இலங் கை
பிரதம
மந்திரியின்
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1. இலங் கை
பிரதம
மந்திரி
ரணில்
விை்கிரமசிங் ை,
இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமாடி அவர ்ைகை
சந்திை்ை ஏப்ரல் 25 முதல் 29, 2017 இல் இந்தியாவிற் கு வருகை
சசய் ய
இருை்கிறார.்
இரு
தகலவர ்ைளும்
இருதரப்பு
பிரச ்சிகனைை்
மற்றும்
பரஸ்பர
நலன்
சார ்ந்த
விவைாரங் ைகை பற் றி விவாதித்தனர.் பிரதம மந்திரி,
ஸ்ரீலங் ைா பிரதமரிகன மரியாகத சசய் யும் வண்ணம் ஒரு
மதிய உணவு வழங் கினார.்
2. சவைியுறவு, உை்துகற மற்றும் சாகல, ரபாை்குவரத்து,
சநடுஞ் சாகலைை் மற்றும் ைப்பல் துகற அகமச ்சர ்ைை்
இன்று மரியாகத நிமித்தான ஓரு அகழப்பு விடுத்துை் ைனர.்
3. 2015 ஆம் ஆண்டு மார ்ச ் மாதம் இலங் கைை்கு நமது
பிரதமரின் வருகை மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி
மாதம் இலங் கையின்
ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின்
இந்தியாவிற் ைான
வருகை
உட்பட,
ைடந்த
இரண்டு
ஆண்டுைைில்
பல் ரவறு
உயர ்மட்ட
பரிமாற் றங் ைைில்
எடுை்ைப்பட்ட தீர ்மானங் ைகை நகடமுகறப்படுத்துவதில்
ஏற் பட்டுை் ை
முன்ரனற் றத்கத
மதிப்பாய் வு
சசய் ய,
இந்தியத் தகலவரின்
விஜயத்தின்
விவாதங் ைை்
இரு
தரப்பினருை்கும்
வாய் ப்பைித்தன.
இரு
நாடுைளுை்கும்
இகடரய வரலாற்று சநருை்ைமான மற்றும் நட்பு உறகவ
ரமலும்
பலப்படுத்திய,
இரு
தரப்பினரும்
இந்த
பரிமாற் றங் ைைின்
விகைவுைகை
சசயல் படுத்துவதில்
ஏற் பட்டுை் ை முன்ரனற் றத்தில் திருப்தி சதரிவித்தனர.்
4. இந்தியாவின்
அண்கட நாடுைைில் சசழிப்பு வைர ்ை்ை
இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்கட வலியுறுத்தியதுடன், ஒரு
நிகலயான,
அகமதியான
மற்றும்
சசழிப்பான
ஸ்ரீலங் ைாவுை்ைாை,
ஸ்ரீலங் ைாவின்
தகலகமத்துவத்தின்
பார ்கவகய
உணருவதற் ைான
இந்தியாவின்
சதாடர ்ச ்சியான ஆதரகவ உறுதிப்படுத்தியது.
5. எதிர ்வரும்
ைாலங் ைைில்
இருதரப்பு
சபாருைாதார
ஒத்துகழப்புை்ைான
திட்டத்கத
ரைாடிட்டுை்ைாட்டும்
‘சபாருைாதார
திட்டங் ைைில்
ஒத்துகழப்புை்ைான’
புரிந்துணர ்வு
உடன்படிை்கை
கைசயழுத்திடுவதிகன
தகலவர ்ைை்
வரரவற் றனர.்
இந்த
பரஸ்பர
நலன்
திட்டமானது
விகரவாை

6.

7.

8.

9.

நகடமுகறப்படுத்தப்படுவடதகன
உறுதிபடுத்த
இரு
தரப்பினரும் தங் ைை் உறுதிப்பாட்கட சவைிப்படுத்தினர.்
சபாருைாதார
மற்றும்
சதாழில் நுட்ப
ஒத்துகழப்பு
ஒப்பந்தம் மீது சதாடர ்ந்த ரபச ்சுவார ்த்கதைைின் ஆரம் ப
ைால முடிவு குறித்து அவர ்ைை் நம் பிை்கை சதரிவித்தனர.்
ைடந்த மாதம் ஐை்கிய நாடுைைின் மனித உரிகமைை்
சகபயில்
(UNHRC)
"இலங் கையில்
நல் லிணை்ைம் ,
சபாறுப்புணர ்வு
மற்றும்
மனித
உரிகமைை்
ரமம் படுத்தல் "தீர ்மானத்திகன
இலங் கை
கூட்டு
நிதியைிப்பு சசய் வதிகன இந்தியா வரரவற் கிறதிகன
சுட்டிை்ைாட்டியதுடன், சமரசம் பற் றிய சிபாரிசுைை் இரண்டு
ஆண்டுைை் என குறிப்பிட்ட ரநரத்திற் குை் முடிை்ைப்படும்
என்ற இந்திய தகலகமயின்
ஆழ் நத
்
நம் பிை்கைகய
சவைிப்படுத்தியது.
எந்த ஓரு சூழ் நிகலயிலும் ைட்டாயப்படுத்தாமல் , இந்திய
மீனவர ்ைைிகன
மனிதாபிமான
முகறயில்
நடத்தியதற் ைாை,
இலங் கை
அரசாங் ைத்தின்
சதாடர ்ச ்சியான
ஒத்துகழப்கப
இந்திய
ஊடைவியலாைர ்ைை்
ரைாரியுை் ைனர.்
இந்த
மாத
சதாடை்ைத்தில் சைாழும் பில் நகடசபற் ற மீனவர ் கூட்டுை்
குழு கூட்டத்கத அவர ்ைை் வரரவற் றனர.் ஆழ் ைடலில் மீன்
பிடிப்பதற் ைாை
இந்திய
மீனவர ்ைகை
உற் சாைப்படுத்துவதற் ைாை,
இந்தியா
எடுத்துை் ை
நடவடிை்கைைகை
இலங் கைத்
தரப்பிற் கு
இந்தியா
சதரிவித்துை் ைது.
வரும் சவசாை் நாைில் இலங் கைை்கு விஜயம் சசய் வதற் ைாை
பிரதம
மந்திரிை்கு
விடுை்ைப்பட்ட
இந்த
அகழப்கப
இலங் கை பிரதம மந்திரி வலியுறுத்தினார.் இந்த விஷயம்
சதாடர ்பான விவரங் ைை் , இரு அரசாங் ைங் ைளுை்கிகடயில்
விவாதிை்ைப்பட்டும் இறுதி சசய் யப்பட்டும் வருகின்றன.

புது டில் லி,
ஏப் ரில் 26,2017

