
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

 

இந்திய கெளியுறவுச ்கசயலாளரின் இலங்ககக்கான விஜயம் 

 

இந்திய வெளியுறவு வெயலாளர ்ஸ்ரீ ஹரஷ்் ெரத்ன் ஷ்ரிங்லா அெரக்ள் 

2021 ஒக்ட ாபர ் 02 முதல் 05ஆம் திகதி ெரர இலங்ரகக்கு மூன்று நாள் 

உத்திடயாகபூரெ் விஜயவமான்ரற டமற்வகாண்டிருந்தார.் வெளியுறவு 

வெயலாளராக அெர ் இலங்ரகக்கு டமற்வகாண்டிருக்கும் முதலாெது 

விஜயம் இது என்பது குறிப்பி த்தக்கது. இந்த விஜயத்தின்டபாது 

இலங்ரக ஜனாதிபதி அதிடமதகு டகாத்தாபய ராஜபக்ஷ, இலங்ரக 

பிரதமர ்அதி டமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ, நிதியரமெெ்ர ் வகௌரெ பசில் 

ராஜபக்ஷ மற்றும் வெளிவிெகார அரமெெ்ர ் டபராசிரியர ்ஜி.எல்.பீரிஸ் 

ஆகிடயாரர வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் ெந்தித்திருந்தரம 

குறிப்பி த்தக்கது. அடதடபால டதா ்  வீ ரமப்பு மற்றும் ெமுதாய 

உ க் ் ரமப்பு ெெதிகள் இராஜாங்க அரமெெ்ர ் வகௌரெ ஜீென் 

வதாண் மான்,   வெளிவிெகார வெயலாளர ் அ ்மிரல் (ஓய்வு) 

டபராசிரியர ் ஜயநாத் வகாலம்படஹ மற்றும் பாதுகாப்புெ ் வெயலர ்

வஜனரல் (ஓய்வு) G.D.H.கமல் குணர ட்ன ஆகிடயாரு ன் சுமூகமானதும் 

ஆக்கபூரெ்மானதுமான  ெந்திப்புகரளயும் வெளியுறவுெவ்ெயலர ்

டமற்வகாண்டிருந்தார.் 

 

02. 2021 ஒக்ட ாபர ் 05ஆம் திகதி ஜனாதிபதியு ன் நர வபற்றிருந்த 

ெந்திப்பின்டபாது, இலங்ரகக்கும் இந்தியாவுக்கும் இர யிலான ொன் 

மாரக்்கமான மற்றும் க ல் மாரக்்கமான வதா ரப்ுகரள 

விஷ்தரிப்பதற்கான முன்வமாழிவுகள் உ ்ப  பரஸ்பரம் பலன்கரள 

ெழங்கக்கூடிய தி ் ங்கரள துரிதமாக முன்வனடுத்துெ ் வெல்ெதற்கு 

இந்தியா முக்கியத்துெம் ெழங்கியுள்ளரத வெளியுறவுெ ் வெயலர ்

சு ்டிக்கா ்டியிருந்தார.் அடதடநரம் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாெல் 

டபான்ற வி யங்களில் வநருக்கமான ஒத்துரழப்ரபயும் 

ெழிகா ட்ுதல்கரளயும் ெழங்குெதற்காக வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ்

ஜனாதிபதிக்கு நன்றியிரன வதரிவித்தார.் முற்கூ ்டிடய 

மாகாணெரபத் டதரத்ல்கரள ந த்துதல், அதிகாரங்கரள பகிரத்ல் 

உள்ளி ்  13ெது அரசியலரமப்பு திருத்தத்தின் ெரத்துக்கள் 

அரனத்ரதயும் முழுரமயாக அமுல்படுத்துெது குறித்த இந்தியாவின் 



நிரலப்பா ்டிரன இந்த ெந்திப்பின்டபாது அெர ் மீளெலியுறுத்தியரம 

குறிப்பி த்தக்கது. 

