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વિદેશમંત્રી અને શ્રીલંકાના નાણામંત્રી બેવિલ રાજાપક્ષા િચ્ચે િચ્્યઅ
ુ લ બેઠક
જાન્્યઆરી 15, 2022
વિદેશમંત્રી ડો. એિ. જ્શંકરે 15 જાન્્યઆરી, 2022ના રોજ શ્રીલંકાના નાણામંત્રી બેવિલ રાજાપક્ષા િાથે િચ્્યુઅલ
બેઠક ્ોજી હતી. ગ્ા મવહને શ્રી રાજાપક્ષાની ભારત મયલાકાત પછી આ િાતચીત થઈ હતી.
2. વિદેશમંત્રીએ શ્રીલંકાના નાણા મંત્રી અને િરકાર તથા શ્રીલંકાના લોકોને િર્ુ 2022 માટે તેમના પોતાના િતી અને
િરકાર તથા ભારતના લોકો િતી શયભેચ્છા પાઠિી હતી. તેમણે ભારતમાં અને શ્રીલંકામાં બંને જગ્્ાએ ઉજિાતા પોંગલના
તહેિાર વનવમત્તે શયભેચ્છાઓ પાઠિી હતી.
3. ડૉ. જ્શંકરે જણાવ્યં કે ભારત હંમેશા શ્રીલંકાની પડખે ઊભયં રહ્યં છે , અને કોવિડ-19 રોગચાળાને કારણે ઊભા
થ્ેલા આર્થથક અને અન્્ પડકારોને પહોંચી િળિા માટે શ્રીલંકાને શક્્ તમામ રીતે િમથુન આપિાનયં ચાલય રાખશે.
નજીકના વમત્રો અને દરર્ાઈ પડોશીઓ તરીકે ભારત અને શ્રીલંકા બંને એકબીજા િાથે ગાઢ આર્થથક િંબંધોથી લાભ મેળિી
શકશે.
4. બંને મંત્રીઓએ િકારાત્મક રીતે એ બાબતની નોંધ કરી હતી કે િાકુ કરન્િી સ્િેપ વ્િસ્થા હેઠળ શ્રીલંકાને 40 કરોડ

ડોલરની િહા્ કરિામાં આિી છે અને 51.52 કરોડ ડોલરના એિી્ય િેટલમેન્ટને બે મવહના માટે લંબાિિામાં આવ્ા છે
જે થી શ્રીલંકાને મદદ મળશે.

5. બંને મંત્રીઓએ ખાદ્ય પદાથો, આિશ્્ક ચીજિસ્તયઓ અને દિાઓ માટે એક અબજ ડોલરની ભારતી્ ક્રેરડટ િયવિધા
અને ભારતથી ઈંધણની આ્ાત કરિા માટે 50 કરોડ ડોલરની િહા્ અંગે પ્રગવતની િમીક્ષા કરી હતી.
6. શ્રી રાજપક્ષેએ શ્રીલંકા િાથે ભારતના લાંબા િમ્થી ચાલતા િહકારને ્ાદ ક્ો હતો અને િમથુનની ઊંડી પ્રશંિા
કરી હતી. તેમણે શ્રીલંકામાં બંદરો, ઈન્રાસ્રક્ચર, ઉજાુ, પયનઃપ્રાપ્્ ઉજાુ, પાિર અને મેન્્યફેક્ચરરગ િવહતના મહત્િના
ક્ષેત્રોમાં ભારતી્ રોકાણોનયં સ્િાગત ક્યું હતયં અને ખાતરી આપી કે આિા રોકાણોને પ્રોત્િાવહત કરિા માટે અનયકૂળ
િાતાિરણ પૂરં પાડિામાં આિશે. આ િંદભુમાં બંને મંત્રીઓએ નોંધ્યં કે શ્રીલંકા િરકાર દ્િારા ત્રત્રકોમાલી ઓઈલ ટેન્ક
ફાર્મિુને િં્યક્ત રીતે આધયવનક બનાિિા માટે લેિામાં આિેલા તાજે તરના પગલાં શ્રીલંકાની ઉજાુ િયરક્ષાને િધારિા ઉપરાંત
રોકાણકારોનો વિશ્િાિ િધારશે.

7. વિદેશમંત્રીએ શ્રીલંકામાં અટકા્તમાં લેિા્ેલા ભારતી્ માછીમારોનો મયદ્દો ઉઠાવ્ો હતો. તેમણે શ્રીલંકા િરકારને
માનિતાના ધોરણે માછીમારોને િહેલાિર મયક્ત કરિા માટે વિનંતી કરી હતી.
8. બંને મંત્રીઓ િવહ્ારી પ્રગવત માટે તથા િમૃવદ્ધ માટે લાંબા ગાળાની આર્થથક ભાગીદારી તરફ પરસ્પર લાભદા્ી
વદ્િપક્ષી્ આર્થથક િહ્ોગને માગુદશુન આપિા માટે એક બીજા િાથે ગાઢ િંપકુમાં રહેિા િંમત થ્ા હતા.
નિી રદલ્હી
15 જાન્્યઆરી 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website
and may be referred to as the official press release.

