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வெளியுறவுத்துறற அறைச்சர் கலாநிதி எஸ்.வெய்ஷங்கர் 
அெர்களின் ெிெயம் இலங்றக ைக்களுக்கான  

சுபீட்சத்றத உறுதியளிக்கின்றது 
 

2023 ஜனவரி 19 மற்றும் 20 ஆம் திகதிகளில் இந்திய 
வவளியுறவுத்துறற அறைச்சர் கலாநிதி எஸ்.வஜய்ஷங்கர் அவர்கள் 
இலங்றகக்கான உத்தியயாகபூர்வ விஜயம் ஒன்றற யைற்வகாண்டிருந்தார். 
வவளியுறவுத்துறற அறைச்சராக நான்காவது தடறவ இலங்றகக்கான 
இருதரப்பு விஜயத்திறன யைற்வகாண்டிருந்த அவருடன், புதுடில்லியில் 
உள்ள வெளியுறவுத்துறற அறைச்சின்  உயரதிகாரிகள் நால்ெரடங்கிய 
உத்திய ாகபூர்ெ யேராளர்கள் குழு ஒன்றும் இலங்றகக்கு விஜயம் 
யைற்வகாண்டிருந்தது. முன்னதாக 2019 நவம்ேர், 2021 ஜனவரி ைற்றும் 
2022 ைார்ச் ஆகிய காலப்ேகுதிகளில் அவர் இலங்றகக்கு விஜயம் 
யைற்வகாண்டிருந்தறம நிறனவில் வகாள்ளத்தக்கதாகும். 
 
2. இவ்விஜயத்தின்யோது ஜனாதிேதி அதியைதகு ரணில் விக்கிரைசிங்க 
மற்றும் ேிரதைர் யைன்றைமிகு தியனஷ் குணவர்தன ஆகியயாறர 
சந்தித்திருந்த வவளியுறவுத் துறற அறைச்சர், இலங்றக ின் 
வவளிெிெகார அறைச்சர் வகௌரவ எம்.யூ.எம்.அலி சப்றி அவர்களுடனும் 
விரிவான கலந்துறர ாடலில் ஈடுேட்டிருந்தார். இயதயவறள 
இலங்றக ின் வெளிவிவகார அறைச்சர் அவர்களால் ஏற்ோடு 
வசய்யப்ேட்டிருந்த யேராளர்கள் ைட்டத்திலான சந்திப்வ ான்றில், 
துறறமுகம் கப்ேல் துறற ைற்றும் விைான யேறெகள் அறைச்சர் 
வகௌரவ நிைல் ஸ்ரீோல டி வசல்வா, சுகாதாரத்துறற அறைச்சர் வகௌரவ 
வகஹலிய ரம்புக்வவல்ல, றகத்வதாழில்துறற அறைச்சர் வகௌரவ 
ரயைஷ் ேத்திரண, முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அறைச்சர் திலும் அமுனுகம, 



மின்ேக்தி மற்றும் ெலுேக்தி அறமச்ேர் காஞ்ேன ெியேயேகர ைற்றும் 
வெளிவிவகார இராஜாங்க அறைச்சர் வகௌரவ தாரக ோலசூரிய 
உள்ளிட்யடார் கலந்து வகாண்டதுடன் இச்ேந்திப் ின் மூலம்  ல்யெறு 
துறறகளிலும் இந்தி ா – இலங்றக இறட ில் ெளர்ந்துெரும் 
ஒத்துறைப் ின் ஆைம் மற்றும் ெிஸ்தீரணம்  ிரதி லித்தது. 
 
3.  இயதயவறள இலங்றக அரசாங்கத்தின் தறலறைத்துவத்துடன் 
வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேர் யமற்வகாண்டிருந்த சந்திப்ோனது, இரு 
நாடுகளுக்கும் இறடயிலான ஒட்டுவைாத்த இருதரப்பு உறவுகறள 
ைீளாய்வு வசய்வதற்கான வாய்ப்ேிறன வழங்கி து. நாடு ேல்யவறு 
சவால்கள் ஊடாக ேயணிக்கும் இச்சூழலில், தான் இலங்றகக்கு 
யைற்வகாண்டிருக்கும் விஜயைானது, இலங்றக ைக்களுக்காக இந்திய 
ைக்களினதும் இந்திய அரசாங்கத்தினதும் ஆதரவு வதாடர்ந்து 
ெைங்கப் டுவமன்ற வதளிொனதும் ெலுொனதுமான வேய்தி ிறன 
 ிரதி லிக்கின்றவதன வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேர் குறிப் ிட்டார். 
   
