
வெளிெிெகார அமைச்சரின் இலங்மகக்கான 
ெிஜயம் (பிப்ரெரி 5-6, 2016) 

பிப்ரெரி 06, 2016 

1. இந்தியா-இலங்கை கூட்டு ஆகைக்குழுவின் 9 அமர்விற்கு 
இந்தியாவின் வவளியுறவுத்துகற அகமச்சர் திருமதி மாண்புமிகு 
சுஷ்மா சுவராஜ், பிப்ரவரி 5-6, 2016 இல் வைாழும்பிற்கு வசல்லும் 
ஓர் பல்துகற அகமச்சர் பிரதிநிதிக் குழுவிகை தகலகம தாங்ைி 
உள்ளார். அவர்,இலங்கை வவளியுறவு மாண்புமிகு அகமச்சர், 
திரு மங்ைள சமரவரீவுடன் பிப்ரவரி 5, 2016 அன்று கூட்டு 
ஆகைக்குழு கூட்டத்திகை தகலகம தாங்ைிைார். மூன்று 
ஆண்டு இகடவவளிக்குப் பிறகு நகடவபற்ற இந்த கூட்டு 
ஆகைக்குழு கூட்டம், ஜைவரி 22, 2013 அன்று நகடவபற்ற 8வது 
அமர்விகை வதாடர்ந்து  ஏற்பட்டுள்ள முன்னைற்றம் மற்றும் 
இருதரப்பு உறவுைளின் முன்னைற்றங்ைளிகை மீளாய்வு வசய்தது. 

2. அகமச்சர் ஸ்வராஜ் அவர்ைளின் இந்த வருகை,பிப்ரவரி 2015 இல் 
மதிப்பிற்குரிய திரு.கமத்திரிபால சிறினசை, இலங்கை 
ஜைாதிபதியின் இந்தியாவிற்கு விஜயம்,மார்ச் 2015 இல் 
இந்தியாவிற்ைாை மாண்புமிகு பிரதமர் நனரந்திர னமாடியின் 
விஜயம்,மற்றும்வசப்டம்பர் 2015 ல் இந்தியா இலங்கை மாண்புமிகு 
பிரதமர், திரு ரைில் விக்ைிரமசிங்ை அவர்ைளின் விஜயம் 
ஆைியவற்றின் உந்தத்கத வதாடர்ந்து உள்ளது. 

3. நாைரிை மற்றும் வநருங்ைிய மக்ைள்-மக்ைள் இகைப்பான்ைளில் 
அடிப்பகடயாை நிறுவப்பட்ட மற்றும் அகைத்து னைாளங்ைளிலும்  
சூழ்ந்துள்ள, ஆழம், தீவிரம் மற்றும் தைிச்சிறப்பு வைாண்டுள்ள 
பன்முைத்தன்கம உகடய இந்தியா-இலங்கை உறவுைளிகை  
கூட்டு ஆகைக்குழு ஒப்புக் வைாண்டது. 



4. வபாருளாதார மற்றும் வதாழில்நுட்ப ஒத்துகழப்பு ஒப்பந்தம் 
வதாடர்பாை னபச்சுவார்த்கதைகள வதாடங்குவதற்ைாை  
நடந்துவைாண்டிருக்ைின்ற ஏற்பாடுைகள பற்றி விவாதித்தைர். 
டிசம்பர் 21, 2015 அன்று புது தில்லியில்,4வது  வர்த்தை வசயலர் 
நிகல னபச்சுக்ைளின் னபாது ஆரம்ப ைட்ட னபச்சுவார்த்கைைள் 
நடத்தப்பட்டை. ைட்டைங்ைள் அல்லாத தகடைள் (NTB) மற்றும் 
பயிர்சுைாதார முகற (PTB) ைட்டுப்பாடுைள் மற்றும் நகடமுகறைள் 
வதாடர்பாை ஒரு பட்டகறயிகை,வைாழும்பில் மார்ச் மாத 
வதாடக்ைத்தில் இந்தியா நடத்த உள்ளது. இருபுறங்ைளிலும் 
தகலகம நிர்வாை அதிைாரிைள் ைருத்துக்ைளத்திகை 
மறுைட்டகமப்பு வசய்ய ைருத்து எடுக்ைப்பட்டது மற்றும் வர்த்தை 
இகைப்பான்ைளிகை அதிைரிக்ை இலங்கை ஏற்றுமதி னமம்பாட்டு 
வாரியம் இருந்து திட்டங்ைள் வரனவற்ைப்பட்டை. 

