
 
 

 இந்திய உயர ்ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

*************** 

ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்கக முதலீட்டு மாநாடு 2021இல் இந்தியாவுக்கான அமரவ்ு 

 

இலங்கை முதலீட்டுச ் சகை, இலங்கை வரத்்தை சம்மமளனம் மற்றும் 

கைொழும்பு ைங்கு ைரிவரத்த்கன கமயம் ஆகியகவ ஒன்றிகைந்து ஏற்ைொடு 

கசய்த இலங்கை முதலீட்டு மொநொடு 2021இல் இந்தியொவுை்ைொன அமரவ்ொனது 2021 

ஜூன் ஒன்ைதொம் திைதி கமய்நிைர ் மொரை்்ைம் ஊடொை 

ஒழுங்ைகமை்ைை்ைட்டிருந்தது. இந்திய உயர ் ஸ்தொனிைர ் மைொைொல் ைொை்மல, 

பிரொந்திய ஒத்துகைை்புை்ைொன இரொஜொங்ை அகமசச்ர ் தொரை ைொலசூரிய 

உள்ளிட்ட மைரொளரை்ள் இந்த நிைை்வில் உகரயொற்றியிருந்தனர.் அமதசமயம் 

இலங்கையில் கவற்றிைரமொை முதலீட்டிகன மமற்கைொை்டுவரும் 3 இந்திய 

நிறுவனங்ைளொன  HCL, IOCL (LIOC) மற்றும் அமசொை் மலலை்ட் ஆகியவற்றின் 

பிரதிநிதிைள் ைலந்துகைொை்ட குழுநிகல விவொதம் ஒன்றும் இங்கு 

நகடகைற்றிருந்தது. 

 

2. ஸ்திரமொனதும் துரிதமொனதுமொன கைொருளொதொர வளரச்ச்ி மற்றும் ைகிரை்ைட்ட 

கசழுகம ஆகியவற்கற துரிதை்ைடுத்துவதற்கு 21 ஆம்  நூற்றொை்டில் ஒரு 

கைொருளொதொர ைங்குடகமகய  உருவொை்குவதற்ைொன இந்தியொவின் தயொர ்

நிகலகய உயர ் ஸ்தொனிைர ் தனது உகரயில் குறிை்பிட்டிருந்தொர.் 

துகறமுைங்ைள், ைை்ைல் துகற, கைொருள்சொர ் மசகவைள், கதொடரை்ொடல், 

சை்தி/புதுை்பிை்ைதத்ை்ை சை்தி, தைவல் கதொழில்நுட்ைம், சுற்றுலொதத்ுகற மற்றும் 

விருந்மதொம்ைல், மைொை்குவரதத்ு, கசொதத்ு வியொைொரம், சுைொதொரம், ைல்வி மற்றும் 

விவசொயம் மைொன்ற துகறைள் மீது எதிரை்ொல கைொருளொதொர மற்றும் வரத்த்ை 

ரீதியொன இருதரை்பு ைங்குகடகம ைவனம் கசலுத்த மவை்டிய மதகவ 

இருை்ைதொை அவர ்இங்கு சுட்டிை்ைொட்டியிருந்தகம குறிை்பிடதத்ை்ைது.  

 