4.  முன்வனாருய ாதும் இல்லாத வறகயில், இந்திய அரசாங்கத்தால் 
கடந்த வருடம் வழங்கப்ேட்ட நான்கு ேில்லியன் அவைரிக்க வடாலர் நிதி 
உதவியானது இந்தி ாெின் அ லுறவுக்குமுதலிடம் வகாள்றகக்கு 
அறைவாக வழங்கப்ேட்டிருந்தறை குறிப்ேிடத்தக்கது. அத்துடன் கடன் 
ெைங்கி  நாடுகளுள், இலங்றகயின் கடன் ைறுசீரறைப்பு 
நடவடிக்றககளுக்கு ஆதரவிறன வழங்கிய முதலாவது நாடாக இந்தியா 
உள்ளவதன சுட்டிக்காட்டிய அவர், சர்வயதச நாணய நிதியத்தின் 
ஆதரவிறன வேற்றுக்வகாள்வதற்கு இலங்றகக்கு உதவும் வறகயிலும் 
இலங்றக ின் ேிறந்த எதிர்காலத்துக்கு ஆதரறெத் வதரிெிக்கும் 
ெறக ிலும் சர்வயதச நாணய நிதியத்திற்கு நிதி ரீதியான 
உத்தரவாதத்திறன ெைங்கி  நாடாகவும் இந்தியா உள்ளது எனவும் 
குறிப்ேிட்டிருந்தார். அத்துடன் ேல்யவறு துறறகளிலும் ோரியளொன 
முதலீட்டிறன யைற்வகாள்வதற்கு இந்தியா ஊக்குவிப்ேிறன வழங்கும் 
என்றும் குறிப்ேிட்டார். யமலும், யதறவப்ேடும் சகல சந்தர்ப்ேங்களிலும் 
இலங்றகக்கு யதறவயான அறனத்து உதவிகறளயும் வழங்குவதற்கு 
இந்தியா தயார் நிறலயில் இருப்ேதாகவும் அவர் வதரிெித்தார். 



இலங்றகயின் ைின்சக்தி ோதுகாப்பு சவால்கறள எதிர்வகாள்வதற்கான 
நடவடிக்றககளில் ஒன்றாக புதுப்ேிக்கத்தக்க சக்தி கட்டறைப்பு குறித்து 
வகாள்றக அளவில் எட்டப்ேட்டிருந்த இணக்கப் ாட்றடயும் அவர் 
வரயவற்றிருந்தறம குறிப் ிடத்தக்கது. 
 