5. பலாலி விமாை நிகலயம் னமம்படுத்தல், ைாங்னைசன்துகற 
துகறமுைம் உள்ைட்டகமப்பு வளர்ச்சி, சம்பூர் மின் நிகலயம் 
மற்றும் திருனைாைமகலயில் உள்ள சிறப்புப் வபாருளாதார 
மண்டலத்தில், முதலியைவற்றின் உள்ைட்டகமப்பு வளர்ச்சி 
உட்பட விவாதித்தின் ைீழ் உள்ள பல்னவறு திட்டங்ைளில் 
கூடுதலாை ஒத்துகழப்பிற்ைாை வழிைளிகை இந்த கூட்டு 
ஆகைக்குழு விவாதித்தது. 

6. சுர்ருலத்துகறயில்,இலங்கையில் ராமாயைம் அடிச்சுவடு மற்றும் 
வதற்கு ஆசியாவில் புத்த சுற்றகமப்புப் நிறுவுவதில் 
ஒத்துகழப்பிகை முன்னைாக்ைி எடுத்துவசல்ல, சுற்றுலா 
வதாடர்பில் கூட்டு வசயற்பாட்டுக் குழுவின் இரண்டாவது கூட்டம் 
2016 இன் மத்தியில் நகடவபறும். 

7. வசப்டம்பர் 2013 முதல் நிலுகவயிலுள்ள திருத்தப்பட்ட வான் 
னசகவைள் ஒப்பந்தத்திகை விகரவில் கைவழயுத்திட கூட்டு 
ஆகைக்குழு வலியுறுத்தியது. வானூர்தி னதடல் மற்றும் மீட்பு, 



திறன் வளர்த்தல் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் இந்திய 
வசயற்கைக்னைாள் அகமப்பு ைைன்(GAGAN) பயன்படுத்துவது 
வதாடர்பாை பகுதிைள் உட்பட விமாை னபாக்குவரத்து துகறயில் 
ஒத்துகழப்கப அதிைரிக்ை இரு தரப்பிைரும் ஒப்புக்வைாண்டைர். 

8. இலங்கை திருனைாைமகல ண்வைய் பரீங்ைி பண்கைைள் 
ஆைியவற்றில் ஒத்துகழப்கப முன்னைாக்ைி எடுக்ை இலங்கை 
இந்த சந்திப்பின்னபாது னததிைகள முன்கவக்ை உள்ளை. 
எண்வைய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ைழைம் (ஓஎன்ஜிசி) 
வினதஷ் மற்றும் வபற்னறாலியத் மற்றும் இந்திய இயற்கை 
எரிவாயு அகமச்சைத்திலிருந்து ஒரு தூதுக்குழுவிகை இலங்கை 
அகழத்திருந்தது. 

9. புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி ஒத்துகழப்பு னமலும் 
ஒத்துகழப்பிற்ைாை ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பகுதியாை  
அகடயாளம் ைாைப்பட்டுள்ளது. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ைவல்ல 
எரிசக்தி அகமச்சரகவ பிரதிநிதிைள் குழுவவான்று வரும் 
மாதங்ைளில் இலங்கைக்கு வருகை வசய்யும் எை 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இலங்கை "சூரிய கூட்டைி"க்கு ஒப்புதல் 
வைாடுத்தது குறித்து இந்தியா நன்றி வதரிவித்தது.  

10. இந்தியா நீட்டித்துள்ள ைடன் வரம்புைள் மூலம் ரயில் துகறயில் 
ஏற்ைைனவ உள்ள சிறந்த ஒத்துகழப்பிகை அதிைரிக்ை இந்திய 
ரயில்னவ அகமச்சர் இலங்கைக்கு பயைம் னமற்வைாள்ள  ஒரு 
உடன்பாடு ஏற்பட்டது. 

11. இரு நாடுைளுக்கும் இகடனய வளர்ச்சி ஒத்துகழப்பு திட்டங்ைகள 
ஒரு விரிவாை மதிப்பீடு வசய்வது,இந்த கூட்டு ஆகைக்குழு 
விவாதங்ைளுள் அடங்கும். 50,000 வடீுைளிகை ைட்டுமாைம் 
வசய்வது மற்றும் பழுது வசய்யும் இந்திய வடீ்டுத் 
திட்டத்திகையும் இந்த கூட்டு ஆகைக்குழு ஆய்வு வசய்தது. 



