஆற்றல் 

விருத்தி அெர்வுகளுடன் மபப்ரவரி 13 ெற்றும் 14 ஆம் திகதிகளில் மகரழும்பில் நகடமபறவுள்ளது. 

இைங்ககயின் வளெரன சுற்றுச்சூைல் அகெப்புகளுக்குப் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு பசகவ-கற்றல் 

மசயற்திட்டத்துடன் உச்சிெரநரடு நிகறவகடயும். 
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“இைங்ககயின் முழுகெயரன பன்முகத்தன்கெயிகன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எெது இகளஞர் 

ென்றம் இன்று இங்கு கூடியிருப்பகதக் கரண்பது எனக்கு ஊக்கெளிக்கிறது. இகளஞர்கபள ஒரு 

நரட்டின் உண்கெயரன எதிர்கரைெரகும், அவர்களின் கருத்துக்கள் முக்கியெரனதரகும். இகளஞர் 

ென்ற பங்பகற்பரளர்களின் பநர்ெகறயரன, ஆழ்ந்த ஈடுபரட்டுடன் கூடிய அர்ப்பைிப்பரனது 

அவர்களின் தனிப்பட்ட மவற்றியினது அடித்தளெரகவும் ெற்றும் அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய, 

வளெரன ஒரு எதிர்கரைத்திகன இந்நரட்டில் உருவரக்குவதற்கரன அடித்தளெரகவும் அகெய 

முடியும்” என தூதுவர் சங் கூறினரர். 

 

பநர்ெகறயரன, அகனவகரயும் உள்ளடக்கிய தகைகெத்துவ திறன்ககள மவளிப்படுத்தும் 18 

ெற்றும் 25 வயதிற்கிகடப்பட்ட இைங்ககயர்கபள அமெரிக்க தூதரகத்தின் இகளஞர் ென்ற 

உறுப்பினர்களரவர். ஒவ்மவரரு இகளஞர் ென்ற அைியும், தகைகெத்துவப் பயிற்சி, மசயற்திட்ட 

முகரகெத்துவ அனுபவம் ெற்றும் ஒபரவககயரன சிந்தகனயுகடய செவயதுகடபயரர் ெற்றும் 

சமூகப் பங்குதரரர்களுடன் இகைந்து சமூகத் பதகவகளுக்கரன தீர்வுககள உருவரக்குவதில் 

ஆர்வமுகடய பல்பவறு பின்னைிகயக் மகரண்ட 15 இகளஞர்ககளக் மகரண்டுள்ளது. 

 

இைங்ககயில் உள்ள நரன்கு American Spacesகளும் ஆண்டு முழுவதும் தகைகெத்துவம், கற்றல் 

ெற்றும் பரிெரற்றத்திற்கரன வரய்ப்புககள வைங்கும் அவற்றிற்குரிய மசரந்த இகளஞர் ென்றக் 

குழுகவ நடத்துகின்றன. American Corners ெற்றும் எதிர்கரை இகளஞர் ென்ற நடவடிக்கககள் 

பற்றிய பெைதிக தகவல்களுக்கு, மகரழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் இகையதளத்திகனப் 

பரர்கவயிடவும். 

 