5.  2017ஆம் ஆண்டு யை ைாதம் ேிரதைர் நயரந்திர யைாடி அவர்கள் 
இலங்றகக்கு வருறகதந்த யோது அடிக்கல் நாட்டப்ேட்ட ேள்யளகல 
கண்டிய நடன அக்கடைிறனயும் ஜனாதிேதி அதியைதகு ரணில் 
விக்கிரைசிங்க ைற்றும் வெளியுறவுத்துறற அறைச்சர் ஒன்றிறணந்து 
வமய்நிகர் மார்க்கமூடாக அங்குரார்ப்ேணம்வசய்துறவத்தனர். 
இலங்றகயின் உயர்ந்த கலாசார ோரம்ேரியத்திறன யைம்ேடுத்துவதிலும் 
ோதுகாப்ேதிலும் இந்திய அரசாங்கத்தின் உறுதிப்ோட்டிறன நன்வகாறட 
அடிப் றட ில் முன்வனடுக்கப் டும் இந்த திட்டம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. 
அயதயோல காலி, கண்டி, நுவவரலியா, அனுராதபுரம் ைற்றும் ேதுறள 
ஆகிய ைாவட்டங்களில் இந்திய அரசாங்கத்தின் நன்வகாறட உதவி 
திட்டத்தின் கீழ் நிர்ைாணிக்கப்ேட்ட 350 வடீுகளும் இச்சந்தர்ப்ேத்தில் 
வைய்நிகர் ைார்க்கமூடாக றகயளிக்கப்ேட்டறம குறிப்ேிடத்தக்கது. 
யைலும், இந்தியாவின் உயர் வேறுய ற்றறக்வகாண்ட சமூக அேிவிருத்தி 
திட்டத்தின்கீழ் முன்வனடுக்கப்ேட்ட திட்டங்களின்கீழ் அமுல்ேடுத்தப் டும் 
தனித்தனித் திட்டங்களின் ஒட்டுவமாத்த நிதி ஒதுக்கீடு இரு மடங்காக 
அதிகரிக்கப் டுெதறன உறுதிப் டுத்தும் கடிதங்களும் இந்தி ா மற்றும் 
இலங்றக இறட ில்  ரிமாறப் ட்டன. அத்துடன்  ாரி ளெிலானதும்  
ைக்கறள றையைாகக் வகாண்டதுைான அேிவிருத்தி ஒத்துறழப்பு 
ேங்குடறையிறன ேிரதி லிக்கும் வறகயில் இலங்றகயின் 
வோதுப்யோக்குவரத்து கட்டறைப்ேிறன யைலும் வலுவாக்கும் யநாக்குடன் 
தற்வோழுது நறடமுறறயில் இருக்கும் கடனுதவி திட்டம் ஒன்றின் 
அடிப்ேறடயில் ெைங்கப் டும் 500  ஸ்களில் 50  ஸ்கள் 
வெளியுறவுத்துறற அறைச்சரால் ய ாக்குெரத்து மற்றும் 
வநடுஞ்ோறலகள் அறமச்ேர் வகௌரெ  ந்துல குணெர்த்தன அெர்களிடம் 
றகயளிக்கப்ேட்டன. இலங்றகயின் வோருளாதார 
ஸ்திரத்தன்றையிறனயும் மீட்ேி ிறனயும் உறுதிப்ேடுத்தும் யநாக்கில், 
ேல்யவறு ஆளுறைவிருத்தி திட்டங்கள் ைற்றும் ஏறனய நிகழ்ச்சித் 



திட்டங்கள் ஊடாக இலங்றக ைக்களுடன் வதாடர்ந்தும் 
இறணந்திருப்ேதற்கான இந்தி ாெின் அர்ப் ணிப்ற  இலங்றக ில் 
 ல்யெறு துறறகளிலும் இந்தி ாொல் முன்வனடுக்கப் டும் ேல்யநாக்கு 
அடிப்ேறடயிலான உதவிகள் உறுதிப்ேடுத்துகின்றன. 
 
6.  யாழ்ப்ோணத்திற்கும் வசன்றனக்கும் இறடயிலான விைான 
யசறவகறள ைீள ஆரம்ேிப்ேதற்கு யைற்வகாள்ளப்ேட்ட நடவடிக்றககறள 
இச்ேந்தர்ப் த்தில் ோராட்டி  வவளியுறவுத்துறற அறைச்சர் அெர்கள், 
இந்தியா ைற்றும் இலங்றக இறடயிலான கப்ேல் யசறவகள் வவகு 
விறரவில் ஆரம்ேைாகுவமன நம்ேிக்றக வவளியிட்டிருந்தார். அத்துடன் 
இலங்றகக்கான உல்லாசப் ேயணிகளின் மிகப்வ ரி  மூலாதாரமாக 
இந்தியா வதாடர்ந்தும் உள்ளவதனச்சுட்டிக் காட்டிய அறமச்ேர் அெர்கள், 
இரு நாடுகளுக்கும் இறடயில் ைதரீதியான சுற்றுலாத்துறறயிறன 
யைம்ேடுத்துவதற்கு முன்வனடுக்கப்ேடும் ேல்யவறு நடவடிக்றககள் 
வதாடர்ோகவும்  கலந்துறரயாடினார்.  இரு நாடுகளுக்கும் இறடயிலான 
சிறப்ோன ெர்த்தக மற்றும் சுற்றுலாத்துறற உறவுகறள யமம் டுத்த 
முன்வனடுக்கப் டும் வே ற் ாடுகள் இருநாட்டு மக்களிறட ிலான ேிறந்த 
வதாடர்புகறள கட்டிஎழுப் வும்  கிரப் ட்ட வேழுறமற  
நிறலநிறுத்தவும் ெைிேறமக்கும் எனவும் அெர் யமலும் 
குறிப் ிட்டிருந்தார்.  
 