12. சிறிய அபிவிருத்தி திட்டங்ைள்(SDP) திட்டம்,இந்தியா மற்றும் 
இலங்கை இகடனய அபிவிருத்தி கூட்டிற்கு ஒரு சிறந்த 
மாதிரியாை உள்ளது எை கூட்டு ஆகைக்குழு உைர்ந்தது 
மற்றும் இது சம்பந்தமாை இருதரப்பு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 
வசப்டம்பர் 2015 இல் புதுப்பிக்ைப்பட்டதிகை  குறிப்பிட்டைர். சிறிய 
அபிவிருத்தி திட்டங்ைள்(SDP) ைீழ் உள்ள திட்டங்ைள் யாழ்ப்பாைப் 
பல்ைகலக்ைழைத்தின் ைிளிவநாச்சி வளாைத்தில் சிவில் மற்றும் 
வமக்ைாைிக்ைல் இன்ஜிைியரிங் வளாைம் நிறுவுதல்; யாழ்ப்பாைப் 
பல்ைகலக்ைழைம் ைிளிவநாச்சி வளாைத்தில் விவசாயம் படீத்தின் 
திறன் னமம்பாட்டு கமயம்;ருஹுணு பல்ைகலக்ைழைத்தில் 
ரவநீ்திரநாத் தாகூர் நிகைவாை னைட்னபார் கூடம் அகமத்தல்; 
மாத்தகள மைாத்மா ைாந்தி சர்வனதச நிகலயம் நிர்மாைித்தல்; 
இலங்கையின் சைல ஒன்பது மாைாைங்ைளில் ஆங்ைில வமாழி 
ஆய்வைங்ைள் நிறுவுதல்;யாழ்ப்பாைத்தில் துகரயப்பா 
விகளயாட்டரங்ைில் சீரகமப்பு; வபருந்னதாட்டப் பிரனதசங்ைளில் 
குழந்கத அபிவிருத்தி நிகலயங்ைளிகை சீரகமப்பு வசய்வது 
ஆைியகவ அடங்கும். இந்திய எக்ஸிம் வங்ைியின் 
‘வாங்குபவர்ைளின்’ ைடன் திட்டத்தின் ைீழ் இந்திய 
நிறுவைங்ைளால் னமற்வைாள்ளப்பட்டுள்ள $ 475 மில்லியன் 
மதிப்புள்ள மாைியம் அடிப்பகடயில் யாழ்ப்பாை ைலாச்சார 
நிகலயம் நிர்மாைித்தல் மற்றும் நீர் விநினயாை திட்டங்ைள் 
ஆைிய முக்ைியமாைதாை அல்லாத சிறிய அபிவிருத்தி 
திட்டங்ைளிகை (SDP) இந்த கூட்டு ஆகைக்குழு ஆய்வு வசய்தது. 
இந்த சிறிய அபிவிருத்தி திட்டங்ைள்(SDP) மாதிரி ைீழ் இன்னும் 
திட்டங்ைள் னமற்வைாள்ள இலங்கை இந்திய அரசிகை னைட்டுக் 
வைாண்டது. னபச்சுக்ைளின் முடிவில் வதாடர்ந்து, வட 
மாைாைத்தில் 27முன்னுரிகமயகமக்ைப்பட்ட பாடசாகலைளில் 
உட்ைட்டகமப்பிகை சீரகமப்பு வசய்வது மற்றும் மட்டக்ைளப்பு 



னபாதைா கவத்தியசாகலயில் மருத்துவ உபைரைங்ைள் 
விநினயாை ஒரு அறுகவ சிைிச்கச அலகு நிர்மாைித்தல் 
வதாடர்பாை உள்ைட்டகமப்பிகை புதுப்பிக்ை இரண்டு புதிய சிறிய 
அபிவிருத்தி திட்டங்ைள்(SDP) புரிந்துைர்விகை 
கைவயழுத்திட்டைர். 

13. 2015-18க்ைாை ைலாச்சார ஒத்துகழப்பு திட்டம் மதிப்பாய்வு 
வசய்யப்பட்டது. கூட்டு ஆகைக்குழு இரு நாடுைளுக்கும் 
இகடனய பைிரப்படும் நாைரிை பாரம்பரியத்திற்ைாை ஒரு 
வைாண்டாட்டமாை இந்தியாவின் "சங்ை" விழாவிகையும் பங்கு 
எடுத்துக் வைாண்டது. 

