
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
 

ஊடக அறிக்கக 
********************* 

 

கெளியுறவு கெயலாளர் வினய் குொத்ரா  தகலகமயிலான 

பேராளரக்ளின் ககாழும்பு விஜயம் 

 

 

வெளியுறவு வெயலாளர ் வினய் குொத்ரா  தலலலையில் 

வ ாருளாதார விெகாரங்களுக்கான திலைக்களத்தின் வெயலாளர ்  ஶ்ரீ 

அஜய் செத், தலலலை ் வ ாருளாதார ஆசலாெகர ் கலாநிதி வி.அனந்த 

நாசகஸ்ெரன்  ைற்றுை் இந்திய வெளியுறவு அலைெச்ின் இந்து ெமுத்திர 

பிராந்தியத்துக்கான  இலைெ ் வெயலாளர ்  திரு.காரத்்திக்  ாை்சே  

உள்ளிே்ே இந்திய அரொங்கத்தின் சிசரஸ்ே அதிகாரிகள் அேங்கிய 

ச ராளரக்ள் குழுவினர ் 2022 ஜூன் 23 ஆை்  திகதி வகாழுை்புக்கான 

விஜயை் ஒன்லற சைற்வகாை்ேனர.் 

2. இந்த விஜயத்தின்ச ாது இலங்லக ஜனாதி தி அதி சைதகு 

சகாே்ோ ய ராஜ க்ஷ ைற்றுை் ைாை்புமிகு இலங்லக பிரதைர ் ரைில் 

விக்கிரைசிங்க ஆகிசயாலர இ ்ச ராளரக்ள் ெந்திதத்ிருந்தனர.்  இரு 

தர ்பினருக்குை் இலேயிலான ச ெச்ுகள் வெளி ் லேயாகவுை், 

சுமூகைாகவுை் ஆக்கபூரெ்ைான ெலகயிலுை் நலேவ ற்றன.  