7.  இந்த ஆண்டில் புத்த வ ருமானின்  புனித கேிலவஸ்து 
சின்னங்கறள இலங்றக ில் காட்சிப்ேடுத்தயெண்டுவமன இலங்றகயின் 
ேியரஷ்ட தறலறைத்துெத்தால் ெிடுக்கப் ட்ட யகாரிக்றகறய இந்திய 
அரசாங்கம் சாதகைாக ேரிசீலிப்ேதாக வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேர் 
இவ்ெிே த்தின்ய ாது குறிப் ிட்டிருந்தார். இரு நாடுகளின் சுதந்திரத்தின் 
75 ஆண்டுகறளக் குறிக்கும் வறகயிலும் அயதய ால இரு நாடுகளினதும் 
இராேதந்திர உறவுகள் ஸ்தா ிக்கப் ட்டதன் 75 ஆண்டுகள் நிறறெிறனக் 
குறிக்கும் ெறக ிலும் முத்திறர மற்றும் நாணயங்கள் 
வெளி ிடப் ட்டறம வதாடர் ாகவும் இச்ேந்தர்ப் த்தில் அெர் தனது 
கருத்துகறள முன்றெத்திருந்தார். 



8.  அத்துடன் இந்த விஜயத்தின்யோது முன்னாள் ஜனாதிேதி ைகிந்த 
ராஜேக்ஷ அெர்கறளயும் கலாநிதி எஸ்.வஜய்ஷங்கர் அெர்கள் 
சந்தித்தறம குறிப் ிடத்தக்கது. யைலும் வகௌரவ. சஜித் ேியரைதாச 
அெர்கறளயும் அெர் ேந்தித்திருந்தார். அத்துடன் இலங்றக தமிைரசுக் 
கட்ேி (ITAK), வரயலா (TELO), புவளாட் (PLOTE), ஈ. ி.ஆர்.எல்.எப் ( EPRLF), 
தமிழ் யதேி க் கட்ேி (TNP), தமிழ் யதேி  மக்கள் முன்னணி (TNPF), 
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் (SLMC) ைற்றும் அகில இலங்றக மக்கள் 
காங்கிரஸ் (ACMC) உள்ளிட்ட ேல்யவறு அரசியல் கட்சிகளின் 
தறலவர்களுடனும் அவர் சந்திப்புகறள நடத்தி றம குறிப் ிடத்தக்கது. 
 
9.  நீர் வழங்கல் ைற்றும் யதாட்ட உட்கட்டறைப்பு அேிவிருத்தி 
அறைச்சர் வகௌரெ ஜவீன் வதாண்டைான் அெர்கள் தறலறையிலான 
இலங்றக வதாழிலாளர் காங்கிரஸின் தறலவர்கள் ைற்றும் தைிழ் 
முற்யோக்கு கூட்டணியின் தறலவர்களால் வேருந்யதாட்ட ைக்கள் 
எதிர்யநாக்கும் சமூக மற்றும் வோருளாதார ரீதி ான  ிரச்ேறனகள் 
எடுத்துறரக்கப் ட்டதுடன் அம்மக்களின் ேிரச்சிறனகளுக்கு தீர்வுகாண 
இந்தியாவின் ஆதரவும் யகாரப் ட்டது. ேிராந்திய யைம்ோட்டிற்காக 
இந்திய அரசாங்கத்தால் யைற்வகாள்ளப்ேட்ட ேல முன்வனடுப்புக்கறள 
சுட்டிக்காட்டி  வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேர், 2023 ஆம் ஆண்டு இந்திய 
வம்சாவளி தைிழர்கள் இலங்றகக்கு ெருறகதந்ததன் 200 ஆண்டுகறளக் 
குறிப் தாகவும் வதரிெித்தார். இயதயெறள இச்சமூகத்துடன் 
வநருக்கைாகப் ேணி ாற்றிெரும் கண்டி ிலுள்ள உதெி இந்தி  உ ர் 
ஸ்தானிகரால ம் ஸ்தா ிக்கப் ட்டு  இவ்ெருடம் 100 ஆண்டுகள் 
நிறறவறடகின்றறமயும் குறிப் ிடத்தக்கதாகும். 
 
