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ஊடக அறிக்கக 

இந்தியா – இலங்கக கெய்நிகர் B2B சந்திப்பு 

இந்தியாவின் பி.எச்.டி வர்த்தக மற்றும் ககத்ததாழில் சம்மமளனம் (PHDCCI) 
இலங்கக வர்த்தக மற்றும் ககத்ததாழில் சம்மமளனங்களின் சமாசம் (FCCISL)  

மற்றும் தகாழும்பு வர்த்தக சம்மமளனம் ஆகியவற்றுடன் இகைந்து இந்திய-
இலங்கக B2B தமய்நிகர் சந்திப்தபான்றிகன ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 
2. இந்த சந்திப்பின் ஆரம்ப அமர்வில் கலந்து தகாண்டிருந்த தகாழும்பிலுள்ள இந்திய 

உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் தபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக பிரிவின் தகலகம 

அதிகாரி டாக்டர். ராமகஷ் பாண்மட, “இவ்வாறான இகைய ரீதியிலான 

கருத்தரங்குகள் மூலமாக இருதரப்பினரும் பரஸ்பரம் நன்கம தரக்கூடிய 

விடயங்ககள உறுதிதசய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் அமதமநரம் 

இருதரப்பினரதும் மதகவககள சிறந்த முகறயில் புரிந்து தகாள்வதற்கும் 

வாய்ப்புக்ககள வழங்குகின்றது”, என்று குறிப்பிட்டார். அத்துடன் தகாவிட்-19க்கு 

பின்னரான காலப்பகுதியில் மமதலழும் சவால்ககள எதிர்தகாள்வதற்கும்   

இருநாடுகளினதும் நலகன மமம்படுத்துவதற்காகவும் ஒன்றிகைந்து தசயற்பட 

மவண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

03. PHDCCI  உப தகலவர் திரு. பிரதீப் முல்தானி, இந்தியாவில் உள்ள இலங்கக 
தூதரகத்தின் வர்த்தகப் பிரிவுக்கான அகமச்சர் உமபக்ஷா சமரதுங்க, FCCISL 

தசயலாளர் நாயகம் திரு. அஜித் டி தபமரரா, தகாழும்பு வர்த்தக சம்மமளனத்தின் 
தகௌரவ தகலவர் திரு.சாரங்க விமஜரத்ன உள்ளிட்ட 175க்கும் அதிகமான 
மபராளர்கள் இந்த ஆரம்ப அமர்வில் கலந்து தகாண்டனர். இந்த  B2B சந்திப்பில்  
விவசாயம் மற்றும் உைவு உற்பத்தி, சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் மருந்துதுகற, 
தபாறியியல் சார் தபாருட்கள், ஆகடத்துகற, வடீ்டு பாவகன தபாருட்கள், 
வங்கியியல் மற்றும் நிதி, தபாதியிடல் உள்ளிட்ட பல்மவறு துகறககளச்சார்ந்த 
இந்திய இலங்கக நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் 50க்கும் அதிகமாமனார் கலந்து 
தகாண்டிருந்தகமயும் குறிப்பிடத்தக்கது.  

04. தகாவிட்19 தநருக்கடி நிகலயின்மபாது இரு தரப்பு வர்த்தக மற்றும் தபாருளாதார 

ததாடர்புககள மமம்படுத்தும் மநாக்குடன் இரு தரப்பு வர்த்தக மற்றும் ககத்ததாழில் 

சார் அகமப்புக்களினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படும் பல்மவறு இகையரீதியிலனா 

அமர்வுகளில் இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் விகனத்திறன் மிக்க பங்களிப்பிகன 

வழங்கிவருகிறது. ததற்காசிய பிராந்தியத்தில் வர்த்தக மமம்பாட்டின் 



மதாற்றப்பாடுகள் என்ற தகலப்பில் 01 மம 2020 அன்று நகடதபற்ற வடீிமயா 
மூலமான மாநாடு,  தகாவிட்டுக்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் இந்திய 
கம்பனிகளுக்கு இலங்கக சந்கதயில் காைப்படும் வாய்ப்புக்கள் குறித்து 05 மம 
2020  அன்று நகடதபற்ற மாநாடு, இலங்ககயில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்களின் 
பிரதம நிகறமவற்று அதிகாரிகள் சங்கத்தினருக்கும் இந்திய உயர் 
ஸ்தானிகராலயத்துக்கும் இகடயில் 2020 மம 12 ஆம் திகதி நகடதபற்ற 
தமய்நிகர் தசயலமர்வு, ASSOCHAM மற்றும் சிமலான் வர்த்தக சம்மமளனம் 
இகைந்து 16 மம 2020 அன்று ஏற்பாடு தசய்திருந்த தகாவிட்டுக்கு பின்னரான 
தபாருளாதார மீட்சி குறித்த சந்திப்பு, FIEO அகமப்பினால் 22 மம 2020 அன்று 
ஒழுங்ககமக்கப்பட்டிருந்த   இலங்ககக்கும் இந்தியாவுக்குமிகடயிலான வர்த்தக 
மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புக்கள் குறித்த இகைய ரீதியான கலந்துகரயாடல் 
உள்ளிட்ட நிகழ்வுககள இங்கு குறிப்பிடலாம். 

5. 2020 ஜூன் 25 ஆம் திகதி சிமலான் வர்த்தக சம்மமளனத்தின் வருடாந்த 
தபாதுச்சகப கூட்டத்தில் உகர நிகழ்த்தியிருந்த இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் 
தகௌரவ மகாபால் பாக்மல,  தகாவிட்டுக்கு பின்னரான தபாருளாதார சவால்ககள 
விகனத்திறன் மிக்க வககயில் எதிர்தகாள்வதற்கு வழிசகமக்கும் வககயில் 
அபிவிருத்தி, சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ளடங்கலாக இலங்ககயுடனான 
ஒத்துகழப்பிகன உறுதிப்படுத்துவதற்கான தகலகமத்துவ அடிப்பகடயிலான 
பங்களிப்புக்கள் அவசியம் என சுட்டிக்காட்டியிருந்தகத இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
குறிப்பிடமவண்டியது அவசியமானதாகும். அத்துடன் FICCI மற்றும் சர்வமதச 
உறவுகள் மற்றும் தந்திமராபாய கற்கக தநறிகளுக்கான லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் 
நிகலயம் ஆகியகவ இகைந்து ஏற்பாடு தசய்த இந்திய இலங்கக தபாருளாதார 
ஒத்துகழப்பிகன மமலும் வலுவாக்குதல் என்ற ததானிப்தபாருளிலான தமய்நிகர் 
அமர்தவான்றில் உகர நிகழ்த்தியிருந்த உயர் ஸ்தானிகர் தகௌரவ மகாபால் 
பாக்மல அவர்கள் தகாவிட் 19 காரைமாக ஏற்பட்டுள்ள முன்தனாருமபாதும் 
இல்லாத சவால்ககள துரிதமாகவும் விகனத்திறன் மிக்க வககயிலும் 
எதிர்தகாள்வதற்கு இலங்கக இந்தியா இகடயிலான இருதரப்பு ஒத்துகழப்பிகன 
மமலும் வலுவாக்கமவண்டியதன் அவசியம் ததாடர்பாகவும் 
சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.  
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