3. இலங்கையில் இந்திய முதலீடுைளின் ைரந்தளவிலொன மநொை்கு மற்றும் இயல்பு 

ஆகியகவ கதொடரை்ொை இந்த சந்தரை்்ைதத்ில் தனது ைருதத்ுை்ைகள 

கதரிவிதத்ிருந்த  உயர ் ஸ்தொனிைர,் தனியொர ் துகறயினரது ைங்ைளிை்பின் 

முை்கியதத்ுவம் கதொடரை்ொைவும் சுட்டிை்ைொட்டியிருந்ததுடன் இருதரை்பினருை்கும் 

இகடயிலொன நீை்டைொல உறவுைள், பிகைை்பு மற்றும் ைரீட்சயம்  

ஆகியவற்றின் அடிை்ைகடயில் இலங்கைை்கு மிைவும் சிறந்த ைங்ைொளியொை 

இந்திய வரத்்தை மற்றும் கைதக்தொழில் துகற ைொைை்ைடுவதொைவும் அவர ்

குறிை்பிட்டொர.் மமலும் இருதரை்பு திட்டங்ைகள துரிதைதியில் 

அமுல்ைடுதத்ுவதன் ஊடொை கைொருளொதொர வளரச்ச்ிகய ஊை்குவிை்கும் 

அமதமவகள முதலீட்டொளரை்ளின் நம்பிை்கைகயயும் மமம்ைடுத்த 

முடியுகமன்றும் அவர ் கதரிவித்தொர.் கைொருளொதொர கதொடரப்ுைகள 

ஊை்குவிை்ைதில் நிகலயொனதும் எதிரவ்ு கூறை்கூடியதுமொன கைொள்கைைள் மிை 

முை்கியமொன விடயங்ைளொை அகடயொளம் ைொைை்ைட்டுள்ளன. 



 
 

 

 4. இலங்கையில் இந்திய முதலீட்டின் முை்கியதத்ுவம் குறிதத்ு இங்கு உகர 

நிைை்தத்ியிருந்த அகமசச்ர ் தொரை ைொலசூரிய, இந்திய முதலீட்டொளரை்ளின் 

கதரிவுைளொை இலங்கையில் ைொைை்ைடும் ைல்மவறு துகறைள் மற்றும் 

திட்டங்ைள் கதொடரை்ொைவும் சுட்டிை்ைொட்டினொர.் வொைன உதிரிை் ைொைங்ைள், 

ஆகட உற்ைதத்ிதத்ுகற, தைவல் கதொழில்நுட்ைத ் துகற, மருந்து கைொருடை்ள் 

மற்றும் ைல்வி உள்ளிட்ட துகறைகள அவர ் இந்த சந்தரை்்ைத்தில் 

குறிை்பிட்டிருந்தொர.் கமலும் கைொவிட்-19உடன் கதொடரப்ுகடய மருத்துவ 

கைொருடை்ள் விநிமயொைம், குறிை்ைொை ‘வை்சின் கமதர்ி திட்டத்தின்” கீை் 

விநிமயொகிை்ைை்ைட்ட மருந்து கைொருட்ைள் மைொன்றவற்றுை்ைொை இந்தியொவின் 

ஆதரவுை்கு அகமசச்ர ் தனது நன்றிகய கதரிவித்தொர.்  இந்தியொவுை்ைொன, 

இலங்கையின் ைதில் உயர ்ஸ்தொனிைர ்திரு.நிலுை ைதுருைமுவ மற்றும் இலங்கை 

வரத்்தை சம்மமளனதத்ின் துகைத் தகலவர ் திரு.விஷ் மைொவிந்தசொமி 

ஆகிமயொரும் இந்த அமரவ்ில் உகரயொற்றினொரை்ள். 

 

5. முதலீட்டொளரை்ளுை்ைொன ைட்டுை்ைொடுைள் மற்றும் வரி ைட்டகமை்பு 

கதொடரை்ொைவும் இலங்கையில் ைொைை்ைடும் முதலீட்டு வொய்ை்புை்ைள் குறித்தும் 

இலங்கை முதலீட்டுச ்சகையின் ைைிை்ைொளர ்நொயைம் திரு.ைசன் வைிைமசைர 

இங்கு விளை்ைங்ைகள முன்கவதத்ிருந்ததுடன் குழு நிகல விவொதத்தின்மைொது 

குறித்த மூன்று இந்திய நிறுவனங்ைளும் இலங்கையில் தமது முதலீட்டு 

அனுைவம் கதொடரை்ொைவும் குறிை்ைொை கைருமநொய் ைொரைமொை 

மமகலழுந்திருை்கும் சவொல்ைளுை்கு மத்தியில் இலங்கையில் தமது 

வரத்்தைதத்ிகன விரிவுைடுத்துவதற்ைொன முயற்சிைள் குறிதத்ும் ைருதத்ுை்ைகள 

ைரிமொறியிருந்தனர.்  
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