10.  இலங்றக ஜனாதிேதி அெர்களுடனும் மீன் ிடித்துறற அறமச்ேர் 
வகௌரவ. டக்ளஸ் யதவானந்தா அெர்களுடனும் இருயெறு 
ேந்தர்ப் ங்களில் நறடவ ற்ற ேந்திப்புகளின்ய ாது மீன் ிடி ெிெகாரம் 
மற்றும் அதயனாடிறணந்த ெிட ங்கள் வதாடர் ாக வெளியுறவுத்துறற 
அறமச்ேர் கலந்துறர ாடி ிருந்தார். இந்த சவால்கறள ைனிதாேிைான 
முறறயில் எதிர்வகாள்ள யவண்டியதன் அவசியத்றத அவர் இதன்ய ாது 
வலியுறுத்தினார். ைீனவர்கள் இவ்ொறான மு ற்ேிகறள 



யைற்வகாள்வதற்கான முடிவுகளில் தாக்கத்றத ஏற்ேடுத்தும் 
காரணிகளான வாழ்வாதாரம் குறித்த கெறலகள் குறித்தும் 
இக்கலந்துறரயாடல்களில் கவனம் வசலுத்தப் ட்டது. 
 
11.  இலங்றக ஜனாதிேதிக்கு ேிரதைர் நயரந்திர யைாடி அெர்களின்  
வாழ்த்துகறள  வதரிவித்த வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேர், 
இருதரப் ினருக்கும் இறேொன கிட்டி  திகதிவ ான்றில் இந்தியாவிற்கு 
ெிே ம் யமற்வகாள்ளுமாறு  ிரதமர் ெிடுத்த அறைப் ிறனயும் 
ேனாதி தி ிடம் றக ளித்தறம குறிப் ிடத்தக்கதாகும்.   
 
12.  கடல்மார்க்கத்தில் ைிகவும் வநருக்கைான அ ல் நாடாக 
இந்தியாவின் ‘அ லுறவுக்கு முதலிடம் வகாள்றகயில் இலங்றக  
வகாண்டிருக்கும் முக்கி  இடத்திறன வெளியுறவுத்துறற அறமச்ேரின் 
இவ்ெிே ம் அடிக்யகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. அத்துடன் இலங்றக ில் 
சு டீ்ேத்திறன ஏற் டுத்தவும் வ ாருளாதார மீட்ேி ிறன துரிதகதி ில் 
உறுதிப் டுத்தவும் துறறமுகங்கள், கப்ேல் யோக்குவரத்து, புதுப்ேிக்கத்தக்க 
எரிசக்தி, றைட்யராகார்ேன், உற்ேத்தித்துறற, சுகாதாரம், தகவல் 
வதாழில்நுட்ேம், சுற்றுலா, ைருந்துப்வ ாருட்கள் யோன்ற இலங்றகக்கு 
முன்னுரிறை ளிக்கும் துறறகளில் நீண்டகால முதலீட்டுக்கான 
முயற்சிகறள ைீண்டும் இரட்டிப்ோக்குவதற்கான இந்திய அரசாங்கத்தின் 
அர்ப்ேணிப்றேயும் இந்த ெிே ம் எடுத்துக்காட்டுகின்றறம 
குறிப் ிடத்தக்கது. 

****** 
 

ககாழும்பு 
20 ஜனவரி 2023 