14. இளங்ைகல, முதுைகல, இந்திய பல்ைகலக்ைழைங்ைளில் 
முகைவர் பட்டம் வதாடருவது, ITEC ைல்வி உதவி வதாகை 
வபறுவது, உயர்னமன்கமக்குரிய இந்திய நிறுவைங்ைள் மூலம் 
இலங்கையில் வளாைங்ைகள அகமக்ை கூடுதல் 
பாடத்திட்டங்ைள்,இடங்ைள் மற்றும் திறன் ஆைிய இலங்கை 
னதகவைள் ஆைியவற்றிற்ைாை,ைல்வி துகறயில் ஒத்துகழப்பு 
பபற்றியும்  மதிப்படீு வசய்யப்பட்டது. 

15. அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப வதாடர்பாை ஒத்துகழப்பிற்ைாை 
கூட்டுக் குழுவிகை முன் கூட்டினய கூட்டுவது மற்றும் 2014 ல் 
ைாலாவதியாை ஒத்துகழப்பு திட்டத்திகை நீட்டிக்ைவும் இந்த 
ஆகை குழு ஊக்குவித்தது.  

16. சார்க் பிராந்தியத்தில் னசட்டிகலட் சுற்றுப்பாகத ஒருங்ைிகைப்பு 
ஒப்பந்தத்தில் ஒரு பகுதியாை இலங்கை உள்ளது. இரு தரப்பும், 
விண்வவளி வதாழில்நுட்பம் பயன்பாடுைளின் முக்ைியமாை 
பகுதியில் நிறுவைசார் வதாடர்புைளுக்ைாை முக்ைியத்துவத்கத 
வலியுறுத்திைர். இஸ்னராவிலிருந்து ஒரு தூதுக்குழு ஒத்துகழப்பு 
குறிப்பிட்ட பகுதிைகள ைண்டறிவதற்ைாை இலங்கையில் அதன் 
சைாக்ைளுடன் கூடி விவாதிப்பார்ைள் எை ஒப்புக்வைாள்ளப்பட்டது. 



17. னவளாண்கமத் துகற ஒத்துகழப்பு மற்றும் வதாடர்பு வசதிைகள 
ஊக்குவிக்ை மற்றும் எளிதாக்ைவும், 2015 இல் வதாடங்ைப்பட்ட 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ் ஒப்புக்வைாள்ளப்பட்டு  
அமலாக்ைப்படும் னவகல திட்டத்திகை  துரிதப்படுத்தவும் இரு 
தரப்பிைரும் ஒப்புக்வைாண்டைர். 

18. பாதுைாப்பு ஒத்துகழப்பு இந்தியா மற்றும் இலங்கை இகடனய 
நீண்ட ைாலமாை ஒத்துகழப்பிற்ைாை ஒரு முக்ைிய பகுதியாை  
இருந்து வருைிறது. ஏற்ைைனவ நகடமுகறயில் பல பாதுைாப்பு 
வதாடர்பாை வழிமுகறைள் மூலம் ஒத்துகழப்பிகை இன்னும் 
தீவிரமாக்ை இந்த கூட்டு குழு ஒப்புக்வைாண்டது. 

19. இந்த கூட்டு ஆகைக்குழு பயங்ைரவாத எதிர்ப்பில்,ஒத்துகழப்பு 
முக்ைியத்துவம் வபற்றுள்ளகத மற்றும் இரு நாடுைளும் ஒன்றாை 
இகைந்து பைிவசய்ய னதகவயிகையும்  உறுதிப்படுத்தியது.  

20. மாநில-ைகல, டிக்னைாயா, ஹட்டைில் 150 படுக்கைைள் வைாண்ட 
மருத்துவமகை அகமத்தல்; வவுைியா,மாவட்ட 
கவத்தியசாகலயில் 200 படுக்கை வார்டு வளாைம் அகமத்தல் 
மற்றும் மருத்துவ உபைரைங்ைள் வழங்ைல்; யாழ்ப்பாைம், 
ைிளிவநாச்சி மற்றும் முல்கலத்தீவு மாவட்ட 
மருத்துவமகைைளுக்கு மருத்துவ உபைரைங்ைள் வழங்ைல் 
ஆைியவற்றிற்ைாை இந்திய வளர்ச்சி உதவியிகை இலங்கை 
பாராட்டியது. வவற்றிைரமாை திட்டங்ைகள அமல்படுத்தல் மற்றும் 
அதன் விமர்சைம் குறித்து இரண்டு பக்ைங்ைளும் திருப்தி 
அகடந்துள்ளனதாடு, சுைாதார துகறயில் நடந்துவைாண்டிருக்கும் 
திட்டங்ைளின் முன்னைற்றம் குறித்தும் திருப்தி வதரிவித்தைர்.  