3. பிரதைர ் ஶ்ரீ நசரந்திர சைாடி அெரக்ளின் சநாக்கான 

பிராந்தியத்தில் அலனெருக்குை் ெளரெ்ச்ியுை்  ாதுகா ்புை் என்ற ொகர ்

சகாே் ாடு ைற்றுை் அயலுறவுக்கு முதலிேை் வகாள்லக ஆகியெற்றின் 

ெழிகாே்ேலின் அடி ் லேயிசலசய முன்வனாருச ாதுை் 

இல்லாதெலகயில் இலங்லக ைக்களுக்கான 3.5 பில்லியன் அவைரிக்க 

வோலருக்குை் அதிகவ றுைதியான வ ாருளாதார, நிதி ைற்றுை் 

ைனிதாபிைான ரதீியிலான உதவி அலைந்துள்ளதாக இெ்விஜயத்லத 

சைற்வகாை்டிருந்த இந்திய ச ராளரக்ள் சுே்டிக்காே்டியுள்ளனர.்   

4. ஜனாதி தி சகாேே்ா ய ராஜ க்ஷ அெரக்ளுேனான ெந்தி ்பின் 

ச ாது, இந்திய இலங்லக இருதர ்பு உறவுகளின் அபிவிருத்திக்கான 

அெரது அர ்் ைி ்பிற்காக இந்திய தர ்பினர ் நன்றியிலன 

வதரிவித்திருந்தனர.்  இலங்லகயின் தற்ச ாதய வ ாருளாதார நிலெரை் 

ைற்றுை் இந்தியாொல் ெழங்க ் ேட்ுெருை் உதவிகள் வதாேர ்ாகவுை் 

 யனுள்ள கருத்து ் ரிைாற்றங்கள் இரு தர ்பினராலுை் 



சைற்வகாள்ள ் ே்டிருந்தன. இசதசெலள ைாை்புமிகு இலங்லக பிரதைர ்

ரைில் விக்கிரைசிங்க அெரக்ளுேனான ெந்தி ்பின்ச ாது, 

இலங்லகயின் வ ாருளாதார நிலெரை் குறித்துை் வ ாருளாதார 

மீே்சிக்காக இலங்லக அரொங்கை் எடுத்துள்ள முயற்சிகள் 

வதாேர ்ாகவுை் ஆழைான கலந்துலரயாேல்கள் இரு 

தர ்பினரிலேயிலுை் இேை்வ ற்றிருந்தன. இெ்விேயத்தில், 

உேக்ே்ேலை ்பு, வதாேர ்ாேல்கள், புது ்பிக்கத்தக்க ெக்தி, ைற்றுை் இரு 

நாடுகளுக்குை் இலேயிலான வ ாருளாதார உறவுகலள சைலுை் 

ெலுொக்கல் உள்ளிே்ே விேயங்களில், இந்தியா இலங்லக இலேயிலான 

முதலீே்டு  ங்குலேலைலய சைை் டுத்தலின் முக்கியத்துெை் குறித்துை் 

இெெ்ந்தி ்பில் இருதர ்பினருை் சுே்டிக்காே்டியிருந்தனர.்   

5. இசதசெலள இலங்லக வெளிவிெகார வெயலாளர ் அருைி 

விசஜெரத்்தன அெரக்ளுேனுை் இந்திய வெளியுறவு வெயலாளர ்அெரக்ள் 

ெந்தி ்வ ான்றிலன சைற்வகாை்டிருந்தார.்  இெெ்ந்தி ்பின்ச ாது, 

கிே்டிய திகதி ஒன்றில் இருதர ்பு விஜயை் ஒன்லற சைற்வகாள்ெது 

வதாேர ்ாகவுை் இராஜதந்திர ஈடு ாே்டிலன ெலுொக்குெதில் மிகுந்த 

ஒன்றிலைவுேன்  ைியாற்றுெதற்குை் அெரக்ள் இைங்கியுள்ளனர.்  

6.  யங்கரொத ஒழி ்பு, கேல்  ாதுகா ்பு, அனரத்்த முகாலைத்துெை், 

ைனிதாபிைான உதவி, அபிவிருத்தி ஒத்துலழ ்பு, ெரத்்தக ரீதியான 

உறவுகள் ைற்றுை் இரு நாே்டு ைக்களிலேயிலான வதாேரப்ுகள் உள்ளிே்ே 

விேயங்களில் கேந்த சில ஆை்டுகளாக இந்திய ைக்களாலுை் 

அரொங்கத்தாலுை் ெழங்க ் ேட்ுெருை் உறுதியான ஆதரலெ இலங்லக 

தர ்பினர ்வைெச்ியிருந்தலை குறி ்பிேத்தக்கது. 

7. இலங்லக பிரத்திசயக டிஜிே்ேல் அலேயாள முலறலை திே்ேை் 

உே் ே 600 மில்லியன் அவைரிக்கவோலருக்குை் அதிகைான 

நன்வகாலேயுேன்  இந்திய அரொங்கத்தால் 5 பில்லியன் அவைரிக்க 

வோலருக்குை் அதிக வ றுைதியான அபிவிருத்தி உதவி 

ெழங்க ் ேட்ுள்ளலை இெெ்ந்தர ்் த்தில் நிலனவில் 

வகாள்ள ் ேசெை்டிய விேயைாகுை்.  இலங்லகயின் 

சுற்றுலாத்துலறக்குை்  ாரிய  ங்களி ்பிலன ெழங்குை் நாோக இந்தியா 

வதாேரந்்துை் உள்ளது.  

8. பிராந்திய ைற்றுை்  ன்முக ் டுத்த ் ே்ே அலை ்புகளின் 

 ல்செறு ைாநாடுகள் உே் ே்ே  ல வதாேரெ்ச்ியான ெந்தர ்் ங்களிலுை் 

இெ்ெருேை் ைாரெ்ச்ில் நலேவ ற்ற ெரெ்சதெ நாைய நிதியத்தின் 

கூே்ேங்களின்ச ாதுை் இந்தியாொல் ெழங்க ் ே்ே ஆதரவிலன 



இலங்லக தர ்பினர ் ெரசெற்றிருந்தனர.் வகாவிேட்ுக்கு பின்னரான 

சூழலில் வ ாருளாதார நேெடிக்லககளின் இயல்புநிலலயிலன 

உறுதி ் டுத்துெதற்கு ஏலனய நாடுகளுை் இலங்லகக்கு உதவிவெய்யுை் 

ெலகயில் இந்திய தலலலைத்துெை் சைற்வகாை்டிருந்த ஊக்குவி ்பு 

நேெடிக்லககள் குறித்துை் அெரக்ள் சைலுை் சுே்டிக்காேட்ியிருந்தனர.்  

******** 

ககாழும்பு 
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