 

 03. 2021 ஒக்ட ாபர ் 4ஆம் திகதி பிரதமரு னான தனது ெந்திப்பில், 

வபௌத்தமத டமம்பா ட்ுக்காக ஒதுக்கப்ப ்டிருக்கும் 15 மில்லியன் 

அவமரிக்க வ ாலர ்நன்வகார  உதவி வதா ரப்ாக அரொங்கங்களுக்கு 

இர யிலான புரிந்துணரவ்ு உ ன்படிக்ரக ரகெெ்ாதத்ிடுெதன்  மூலம் 

இருநா ்டு மக்களிர யிலுமான உறுதியான வதா ரப்ுகள் டமலும் 

ெலுொக்கப்படும் அடதடநரம் இலங்ரகக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இர யிலான உறவுகள், மக்கள்- மக்கள் இர யிலான வதா ரப்ுகள் 

மூலமாக ஆணித்தரமான நிரலயில் இருப்பதாக வெளியுறவு 

வெயலாளர ் சு ்டிக்கா ்டினார.் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் 

இர யிலான   ெலுொன கலாொர மற்றும் நாகரீக உறவுகரள 

நிரனவூ ்டிய வெளியுறவுெ ்வெயலாளர,் இந்திய நன்வகார  உதவியில் 

நிரம்ாணிக்கப்ப  ் யாழ்ப்பாணம் கலாொர நிரலயத்திரன 

பராமரிப்பதற்காக இலங்ரக அரொங்கத்திற்கு இந்தியா தனது 

ஆதரவிரன ெழங்கவுள்ளதாக அறிவித்திருந்தார.்  அதும ட்ுமல்லாமல் 

இருநாடுகளுக்கும் இர யிலான கலாொர உறவுகள் டமலும் 

ெலுெர யும் ெரகயில் இந்தியாவின் குஷிநகருக்கு 

இலங்ரகயிலிருந்து முதலாெது விமானத்ரத ெரடெற்பதற்கு இந்திய 

அரொங்கம் தயார ்நிரலயில் இருப்பதாகவும் அெர ்குறிப்பி ் ார.்  

 

04.  நிதியரமெெ்ரு னான ெந்திப்பின்டபாது இலங்ரகக்கும் 

இந்தியாவுக்கும் இர யிலான ெலுொன வபாருளாதார மற்றும் ெரத்்தக 

உறவுகள் வதா ரப்ாக கெனம் வெலுத்தப்ப ்டிருந்தது. அந்த 

அடிப்பர யில் இந்திய அரொங்கத்தினால் ெழங்கப்ப ்  நன்வகார  

அடிப்பர யிலானதும் க ன் அடிப்பர யிலானதுமான உதவித் 

தி ் ங்கள் உ ்ப  ெகல கூ ட்ு தி ் ங்கரளயும் துரிதமாக 

முன்வனடுத்துெ ் வெல்ெதற்கு இரு தரப்பினரும் இணங்கியுள்ளனர.் 

இடதடபால வெளிவிெகார அரமெெ்ர ் மற்றும் வெளிவிெகார 

வெயலாளர ்ஆகிடயாரு னான ெந்திப்புக்களின் டபாது, வபருடநாயினால் 

ஏற்ப ்டிருக்கும் வபாருளாதார விரளவுகரள  எதிரவ்காள்ெதற்கும் 

வகாவி ்டினால் ஏற்ப ்டிருக்கும் ெொல்கரள எதிரவ்காள்ளுதல் உ ்ப  

பரஸ்பர நலன்கள் அடிப்பர யிலான ெகல வி யங்கள் வதா ரப்ாகவும் 

பரந்தளவிலான டபெச்ுக்கள் முன்வனடுக்கப்ப ்டிருந்தன.  

 



05. இெ்விஜயத்தின்டபாது, தமது கலாொர, வபாருளாதார மற்றும் 

ெரலாற்று ரீதியான முக்கியத்துெத்திரன பிரதிபலிக்கும் ெரகயில் 

வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் கண்டி, திருடகாணமரல, யாழ்ப்பாணம் 

ஆகிய இ ங்களுக்கு பயணித்திருந்தார.் கண்டியில் ஸ்ரீ தலதா 

மாளிரகயில் வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் அெரக்ள் விடெ  

பிராரத்்தரனகளில் ஈடுப ்டிருந்தார.் இந்தியாவுக்கும் இலங்ரகக்கும் 

இர யிலான ெலுொனதும் முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததுமான ெக்தி 