21. இலங்கையில்,னமற்கு மற்றும் வதற்கு மாைாைங்ைளில் அவசர 
ஆம்புலன்ஸ் னசகவைள் மற்றும் அறுகவ சிைிச்கச அகமக்ை 
இந்திய அரசின் நிதி உதவியிகை இலங்கை வபரிதும் 
பாராட்டியது. இரண்டு பக்ைங்ைளிலும் னமலும் சுைாதார துகறயில் 



ஒத்துகழப்பு, தைியார் முதலீடுைகள, பாரம்பரிய மருத்துவம், 
பயிற்சி வாய்ப்புைகள, முதலியை குறித்து விவாதித்தைர். 

22. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் 
பண்கடய மற்றும் நன்கு நிறுவப்பட்ட அகமப்புைள் பற்றி  
ஒத்துக்வைாண்டனதாடு இந்த பகுதியில் கூட்டு முயற்சியிகை  
ஊக்குவிக்ை ஒப்புக்வைாண்டைர்.  

23. கூட்டு ஆகைக்குழு இரு நாடுைளின் னதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ட 
பிரதிநிதிைள் இகடனய வநருக்ைமாை வதாடர்புைள் 
முக்ைியத்துவத்திகை வலியுறுத்தியது. இது வதாடர்பாை, மார்ச் 
2016 இறுதியில் இந்தியாவிற்கு வருகை வசய்ய உள்ள இலங்கை 
நாடாளுமன்ற பத்து உறுப்பிைர்ைள் வைாண்ட குழுவிற்கு 
பாராளுமன்ற ஆய்வுைள் பைியைம் மற்றும் பயிற்சி அளித்துள்ள 
அகழப்கப இலங்கை வரனவற்றது.  

24. இரு தரப்பும் மீைவர்ைள் பிரச்சிகை குறித்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு 
ைாை முடிவவடுத்தது.இது சம்பந்தமாை, இலங்கை மீன்பிடித்துகற 
அகமச்சர் இந்தியாவிற்கு வருகை வசய்ய அகழக்ைப்பட்டார் 
மற்றும் அவர் அகழப்கப ஏற்றுக்வைாண்டார். 

25. வமாத்தத்தில், அடுத்த சில மாதங்ைளில் ஒரு டஜன் 
கூட்டங்ைகளக் கூட்டுவதற்ைாை ஒரு முகறயாை நாள்ைாட்டி 
விவாதிக்ைப்பட்டது. 2015 னபாது அகடயாளம் ைாைப்பட்ட 
சாத்தியமுள்ளவற்கற வசயல்படுத்தும் ஆண்டாை 2016 
ைருதப்பட்டது. 

26. இலங்கை வவளிவிவைார அகமச்சர் மற்றும் இந்திய 
வவளிவிவைார அகமச்சர், இந்தியாவில் பிப்ரவரி 2017 இல் 10 
வது கூட்டு ஆகைக்குழு கூட்டம் திட்டமிட ஒப்புக்வைாண்டைர்.  

27. பிப்ரவரி 6, 2016 அன்று, அகமச்சர் ஸ்வராஜ் "டிஜிட்டல் இந்தியா 
எழுச்சி" ைண்ைாட்சியிகை பண்டாரநாயக்ை ஞாபைார்த்த சர்வனதச 
மாநாட்டு மண்டபத்தில் ( BMICH ) திறந்து கவத்தார். இது ைடந்த 



ஆண்டுைளில்,தைவல் வதாழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் 
புரட்சியில் இந்தியாவின் முன்னைற்றத்திகை ைாட்டுைிறது. 

28. தைது விஜயத்தின் னபாது, அகமச்சர் ஸ்வராஜ், மாண்புமிகு திரு 
கமத்திரிபால சிறினசை, இலங்கை ஜைாதிபதி; மாண்புமிகு 
பிரதமர், திரு. ரைில் விக்ைிரமசிங்ை;திருமதி சந்திரிைா 
பண்டாரநாயக்ை குமாரதுங்ை, இலங்கையின் முன்ைாள் ஜைாதிபதி 
ஆைினயாருக்கு அகழப்பு விடுத்தார். னமலும் அவர் எதிர்க்ைட்சித் 
மாண்புமிகு தகலவர் திரு இரா சம்பந்தத்திகையும்  சந்தித்தார் 
மற்றும் ஸ்ரீலங்ைா முஸ்லீம் ைாங்ைிரஸ் மற்றும் இந்திய 
வம்சாவளியிைராை தமிழ் ைட்சிைளின் பிரதிநிதிைகள சந்தித்தார்.  


