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1. இலங்கை பிரதம மநத்ிரி ரணில் விை்கிரமசிங்ை, 

இநத்ியாவின் பிரதம மநத்ிரி நரரநத்ிர ரமாடி அவரை்கை 

சநத்ிை்ை ஏப்ரல் 25 முதல் 29, 2017 இல் இநத்ியாவிற்கு வருகை 

சசய்ய இருை்கிறார். இரு தகலவரை்ளும் இருதரப்பு 

பிரசச்ிகனைை் மற்றும் பரஸ்பர நலன் சாரந்த் 

விவைாரங்ைகை பற்றி விவாதிதத்னர். பிரதம மநத்ிரி, 

ஸ்ரீலங்ைா பிரதமரிகன மரியாகத சசய்யும் வண்ணம் ஒரு 

மதிய உணவு வழங்கினார். 

2. சவைியுறவு, உை்துகற மற்றும் சாகல, ரபாை்குவரதத்ு, 

சநடுஞ்சாகலைை் மற்றும் ைப்பல் துகற அகமசச்ரை்ை் 

இன்று மரியாகத நிமிதத்ான ஓரு அகழப்பு விடுதத்ுை்ைனர். 

3. 2015 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் இலங்கைை்கு நமது 

பிரதமரின் வருகை மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 

மாதம் இலங்கையின் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரின் 

இநத்ியாவிற்ைான வருகை உடப்ட, ைடநத் இரண்டு 

ஆண்டுைைில் பல்ரவறு உயரம்டட் பரிமாற்றங்ைைில் 

எடுை்ைப்படட் தீரம்ானங்ைகை நகடமுகறப்படுதத்ுவதில் 

ஏற்படட்ுை்ை முன்ரனற்றதக்த மதிப்பாய்வு சசய்ய, 

இநத்ியத ் தகலவரின் விஜயதத்ின் விவாதங்ைை் இரு 

தரப்பினருை்கும் வாய்ப்பைிதத்ன. இரு நாடுைளுை்கும் 

இகடரய வரலாற்று சநருை்ைமான மற்றும் நடப்ு உறகவ 

ரமலும் பலப்படுதத்ிய, இரு தரப்பினரும் இநத் 

பரிமாற்றங்ைைின் விகைவுைகை சசயல்படுதத்ுவதில் 

ஏற்படட்ுை்ை  முன்ரனற்றதத்ில் திருப்தி சதரிவிதத்னர்.  

4. இநத்ியாவின் அண்கட நாடுைைில் சசழிப்பு வைரை்்ை 

இநத்ியாவின் உறுதிப்பாடக்ட வலியுறுதத்ியதுடன், ஒரு 

நிகலயான, அகமதியான மற்றும் சசழிப்பான 

ஸ்ரீலங்ைாவுை்ைாை, ஸ்ரீலங்ைாவின் தகலகமதத்ுவதத்ின் 

பாரக்வகய உணருவதற்ைான இநத்ியாவின் 

சதாடரச்ச்ியான ஆதரகவ உறுதிப்படுதத்ியது.  

5. எதிரவ்ரும் ைாலங்ைைில் இருதரப்பு சபாருைாதார 

ஒதத்ுகழப்புை்ைான திடட்தக்த ரைாடிடட்ுை்ைாடட்ும் 

‘சபாருைாதார திடட்ங்ைைில் ஒதத்ுகழப்புைை்ான’  

புரிநத்ுணரவ்ு உடன்படிை்கை கைசயழுதத்ிடுவதிகன 

தகலவரை்ை் வரரவற்றனர். இநத் பரஸ்பர நலன் 

திடட்மானது விகரவாை 



நகடமுகறப்படுதத்ப்படுவடதகன உறுதிபடுதத் இரு 

தரப்பினரும் தங்ைை் உறுதிப்பாடக்ட சவைிப்படுதத்ினர்.  

6. சபாருைாதார மற்றும் சதாழில்நுடப் ஒதத்ுகழப்பு 

ஒப்பநத்ம் மீது சதாடரந்த் ரபசச்ுவாரத்க்தைைின் ஆரம்ப 

ைால முடிவு குறிதத்ு அவரை்ை் நம்பிை்கை சதரிவிதத்னர். 

7. ைடநத் மாதம் ஐை்கிய நாடுைைின் மனித உரிகமைை் 

சகபயில் (UNHRC) "இலங்கையில் நல்லிணை்ைம், 

சபாறுப்புணரவ்ு மற்றும் மனித உரிகமைை் 

ரமம்படுதத்ல்"தீரம்ானதத்ிகன இலங்கை கூடட்ு 

நிதியைிப்பு சசய்வதிகன இநத்ியா வரரவற்கிறதிகன 

சுடட்ிை்ைாடட்ியதுடன், சமரசம் பற்றிய சிபாரிசுைை் இரண்டு 

ஆண்டுைை் என குறிப்பிடட் ரநரதத்ிற்குை் முடிை்ைப்படும் 

என்ற இநத்ிய தகலகமயின் ஆழ்நத் நம்பிை்கைகய 

சவைிப்படுதத்ியது. 

8. எநத் ஓரு சூழ்நிகலயிலும் ைடட்ாயப்படுதத்ாமல், இநத்ிய 

மீனவரை்ைிகன மனிதாபிமான முகறயில் 

நடதத்ியதற்ைாை, இலங்கை அரசாங்ைதத்ின் 

சதாடரச்ச்ியான ஒதத்ுகழப்கப இநத்ிய 

ஊடைவியலாைரை்ை் ரைாரியுை்ைனர். இநத் மாத 

சதாடை்ைதத்ில் சைாழும்பில் நகடசபற்ற மீனவர ் கூடட்ுை் 

குழு கூடட்தக்த அவரை்ை் வரரவற்றனர். ஆழ்ைடலில் மீன் 

பிடிப்பதற்ைாை இநத்ிய மீனவரை்கை 

உற்சாைப்படுதத்ுவதற்ைாை, இநத்ியா எடுதத்ுை்ை 

நடவடிை்கைைகை இலங்கைத ் தரப்பிற்கு இநத்ியா 

சதரிவிதத்ுை்ைது.  

9. வரும் சவசாை் நாைில் இலங்கைை்கு விஜயம் சசய்வதற்ைாை 

பிரதம மநத்ிரிை்கு விடுை்ைப்படட் இநத் அகழப்கப 

இலங்கை பிரதம மநத்ிரி வலியுறுதத்ினார். இநத் விஷயம் 

சதாடரப்ான விவரங்ைை், இரு அரசாங்ைங்ைளுை்கிகடயில் 

விவாதிை்ைப்படட்ும் இறுதி சசய்யப்படட்ும் வருகின்றன. 
 

புது டில்லி, 

ஏப்ரில் 26,2017 
 