பங்கு ரமயின் சின்னமாக கருதப்படும் திருடகாணமரல எண்வணய் 

தாங்கி வதாகுதிகரள அெர ் பாரர்ெயி ்டிருந்த அடதடெரள அந்த 

எண்வணய் தாங்கி வதாகுதிகளின் அபிவிருத்தி வதா ரப்ாகவும் அதன் 

காரணமாக இலங்ரகயின் வபாருளாதாரத்தில் ஏற்படும் 

முன்டனற்றங்கள் வதா ரப்ாகவும் LIOC நிறுெனத்தினர ் வெளியுறவு 

வெயலாளருக்கு விளக்கமளிதத்ிருந்தனர.் யாழ்ப்பாணத்திற்கான 

விஜயத்தின்டபாது வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் யாழ்ப்பாணம் கலாொர 

நிரலயத்திரன பாரர்ெயி ் து ன் ெ மாகாண ஆளுநர,் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள், கல்வியாளரக்ள் மற்றும் ெரத்்தக 

பிரமுகரக்ளு ன் உரரயா ல்கரளயும் டமற்வகாண்டிருந்தார.் 

 

06. வதாழில்துரற அரமெெ்ர ்வகௌரெ நிமால் சிறிபால டி சில்ொ; கல்வி 

அரமெெ்ர ் வகௌரெ திடனஷ் குணெரத்ன; வெளிவிெகார அரமெெ்ர ்

டபராசிரியர ்ஜி.எல்.பீரிஸ்; மீன்பிடித்துரற அரமெெ்ர ் வகௌரெ  க்ளஸ் 

டதொனந்தா; ெனஜீெராசிகள் மற்றும் ெனப்பாதுகாப்பு அரமெெ்ர ்

வகௌரெ சிபி.இரத்னாயக்க; சுகாதார அரமெெ்ர ்  ாக் ர ் வகஹலிய 

ரம்புக்வெல்ல; வபருந்டதா ் த்துரற அரமெெ்ர ்  ாக் ர ் ரடமஷ் 

பத்திரண; பல்டெறு இராஜாங்க அரமெெ்ரக்ள் மற்றும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள், ஆகிடயாரின் பிரென்னத்து ன் அலரிமாளிரகயில் 

நர வபற்றிருந்த நிகழ்வொன்றில் இந்திய நன்வகார  உதவித ்

தி ் த்தின்கீழ் நிரறடெற்றப்ப ்  நான்கு அபிவிருத்தி ஒத்துரழப்பு 

தி ் ங்கரள அெற்று ன் வதா ரப்ுர ய அரமெெ்ரக்ளு ன் இரணந்து 

வமய்நிகர ் மாரக்்கமூ ாக வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் அெரக்ள் 

அங்குராரப்்பணம் வெய்துரெத்தார.் இந்தத் தி ் ங்களில் 

ெ மாகாணத்திலுள்ள ெ மரா ்சி மத்திய மகளிர ் கல்லூரி, கண்டி- 

புெல்லாரெ ெரஸ்ெதி மத்திய கல்லூரி ஆகியரெ கல்வி அரமெெ்ரு ன் 

இரணந்தும், இந்திய வீ ரமப்பு தி ் த்தின் மூன்றாம் க ் மாக 

முன்வனடுக்கப்ப  ் தி ் ங்களின் ஒரு பகுதியான 1235 வீடுகரள 

டதா ்  வீ ரமப்பு மற்றும் ெமுதாய உ க் ் ரமப்பு ெெதிகள் 

இராஜாங்க அரமெெ்ர ் வகௌரெ ஜீென் வதாண் மான் அெரக்ளு ன் 



இரணந்தும், ெவுனியா மாெ ் த்தில் முன்வனடுக்கப்ப ்  மாதிரிக் 

கிராம அரமப்பு தி ் த்தின் கீழான வீடுகரள வமய்நிகர ்மாரக்்கமூ ாக 

இரணந்திருந்த கிராமிய வீ ரமப்பு மற்றும் நிரம்ாணத்துரற மற்றும் 

க ்டி ப் வபாரு ் ரகத்வதாழில் இராஜாங்க அரமெெ்ர ் இந்திக்க 

அனுருத்த டஹரத் அெரக்ளு ன் இரணந்தும் வெளியுறவு வெயலர ்

அங்குராரப்்பணம் வெய்து ரெத்தார.்  

 

07. இத்தி ் ங்களின் கூ ட்ு அங்குராரப்்பண நிகழ்வில் தனது 

மகிழ்ெச்ிரய வெளிப்படுத்தியிருந்த வெளியுறவுெ ் வெயலாளர,் 

இலங்ரகயின் ெமூக வபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு ஒத்துரழப்பிரன 

ெழங்குெதற்கான இந்திய அரொங்கத்தின் நிரலயான உறுதிப்பா ்டின் 

அடிப்பர யில் இெ்ொறான புதிய வீ ரமப்பு மற்றும் கல்வித்துரற 

ொரந்்த உ க் ் ரமப்பு தி ் ங்கள் நிரறடெற்றப்ப ட்ு 

ரகயளிக்கப்படுெதாக சு ்டிக்கா ட்ினார.் இெ்ொறான தி ் ங்கள் 

மக்கரள ரமயமாக வகாண் தாகவும் இலங்ரகயு னான 

பரந்தளவிலான அபிவிருத்தி குறித்த இந்திய பங்குர ரமரய  

பிரதிபலிப்பதாகவும் அரமகின்றன. 

 

08. 2021 ஒக்ட ாபர ்2ஆம் திகதி மகாத்மா காந்தியின் 152ெது பிறந்ததின 

நிரனவு நாள் மற்றும் “ஆஷாதி கா அம்ரித் மடஹாற்ெெ்” 

அனுஷ்டிக்கப்ப ்  நிரலயில் வெளியுறவுெ ் வெயலர ் ஸ்ரீ ஷிரிங்லா, 

வெளிவிெகார அரமெெ்ர,் மீன்பிடித்துரற அரமெெ்ர,் வபருந்டதா ்  

வீ ரமப்பு மற்றும் ெமூக உ க் ் ரமப்பு ெெதிகள் இராஜாங்க 

அரமெெ்ர ்ஆகிடயார ்அலரி மாளிரகயில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் 

சிரலக்கு மலரம்ாரல அணிவித்து அெரது அகிம்ரெ மற்றும் 

ெமாதானம் வதா ரப்ான வெய்தியிரன நிரனவூ ்டியிருந்தனர.் 

 

09. பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் டதசியக் கூ ் ரமப்பின் 

தரலெருமான வகௌரெ ஆர.்ெம்பந்தன் தரலரமயிலான தமிழ் டதசிய 

கூ ் ரமப்பின் பிரதிநிதிகள் குழு, பாராளுமன்ற உறுப்பினர ் வகௌரெ 

மடனா கடணென் தரலரமயிலான தமிழ் முற்டபாக்கு கூ ் ணியின் 

பிரதிநிதிகள் குழு, மற்றும் டதா ்  வீ ரமப்பு மற்றும் ெமூக 

உ க் ் ரமப்பு ெெதிகள் இராஜாங்க அரமெெ்ர ் வகௌரெ ஜீென் 

வதாண் மான் தரலரமயிலான இலங்ரக வதாழிலாளர ் காங்கிரஸ் 

பிரதிநிதிகள் குழு ஆகிடயாரு ன் வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ்

ெந்திப்புக்கரள ந த்தியிருந்தார.் 13ஆெது திருத்தத்திற்கு அரமொக 

ஐக்கிய இலங்ரகக்குள் ெமாதானம்,நீதி,ெமத்துெம் மற்றும் வகௌரெம் 



ஆகியெற்றுக்கான தமிழ் ெமூகத்தின் ெகல அபிலாரெகரளயும் பூரத்்தி 

வெய்கின்ற நல்லிணக்கத்துக்கு இந்தியாவின் நிரலயான ஆதரவிரன 

வெளியுறவுெ ் வெயலாளர ் இெெ்ந்திப்புக்களின்டபாது 

மீளெலியுறுத்தியிருந்தார ்

 

10. வெளியுறவுெ ்வெயலரு ன் ெகல ெந்திப்புக்களிலும் கலந்துவகாண்  

அரனத்து தரப்பினரு னுமான பரந்ததும் சுமூகமானதுமான 

உரரயா ல்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒத்துரழப்பு தி ் ங்களின் கூ ட்ு 

அங்குராரப்்பணம் ஆகியரெ பரஸ்பரம் நன்ரமயளிப்பதும், 

வநருக்கமானதும், ந ்புரீதியிலுமான இந்திய இலங்ரக உறவுக்கு டமலும் 

உத்டெகத்ரத ெழங்குவமன்பது குறிப்பி த்தக்கது.   

 * * * * * 

வகாழும்பு  

05 ஒக்ட ாபர ்2021 


